
 

 

 

 

 

El president de la Fundació Bancària “la Caixa”, 
Isidre Fainé, visita les instal·lacions de la Fundació 

Pasqual Maragall 
 

Barcelona, maig de 2018 - El president de la Fundació Bancària “la Caixa”, Isidre Fainé, 

ha visitat les instal·lacions de la Fundació Pasqual Maragall i el seu centre de recerca, el 

Barcelonaβeta Brain Research Center, per conèixer l’estat actual dels projectes científics 
que la Fundació porta a terme en l’àmbit de la prevenció de l’Alzheimer, en concret 
l’Estudi Alfa, impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”.  
 

Durant tota la visita, ha estat acompanyat per la presidenta de la Fundació, Diana 

Garrigosa; el director, Dr. Jordi Camí; la portaveu, Cristina Maragall i els patrons 

Montserrat Vendrell i Joaquim Coello. Pasqual Maragall va estar present al 

començament de la visita.  

 

El Pla Estratègic de la Fundació Bancària "la Caixa" 2016-2019, que té per lema "Canviem 

presents, construïm futurs", assenyala el suport a la investigació en temes de salut com 

una de les seves prioritats. En aquest sentit, "la Caixa" ha dedicat 8'8 milions d'euros des 

de 2008 a impulsar les activitats i línies de treball de la Fundació Pasqual Maragall. 

 

La Fundació Pasqual Maragall va engegar l'any 2012 el reclutament de voluntaris per a 

l’Estudi ALFA, amb el suport de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Actualment és una de 
les plataformes de recerca més avançades tecnològicament i amb un major nombre de 

participants sans del món, dedicada a la detecció precoç i a la prevenció de l'Alzheimer 

a Espanya. Compta amb una cohort de 2.743 participants adults sans d'entre 45 i 75 anys 

els que, segons les seves característiques, participen en subestudis, orientats a diferents 

aspectes de la prevenció, que impliquen un seguiment i la realització de determinades 

proves de cognició, epidemiologia, infermeria i neuroimatge.  

 

Sobre la Fundació Bancaria “la Caixa” 

 

La Fundació Bancària “la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha 
incrementat aquest any 2018 el pressupost per a la seva Obra Social, que se situa als 

520 milions d’euros. Aquesta dotació posiciona a l’entitat com a la primera fundació 

privada d’Espanya i una de les més importants del món. El desenvolupament de 

programes socials focalitzats als grans reptes actuals, com la desocupació, la lluita contra 

l’exclusió o l’accés a l’habitatge, segueixen centrant bona part dels seus esforços. El gruix 

de la inversió, el 59% del pressupost, es destina al desenvolupament de programes 

socials i assistencials; el 23% és per a la promoció de la cultura i l’educació; i el 18% a la 
investigació i a la concessió de beques.  



 

 

 

 

 

 

Sobre la Fundació Pasqual Maragall i el BBRC 

 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer 

l’abril del 2008, donant resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (ex alcalde 
de Barcelona i ex president de la Generalitat de Catalunya) quan va anunciar 

públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer. Està dirigida pel Dr. Jordi Camí i 

presidida per Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. La missió de la Fundació és 

promoure la investigació per prevenir l’Alzheimer, i també ofereix solucions per millorar 

la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors. El seu centre de 

recerca, el Barcelonaβeta Brain Research Center, és l’únic centre d’investigació europeu 
dedicat íntegrament a la prevenció de la malaltia de l’Alzheimer i de les malalties 

neurodegeneratives relacionades.  

 

Per a més informació: www.fpmaragall.org  
 

 

 
CONTACTE PER PREMSA 

 

Agència de Comunicació   Àrea de Comunicació 

ATREVIA     Fundació Pasqual Maragall 

Pol Masdeu     Eva Nebot 

pmasdeu@atrevia.com    enebot@fpmaragall.org 

93.419.06.30    93.316.09.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

http://www.fpmaragall.org/
mailto:pmasdeu@atrevia.com
mailto:enebot@fpmaragall.org

