
 
 

‘Records’, de la Fundació Pasqual 
Maragall, el llibre solidari que no cal 

oblidar aquest Sant Jordi 
 

 40 personalitats del món polític, empresarial, periodístic i cultural, així com 
amics personals i col·laboradors, evoquen anècdotes i moments inoblidables 
viscuts amb l’expresident de la Generalitat i exalcalde de Barcelona 
 

 Alguns dels participants són Jordi Basté, Carmen Cervera, Joan Clos, Odón 
Elorza, Jordi Évole, Isidre Fainé, Javier Mariscal, Mayte Martín, Federico Mayor 
Zaragoza, Eduardo Mendoza, Queco Novell, Margarida Obiols, Julia Otero, 
Sílvia Pérez Cruz, Richard Rogers i Mònica Terribas 
 

 El llibre, publicat amb motiu del 10è aniversari de la Fundació, destinarà part 
dels beneficis a la recerca i prevenció de la malaltia d’Alzheimer 

 
 

Barcelona, X d’abril del 2019.- L’octubre del 2007, Pasqual Maragall va anunciar públicament 
que li havien diagnosticat un principi d’Alzheimer i va deixar clara la seva voluntat de fer-li front: 

“Vull ajudar a derrotar aqueta malaltia, enlloc està escrit que sigui invencible”. Aquest va ser el 

compromís de l’exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat de Catalunya, que es va 
traduir en la creació de la Fundació Pasqual Maragall. 

 

Una dècada més tard, i amb motiu del seu 10è aniversari, la 

Fundació ha reunit 40 amics i amigues de Pasqual Margall 

perquè comparteixin un record inoblidable viscut amb ell. 

El resultat és el llibre ‘Records’, un recorregut 
imprescindible per la Barcelona olímpica i la Catalunya 

contemporània farcit de memòries, anècdotes i bons 

moments. Un relat amè, proper i distès per entendre el 

caràcter i la personalitat de qui és considerat el millor 

alcalde de la història de Barcelona.  

 

El llibre, publicat per l’editorial RBA, té un cost de 25€ i una part dels beneficis es destinaran als 
projectes de recerca per a la prevenció de l’Alzheimer que impulsa la Fundació Pasqual Maragall. 
Els periodistes Juan José Caballero, Carina Farreras i Suso Pérez són els autors dels textos, 

redactats a partir d’entrevistes amb les protagonistes. Tots tres han desenvolupat la major part 
de la seva vida professional a La Vanguardia.  

 



 
 

40 amics i amigues retornen els records a Pasqual Maragall 

 

Entre els participants destaquen personalitats del món del món polític, empresarial, periodístic 

i cultural, a més de persones anònimes que han compartit part de la seva vida amb Pasqual 

Maragall. Tots ells s’han proposat retornar-li ara els millors records viscuts al seu costat. 

 
Ellls i elles són: Josep Miquel Abad, Lolita Banchs, Lluís Bassat, Jordi Basté, Carles Bosch, Carmen 
Cervera, Joan Clos, Pilar i Anna Duocastella, Odón Elorza, Xerardo Estévez, Jordi Évole, Isidre 
Fainé, Paz Flores, Beth Galí, Joan Ganyet, José Antonio García-Durán, Frank González, Marta 
Grabulosa, Manuel Huerga, Edurne Iturmendi, Eli Maragall Roser Marcé, Javier Mariscal, Mayte 
Martín, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Mendoza, Custodia Moreno, Queco Novell, 
Margarita Obiols, Julia Otero, Lluís Pasqual, Sílvia Pérez Cruz, Ricardo Rodrigo, Richard Rogers, 
Francesco Rutelli, Narcís Serra, Mercè Solernou, Mònica Terribas, Montserrat Tura i Àngela 
Vinent. 

 

 

  Títol: “Records - 40 amics de Pasqual Maragall evoquen 40 moments inoblidables” 
  Autors: Juan José Caballero, Carina Farreras i Suso Pérez 
  Editorial: RBA 
  Col·leció: La Magrana 
  ISBN: 978-84-8264-847-7 
  Imatges del llibre 
 

https://www.dropbox.com/sh/z0vu8jkkcwmks9c/AABpuq8eKubrhACSNqqqxwE-a?dl=0


 
 

Sobre la Fundació Pasqual Maragall 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008 
com a resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i expresident de la 

Generalitat de Catalunya) després d’anunciar públicament que li havien 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 la malaltia d’Alzheimer, i també oferir solucions per millorar la qualitat de vida de les 
persones afectades i la 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 26.000 socis, que contribueixen 

econòmicament a la continuïtat del projecte.  

Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca  

 

 

 

CONTACTE DE PREMSA: 

 

Agència de Comunicació   Àrea de Comunicació 

ATREVIA    Fundació Pasqual Maragall 

Albert Rimbau     Cristina Prados 

arimbau@atrevia.com    cprados@fpmaragall.org 

93.419.06.30    93.316.09.90 

 

 

 

 

La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de: 
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