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Córrer per l’ictus 
 
 
Barcelona, 1 de febrer de 2012.- La Unitat d'Ictus de l'Hospital Universitari Vall 
d'Hebron (HUVH) i el grup de recerca en malalties neurovasculars del Vall d'Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) s'han unit per a córrer la Mitja Marató de Barcelona el pròxim 
26 de febrer amb l'objectiu de recollir fons destinats a la investigació en ictus silents. 
 
La idea va partir de la Unitat d'Ictus de l'HUVH, dirigida pel Dr. Carlos Molina, un habitual 
de les maratons, les mitges maratons i els triatlons en els quals participa recolzant 
causes benèfiques. “Corrent per l'ictus volem transmetre a la tota la societat, així 
com a l'entorn dels pacients, que és fonamental treballar per a minorar la càrrega 
social, emocional i econòmica que suposa el problema de l'ictus”, assegura el Dr. 
Molina. I la millor manera és seguir investigant, per això l'equip va pensar en el projecte 
d'investigació en ictus silents que coordina el Dr. Joan Montaner, responsable del grup 
de malalties neurovasculars del VHIR, com destinatari de l'acció solidària de la mitja 
marató de Barcelona. 
 
"Ens agrada córrer, investigar a bon ritme, córrer per a tenir resultats de manera 
ràpida”, assegura el Dr. Montaner, que al costat del Dr. Molina i tres membres més de la 
Unitat d'Ictus de l'HUVH traslladaran la seva manera de fer habitual al laboratori i les 
sales i consultes de l'hospital a l'asfalt. Els cinc s'han marcat el repte de córrer per l'ictus. 
“Córrer és una forma de dur una vida més sana, córrer amb precaució és salut”, 
asseguren el Dr. Molina i el Dr. Montanter, que conviden a córrer a tots els que vulguin i 
puguin afrontar els 20 quilòmetres dels quals consta la prova pels carrers de Barcelona. 
Però a més, volen contagiar el seu repte a tot el qui vulgui ajudar a la investigació en 
ictus silents. Per això, juntament amb la plataforma migranodearena.org, han creat la 
iniciativa ‘Córrer per l'ictus’, a la qual tothom pot recolzar en la següent adreça: 
http://www.migranodearena.org/unitatde-ictus1. L'esforç dels cinc professionals 
contribuirà al finançament d'un projecte per a ajudar a identificar les persones amb alt 
risc de patir un ictus i poder aplicar mesures preventives. 
 
‘Una de cada 6 persones patirà un ictus al llarg de la seva vida, i podria ser qualsevol de 
nosaltres’, és un dels lemes de la iniciativa, en la qual a més del Dr. Carlos Molina i el Dr. 
Montaner participen el Dr. Jorge Pagola i Dr. Marc Ribó, neuròlegs de la Unitat de l'Ictus, 
així com la infermera Pilar Meler, coordinadora dels assajos clínics. El Dr. Pagola ha 
corregut la Marató de Madrid, el Dr. Ribó recorda com sortia a córrer amb el seu pare, i la 
infermera Pilar Meler, encara que mai ha corregut llargues distàncies, és una corredora 
habitual. El cas del Dr. Carlos Molina és un exemple en el suport de les causes 
importants. Córrer és una de les seves grans aficions, ja que participa en una mitjana de 
quatre carreres de gran distancia cada any i també prendrà part en la distància olímpica 
del Triatló de Nova York 2012 de forma solidària per a ajudar als nens del Perú, així com 
en el Mig Ironman Half Challenge Barcelona-Maresme al maig de 2012. 
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Prometen entrenar junts abans de la cita, quelcom que mai han fet conjuntament, ja que 
algun d'ells fins i tot farà la seva primera mitja marató. El Dr. Montaner, malgrat practicar 
esport de forma habitual, no ha passat mai dels 400 metres en proves de pista. “Serà la 
meva primera cursa llarga, però és un repte personal que sempre havia tingut i que 
em fa molta il·lusió poder complir i més amb un objectiu tan positiu i tan lligat al 
meu treball”. Els cinc presencien cada dia les conseqüències devastadores de l'ictus. 
“Buscàvem la manera de cridar l'atenció sobre la importància dels ictus silents i 
relacionar-lo amb la pràctica de l'esport. Finalment hem trobat el projecte que 
millor s'adapta al que volíem transmetre”, asseguren el Dr. Molina i el Dr. Montaner. 
Els cinc, companys de treball, amics, neuròlegs i infermera, lluitadors contra l'ictus, 
s'esforçaran per convèncer i adherir a totes les persones del seu entorn a la iniciativa de 
migranodearena.org a través de les seves respectives xarxes socials. I és que 
aconseguir més fons és clau per seguir fent investigació, la millor eina per a la prevenció 
i tractament de l'ictus i per a mantenir el cervell sa durant molts anys. 
 
“No serà la nostra última acció”, assegura el Dr. Molina, qui avança que correran en 
més ocasions per a altres projectes relacionats amb l'ictus per a seguir conscienciant a la 
població i als familiars dels pacients, així com als potencials pacients. 
 
Per tot això, demanen que tothom corri o aporti el seu granet de sorra per l'ictus, 
contribuint amb una donació al projecte de migranodearena.org. 
 
 
 
 
 
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és un centre de recerca creat l’any 1994, que forma 
part de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) de l’Institut Català de la Salut (ICS), i està 
associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
Elmeugradesorra.org és la plataforma online de crowdfunding pionera al nostre país. El 
funcionament és molt senzill: una persona té la iniciativa d’ajudar, afegeix aquesta causa solidaria 
a un repte o esdeveniment personal (com pot ser una marató, un aniversari o inclús una promesa 
de pèrdua de pes) i el comparteix amb la seva comunitat per recaptar per a la causa escollida. 
Gràcies a les micro-donacions, durant el 2011 s’han finançant projectes de més de 280 ONG 
 


