Activitat col·legial. Professió, cultura i societat

aquest propòsit, el 8 de juliol del 2008, va celebrar-se al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB) un acte de presentació que va aplegar més
de tres-centes persones, entre metges i professionals
del sector mèdic i sanitari de la ciutat. Moderat
pel president de Mutual Mèdica, el doctor Nolasc
Acarín, l’acte va comptar amb les intervencions del
president Pasqual Maragall i la seva esposa, Diana
Garrigosa; el director de la Fundació, Jordi Camí, i
el doctor Jaume Padrós, secretari del COMB, que va
aprofitar per expressar el seu suport a la Fundació.

El suport imprescindible
del COMB
a la Fundació
Pasqual Maragall

JORDI CAMÍ,
director de la Fundació Pasqual
Maragall i del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (PRBB)

s calcula que al món hi ha 24 milions de perE
sones afectades per l’Alzheimer i les malalties
neurodegeneratives relacionades i que aquesta xifra

El suport del COMB al
projecte cientíﬁc que
impulsa la Fundació
Pasqual Maragall és
una peça fonamental
en l’establiment
d’aquest nou lideratge
en recerca biomèdica,
fonamentat en
una política activa
d’aliances amb altres
entitats, i que ens
permetrà avançar en
la recerca de solucions
per a la prevenció i la
cura d’aquest conjunt
de malalties
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Protagonisme del sector privat

es podria doblar en 20 anys si no es troben abans
remeis efectius. Quaranta-vuit milions de persones
és l’equivalent a tota la població espanyola actual.
Es tracta, per tant, d’un seguit de malalties que esdevindran una epidèmia mundial amb efectes devastadors en relativament pocs anys ja que generen
grans costos directes –sanitaris i sociosanitaris–, i
indirectes –famílies, cuidadors i dependència en
general–. Malgrat el seu impacte, els recursos que
es dediquen a la recerca són en proporció extraordinàriament escassos. La investigació actual en aquest
tipus de malalties es troba en fase d’estancament.
No s’estan produint avenços destacables i encara
s’està lluny de saber la raó per la qual apareixen i
com aturar-les un cop es manifesten.
L’abril del 2008, la Fundació Pasqual Maragall va
començar a caminar amb un objectiu molt concret:
contribuir a superar aquest estancament i ser decisiva en la investigació d’aquest conjunt de malalties
neurodegeneratives. Per aconseguir aquest objectiu
cal posar en marxa nous models de recerca, que siguin més arriscats, més innovadors, més potents
i més valents, i que complementin la investigació
de tipus més convencional que ja s’està fent. En
aquesta línia, la Fundació proposa la creació d’un
centre de recerca d’excel·lència amb projecció internacional, per tal que joves i brillants investigadors d’arreu del món es posin a treballar sense més
limitacions que la seva pròpia audàcia.
Per assolir aquesta fita ambiciosa, resulta imprescindible forjar aliances i trobar complicitats i implicacions a molts nivells, tant de la ciutadania en
general com dels diversos agents en particular. Amb
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1. Pasqual Maragall, Diana Garrigosa i Jordi Camí, a l’acte de presentació al sector sanitari
de la Fundació Pasqual Maragall, a la seu del COMB.
2. Miquel Vilardell, Jordi Camí, Pasqual Maragall, Diana Garrigosa, Nolasc Acarín, Jaume Padrós
i Ricard Gutiérrrez, després de l’acte.

Un projecte com el que la Fundació Pasqual Maragall proposa només és factible mitjançant un fort
protagonisme del sector privat. Les xifres d’inversió
privada europees, espanyoles i catalanes són molt
secundàries si les comparem amb les dels Estats
Units. A casa nostra, el capital prové del sector
públic de manera fonamental. Però per generar un
canvi substancial, un avenç important, en la recerca
sobre l’Alzheimer, l’impuls també ha de venir del
capital privat, que té l’avantatge que és d’aplicació
molt més flexible i es pot, així, abordar projectes
excepcionals.
La Fundació Pasqual Maragall està convençuda
que aquests avenços i aquests canvis de tendència
són possibles i que ho són des del nostre país. És
per això que ha creat el Fons Alzheimer Internacional, que es nodrirà d’aportacions rebudes principalment de la nostra banda de l’Atlàntic, però també
de l’altra, amb entitats com la Friends of Pasqual
Maragall Foundation, amb seu als Estats Units.
El projecte científic està establint les seves bases i
ja s’han fet els primers contactes per constituir un
consell internacional d’experts i aconseguir aliances científiques d’excel·lència, perquè per ser decisius cal sumar esforços en clau internacional. En
aquest sentit, la iniciativa de la Fundació segueix
la pauta de les accions estratègiques de les fundacions privades de suport a la recerca biomèdica més
importants del món, com ara el Wellcolme Trust,
la Fundació Bill and Melinda Gates o el Howard
Hughes Medical Institute.
Hem vist que de centres com el Basel Institute for
Immunology, un centre internacional creat el 1971
a Suïssa amb el finançament de l’empresa farmacèutica Hoffmann-La Roche, han sortit tres premis Nobel i que ha aconseguit èxits remarcables.
Amb la mateixa filosofia del high risk/high reward
research, el Howard Hughes Medical Institute ha
creat fa un parell d’anys el Janelia Farm Research
Campus, especialitzat en neurobiologia.
Estem convençuts que Barcelona pot seguir aquesta línia i ser la punta de llança de la recerca contra
l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives associades. Per aconseguir-ho, la implicació del sector
mèdic i sanitari de la nostra ciutat és cabdal. El suport del COMB al projecte científic que impulsa la
Fundació Pasqual Maragall és una peça fonamental
en l’establiment d’aquest nou lideratge en recerca
biomèdica, fonamentat en una política activa d’aliances amb altres entitats, i que ens permetrà avançar en la recerca de solucions per a la prevenció i la
cura d’aquest conjunt de malalties.
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