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“Els voluntaris són l’ànima de la
nostra recerca. Una recerca humana,
protagonitzada per persones que volen
millorar la vida d’altres persones.”
Bicicl_ta

La recerca en Alzheimer apunta cada cop més cap a la prevenció
de la malaltia. L’entitat internacional Alzheimer’s Disease
Association ha dedicat enguany el seu prestigiós informe anual
a les estratègies de prevenció i de modiﬁcació dels factors de risc
de patir-la. D’altra banda, s’ha creat l’European Prevention
of Alzheimer’s Dementia Consortium (EPAD), iniciativa europea
per impulsar tractaments innovadors per a la seva prevenció.
A la Fundació Pasqual Maragall fa anys que hi dediquem
els nostres esforços, convençuts que abans serem capaços
de prevenir aquesta malaltia que, malauradament, de curar-la.
El nostre agraïment als voluntaris que participen als nostres
estudis. Ells són l’ànima de la nostra recerca. Una recerca
humana, protagonitzada per persones que volen millorar la vida
d’altres persones, canviant la història d’aquesta malaltia.
Enguany, el nostre projecte més ambiciós, l’estudi alfa,
ha ﬁnalitzat la seva primera fase amb més de 3.000 visites
inicials realitzades i més de 2.700 voluntaris incorporats
a l’estudi. El projecte de grups terapèutics per a cuidadors
s’ha ampliat amb 231 nous participants. La nostra xarxa de socis
ha crescut ﬁns a arribar als 2.000 socis i dues noves empreses
s’han incorporat al nostre Consell de Mecenatge. A més,
nombrosos personatges coneguts, empreses i mitjans
de comunicació s’han sumat a la nostra campanya “Oblits
contra l’Alzheimer”.
Volem expressar la nostra gratitud a tantes mostres de suport
i conﬁança. També volem fer constar la gran responsabilitat que
se’n deriva. Estem plenament compromesos amb els nostres
objectius i, d’acord amb el nostre lema, seguirem treballant,
amb tota la nostra determinació, per un futur sense Alzheimer.
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L’any en imatges

Febrer Acte del Claβ “Cuida
el teu cervell... als fogons!” amb
la Dra. Perla Kaliman i el xef
Miguel Aguilar.

Febrer Posada en marxa de
24 nous grups terapèutics per
a cuidadors de malalts d’Alzheimer.

Abril Inici de les proves
de ressonància magnètica dins
l’estudi alfa.

Maig Conversa del Claβ “El teu
futur no està escrit a l’ADN” amb
el Dr. Manel Esteller i el periodista
Jordi Basté.

Setembre Acte de lliurament de la
V edició del Premi Solé Tura per a
cinema sobre malalties del cervell.

Setembre Acte de presentació
de la campanya “Oblits contra
l’Alzheimer”.

Setembre Accions en diversos
mitjans de comunicació amb
motiu del Dia Mundial contra
l’Alzheimer.

Setembre Celebració de la
I Trobada de voluntaris de l’estudi
alfa. El tema central va ser la relació
entre genètica i Alzheimer.

Octubre Ciència per a tots els
públics a la jornada de portes
obertes del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona.

Octubre Simposi internacional
sobre els desaﬁaments ètics de la
recerca clínica en Alzheimer.

Novembre Finalització de la
primera fase de proves d’avaluació
cognitiva i genètica als voluntaris
de l’estudi alfa.

Desembre Conversa del Claβ
“L’instint de la felicitat” amb
el Dr. Luis Rojas Marcos i el
periodista Antoni Bassas.
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Pressupost

2.572.368€

Més de 2.700
voluntaris per vèncer
l’Alzheimer

Estudi alfa (Alzheimer i famílies)

Socis

2.058

Ressonàncies magnètiques

453

*

20%
Mecenes

69%

Projectes de
recerca finalistes

Ingressos

Socis i donants

2.572.368 €
2.210.773 €
434.000 €
249.590 €
1.527.183 €
281.647 €
79.948 €

12.822

Aparicions als mitjans
de comunicació

363

Oblits contra
l’Alzheimer
Nombrosos personatges
coneguts, marques, entitats
i mitjans de comunicació
han col·laborat de manera altruista
en aquesta nova acció.
Rostres coneguts com Andrés Iniesta, Pedro García Aguado,
Àlex Corretja, Màxim Huerta, Tomás Roncero, Elsa Anka,
Toni Soler, Xavier Bosch, Albert Om, Gemma Mengual
i Carme Barceló han cedit la seva imatge a la campanya.
Hem comptat també amb el suport d’entitats com
l’Ajuntament de Barcelona i TMB, la implicació d’empreses
com BMW, Banc Sabadell, Allianz i “La Caixa” i la
col·laboració de mitjans de comunicació com l’Ara,
El Periódico, La Vanguardia, TV3, BTV i 8TV, entre d’altres.

Atendre les necessitats d’una persona amb Alzheimer genera, en
molts casos, un important desgast del cuidador. Si no es disposa
del suport necessari, afrontar aquesta situació pot desembocar
en greus problemes físics i psicològics. Els grups terapèutics
doten els cuidadors d’eines que els permeten comprendre
i acceptar la malaltia i viure amb dignitat el seu rol de cuidador.

Fundació Pasqual Maragall
i Barcelonaβeta Brain Research Center

Seguidors a les xarxes socials

Campanya de captació de fons

L’any 2014 s’han posat en marxa 24 nous grups terapèutics
a Barcelona, Lleida, Tortosa, Sabadell, Pallejà, Tenerife, Burgos,
Castelló, València i Màlaga. Aquests grups ofereixen un espai
on compartir experiències i abordar temes com el desgast
emocional, la comunicació amb el malalt, l’acceptació de la
realitat i la cura d’un mateix. Durant quatre mesos els cuidadors
participants han assistit a una sessió setmanal d’una hora i mitja
de durada. Alguns grups ofereixen també seguiment mensual
durant un any.

L’objectiu de l’estudi alfa és recollir informació cientíﬁca
per detectar factors de risc i marcadors biològics per predir
el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. L’estudi
permetrà conèixer millor els processos que tenen lloc abans
de l’inici dels símptomes i dissenyar intervencions orientades
a prevenir-ne o retardar-ne l’aparició. Hi participen més
de 2.700 voluntaris adults sans, en la seva majoria ﬁlls i ﬁlles
de persones afectades per aquesta malaltia.
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1.961

L’estudi per demostrar l’eficàcia
dels grups terapèutics s’ha ampliat
a onze centres de diverses ciutats
de Catalunya i Espanya amb la
participació de 231 nous cuidadors.

Des de l’inici de l’estudi s’han realitzat 3.102 visites
per avaluar l’estat cognitiu dels voluntaris, conèixer-ne
la història clínica, recollir dades demogràﬁques i d’hàbits
de vida i fer una extracció de sang per a anàlisis clíniques
i obtenció d’ADN. D’aquestes visites, 1.842 s’han dut a terme
el 2014, així com una prova de ressonància magnètica a un
grup de 453 participants.

La Fundació Pasqual Maragall gestiona la seva activitat
cientíﬁca a través del seu centre de recerca, el Barcelonaβeta
Brain Research Center.

25

Cuidadors participants
en els grups terapèutics

231

Anàlisi de genotipatge
d’APOE

Personal en seu

Cuidant el cuidador

Aquest any ha finalitzat
la primera fase de proves
de l’estudi alfa, amb 2.734
voluntaris que s’hi han incorporat.

Tancament provisional 2014.
Dades sotmeses a auditoria
anual de comptes.

1.842

Grups terapèutics
per a cuidadors de malalts d’Alzheimer

Cap a la prevenció
de l’Alzheimer

Origen
i destinació
dels recursos

Avaluacions cognitives

Durant els dos mesos que va durar la campanya, “Oblits
contra l’Alzheimer” va rebre més d’11.000 aportacions,
la meitat de les quals van ser missatges d’SMS enviats
al 28058, recaptant un total de 27.543€.

TOTAL INGRESSOS
Ingressos corrents
Mecenes
Socis i donants
Projectes de recerca finalistes
Ingressos financers (*)
Ingressos extraordinaris (*)

2.446.651 €
2.186.185 €
1.362.482 €
386.466 €

TOTAL DESPESES
Despeses corrents
Projectes de recerca
Comunicació, divulgació
i captació de recursos
437.237 € Administració
260.466 € Despeses financeres (*)
(*) No inclosos en el gràﬁc.
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