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ATRÒFIA I DETERIORAMENT NEURONAL I COGNITIU 

Cervell sa Cervell d’AD 
sever 

Pèptid Aβ Proteïna Tau Gen APP 

Factor ApoE Gen PSEN1 Gen PSEN2 

La transmissió d’informació científica relacionada amb la malaltia d’Alzheimer en la producció cinematogràfica del segle XXI és insuficient respecte al coneixement existent  
i, per tant, no s’està fent un acte divulgatiu plenament útil cap a la societat en termes d’aprenentatge i educació científica. 

Comprovar la relació contingut-coneixement en la producció  
cinematogràfica d’AD en el segle XXI. 

H 
O Avaluació de la transmissió d’informació i de l’acció divulgativa  

del cinema cap a la societat. 
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Revisió 
bibliogràfica 

1. Seguiment de la historia de la recerca d’AD en el s.XXI i delimitació 
d’etapes temporals en base als canvis de paradigma. 

2. Selecció d’elements biomèdics clau en la història de la recerca d’AD. 
3. Classificació dels elements segons l’etapa a la que pertanyin. 

Alzheimer disease 
AD history 

AD treatment 
AD therapy 

AD biomarkers  

La malaltia d’Alzheimer (AD per les seves sigles en la literatura científica en anglès) és 
una afectació neurodegenerativa reconeguda com la principal causa de demència en 
tot el món (60-70% dels casos). La seva etiologia és complexa i indeterminada, i tot i 
que s’han fet molts avenços respecte a la comprensió dels factors involucrats  
en el desenvolupament de la mateixa, a dia d’avui no hi ha cap tractament efectiu que 
aturi la progressió del deteriorament cognitiu i neuronal. 
 
Es tracta d’una malaltia amb un gran component social ja que la seva lluita implica de 
manera crucial (més enllà dels pacients) als familiars, amics i cuidadors/es de les 
persones afectades, que s’informen i s’esforcen per conèixer la  malaltia de la millor 
manera possible. És en aquest punt on el cinema, per les seves característiques com 
a mitjà (impacte, audiència, credibilitat...), es podria posicionar com una important 
font d’informació i com un dels principals recursos de divulgació i educació científica 
de la societat si s’aprofités tot el seu potencial. 
 
 
 

Reviews 

Paraules 
clau 

2 Selecció 
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TOPIC: Alzheimer 

A partir del 2000 

Ordenar per 

• Any 
• Títol 
• País 
• Gènere 

• Gènere pacient 
• Pes de l’AD 
• Assessoria científica 

Anàlisi del 
contingut 
científic 

Contraposant els 
punts 
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1. Confirmació o rebuig de la presència 
dels elements clau als films. 

2. Detecció d’errors,  contradiccions o 
incongruències sobre l’AD 

Organització cicle temàtic: 
La memòria de la gran pantalla 

1 Selecció projeccions 
Pel·lícules representatives s.XXI 

Pel·lícules amb errors sobre AD 

2 Cerca de finançament, 
patrocini i col·laboració:  
Entitats, associacions i 
organismes públics i 
culturals. 

3 Disseny  d’enquestes  
d’avaluació de la 
divulgació 
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Alzheimer 

Enquestes 
experts matèria 

Programació, projecció i emplenament d’enquestes 

Disseny  d’enquestes  

Avaluació 

Aprenentatge 
assistents 

Qualitat 
informació 

Enquestes 
públic general 

Divulgació 

Comprovació relació 
contingut - coneixement 

Pla de difusió 5 

Avaluació de l’acció 
divulgativa del cinema 

cap a la societat 

Anàlisi 
estadístic 

• Xifres de producció per anys 
• Xifres de producció per país 
• Percentatge de drames vs altres gèneres 
• Gènere i edat del/la pacient 
• Protagonisme de l’AD en la trama 
• Assessoria científica darrere del film 

 
• Presència d’elements biomèdics 
• Pel·lícules amb errors/informació falsa 

Visió general de la 
producció 

cinematogràfica 
sobre AD al s.XXI 

1ª Avaluació qualitat 
informació divulgada 

Interpretació 
enquestes 

Enquestes 
públic general 

Puntuació 
objectiva 

d’aprenentatge 

Enquestes 
experts matèria 

Puntuació 
qualitat de la 
informació 

Puntuació per cada 
pel·lícula 

Llistat ordenat de 
pel·lícules segons 

capacitat 
divulgativa   

Utilitat 6 

Publicació en 
revistes  

científiques 

Article no acadèmic: 
revistes de divulgació i 

altres plataformes 
 

Col·laboració amb 
associacions: 

presentació del 
projecte 

 

Xerrades i 
congressos 

d’AD 

Xarxes  
socials 

Comprensió de l’estat 
actual de la divulgació 

sobre AD al cinema 

Modificació dels formats 
cinematogràfics 

ineficaços de transmissió 
d’informació 

Aprofitament del 
potencial del cinema  

com a recurs divulgatiu 

Millora del coneixement 
científic de la societat 


