
 
Nota de premsa 

 
 
 

 

PIMEC i la Fundació PIMEC, amb La Marató de TV3 

i Catalunya Ràdio 
 

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que se celebrarà el proper 18 de desembre, 

té com a objectiu divulgar i sensibilitzar sobre la importància de la salut 

cardiovascular i recaptar fons per avançar en la cura i prevenció d’aquestes 

malalties  

 

Barcelona, 10 de novembre de 2022. PIMEC i la Fundació PIMEC donen suport a La 

Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que enguany arriba a la 31a edició amb l’objectiu de 

divulgar i sensibilitzar sobre la importància de la salut cardiovascular i recaptar fons 

per afavorir la recerca científica que permeti avançar en la prevenció i/o cura 

d’aquestes malalties. Aquest darrer aspecte és especialment important tenint en 

compte que aquest tipus de patologies continuen augmentant, especialment en 

persones menors de 50 anys.  

Les malalties relacionades amb la salut cardiovascular representen actualment la 

principal causa de mort als països desenvolupats. Ho demostra el fet que una de cada 

quatre persones mor per problemes al cor o al sistema vascular. Aquestes xifres de 

mortalitat se sumen al seu caràcter crònic, fet que impacta directament sobre la qualitat 

de vida dels pacients i genera dependència, risc de complicacions i uns costos sanitaris i 

socioeconòmics molt elevats. Tot plegat, les converteix en un dels principals problemes 

de salut pública en l’actualitat.  

És important conèixer els símptomes d’aquestes malalties, que poden afectar a 

persones de qualsevol edat, tan homes com dones. A més, la rapidesa en l’actuació és 
fonamental per salvar vides. Per aquest motiu, des de La Marató s’impulsen accions de 

conscienciació i prevenció.  

Hi ha moltes malalties que afecten la salut cardiovascular. Les més freqüents, entre 

d'altres, són la hipertensió arterial, l'arteriosclerosi, l'angina de pit, l'infart de miocardi, 

la insuficiència cardíaca i l'accident cerebrovascular o ictus. Algunes d'aquestes malalties 

no tenen símptomes i la mort sobtada pot ser-ne la primera manifestació. 

Des de PIMEC i la Fundació PIMEC volem destacar la importància d’apostar per la 

investigació científica en l’àmbit de la salut cardiovascular , ja que implica reduir al 

màxim la mortalitat provocada per aquestes patologies i desenvolupar tècniques menys 

invasives i tractaments avançats. A més, volem posar en relleu la important tasca de 

sensibilització que any rere any es duu a termes des de La Marató respecte a les 

malalties a les que es dedica.  
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El projecte impulsat per Televisió de Catalunya i La Fundació La Marató ha desplegat la 

campanya solidària al llarg de tot l’any i tindrà com a punt culminant el programa del 

18 de desembre a TV3 i Catalunya Ràdio.  

 

Més informació: http://www.tv3.cat/marato  

Finestra de donatius: https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/  

Productes solidaris de La Marató: https://botiga.ccma.cat/la-marato.html  
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