
 
 
 
 

Aquest Nadal, regala solidaritat contra 

l’Alzheimer 

 La Fundació Pasqual Maragall proposa diverses iniciatives amb impacte social 

per contribuir a la investigació per a la prevenció de la malaltia 

 Les postals solidàries, les obres d’art de la iniciativa “Art a consciència” o els 

reptes personalitzables a través d’una plataforma de crowdfunding social són 

algunes de les idees més originals per regalar aquestes festes 

 

Barcelona, 28 d’octubre del 2019. S’apropa el Nadal i això comporta que moltes persones ja 

s’estiguin plantejant què regalar als seus éssers estimats. Molts, però, volen fugir dels 

convencionalismes, ser originals i anar més enllà del que és estrictament material. És per això 

que enguany la Fundació Pasqual Maragall proposa diversos regals solidaris que tenen una doble 

finalitat: sorprendre i contribuir a la investigació per a la prevenció de la malaltia d’Alzheimer. 

Una de les maneres més boniques de felicitar les festes és 

enviant una postal de Nadal solidària. Fer-ho és tan senzill com 

contactar amb la Fundació a través d’aquest formulari web. 

Pots escollir entre diferents models proposats, personalitzar la 

postal amb el missatge i les fotografies que vulguis, i fer una 

transferència bancària amb el donatiu desitjat. Ja només 

quedarà rebre-la a casa per poder-la enviar als teus éssers 

estimats! 

Per a aquelles persones a qui els agradi l’art, la Fundació té a la seva disposició una setantena 

d’obres donades per artistes de renom que poden adquirir-se a través de la plataforma “Art a 

consciència”. La col·lecció inclou des de 

litografies fins a pintures, escultures, 

fotografies i altres obres gràfiques, amb un 

preu a partir de 50€. Amb l’adquisició d’una o 

més obres contribuiràs als projectes de recerca 

de la Fundació. 

Una altra manera d’allò més original d’aportar el teu granet de sorra en la lluita contra 

l’Alzheimer és organitzant un repte esportiu o qualsevol tipus d’esdeveniment solidari. Totes les 

idees són benvingudes per a la plataforma de crowdfunding social migranodearena.org. Fer-ho 

és tan senzill com donar-te d’alta, registrar la teva pròpia campanya i fer córrer la veu per assolir 

el repte!  

https://fpmaragall.org/ca/colabora/postals-solidaries-per-a-celebracions/
https://fpmaragall.org/tienda/ca/
https://fpmaragall.org/tienda/ca/
https://fpmaragall.org/ca/colabora/posa-el-teu-gra-de-sorra/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
CONTACTE PER PREMSA 
 
FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL 
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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