Lliurament Premis Nacionals de Recerca

La Fundació Pasqual Maragall, guardonada amb el
Premi Nacional de Mecenatge Científic 2018
Els seus recursos econòmics provenen majoritàriament de
donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una
extensa xarxa de més de 30.000 socis

Barcelona, 4 de desembre de 2019- El Govern de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han guardonat la Fundació
Pasqual Maragall amb el Premi Nacional de Mecenatge Científic 2018, per la seva
intensa i continuada promoció de la recerca en l’Alzheimer i els problemes cognitius de
l’envelliment.
La Fundació Pasqual Maragall es va crear el 2008 amb la missió de promoure i
desenvolupar recerca biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment
compromesa a ser decisiva aportant solucions globals al problema de la malaltia
d’Alzheimer i demències relacionades, així com continuar treballant per aconseguir que
la recerca en aquesta malaltia rebi la prioritat adequada.
La recerca científica de la Fundació es realitza al Barcelonaßeta Brain Research Center
(BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra
i de ”la Caixa”.
Diana Garrigosa, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, i el Dr. Jordi Camí, director
de la Fundació, van ser els encarregats de recollir el premi ahir al vespre de la mà del
President de la Generalitat, Quim Torra. El Dr. Camí va voler agrair “l’aportació dels
mecenes, socis i donants de la Fundació que fan possible que treballem per aconseguir
un futur sense Alzheimer mitjançant la recerca biomèdica”.
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre, i els seus
recursos econòmics provenen majoritàriament de donacions filantròpiques d’entitats i
empreses, així com d’una extensa xarxa de més de 30.000 socis, el 65% dels quals són
de Catalunya. Sense aquesta àmplia base social, la Fundació no tindria la sostenibilitat
que exigeix el finançament de la recerca científica. Apart, el personal científic del centre
de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajudes i subvencions,
principalment de fons europeus i fundacions internacionals.

Actualment, el Consell de Mecenatge de la Fundació Pasqual Maragall està format per
16 empreses: ”la Caixa”, Diputació de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, Fundación
Ramón Areces, Fundación ACS, Ajuntament de Barcelona, Ciments Molins, Allianz,
Fundació Banc Sabadell, Moventia, Fundació Agbar, Fundación Renta Corporación,
Fundació Abertis, Enagás, Eurofragance, i VOPI4.
En aquesta edició també han estat distingits la cosmòloga i astrofísica teòrica Licia
Verde, Premi Nacional de Recerca 2018; l’investigador Marc Güell , Premi Nacional de
Recerca al Talent Jove; el programa NanoEduca, Premi Nacional de Comunicació
Científica, i el Repsol-BSC Research Center (RBRC), Premi Nacional al Partenariat
Publicoprivat en R+I.

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) 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 30.000 socis, que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.
Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca
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