
   

 

 

 
Nota de premsa  

 
 

Una travessa èpica contra la malaltia de l’oblit 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació 
Pasqual Maragall presenten la iniciativa 
solidària «90 milles contra l’Alzheimer»  

 

• Avui s’ha presentat a CaixaForum el projecte solidari de sensibilització 

ciutadana «90 milles contra l’Alzheimer», una iniciativa organitzada pel 

Club Esportiu Olímpic Barcelona i l’Obra Social ”la Caixa”, en benefici 

de la Fundació Pasqual Maragall. 

 

• Es tracta d’una travessa èpica entre Sóller (Mallorca) i Barcelona que 

portaran a terme cinc remers, els quals recorreran 90 milles nàutiques 

(167 km) amb unes 100.000 palades. Cada palada es podrà adquirir per 

1 euro. L’objectiu de la iniciativa és recaptar 100.000 euros. Aquesta 

suma es destinarà íntegrament a la Fundació Pasqual Maragall per a la 

investigació sobre l’Alzheimer. 

 

• Actualment, a Espanya hi ha entre 500.000 i 800.000 persones 

afectades d’Alzheimer. Es calcula que el 2050 aquestes xifres es 

multiplicaran per tres. Amb l’objectiu de vèncer aquesta malaltia i 

recaptar fons per a la seva investigació, s’ha posat en marxa aquesta 

campanya. 

 

• Combatre l’Alzheimer avui millorarà la qualitat de vida demà. Perquè 

enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. I això 

es farà amb una embarcació especial, el Pasqual Maragall, que sortirà a 

mitjan juliol del port de Sóller i arribarà al port de Barcelona 20 hores 

després. 
 

• La campanya «90 milles contra l’Alzheimer», que es posa en marxa a 

partir d’avui, convida els ciutadans a col·laborar-hi amb 1 euro enviant 

un SMS amb la paraula «MILLA» al 28058, fent una donació als webs 

www.reto90millas.com o www.migranodearena.org/es, o fent una 

transferència al compte ES89 2100 6887 6702 0004 0635 (concepte: 



MILLA). El dia de sortida de la travessa el marcaran els serveis 

meteorològics de TV3, en funció de la predicció del temps. 

 
 
Barcelona, 26 de juny de 2015. Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi 

Ambient de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Cristina Maragall, portaveu de la 
Fundació Pasqual Maragall, i Sinuhé Pérez i Jaime Ros, els dos remers del Club 

Esportiu Olímpic Barcelona ideòlegs de la travessa, han presentat avui a 
CaixaForum Barcelona la iniciativa «90 milles contra l’Alzheimer». D’aquesta 
malaltia, que afecta actualment entre 500.000 i 800.000 persones a Espanya, se’n 

desconeixen pràcticament l’origen i les causes, es diagnostica tard i no existeix cap 
tipus de medicació que endarrereixi o freni el seu curs, ja que els medicaments 
assajats fins ara han fracassat. El que sí que se sap és que l’Alzheimer s’inicia 

entre quinze i vint anys abans de l’aparició dels primers símptomes. Si aquests 
s’endarrerissin només cinc anys, el nombre de persones malaltes es reduiria 
gairebé a la meitat. És en aquest punt on la Fundació Pasqual Maragall, amb 

l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa”, investiga des del 2012 mitjançant l’estudi Alfa, 
un ambiciós i complex treball per a la prevenció de la malaltia. 
 
Cinc remers per a una travessa solidària de 20 hores non stop 

 

L’equip del Club Esportiu Olímpic Barcelona estarà format per cinc remers que 

faran torns per descansar al timó durant mitja hora. La travessa Mallorca-Barcelona 
durarà unes 20 hores en total i serà non stop. El dia de sortida el marcaran els 
serveis meteorològics de TV3, en funció de la predicció del temps. 

 
Aquests cinc remers no són esportistes d’elit, sinó persones amb diferents carreres 
professionals que comparteixen des de petits una afició: el rem. I són cinc remers 

perquè un d’ells farà, per torns, de timoner. Recentment, tres d’aquests remers van 
participar en la regata de 32 km de Sanremo (Itàlia), a Montecarlo (Mònaco): Sinuhé 
Pérez, Jaime Ros i Josep Ventosa, tots tres socis de l’Olímpic. L’equip va quedar 

primer d’aquesta prova internacional, que ja fa deu anys que se celebra, i en va 
batre el rècord històric.  
 

La llista de remers pot estar subjecta a canvis fins al moment de la travessa per 
motius de salut o personals. 
 
►ELS CINC REMERS  

Jaime Ros García (València, 1966). Llicenciat en Marina Civil, 

especialitzat en màquines marines. Ha treballat com a director de 

Recursos Humans en empreses farmacèutiques, de 
telecomunicacions i tèxtils. És soci de la consultoria 
Crewxperience, especialitzada en formació i consolidació d’equips 



d’alt rendiment a partir de l’experiència del rem. També és soci fundador del Club 

Esportiu Olímpic Barcelona. Moltes vegades campió d’Espanya. 
 
Sinuhé Pérez Mayoral (Barcelona, 1969). Director comercial de la 

marca Eastpak (VF Jeanswear). Ha desenvolupat la seva activitat 
professional en l’àmbit comercial a diverses empreses del sector de 
l’esport, com ara Polar i diferents centres de fitnes. Ha estat 

integrant de les seleccions catalana i espanyola de rem, medallista 
als campionats de Catalunya i d’Espanya, i medalla de bronze al 
Campionat Mundial de Rem de Mar a Plymouth 2009. És soci fundador del Club 

Esportiu Olímpic Barcelona. 
 

Josep Ventosa Puyané (Barcelona, 1962). Dissenyador 

industrial. Ha treballat en enginyeria dissenyant maquinària 
alimentària. També ha fet disseny gràfic, maquetisme i importació 
i venda d’embarcacions. Ha estat fundador de diversos clubs de 

rem. Remer des dels 13 anys, ha estat diverses vegades campió 
de rem del món, d’Europa i d’Espanya. Ha format part de la 
selecció espanyola d’aquesta especialitat. Té el rècord de 

travesses de rem en iola a quatre, com a la Barcelona-Tarragona.  
 

Àlex Moya i Giné (Amposta, 1969). Es va familiaritzar amb aquest 

esport quan tenia 6 anys. Des de llavors, ha participat en molts 
campionats d’Espanya i en quatre campionats del món. Ha 
compaginat la tasca de remer i entrenador al Club Nàutic Amposta 

amb la direcció del Centre de Tecnificació Esportiva de Rem durant 
set anys. Des del setembre del 2002, treballa a la Federació 
Catalana de Rem com a secretari tècnic. 

 
Stefano Ottazzi (Santo Stefano, Itàlia, 1971). Diplomat a l’Escola 

Superior d’Aparelladors. Treballa per a l’empresa Edile Sisti Franco. 

És el president de la Federació Italiana de Rem (FIC) de Ligúria, així 
com responsable organitzatiu i tècnic de la selecció nacional italiana 
de rem de mar. Exerceix com a director esportiu de la Canottieri 

Sanremo. Ha participat en la FISA Master i en la Master Regatta de 
Mònaco.  
 
►L’ENTRENADOR 

Domingo Mayoral Rubín (Gijón, 1936). Atleta internacional i 

entrenador d’atletisme per la Federació Espanyola d’Atletisme, 

reconegut per la Generalitat de Catalunya. Va començar la seva 
carrera l’any 1950 corrent per al Futbol Club Barcelona (FCB). Ha 
estat internacional per la Federació Espanyola i per la Catalana. Va 



participar als Jocs Iberoamericans del 1962. Va ser campió de Catalunya en 800 i 

1.500 m, i subcampió d’Espanya en 1.500 m. Va ser entrenador a la secció 
d’atletisme de l’FCB, i entrenador d’atletes olímpics de renom, especialitzat en 
carrera de fons. També va exercir com a professor d’educació física a diverses 

escoles. És preparador físic del Club Esportiu Olímpic Barcelona. 
 
El bot Pasqual Maragall afrontarà el repte a mitjan juliol 

 

L’embarcació escollida per afrontar el repte és un bot Filippi, el Pasqual Maragall, 
per a quatre remers amb timoner. És l’opció òptima per a aquest tipus de travesses. 

Amb 10,2 m d’eslora, 1,18 m de mànega i 150 kg de pes, disposa d’una obra morta 
(espai fora de l’aigua) de 2,4 m per 25 cm. 
 

Aquesta embarcació reuneix dues característiques fonamentals: l’eficiència, que 
permet transmetre a l’aigua la major part de l’energia dels remers, i la solidesa, ja 
que està construïda amb fibra de carboni i Kevlar. Aquestes propietats la fan apta 

per superar les dures condicions que es poden presentar durant la travessa. 
 
El fabricant Filippi és un dels grans constructors d’embarcacions de rem per a 

olimpíades i campionats del món.  
 
La travessa tindrà lloc a mitjan juliol del 2015, el dia 11, 12, 18 o 19, en funció de la 

meteorologia. Tomàs Molina, a través de TV3, serà l’encarregat de donar-ne el tret 
de sortida. 
 
Recaptació i acte de lliurament 

 
La distància entre Sóller i Barcelona es recorrerà amb una quantitat total de 

100.000 palades. Cada palada es podrà adquirir per 1 euro. La recaptació total, per 
tant, serà de 100.000 euros. Aquesta suma es destinarà íntegrament a la Fundació 
Pasqual Maragall.  

 
La recaptació es farà mitjançant diverses vies:  
 
1. Enviant un SMS amb la paraula «MILLA» al número 28058. 

2. Fent una donació a través dels webs www.reto90millas.com o 
www.migranodearena.org/es. 

3. Fent una transferència al compte de ”la Caixa” ES89 2100 6887 6702 0004 

0635 (concepte: MILLA). 
 

L’acte de lliurament de la recaptació se celebrarà el dia 19 de setembre de 2015, 
dos dies abans del Dia Internacional de l’Alzheimer, i coincidint amb la regata 

Barcelona Skyline, que organitza el Club Esportiu Olímpic Barcelona, amb seu al 



Centre Municipal de Vela de Barcelona. Aquesta regata té lloc davant del Port 

Olímpic de Barcelona i enguany celebra la tercera edició.  
 

 

Les entitats 

 

►El Club Esportiu Olímpic Barcelona és el resultat de l’experiència i 

la il·lusió d’un grup de remer@s vinculats a aquest esport des de fa més 
de trenta anys que creuen fermament que el rem té molt camí encara 
per recórrer al nostre país. El club té una vocació clarament internacional. A més de 

les regates i activitats que organitza a Catalunya i Espanya, és present en 
esdeveniments internacionals als Estats Units, França, Itàlia, el Regne Unit, etc.  
→ www.olimpicbarcelona.com 

 
►L’Obra Social ”la Caixa” té un pressupost de 500 milions 

d’euros destinats a atendre les principals necessitats de la 

societat. La superació de la pobresa i l’exclusió, el foment de 
l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu de la gent gran, el 
suport a l’educació i la investigació, i la difusió de la cultura i el coneixement són 

algunes de les seves línies d’actuació prioritàries. El 2014, més de 9,5 milions de 
persones van participar en les activitats impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” a tot 
Espanya. 

→ www.fundaciobancarialacaixa.org 

 

►►La Fundació Pasqual Maragall per a la recerca de 

l’Alzheimer va néixer a l’abril del 2008, fruit del compromís 
públic de Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona i 
expresident de la Generalitat de Catalunya, després de ser diagnosticat 

d’Alzheimer. Des de llavors treballa per un futur sense Alzheimer, amb l’objectiu 
d’aportar solucions efectives a aquesta malaltia i millorar  la qualitat de vida de les 
persones afectades i els seus cuidadors.  

→ www.fpmaragall.org 

 

 

Més informació:  

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
Departament de Comunicació del Club Esportiu Olímpic Barcelona  

Inés Martínez Ribas: 608 745 179 / press@olimpicbarcelona.cat 
Departament de Comunicació de la Fundació Pasqual Maragall 

Eva Nebot: 93 316 09 90 / enebot@fpmaragall.org 
 


