
Maragall impulsa un innovador projecte contra 

l'Alzheimer 
 

A la fundació de l'expresident li caldran 150 milions del sector privat en 

10 anys. El doctor Jordi Camí dirigeix la iniciativa, que busca 

investigadors amb idees genials 
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EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 20.06.08 

 

L'expresident Pasqual Maragall va presentar ahir la fundació que porta el 

seu nom, dedicada a la investigació sobre l'Alzheimer, malaltia que li va 

ser diagnosticada la primavera passada. El concepte científic que defensa 

la fundació, sense precedent a Espanya, resulta revolucionari en l'àmbit 

de la recerca biomèdica d'aquest país i, com sosté el seu director, el 

doctor Jordi Camí, "serà l'única manera d'aconseguir que Catalunya sigui 

decisiva en la lluita contra l'Alzheimer". "El president té pressa", va 

advertir. 

 

La fundació --en què també participen Ernest Maragall, Narcís Serra i 

Santiago de Torres-- ha establert una estructura oberta que té com a 

finalitat captar finançament privat, en quantitats suficients per poder 

aixecar un potent edifici dedicat a la investigació en què s'instal.laran 

científics reclutats per tot el món. El pressupost mínim i estable que 

necessita el projecte Camí el xifra en 15 milions d'euros anuals durant els 

pròxims 10 anys, una quantitat que si s'intentés reunir d'una sola 

vegada, amb crèdits, pujaria a 350 milions d'euros. 

 



DUES CONDICIONS 

 

La iniciativa planteja dues condicions. Per una part, vol investigadors 

joves, molt joves, acabats de graduar, amb tot just 25 anys, persones en 

el període més creatiu de la seva vida amb propostes poc convencionals, 

xocants, sorprenents, potser genials, no pensades fins ara per afrontar 

l'Alzheimer i susceptibles d'aconseguir, per exemple, que qui iniciï la 

malaltia pugui endarrerir-ne els símptomes "en cinc anys". "Els instituts 

que s'han creat, fora d'Espanya, amb aquest perfil d'investigadors han 

sigut planter de premis Nobel", va sostenir Jordi Camí. 

 

La segona condició és que els diners provinguin de butxaques privades. 

"En època de crisi, no volem demanar caritat a les portes del sector 

públic", va explicar Camí. El concepte de mecenatge, molt incorporat a la 

cultura nord-americana però a penes practicat a Europa, pot rebre el seu 

reconeixement definitiu a Espanya gràcies a la Fundació Maragall. 

 

De moment, el nucli fundacional del patronat de l'entitat --és a dir, 

l'expresident Maragall; la seva dona, Diana Garrigosa; el seu fill Guim i el 

mateix Camí-- ja ha començat a recórrer Espanya i els Estats Units per 

buscar finançament. Amb aquest objectiu van visitar al maig, a Las 

Vegas (Nevada, EUA), el doctor Zaven Khatxaturian, que va idear una 

fundació similar, la de Ronald i Nancy Reagan. 

 

FELIPE GONZÁLEZ I KOPLOVICH 

 

"Ens entrevistarem amb empresaris i polítics espanyols, russos i nord- 

americans que estiguin en disposició d'obrir-nos les portes dels rics i les 

riques", va dir Camí. Un d'aquests personatges ha estat Felipe González. 



Ja han exposat el seu pla a l'empresària Esther Koplovitch i també han 

parlat amb Luis del Rivero, president de Sacyr. La doctora Elena Ochoa 

els ha posat en contacte amb empresaris russos. 

 

"A Gaudí també li van dir que estava boig quan es va proposar fer la 

Sagrada Família --va argumentar ahir a la nit Maragall--. A vegades val la 

pena ser atrevit i impulsar idees que no se sap com s'acabaran". 

"Pasqual és decidit, valent, intuïtiu i generós, i té la mania d'impulsar 

grans projectes --va dir Diana Garrigosa--. Vol intentar una nova utopia i 

jo li faré costat". 

 

La presència de Camí en aquesta iniciativa és un factor decisiu. Ideòleg i 

dissenyador del projecte, és l'actual director del Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona (PRBB), una posició privilegiada que, va explicar, 

està disposat a deixar per poc que funcioni la Fundació Maragall. "He 

adquirit aquest compromís, perquè és un repte i també perquè sóc amic 

del president --va dir--. Estic disposat a implicar-m'hi del tot". 

 

Els fons que rebi la fundació podran canalitzar-se com a mecenatges o 

integrar-se en una empresa amb una recaptació que podria revertir en els 

donants. La ubicació de la fundació està per decidir. 

 


