
 

 
Nota de premsa 

 
 

”la Caixa”, la Generalitat i la Fundació Pasqual 
Maragall impulsaran un projecte pioner per al 

diagnòstic precoç de l’Alzheimer  
 
 

• El Programa de Recerca en Diagnòstic Precoç (PRDP), sense 

precedents a Espanya, es centrarà en l’elaboració d’un estudi 

d’àmbit estatal dirigit al diagnòstic i intervenció precoç de 

l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives relacionades.  

 

• La iniciativa forma part del projecte barcelonaβeta de la 

Fundació Pasqual Maragall, dirigit al desenvolupament d’un 

centre de recerca d’excel·lència per al suport de projectes 

innovadors formulats per joves científics de tot el món.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” destinarà 3,4 milions d’euros al 

projecte fins al 2012.  

 

 

Barcelona, 18 d’octubre de 2010.– El president de ”la Caixa” i la Fundació ”la 
Caixa”, Isidre Fainé; el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, Antoni Castells, i Pasqual Maragall, president de la Fundació 
Pasqual Maragall, han signat avui un conveni per a la posada en marxa del 
Programa de Recerca en Diagnòstic Precoç (PRDP). El projecte, al qual 
l’Obra Social ”la Caixa” destinarà 3,4 milions d’euros fins al 2012, es centrarà 
en el desenvolupament d’un estudi d’abast estatal dirigit al diagnòstic i 
intervenció precoç de l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives 
relacionades. Aquest acord s’emmarca en el conveni d’obra social entre les 
caixes catalanes i el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’objectiu principal del programa, sense precedents a Espanya, serà obtenir 
informació científica sobre les característiques i l’evolució natural dels recursos 
cognitius i emocionals de les persones al llarg de la vida. Concretament, es 
busca determinar la influència de tot tipus de factors interns i externs 
(genètics i epigenètics, ambientals, socials i sociològics) en el benestar mental, 
així com desenvolupar intervencions per a la prevenció i millora de l’Alzheimer i 
dels problemes cognitius associats a l’envelliment. 



 
El programa contempla l’estudi d’una cohort de ciutadans majors de 18 anys 
que, de forma voluntària, seran sotmesos a un seguiment per analitzar la seva 
evolució al llarg del temps. L’objectiu és arribar als 20.000 participants en cinc 
anys.  
 
 
La Fundació Pasqual Maragall 

 
La Fundació Pasqual Maragall treballa des de la seva creació el 2008 per a la 
investigació sobre l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives. Els seus 
principals objectius són desenvolupar a Espanya un model de recerca 
innovador basat en projectes d’alt risc, impulsar el protagonisme del sector 
privat en l’àmbit de la recerca biomèdica, donar a conèixer la malaltia i impulsar 
accions de sensibilització i conscienciació. 
 
Mitjançant el projecte barcelonaβeta, aquesta fundació impulsa un centre de 
recerca científica d’excel·lència i innovació tecnològica destinat a acollir 
projectes innovadors formulats per joves científics de tot el món, aportant 
nous horitzons de tractament i d’apropament a la malaltia; un centre diagnòstic 
integral d’avançada tecnologia i un centre de recursos i interpretació.  
 
 
Un compromís amb la recerca  

 
L’impuls del Programa de Recerca en Diagnòstic Precoç constata el compromís 
de l’Obra Social ”la Caixa” amb la promoció de la recerca científica. En aquest 
àmbit, s’ha posat en marxa recentment l’Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal), destinat a millorar la salut de les poblacions més vulnerables i a 
trencar el cercle viciós de malaltia i pobresa en què estan atrapades. 
 
A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’entitat ha contribuït a la creació d’una 
pionera Unitat de Recerca en Teràpia Molecular del Càncer. A més, la 
Fundació ”la Caixa” és una de les institucions que col·labora en el 
desenvolupament del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC), 
dirigit pel doctor Valentí Fuster.  
 
L’any 1995, juntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa” va crear IrsiCaixa, un laboratori que s’ha 
convertit en un centre de referència en la recerca de la sida a escala mundial i 
que impulsa HIVACAT, un projecte per al desenvolupament d’una vacuna 



contra la malaltia. A aquestes iniciatives s’hi sumen diferents programes 
centrats en la lluita contra la sida, en marxa des de l’any 1993. 
 
En l’àmbit de la formació, l’Obra Social ”la Caixa” concedeix 40 beques per 
cursar un doctorat internacional en biomedicina en quatre dels centres de 
recerca biomèdica més destacats d’Espanya.  
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Sònia Oquendo 676.06.36.17 / soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 629.79.12.96 /  jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Agència de comunicació externa de la Fundació Pasqual Maragall- 

MAHALA Comunicació 

Elisa Álvarez: 663 37 38 16 / elisa@mahala.org 
 
 

 


