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Caminal, de la junta de la Sebap –
que presideix Miquel Roca i que
aquestanycelebrael200èaniver-
sari– i el va moderar la redactora
encapdeSocietatdeLaVanguar-
dia, SusanaQuadrado.
Caminal ja va anticipar l’esce-

nari quan va dir que, “més que de
l’accés al benestar, potser haurí-
em de parlar de la greu crisi de
l’Estat de benestar, atès el creixe-
mentdelamarginalitat,delriscde

Unmoment del debat Barcelona Tribuna d’ahir: d’esquerra a dreta, Caminal, Simón, Alsina, Roig i Quadrado
ANA JIMÉNEZ

pobresa, en especial la infantil, i
de la dificultat d’accés a l’habitat-
ge, així com lapobresa energètica
que la guerrad’Ucraïnaha accen-
tuat,elsmovimentsmigratoris iel
contextdepandèmia”.
Alsina iRoigvanconfirmarque

les xifres són “horroroses”, com
varecollir l’informeestataldeCà-
ritas, que indica que un terç de la
població espanyola està en riscde
pobresa. Roig va criticar el porta-

veu de la Comunitat de Madrid,
Enrique Ossorio, que va qüestio-
narel recent informedientqueell
no hi veia pobres. “La inòpia és el
pitjor defecte, en política: o s’és
realistaoqueesdediquinaunaal-
tracosa”, va sentenciarRoig.
Alsina va assenyalar que “el

context socioeconòmic és nefast”
iques’haaccentuat ladesigualtat.
Simónvaadvertirque“unasocie-
tat amb grans desigualtats difícil-

n Sobre les veus que asse-
nyalenque tambéhi hadis-
criminació entre els pobres,
que la societat es bolca amb
els refugiats d’Ucraïna i no
fa elmateix ambels d’altres
països, FrancinaAlsina va
dir que “és perfecta l’aten-
ció que reben els refugiats
d’Ucraïna, però és cert que
hauria de ser delmateix

nivell per ad’altres que tam-
béhanarribat fugint de
guerres o enpasteres bus-
cant sobreviure”. Francesc
Roig vadefensar que la im-
migració “pot crear desesta-
bilització inicial, peròdes-
prés genera riquesa; Espa-
nya iCatalunyahan
funcionat gràcies a la immi-
gració”.Alsina vadefensar

que “la gent, en general, som
solidaris, ho vamveure amb
la covid, peròdevegades
costamantenir el compro-
mís”. Roig vadir queha
baixat el nombredevolun-
taris i va apuntar que la soli-
daritat hauria de ser “més
organitzada”, davant lamés
espontània que es va veure
davant la guerrad’Ucraïna.

Lasolidaritat i els refugiatsd’Ucraïna
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L’anàlisi dels genomes demés de
100.000persones ambalzheimer
haidentificat75alteracionsgenè-
tiques que augmenten el risc de
tenir lamalaltia.
Els resultats aclareixen com

s’origina l’alzheimer i poden ins-
pirar nous tractaments, afirmen
els autors de la investigació, que
van presentar ahir els seus resul-
tats a la revistaNatureGenetics.A

mésamés,obrenlaviaadesenvo-
lupar tests genètics que indiquin
si una persona amb deteriora-
ment cognitiu lleu té risc alt de
desenvoluparalzheimer.
Deles75alteracionsgenètiques

relacionades amb l’alzheimer,
42erendesconegudesfinsarailes
altres 33 ja s’havien descrit en es-
tudis previs. Més de vint afecten
gens que s’activen principalment
a les micròglies, cèl·lules immu-
nitàries que s’encarreguen d’eli-
minar substàncies tòxiques del
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“Tenim les pitjors dades de po-
bresa dels últims deu anys”, va
alertar ahir Francina Alsina, pre-
sidenta de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector, que agrupa 3.000
associacions. “Ara la realitat soci-
al ha de ser una prioritat”, va afe-
gir Francesc Roig, president de
Càritas Catalunya, al debat L’ac-
cés al benestar de Barcelona Tri-
buna, organitzat per la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics
delPaís(Sebap)amblacol·labora-
ció de la Fundació La Caixa, l’As-
sociació Espanyola de Directius i
LaVanguardia.
En el debat va quedar clar que

ara moltes persones no tenen ac-
cés al benestar, malgrat progra-
mes com dos de la Fundació La
Caixa que arriben amés d’unmi-
liódepersones a l’any, comvaex-
plicar Marc Simón, subdirector
general de la fundació i tercer po-
nent. Va presentar el debat Josep

Lesentitats demanenpolítiques contra
lapobresaque s’ajustin a la realitat
Les dades són les pitjors en deu anys, segons la Taula del Tercer Sector i Càritas

ment tindrà un creixement que
duri”. “Crèiem que el benestar
era com el Titanic, que també
semblava inexpugnable. La so-
cietat no està enfonsada, però sí
tocada”,vadirRoig.Vaafegirque,
“a diferència de la crisi del 2008,
en què les persones de més edat
van fer de coixí i amb els seus re-
cursos van reduir les dificultats
familiars, ara els avis estan més
secsqueelbacallà”.
Per Alsina, “hem arribat a

aquest punt perquè famassa anys
que les polítiques públiques no
funcionen.Noataquenelsproble-
mes estructurals com el mercat
laboral precari, l’accés a l’habitat-
ge, la falta d’ingressos mínims. El
sistemadesuportsocialesvareta-
llarel2008inoméss’hantapat fo-
ratsd’urgència”.
Per buscar-hi solucions, creu

que cal “eliminar traves burocrà-
tiques, revisar les condicions
d’accés als ajuts i reduir la fractu-
radigital,queencaradificultamés
aquest accés”. També va cridar a
donarestabilitat a lesentitats.
“Jaestemcansatsderetòriques

enèpocaelectoral;non’hihaprou
amb les bones intencions”, va as-
segurar Roig. “Què retraiem als
polítics? Que des del 2008 no se
n’haaprès, i tornematenirunare-
alitat de crisi però augmentada”,
vacriticar.
El president de Càritas Catalu-

nya va considerar necessari “cre-
ar un autèntic parc d’habitatge
públicdelloguer, l’harmonització
entre l’ingrés mínim estatal i la
renda autonòmica, un pla de for-
mació ocupacional, un pla de xoc
contra l’atur juvenil i un sistema
fiscal que redistribueixi més jus-
tament la riquesa”.
Simón va considerar “l’educa-

ció molt relacionada” amb la po-
bresa. Ivaapuntarque“qualsevol
acciónopotseracurttermini,que
les solucions contrastades són les
millors, quenon’hihadeglobals i
que tothom s’ha d’implicar en la
societat del benestar”, ja que de
l’Administració no vindrà tota
l’ajuda.c

“A la crisi del 2008
van fer de coixí, però
ara els avis estanmés
secs que el bacallà”,
va dir Roig

L’estudi genòmicmésgran
sobre l’alzheimer aclareix
coms’origina lamalaltia

cervell. També estan relaciona-
desambla immunitat lesalteraci-
ons en diversos gens que regulen
reaccions d’inflamació, cosa que
confirmael paperdel sistema im-
munitari en l’alzheimer.
Altres gens relacionats amb

l’alzheimer afecten les proteïnes
beta-amiloide i tau, que estan al-
terades al cervell de persones
afectades per la malaltia. Però
elque témésrelacióambl’alzhei-
mer és el gen ApoE, cosa que
ja s’havia observat en estudis an-
teriors.
“Aquestsgenspermetendesen-

volupar escales de risc poligènic,
tant per saber la conversió més o
menys ràpida a demència en els
pacients com per comprendre el
paper funcional que els gens te-
nen per si mateixos”, destaca
Mercè Boada, directora mèdica

de la FundacióACE i coautora de
la investigació. “Donaràpeua ini-
ciar noves línies dedescobriment
defàrmacsperarribaralamedici-
na personalitzada en l’alzheimer.
Aquesta estratègia [que preveu

adaptar el tractament al perfil ge-
nèticdecadapacient] janoesveu
comunmiratge”.
En la investigació, del Biobanc

Europeud’Alzheimer iDemènci-
es, s’han analitzat dades genòmi-

ques de 111.326 persones amb
alzheimer i s’han comparat amb
les de 677.633 persones sense de-
mència.
“Encaraensfaltamoltpercom-

prendre”,adverteixAgustínRuiz,
directorcientíficdel centreACEi
un dels coordinadors de la in-
vestigació. “Segurament no hi ha
unúnicprocésqueestiguienl’ori-
gendel’alzheimer,sinóqueespot
arribar a la malaltia per diferents
vies. És possible que en unes
persones predomini el compo-
nent amiloide, en d’altres el vas-
cular, en d’altres l’immunitari...”.
A partir de les noves dades genò-
miques, assenyala, es podrà in-
vestigar com aquests processos
interactuen entre ells i, a partir
d’allà, desenvolupar estratègies
de prevenció adaptades a cada
persona.c

Elsresultatsapunten
aunfuturenquè
espodranadaptar
lesteràpiesalperfil
genèticdecadapacient


