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La Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació Pasqual Maragall sensibilitzen 
sobre la malaltia en vigílies del Dia Mundial de l’Alzheimer, el 21 de setembre 

 

Barcelona es desperta amb  
els carrers en blanc  

  
• Àngel Font, director corporatiu de recerca i estratègia de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”; el Dr. Jordi Camí, director de la Fundació Pasqual 

Maragall, i Àngels Tomás consellera de salut del districte de Gràcia de 

l'Ajuntament de Barcelona, han presentat avui la iniciativa «Carrers en 

blanc», que pretén conscienciar sobre la importància de la investigació en 

la prevenció de la malaltia d’Alzheimer. 

 

• La desorientació i l’oblit de noms comuns són alguns dels primers 
símptomes de l’Alzheimer. La Fundació Bancària ”la Caixa”, la Fundació 

Pasqual Maragall i l’Ajuntament de Barcelona han volgut posar a prova 

els vianants del barri de Gràcia, que han trobat els noms d’alguns carrers 

en blanc.  

 
• Cada 4 segons es diagnostica un nou cas d’Alzheimer al món, una xifra 

que a Espanya es tradueix en 800.000 persones afectades. Si no es troba 

un tractament efectiu per a la malaltia, amb l’augment de l’esperança de 

vida la xifra de casos es podria multiplicar per tres el 2050, i arribar a 

dimensions d’epidèmia. 

 

• Un estudi recent de la Fundació Pasqual Maragall, pioner al món pel 

nombre de persones sanes amb risc genètic d’Alzheimer que hi han 

participat, apunta que són aquestes les que tenen més probabilitats de 

presentar una malaltia vascular cerebral. A més, un de cada tres casos 
d’Alzheimer es podria evitar si se seguissin pautes de vida saludable. 

 

Barcelona, 19 de setembre de 2017. Àngel Font, director corporatiu de recerca i 

estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”; el Dr. Jordi Camí, director de la Fundació 

Pasqual Maragall, i Àngels Tomás consellera de salut del districte de Gràcia de 
l'Ajuntament de Barcelona, han presentat avui, a la plaça de la Vila de Gràcia de 
Barcelona, la nova campanya de sensibilització ciutadana «Carrers en blanc», en vigílies 

del Dia Mundial de l’Alzheimer. 
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Les plaques de cinc carrers del districte de Gràcia (Francisco Giner, Gran de Gràcia, 

Goya, Mozart i travessera de Gràcia), a més de la placa de la plaça de la Vila, romandran 
tapades durant tres dies, per tal que els vianants es puguin posar a la pell d’una persona 
que comença a patir símptomes d’Alzheimer. 

 
La campanya també s’ha estès a les xarxes socials, sota l’etiqueta #CarrersEnBlanc, amb 

un vídeo en el qual es mostra la reacció de la gent en veure els noms dels carrers en 

blanc, i que convida a col·laborar en la investigació en prevenció. 
 
El director corporatiu de recerca i estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Àngel 

Font, ha assenyalat: «Aquesta acció de sensibilització reafirma una vegada més el 
compromís de la institució en el suport de la investigació com a via imprescindible per 
millorar el benestar de les persones i per aconseguir una societat més justa. Amb aquest 

objectiu, i d’acord amb el seu pla estratègic, la Fundació Bancària ”la Caixa” triplica la 
seva inversió en investigació fins al 2019». I ha afegit: «En vigílies del Dia Mundial de 
l’Alzheimer, volem remarcar la incansable tasca que porten a terme els investigadors de 

la Fundació Pasqual Maragall per tal que aquesta malaltia esdevingui un record del 
passat». 
 

Per la seva banda, el Dr. Jordi Camí, director de la Fundació Pasqual Maragall, ha agraït 
la implicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” i ha destacat: «És important conscienciar 
la ciutadania sobre els efectes d’una malaltia que ens pot tocar a tots i que només 

podrem aturar amb més i millor recerca científica». I ha afegit, pel que fa a la recerca en 
aquest àmbit: «És clau avançar en la identificació precoç i la prevenció, per evitar o 
endarrerir l’aparició de nous casos».  
 
Estudi pioner al món en nombre de persones sanes amb risc genètic d’Alzheimer   

 
Un estudi recent, realitzat pels investigadors del centre de recerca de la Fundació 
Pasqual Maragall, el Barcelonaβeta Brain Research Center, ha revelat que les persones 

amb un major risc genètic de desenvolupar Alzheimer, és a dir, les portadores de dues 
còpies de l'al·lel e4 del gen APOE, tenen més probabilitat de presentar anomalies 
vasculars al cervell. En concret, han identificat que les persones sanes de mitjana edat i 

portadores d’aquest gen tenen un risc més elevat de presentar hiperintensitats de 
substància blanca al cervell. 
  

Les hiperintensitats de substància blanca es poden detectar amb una prova de 
ressonància magnètica i es creu que poden ser causades per anomalies de la 
microcirculació sanguínia cerebral. Són més freqüents en persones d’edat avançada i en 

persones amb factors de risc vascular. Tot i que sovint no causen cap símptoma, estan 
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considerades com un factor de risc de la malaltia d’Alzheimer, la demència vascular i 

l’infart cerebral.  
  
La relació entre la malaltia d’Alzheimer i els factors de risc vascular és estreta, ja que 

comparteixen nombrosos factors de risc, com ara el sedentarisme, la hipertensió, la 
obesitat, la diabetis o el consum de tabac. Com apunta el Dr. Juan Domingo Gispert, cap 
de Neuroimatge de la Fundació Pasqual Maragall, la troballa posa de manifest que “el 

control dels factors de risc modificables en els individus amb un major risc genètic 

de desenvolupar Alzheimer és una bona estratègia preventiva per reduir l’aparició 

de la demència”. Segons diversos estudis recents, evitant aquests factors de risc, un de 

cada tres casos de la malaltia d’Alzheimer es podria evitar. Així doncs, fer exercici 
regular, seguir una dieta equilibrada, tenir una vida social activa, no fumar i controlar el 
colesterol, la hipertensió i els nivells de glucosa, d’entre d’altres factors de risc vascular, 

és clau també per prevenir la malaltia d’Alzheimer.  
  
Per dur a terme l’estudi, els investigadors van analitzar l’associació entre els diversos 

genotips del gen APOE i els factors de risc vascular amb les hiperintensitats de 
substància blanca, en una mostra de 575 voluntaris de l’Estudi Alfa, dels quals 78 tenen 
un elevat risc genètic de patir Alzheimer (són portadors de l’APOE-e4/e4). Aquest número 
de portadors sans converteix la investigació en l’estudi amb la mostra més gran 

analitzada fins ara a tot el món de persones sanes amb risc genètic de desenvolupar la 

malaltia d’Alzheimer.  

 
Els resultats del present estudi han estat publicats a la revista científica Journal of 

Cerebral Blood Flow & Metabolism, i van ser presentats al Congrés Internacional de 

l’Alzheimer’s Association.  
 
Impacte de la malaltia d’Alzheimer  

 

Cada 4 segons es diagnostica un nou cas d’Alzheimer al món, i es calcula que 

actualment 46 milions de persones pateixen demència, en la major part dels casos 
causada per l’Alzheimer. Aquesta xifra es tradueix a Espanya en 800.000 persones 
afectades. Amb l’esperança de vida en augment, si no es troba un tractament efectiu per 

a la malaltia la xifra de casos es podria multiplicar per tres el 2050, i arribar a dimensions 
d’epidèmia. 
 

Les demències tenen un cost diari a Espanya de 60 milions d’euros. El cost estimat anual 
per persona és de 27.000 euros, el 87 % del qual va a càrrec dels familiars de la persona 
afectada. La família, a més, també és la que s’ha d’ocupar de la cura del malalt en el 

80 % dels casos. 
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Informació tècnica de la campanya 

 

Concebuda per l’agència Ogilvy Barcelona, Carrers en blanc pretén conscienciar de la 

importància de la prevenció i la investigació per actuar des dels primers símptomes de la 
malaltia d’Alzheimer. Aquesta acció reforça la campanya institucional de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, Imprescindibles, en la que es ret homenatge a la important tasca dels 

investigador que dediquen la seva vida a lluitar contra les malalties. 
Carrers en blanc inclou també falques de ràdio que tenen com a protagonista la veu d’un 
navegador GPS que va donant indicacions sobre la ubicació, però silenciant el nom dels 

carrers per on cal circular. Un vídeo amb les reaccions reals dels ciutadans que passegen 
pels carrers sense nom completa la campanya a les xarxes socials. 
 

Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

 
Comunicació de la Fundació Pasqual Maragall 

Gabinet de Premsa    Àrea de Comunicació  

ATREVIA    Fundació Pasqual Maragall 

Pol Masdeu     Eva Nebot 
pmasdeu@atrevia.com  enebot@fpmaragall.org 
93 419 06 30    93 316 09 90 


