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La Fundació Pasqual Maragall participa a 
la iniciativa de sensibilització ‘From 
Bubble - Barcelona per l’Alzheimer’  

 
 

 És una de les cinc entitats integrants de la iniciativa que, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, vol conscienciar la 

ciutadania sobre què representa la malaltia de l’Alzheimer i l’enorme 
cost social que té 

  

 En el marc de “From Bubble - Barcelona per l’Alzheimer” la Fundació 
organitza una gala de celebració del seu 10è aniversari el 15 de 

novembre, i una jornada de portes obertes el 2 de desembre 
 
 

La Fundació Pasqual Maragall és una de les cinc entitats que integren, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, la iniciativa ”From Bubble - Barcelona per l’Alzheimer”. Es tracta 
d’un projecte de conscienciació i sensibilització de la malaltia que arrenca amb el 
projecte d’art contemporani ‘From Bubble’, obra de l’artista Daniel Bagnon, i que 
aquests dies omple els carrers de la ciutat amb més de 4.000 bombolles (bubbles), que 
simbolitzen la pèrdua progressiva de connexions neuronals que provoca l’Alzheimer. A 
la seu de la Fundació Pasqual Maragall també llueixen bombolles de diferents mides i 
colors.  
 
En el marc del ‘From Bubble’, la Fundació organitza dos grans esdeveniments: la gala de 
celebració del seu 10è aniversari, que se celebrarà el dijous 15 de novembre a 
l’Auditori del Fòrum; i una jornada de portes obertes, fixada pel diumenge 2 de 
desembre, perquè el públic interessat pugui conèixer de primera mà les seves 
instal·lacions i els seus projectes de recerca. 
 
Actualment, la Fundació Pasqual Maragall compta amb un centre de recerca, el 
Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), on hi treballen mes de 50 investigadors i 
professionals, en diversos estudis de recerca centrats en la detecció precoç i la prevenció 
d’aquesta malaltia.  
 
L’Estudi Alfa, impulsat gràcies al suport de la Fundació Bancària ”la Caixa”,  s’ha 
configurat com una plataforma de recerca referent per a la detecció i prevenció de 
l’Alzheimer, amb una cohort de més de 2.700 participants voluntaris, adults sans, la 
majoria fills i filles de malalts d’Alzheimer. Recentment el BBRC ha presentat la nova 
Unitat de Recerca Clínica en Prevenció de la Demència, una unitat de recerca única al 

http://www.frombubble.com/wp-content/uploads/2015/06/From-Bubble-Barcelona-DEFF.pdf
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món, que estudiarà el risc de desenvolupar demència a cinc anys vista en persones 
amb queixes subjectives de memòria i la base biològica d'aquest risc. 
 
Al costat de la recerca en prevenció, la Fundació està desenvolupant altres projectes 
científics orientats a comprendre els mecanismes bàsics de les funcions cognitives 
afectades per l’envelliment com són la memòria, l’aprenentatge o la presa de decisions, 
entre d’altres.  
 
Alhora, la seva aposta per la millora del benestar dels cuidadors de persones amb 
Alzheimer queda plasmat amb el programa de grups terapèutics, que ja ha atès més de 
520 familiars cuidadors. 
 
 

Sobre la Fundació Pasqual Maragall  
 

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 (exalcalde de Barcelona i 
expresident de la Generalitat de Catalunya) a l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat 
Alzheimer. La Fundació està dirigida pel Dr. Jordi Camí i presidida per Diana Garrigosa, esposa 
de Pasqual Maragall. Aquest últim ostenta el càrrec de president d’honor. La missió de la 
Fundació és promoure la investigació per prevenir l’Alzheimer, i també oferir solucions per 
millorar la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors. Per fer possible 
aquests estudis, la Fundació compta amb el suport d’una quinzena d’entitats i una base social 
de més de 20.000 socis que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.  
 

Per a més informació: www.fpmaragall.org  

 

 

 
CONTACTE PER PREMSA 
 
Agència de Comunicació   Àrea de Comunicació 
ATREVIA    Fundació Pasqual Maragall 
Albert Rimbau     Eva Nebot 
arimbau@atrevia.com                  enebot@fpmaragall.org 
93.419.06.30    93.316.09.90 
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