
Resum
d’activitats

2018

Febrer Presentem el blog 
“Parlem sobre l’Alzheimer”,
amb informació especialitzada 
i rigorosa sobre la malalti a.

Setembre “Carrers en blanc”, 
l’acció de sensibilització ciutadana 
organitzada amb ”la Caixa”,
arriba a Madrid.

Març Impulsem la Primera Edició 
del “Brain Film Fest - VIII Premi 
Solé Tura”, el festi val internacional 
de cinema sobre el cervell.

Octubre El director cientí fi c del Programa 
de Prevenció de l’Alzheimer del BBRC, 
el Dr. José Luis Molinuevo, inaugura 
l’Alzheimer Europe Conference.

Juny El camp del RCD Espanyol 
es torna a omplir de solidaritat 
a la 6a edició de la gala “Somos 
Uno”.

Novembre Celebrem la gala 
del 10è aniversari de la Fundació 
amb parti cipants i col·laboradors.

Març Roda de premsa “Estudi Alfa: es 
detecten alteracions morfològiques 
de la substància grisa en persones 
portadores del gen APOE-Ɛ4”.

Setembre Presentem el llibre 
“Records”, en commemoració 
dels 10 anys de la Fundació 
Pasqual Maragall.

Maig Presentem la nova 
Unitat de Recerca Clínica en 
Prevenció de la Demència.

Octubre Ens adherim al projecte 
de sensibilització sobre l’Alzheimer 
“From Bubble” a Barcelona.

Juliol Presència destacada 
dels investi gadors del BBRC 
al Congrés de l’Alzheimer’s 
Associati on celebrat a Chicago.

Desembre La campanya “Cènti m 
a cènti m, fem memòria” de Viena 
i Worldcoo, tanca el 2018 amb més 
de 70.000€ per a la Fundació.

L’any 2018 en imatges 

2018 Pots consultar la nostra 
Memòria 2018 completa 
a l’enllaç següent:

www.fpmaragall.org/ca/memoria-2018

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

www.fpmaragall.org
www.barcelonabeta.org 

fpmaragall

Segueix-nos 

a les xarxes socials
Wellington, 30

08005 Barcelona

933 160 990

info@fpmaragall.org  

info@barcelonabeta.org



Ingressos Despeses

A la Fundació Pasqual Maragall treballem per aconseguir 
un futur sense Alzheimer mitjançant la recerca biomèdica 
per a la prevenció d’aquesta malalti a. 
Per aconseguir-ho inverti m la major part dels recursos 
obti nguts en programes de recerca i accions de comunicació 
i divulgació per augmentar el suport social a la nostra causa. 
També desti nem una part dels recursos a la captació de 
nous fons per garanti r la sostenibilitat a llarg termini dels 
programes cientí fi cs en curs.

* No inclòs al gràfi c.

Dades agregades de la Fundació Pasqual 
Maragall i el seu centre de recerca, 
el Barcelonaβeta Brain Research Center

Origen 
i destinació
dels recursos
Tancament provisional 2018. 
Dades sotmeses a auditoria 
anual de comptes.
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i donants
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Administració
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45%
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Mecenes, socis 
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clínics

1%8%

46%

24.508 
Socis 

121
Personal en seu

939
Participants visitats

1.228
Sessions de cognició

1.050 
Adquisicions 
de ressonància magnètica

162
Cuidadors participants 
a grups terapèutics

48.733
Seguidors 
a les xarxes socials

1.430
Aparicions als mitjans 
de comunicació

113
Iniciatives solidàries

2018
Recerca 
i divulgació per 
vèncer l’Alzheimer  

Pressupost *

8.622.166€

4.154.639€
Fundació Pasqual Maragall

4.467.527€
Centre de Recerca BBRC

Recerca Clínica

Nova Unitat 
de Recerca Clínica al BBRC 
La Unitat de Recerca Clínica en Prevenció 
de la Demència és un nou projecte 
d’investigació pioner que estudia el risc, 
i les seves bases biològiques, de desenvolupar 
demència a 5 anys vista. 

L’estudi es va posar en marxa el maig de 2018, té una durada prevista 
de tres anys i incorporarà uns 400 parti cipants d’entre 60 i 80 anys 

que esti guin experimentant una disminució de la memòria o d’altres 
capacitats cogniti ves, però que no han estat diagnosti cats d’Alzheimer 
ni de cap altra forma de demència o malalti a que la justi fi qui.

El projecte ofereix als parti cipants un pla d’acció personalitzat 
i individualitzat per tractar de reduir el risc de desenvolupar demència. 
Aquest pla consta d’una sèrie de consells orientats a la reducció dels 
factors de risc modifi cables de la malalti a, i preveu la possibilitat d’oferir 
la parti cipació en estudis específi cs de detecció i prevenció de l’Alzheimer 
a aquelles persones que compleixin els requisits corresponents.

Estudi sobre l’envelliment 

BioAlfa: estudi dels marcadors 
sanguinis associats a l’envelliment 
BioAlfa és un projecte iniciat l’any 2018, que mesurarà determinats factors 
sanguinis associats a l’envelliment o al rejoveniment cerebral, en els parti cipants 
de l’Estudi Alfa i en altres grups d’interès, com són adolescents, joves de fi ns a 
25 anys i persones de més de 70 anys. A més, gràcies a un acord de col·laboració 
amb el Banc de Sang i Teixits, també s’analitzaran mostres de sang provinents 
del cordó umbilical. L’any 2018 es van visitar un total de 60 parti cipants.  

Col·laboracions Internacionals

Seguim construint la cohort europea 
més gran de prevenció de l’Alzheimer  
El projecte European Preventi on of Alzheimer’s Dementi a Consorti um (EPAD) 
va acabar el 2018 amb més de 1.300 parti cipants reclutats a 21 centres 
europeus. El BBRC va ser el centre amb més parti cipants inscrits a tot Europa. 
En total, l’equip d’operacions del centre de recerca de la Fundació Pasqual 
Maragall va realitzar durant l’any 893 visites a prop de 200 parti cipants, que 

es van fer revisions regulars, proves cogniti ves, genèti ques i de ressonància 
magnèti ca, i una extracció de sang, saliva, orina i líquid cefaloraquidi.

Comunicació I Divulgació

La Fundació Pasqual 
Maragall celebra 10 anys 
lluitant contra l’Alzheimer
Per commemorar el 10è aniversari, 
i amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer, el 21 de setembre, 
la Fundació va demanar a 40 amics 
de Pasqual Maragall que compartissin 
un record inoblidable viscut amb ell. 

El resultat va ser el llibre “Records” que la Fundació va publicar 
amb l’editorial RBA. És un reconeixement a la fi gura de Pasqual 
Maragall en el qual personalitats del món políti c, empresarial 
i cultural, així com amics personals i col·laboradors, evoquen 
records especials viscuts amb l’expresident de la Generalitat 
i exalcalde de Barcelona. El llibre es va distribuir a llibreries 
i punts de venda d’arreu de l’Estat.
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 8.622.166 € Total d’ingressos

 8.491.969 € Ingressos corrents

 3.947.151  €       Mecenes, socis i donants
 3.843.400 €       Projectes de recerca fi nalistes
 701.418 €       Assaigs clínics
 130.197 €       Altres ingressos

 126.119 €  Ingressos per subvencions de capital *

 4.078 €  Ingressos fi nancers *

 8.576.397 € Total de despeses

 8.500.277 € Despeses corrents

 5.049.601 €       Programes de recerca
 406.533 €      Comunicació de programes i divulgació
 2.470.559 €      Inversió en captació de xarxa de socis i donants
 573.584 €      Administració

 76.119 € Despeses fi nanceres *


