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Nota de premsa 

 

Trobada mundial de genètica d’Alzheimer a Barcelona 

El projecte Genomic Research At Fundació ACE 
permet identificar noves estratègies per 

tractar l’Alzheimer 
 

• Fundació ACE presenta els primers resultats del projecte GR@ACE, impulsat 
per la Fundació Bancària “la Caixa” i Grifols, en el II Symposium on Dementia 

Genetics. 

• El projecte GR@CE es va posar en marxa l’any 2016 amb l’objectiu d’identificar 
una nova generació de gens implicats en l’Alzheimer que aportin dades per al 
disseny de nous tractaments per fer front a aquesta malaltia.   

• Àngel Font, director corporatiu de l’Àrea d’Investigació i Estratègia de la 
Fundació Bancària “la Caixa”; Mercè Boada, directora mèdica de Fundació ACE  
i Víctor Grífols, president de Grifols, inauguren avui a CosmoCaixa el II 
Symposium on Dementia Genetics.  

• Es calcula que el 2050 existiran en el món 135 milions de persones afectades 
per l’Alzheimer. Actualment, a Espanya afecta més de 800.000 persones.  

• De moment, GR@CE ha permès distingir per primera vegada tres categories 
distintes de gens implicats en l’Alzheimer, el què suposa una nova via per al 
disseny de noves estratègies i l’impuls de teràpies combinades per al 
tractament de la malaltia d’Alzheimer.  

• L’estudi ha analitzat 7.414 genomes de pacients, una de les mostres d’un únic 
centre més gran del món. Els resultats seran molt rellevants per l’alta 
homogeneïtat de la mostra.   

Barcelona, 23 de maig de 2018. Àngel Font, director corporatiu de l’Àrea d’Investigació i 
Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Mercè Boada, directora mèdica de 
Fundació ACE y Víctor Grífols, president de Grifols, inauguren avui a CosmoCaixa el II 
Symposium on Dementia Genetics.  

 

Fundació ACE presentarà els resultats de la primera fase del projecte Genomic 

Research At Fundació ACE (GR@ACE), en què s’han analitzat 7.414 genomes amb 
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tecnologies genòmiques d’alta resolució, per identificar una nova generació de gens 
que aportin dades en el disseny de nous tractaments per fer front a l’Alzheimer.  

Els resultats preliminars d’aquest projecte són rellevants des d’un punt de vista 
científic i social donada l’homogeneïtat de les mostres clíniques (a nivell poblacional, 
ètnic i cultural) i el protocol clínic de Fundació ACE, que implica un diagnòstic 
multidisciplinari consensuat i el seguiment del pacient a través dels anys.  

Fins la data, els científics s’han referit als gens de l’Alzheimer en general. El volum de 
mostres de pacients amb demències del projecte GR@ACE i la seva qualitat diagnòstica 
permeten ara distingir tres categories de gens d’aquesta malaltia: 

- La primera podria incloure aquells gens relacionats amb la neuroinflamació i el 
metabolisme del pèptid amiloide.  

- Una segona categoria en la qual els efectes dels gens probablement estan 
relacionats amb processos neurodegeneratius vinculats a l’envelliment i les 
característiques de les neurones.  

- La tercera, que podria contenir factors genètics que exercirien un dany 
predominantment vascular.  

De confirmar-se aquestes tres categories, això suposaria la revisió de les noves 
estratègies per al tractament de l’Alzheimer i podria comportar un canvi de 
paradigma que apuntaria la necessitat de realitzar teràpies combinades.  

El camp de desenvolupament de fàrmacs necessita nous impulsos, ja que l’últim 
tractament per l’Alzheimer va aparèixer el 2003 i, des de llavors, el 99,6% dels assajos 
clínics han fracassat.  

Una de les mostres genètiques més grans i homogènies del món 

Fundació ACE compta amb una col·lecció de 14.000 mostres genètiques de pacients 
amb trastorns cognitius, el que situa el seu biorepositori com un dels més grans del món 
d'un únic centre. Per a la primera fase de GR@ACE, Fundació ACE ha aportat 4.200 
mostres d'Alzheimer i al voltant de 1.500 mostres de persones cognitivament sanes 
procedents de la seva col·lecció. 

El consorci estatal Dementia Genetic Spanish Consortium (DEGESCO), promogut per 
Fundació ACE i l'Hospital Marqués de Valdecilla de Cantàbria, aportarà una part 
important de les 12.000 mostres necessàries per a la segona fase del projecte, en la qual 
ja s'ha començat a genotipar. 
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Les dades obtingudes en la primera fase es presenten en el II Symposium on Dementia 
Genetics celebrat avui a CosmoCaixa. Després d'aquesta trobada dóna començament 
també la 11th Barcelona-Pittsburgh Biennial Conference que, organitzada per 
Fundació ACE des de 1998, té lloc del 23 al 25 maig a Barcelona. 

Els resultats són presentats pels doctors Jordi Clarimón, de l'Hospital de Sant Pau i 
coordinador del projecte; Pascual Sánchez-Juan, de l'Hospital Marqués de Valdecilla; 
Miguel Medina, del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties 
Neurodegeneratives (CIBERNED); i Agustín Ruiz, de Fundació ACE i investigador 
principal del projecte. 

Una nova política per compartir dades 

A partir d'ara, les dades obtingudes en la primera fase del projecte GR@ACE estaran 
disponibles per a la comunitat científica mundial gràcies al compromís de Fundació 
ACE, Fundació Bancària "la Caixa" i Grifols amb l'avanç de la investigació i al suport 
institucional del CIBERNED, l'ISCIII i l'European Genome-phenome Archive (EGA). 

Les dades de la primera fase del projecte GR@ACE, en la qual s'han realitzat més de 
8.400 experiments genètics amb les mostres analitzant més de 7.400 genomes, ja ha 
despertat l'interès de la comunitat científica. 

Entitats com l'International Genomics of Alzheimer's Project (IGAP), el consorci 
internacional de psiquiatria genètica (PGC) o les Universitats de Pittsburgh i Colònia han 
estat les primeres a sol·licitar accés a la informació. L'accés a les dades estarà disponible 
a través de l'Arxiu Europeu de Genotips i Fenotips (EGA) amb seu al Centre de Regulació 
Genòmica de Barcelona. 

"Aquests resultats els hi devem als pacients que han cedit les seves mostres biològiques i 

a les institucions que han donat suport al projecte. Nosaltres, com a metges i com a 

científics, hem d'agrair això posant totes les dades a disposició de tota la comunitat 

científica perquè puguem avançar més ràpid", explica Mercè Boada, directora mèdica i 
cofundadora de Fundació ACE. "Sempre hi ha d'haver un retorn accessible i tangible per 

a la ciutadania per tot el que ells han aportat a la investigació. Res del que generem és 

nostre, pertany a la societat en el seu conjunt." 

El projecte GR@CE s'emmarca en una línia d'investigació prioritària per a Europa 
(programa Horitzó 2020, H2020) que es regeix per la filosofia FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable) d'accessibilitat de les dades. De fet, és el 
primer projecte genètic d'aquest tipus a Espanya. 

No obstant això, tal com apunta el Dr. Agustín Ruiz, "En general, la realitat és que hi ha 

una fracció molt petita de dades que es fan públics. O que només es fan públics per a 

determinats col·lectius o lobbies científics i industrials amb els quals cal establir sinergies. 
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Això impedeix que científics de la resta del món puguin avaluar i treballar amb aquestes 

dades de manera racional i sistemàtica i alenteix l'avenç científic." 

Ruiz aposta per canviar aquest paradigma i aplicar la filosofia H2020. "Iniciatives com el 

projecte europeu Adapted, també liderat per Fundació ACE, el biobanc Europeu de la 

Malaltia d'Alzheimer (EADB), o el mateix projecte GR@ACE són les que haurien 

d'implantar a tot Europa". 

Fundació ACE, pionera en el camp de l’Alzheimer 

Fundació ACE, entitat innovadora i referent a Espanya, neix el 1995 amb l'objectiu de fer 
front a la creixent demanda en el tractament i la sensibilització de l'entorn de les persones 
que pateixen deteriorament cognitiu i demència, especialment Alzheimer, oferint una 
atenció personalitzada i acompanyament integral als pacients i les seves famílies. Cada 
any, la seva Unitat de Diagnòstic atén més de 7.000 persones, de les quals 4.000 
pateixen demència (3.000 d'ells, tipus Alzheimer). 

Fundació ACE està considerada un dels referents internacionals en investigació, 
especialment en recerca clínica, neuropsicològica, social i bàsica. Entre altres activitats 
de recerca, Fundació ACE participa en nombrosos assaigs clínics de participació mundial 
destinats a totes les fases evolutives de la malaltia. Per això, lidera dos projectes 
d'investigació concedits per la Unió Europea sobre genètica d'Alzheimer (Adapted) i sobre 
models de participació activa dels pacients (MOPEAD). 

Dementia Genetics Spanish Consortium (DEGESCO) 

El consorci està integrat per 22 centres de 9 comunitats autònomes: el Centre de Biologia 
Molecular Severo Ochoa, el Centre d'Investigació Mèdica de la Universitat de Navarra, el 
CIBERNED (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives), 
el Servei de Neurologia de l' Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, l'Hospital la Paz, 
l'Hospital Mútua de Terrassa, l'Institut Biodonostia, l'Hospital Universitari Santa Maria 
Lleida, l'Institut Andalús de Neurociència (IANEC), la Fundació Pasqual Maragall, l'Institut 
de Biomedicina de Sevilla (IBIS ), l'Hospital Universitari Son Espases, la Fundació CITA, 
l'Hospital Universitari Ramón i Cajal, l'Institut de Biomedicina de València, l'Hospital 
Universitari Central d'Astúries, l'Hospital Clínic, l'Hospital de Sant Pau, la Fundació CENT, 
el Centre d' Recerca Lascaray de la Universitat del País Basc i Fundació ACE. 

Conferència Barcelona-Pittsburgh 

Fundació ACE i l'Alzheimer Research Center de la Universitat de Pittsburgh School of 
Medicine organitzen des de 1998 la Conferència Biennal Barcelona-Pittsburgh que, de 
manera habitual, reuneix ponents i professionals de prestigi nacional i internacional del 
món de l'Alzheimer i les demències. Aquesta trobada recull les últimes novetats i avenços 
científics amb el propòsit final de beneficiar els pacients i les seves famílies.  
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Fundació Bancària ”la Caixa”, més de 30 anys impulsant la investigació 

Fa més de 30 anys que la Fundació Bancària "la Caixa" impulsa la investigació 
d'excel·lència. En aquestes tres dècades, l'entitat ha destinat més de 400 milions d'euros 
a 490 projectes d'investigació; ha fundat IrsiCaixa (1995) al costat de la Generalitat de 
Catalunya; ha atorgat 4.771 beques d'excel·lència per promoure la formació de joves en 
un centenar d'universitats i centres espanyols, ha impulsat 1.700 assajos clínics de nous 
tractaments per a pacients de càncer, sida o malària, i ha creat una nova convocatòria de 
projectes d'investigació biomèdica en Espanya i Portugal. 

Des de llavors, el compromís de l'actual Fundació Bancària "la Caixa" amb la salut i el 
benestar de les persones es manté i el Pla Estratègic 2016-2019 intensifica aquest suport 
triplicant el pressupost dedicat a la investigació fins a arribar als 90 milions d'euros en 
2019. En conseqüència, el pressupost global de l'entitat s'eleva fins als 520 milions 
d'euros aquest any. Un esforç que converteix la Fundació en la segona d'Europa i la 
tercera del món en termes de filantropia. 

Un nou compromís de Grifols amb la investigació 

Grifols és una companyia global amb més de 75 anys d'història dedicats a millorar la salut 
i el benestar de persones a tot el món. Grifols produeix medicaments derivats del plasma 
essencials per als pacients i proporciona als hospitals i professionals de la salut eines, 
informació i serveis que els ajuden a prestar una atenció mèdica especialitzada. 

Anualment Grifols destina una part significativa dels seus ingressos a R + D + I, inversió 
que demostra el seu sòlid compromís amb l'avanç científic. Per a més informació: 
www.grifols.com 

Programa:  

http://www.fundacioace.com/bcnpit/wp-content/uploads/2018/03/PROGRAMA-

II-SYMPOSIUM-ON-DEMENTIA-23MAY18-1.pdf 

Per a inscripcions: 

http://www.fundacioace.com/bcnpit/   

Per a més informació i entrevistes, dimecres 23 de maig de 10 a 11 h a CosmoCaixa  

Contacte de premsa Fundació ACE: 

Isabel Rodríguez. 675 419 669 - 93 444 73 18.irodriguez@fundacioace.org 

 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
 
 


