Jordi Camí
Director

Resum
d’activitats
2016

Cada cop som més persones les que caminem
juntes perseguint l’objectiu comú d’un futur
sense Alzheimer. Tenim el compromís i la
dedicació d’un gran equip i el privilegi de
comptar amb la generositat i la implicació
de milers de socis i voluntaris. No us
defraudarem, teniu la nostra paraula.

2016

Pots consultar la nostra
Memòria 2016 completa
a l’enllaç següent:

www.fpmaragall.org/memoria2016

Vols ajudar-nos?
Fes-te soci o fes un donatiu
Visita la nostra web

www.fpmaragall.org/donatius
o truca’ns al

900 545 545

Wellington, 30
08005 Barcelona
93 316 09 90
info@fpmaragall.org

Segueix-nos
a les xarxes socials

www.fpmaragall.org

fpmaragall

L’any 2016 en imatges

Gener Participació a la tertúlia
“L’Alzheimer a l’hora del cafè”,
organitzada per l’AFABBS a
Manresa.

Març 2a Trobada de Voluntaris de
l’Estudi Alfa presentada per Carles
Capdevila i organitzada amb l’Obra
Social ”la Caixa”.

Maig Posada en marxa de la
Plataforma de Neuroimatge amb
una ressonància magnètica 3T.

Juny Inici del programa AlfaLife
per controlar els factors de risc de
l’Alzheimer.

Juny Campanya
#ElsAvisQueVolemSer
protagonitzada per nens i
adolescents.

Juliol Presentació dels resultats
sobre els beneﬁcis de la
psicoteràpia grupal en els
cuidadors.

Juliol Primera voluntària
espanyola al projecte europeu
EPAD per a la prevenció de
l’Alzheimer.

Setembre Campanya “No deixis
que l’Alzheimer ho esborri tot”
creada per l’Agència Vainilla i
dirigida per Lluís Danés.

Setembre Inauguració de la
nova seu i del centre de recerca
Barcelonaβeta Brain Research
Center.

Setembre Estudi AlfaGenetics per
avaluar la relació entre genètica i
estructura cerebral.

Octubre Celebrem el Dia Mundial
de la Gent Gran amb l’activitat
“Posa el cor per cuidar el teu
cervell”.

Desembre Campanya “Objectes
amb memòria” de Wallapop
amb la participació de cares
conegudes.
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Pressupost

Unes instal·lacions
úniques per vèncer
l’Alzheimer

4.338.839€

Voluntaris de
l’Estudi Alfa visitats

Personal en seu

Hores de proves de cognició

53

Cuidadors participants
en els grups terapèutics

823
1.813

60

Seguidors a les xarxes socials

23.673

Hores de proves
de ressonància magnètica

Socis

8.947

Aparicions als mitjans
de comunicació

695

1.107

Recerca Clínica

Hàbits Saludables

Captació de Fons i Suport Social

Un nou centre
de recerca al servei
de la prevenció

Com controlar els factors
de risc de l’Alzheimer

No deixem
que l’Alzheimer
ho esborri tot

El programa AlfaLife té com a objectiu promoure
hàbits de vida saludables en nutrició, exercici físic,
activitat cognitiva i vida social. Hi participen 400
voluntaris que, durant un any, reben unes pautes
personalitzades segons les seves característiques.

El Barcelonaβeta Brain Research
Center està dedicat exclusivament
a la investigació clínica per prevenir
l’Alzheimer. Les noves instal·lacions
permeten realitzar les visites i proves
dels prop de 3.000 voluntaris que
participen als nostres estudis.

Neuroimatge

Coneixent millor
el nostre cervell

El Programa de Recerca Clínica, que desenvolupa l’Estudi Alfa,
amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”, i el projecte europeu
EPAD, entre altres estudis, disposa de set despatxos d’investigació
per a l’atenció i recollida de dades de voluntaris, la unitat de
recerca clínica destinada a l’assaig de fàrmacs preventius, un
laboratori per a la gestió de mostres biològiques i una sala de
congeladors i mostres.

El 2016 vam obrir una nova línia d’investigació
per estudiar la relació entre genètica i estructura
cerebral mitjançant l’anàlisi de les variants
genètiques més comunes en l’Alzheimer. D’altra
banda, al consorci europeu AMYPAD s’estudia com
millorar el diagnòstic i el tractament de l’Alzheimer
utilitzant el PET de beta amiloide.

El centre també disposa d’una plataforma de neuroimatge
equipada amb una ressonància magnètica 3T d’última generació
per a l’obtenció i processament d’imatges cerebrals d’alta qualitat.

Fundació Pasqual Maragall
i Barcelonaβeta Brain Research Center

Origen
i destinació
dels recursos
Tancament provisional 2016.
Dades sotmeses a auditoria
anual de comptes.

*

La Fundació Pasqual Maragall gestiona la seva activitat
cientíﬁca a través del seu centre de recerca, el Barcelonaβeta
Brain Research Center.

10%

*

Mecenatge

63%
Projectes
de recerca
finalistes

27%
Socis
i donants

En el marc del Dia Mundial
de l’Alzheimer vam llençar aquesta
campanya, centrada en els efectes
de la malaltia d’Alzheimer en l’entorn
familiar per conscienciar sobre
la necessitat de seguir treballant
per vèncer-la.
D’altra banda, la generació que viurà cent anys, nens i
nenes d’entre 11 i 18 anys, van ser els protagonistes de
#ElsAvisQueVolemSer, campanya online per sensibilitzar sobre
la importància de preservar la nostra memòria per gaudir d’una
vellesa activa i plena.
Durant l’any van tenir lloc nombroses accions solidàries,
organitzades per entitats i particulars, i 4.084 persones es van
sumar al nostre projecte per un futur sense Alzheimer, amb
les quals s’ha arribat als 8.947 socis. Vam rebre també 471
donacions i més de 12.500 SMS solidaris.

4.338.840 € Total d’Ingressos
4.097.179 €
418.000 €
1.113.430 €
2.565.749 €
113.878 €
69.929 €
57.853 €

Ingressos corrents
Mecenatge
Socis i donants
Projectes de recerca finalistes
Ingressos per subvencions de capital *
Ingressos financers *
Ingressos extraordinaris *

4.173.307 €

Total de Despeses

4.073.216 € Despeses corrents
2.404.780 €
Programes de recerca
Comunicació i divulgació
403.165 €
662.825 €
Inversió en captació de fons
602.446 €
Administració

Ingressos

100.091 € Despeses financeres *
* No inclosos en el gràﬁc.

15%

Administració

16%

Inversió en
captació de fons

10%

59%
Programes
de recerca

Comunicació
i divulgació

Despeses

