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La Fundació Pasqual Maragall
i l'Obra Social "la Caixa" posen en marxa
un estudi d’avaluació cognitiva i genètica
amb 2.000 participants
 El seu objectiu és obtenir informació per dissenyar futures
intervencions orientades a prevenir o retardar l’aparició de
l’Alzheimer
Barcelona, 22 de juliol de 2013-. Dins el seu Programa de Recerca Clínica, la
Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer impulsa l’estudi
alfa (alzheimer i famílies), un complert i ambiciós estudi per a la identificació
precoç de la malaltia d’Alzheimer que compta amb la col·laboració de
l’Obra Social “la Caixa". El seu objectiu és determinar els factors que
influeixen en l’inici de la malaltia per poder així prevenir o retardar l’aparició
dels símptomes.
Al setembre de 2012 la Fundació va realitzar una crida per trobar 400 persones
que volguessin participar de manera voluntària a l’estudi. L’extraordinària
resposta rebuda, amb més de 5.000 persones interessades, ha permès posar
en marxa un estudi previ que possibilita la participació de 2.000 persones.
D’aquí en sortiran els 400 participants per a l’estudi alfa que s’iniciarà a mitjans
de 2014.
Aquest estudi previ va començar a l’abril de 2013 i ja han participat més de
500 voluntaris. La investigadora principal és la Dra. Nina Gramunt. L’estudi
tindrà un any de duració i, durant aquest temps, es realitzarà una avaluació
cognitiva i genètica a 2.000 persones sanes d’entre 45 i 65 anys, població
clau per dissenyar intervencions orientades a prevenir o retardar l’aparició de
l’Alzheimer. L’objectiu és estudiar detalladament les característiques cognitives
i genètiques d’aquesta població i validar tests de memòria específics per a
persones cognitivament sanes, ja que els existents estan dissenyats per a
persones afectades.

Els participants realitzen a l’Hospital de Mar de Barcelona una visita de menys
de 3 hores de duració, amb una entrevista detallada sobre antecedents
personals i familiars i diversos tests de memòria i altres capacitats, així com
una extracció de sang. Tots els participants reben en finalitzar un informe bàsic
del seu estat cognitiu.
Cada cop existeixen més evidències científiques que demostren que
l’Alzheimer és una malaltia de llarga durada, amb una fase preclínica on el
cervell comença a danyar-se. Aquesta fase començaria uns 20 anys abans de
la manifestació dels primers símptomes de la malaltia. Únicament disposant
d’informació sobre què succeeix en aquesta fase es podrà intervenir algun dia
de forma precoç per retardar el seu inici, alentir el seu curs o fins i tot evitar la
seva aparició. La recerca que impulsa la Fundació Pasqual Maragall
consisteix en detectar factors de risc i indicadors que permetin predir el
desenvolupament de la malaltia i dissenyar intervencions orientades a prevenir
o retardar la seva aparició. Si es retardés l’aparició dels símptomes de
l’Alzheimer cinc anys, hi hauria la meitat de persones afectades al món.

Fundació Pasqual Maragall
Des de 2008, la Fundació Pasqual Maragall aborda els reptes que planteja la
l’Alzheimer des de l’àmbit de la recerca científica amb el compromís d’aportar
solucions innovadores i decisives a la malaltia, així com millorar la qualitat de
vida de les persones afectades i el seu entorn.
La fundació orienta la seva activitat a l'obtenció de nou coneixement científic,
com l’actual estudi alfa per a la detecció precoç, amb l’objectiu de reduir el
nombre de malalts, retardar l’evolució de la malaltia i oferir solucions a les
necessitats no cobertes del dia a dia de les persones afectades i dels seus
cuidadors.
A inicis de 2014 la fundació es traslladarà a un nou edifici, actualment en
construcció, al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. En
aquestes noves instal·lacions de 4.300 m2 s’ubicarà la seu de la fundació i el
futur centre d’investigació. L’edifici es dedicarà gairebé per complet a nous
laboratoris d’investigació i disposarà d’una plataforma tecnològica de
neuroimatge per a la recerca clínica.
www.fpmaragall.org

L’ Obra Social “la Caixa”, més compromesos que mai
El compromís de "la Caixa" amb les necessitats de la societat en què
desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un
dels seus trets més definitoris i diferencials des de 1904, arriba a una dimensió
més gran en les actuals circumstàncies. En aquest sentit, l'entitat manté el
pressupost de la seva Obra Social per a 2013 en 500 milions d'euros, la
mateixa xifra pressupostada en els 5 anys precedents. Aquesta quantitat situa
a l'Obra Social "la Caixa" com la primera fundació privada d'Espanya i una de
les més importants del món.
Un any més, la prioritat és l'atenció a les principals preocupacions i problemes
dels ciutadans. La lluita contra la pobresa i la marginació a Espanya, el foment
de l'ocupació entre col·lectius amb dificultats -amb especial atenció als joves-,
l'envelliment actiu i saludable, l'atenció a les persones amb malalties
avançades i el suport a la recerca i la educació es troben entre els objectius
més importants.
En total, el 66,8% del pressupost (334 milions d'euros) es destina al
desenvolupament de programes socials i assistencials. Els programes de
Ciència, Recerca i Medi ambient suposen el 13,4% (67.100.000), l'apartat
cultural acapara el 12,9% de la inversió (64,3 milions), i el suport a l'educació i
formació, el 6,9% (34,6 milions d'euros).
El 2012, l'Obra Social "la Caixa" va impulsar un total de 42.056 iniciatives en
què van participar i de les que es van beneficiar més de 8 milions de persones.
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