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L’any 2013 ha estat marcat per la celebració del 5è aniversari  
de la fundació, creada a l’abril de 2008. Malgrat les dificultats 
que han caracteritzat aquests anys, i gràcies a la generositat 
dels voluntaris que hi participen, els projectes científics 
encetats es consoliden i s’amplien a nous participants  
i altres territoris.

El nostre projecte més ambiciós, l’estudi alfa, s’ha iniciat  
amb gran il·lusió i amb la implicació i el compromís de més  
de 2.000 voluntaris fills i filles de persones diagnosticades  
amb la malaltia. El nostre agraïment a tots ells. L’estudi pilot  
de grups terapèutics per a cuidadors de malalts d’Alzheimer  
ha demostrat els beneficis d’aquest tipus de teràpies  
i l’ampliarem a nous centres i noves ciutats. 

El gran èxit del concert contra l’Alzheimer celebrat  
al Palau Sant Jordi, amb gairebé 10.000 assistents, ha estat  
un dels esdeveniments solidaris més destacats de l’any,  
amb una enorme repercussió mediàtica i social que va donar 
gran visibilitat a la lluita contra aquesta malaltia. Un any  
on l’Alzheimer ha estat molt present als mitjans de comunicació, 
amb el colofó de La Marató de TV3 dedicada a les malalties 
neurodegeneratives.

Mai ens cansarem de reconèixer i agrair el suport i la confiança 
de les entitats i els particulars que ens recolzen any rera any. 
Plegats seguirem treballant per un futur sense Alzheimer.

“El nostre  agraïment a la nostra xarxa 
de socis i donants, als professionals, 
entitats  i empreses col·laboradores  i als 
voluntaris que ens ofereixen la seva 
dedicació i el seu temps  i són l’ànima 
dels nostres projectes.”

Jordi Camí
Director General

“Vull ajudar  
a derrotar aquesta 
malaltia. Enlloc  no està 
escrit que hagi  de ser 
invencible.”

Pasqual Maragall
President Honorífic

Un any en imatges 

Abril Finalització de l’estudi  
pilot de grups terapèutics per 
a cuidadors de persones amb 
Alzheimer.

Setembre Agendes i llibretes 
solidàries d’Octàgon Design.

Maig  Acte del Claβ “L’imperi  
dels sentits” amb el científic 
Ignacio Morgado a les instal·lacions 
de la Fàbrica Moritz.

Octubre Portes obertes del Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona.

Setembre Concert solidari  
“Per un futur sense Alzheimer”  
al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Desembre La Fundació Pasqual 
Maragall es troba amb els seus 
socis i donants.

Abril Inici de la primera fase  
de l’estudi alfa, amb la participació 
de 2.000 voluntaris.

Setembre La Fundació Pasqual 
Maragall surt al carrer.

Maig III dinar solidari dels 
treballadors del Port de Barcelona 
per recaptar fons per a la lluita 
contra l’Alzheimer.

Novembre Acte del Claβ “Creant 
noves eines a partir de la llum” 
amb Lluís Torner i Jordi Basté.

Setembre Lliurament dels 
guardons de la IV edició del 
Premi Solé Tura per a cinema 
sobre malalties del cervell.

Desembre Xut d’honor  
de Pasqual Maragall al partit 
solidari de La Marató de TV3.
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Cinc anys 
treballant per vèncer 
l’Alzheimer

Pressupost

2.476.013€

Socis i petits donants

797
Avaluacions cognitives  
i genètiques

1.360

Personal a la seu

17
Professionals externs

43 
Cuidadors participants  
en els grups terapèutics

83

Assistents al Concert 

9.860
Seguidors a les xarxes socials

13.624 
Aparicions als mitjans  
de comunicació

274

Estudi alfa  (Alzheimer i famílies)

Investigant  en  
la identificació precoç
La primera fase de l’estudi alfa s’ha 
posat en marxa amb la realització 
de 1.360 visites consistents en una 
avaluació de l’estat cognitiu i una 
extracció de sang per a anàlisis 
clíniques i obtenció d’ADN. 

Durant aquesta visita es realitza també la història clínica  
del voluntari i la recollida de dades demogràfiques i d’hàbits 
de vida. Les proves tenen lloc a l’Hospital del Mar per un 
equip de 17 professionals i 26 estudiants de màster en 
neuropsicologia. 

L’estudi alfa permetrà conèixer millor els processos  
que tenen lloc abans de l’inici de la malaltia d’Alzheimer  
i dissenyar intervencions orientades a prevenir o retardar  
la seva aparició. L’objectiu és recollir informació científica 
per detectar factors de risc i marcadors biològics per 
predir el desenvolupament de la malaltia. Hi participen 
més de 2.000 voluntaris adults sans, fills i filles de persones 
afectades de la malaltia d’Alzheimer.

Ingressos DespesesFundació Pasqual Maragall 
i Fundació barcelonaβeta*

Origen  
i destinació 
dels recursos
Tancament provisional 2013.  
Dades sotmeses a auditoria 
anual per BDO Auditores.

Grups terapèutics  
per a cuidadors de malalts d’Alzheimer

Cuidant al cuidador
Els resultats obtinguts de l’estudi 
pilot dut a terme amb 83 cuidadors 
confirmen l’eficàcia d’aquest tipus 
de teràpia, així com el perjudici que 
suposa no comptar amb cap tipus 
de suport. 

Amb l’objectiu de reforçar aquests resultats i confirmar  
les tendències de millora enregistrades s’ha iniciat la posada 
en marxa d’un nou estudi amb 250 nous participants, que es 
durà a terme a diverses ciutats de Catalunya i Espanya. 

L’objectiu de l’estudi de grups terapèutics és demostrar 
científicament l’eficàcia d’aquest tipus d’intervencions  
en la millora del benestar dels cuidadors de malalts 
d’Alzheimer, un col·lectiu que presenta problemes psicològics 
i de salut generats per la dificultat i la duresa d’atendre  
dia a dia a una persona amb aquesta malaltia. 

Concert al Palau Sant Jordi

Música per vèncer 
l’Alzheimer
Amb motiu del nostre 5è aniversari 
vàrem organitzar un gran concert 
amb l’objectiu de recaptar fons  
per als nostres projectes científics  
i conscienciar sobre la malaltia. 

En un escenari presidit pel lema “per un futur sense 
Alzheimer”, artistes de la talla de Joan Manuel Serrat,  
Sílvia Pérez Cruz, Noa, Miguel Poveda i Barbara Hendricks, 
van oferir un espectacle de més de dues hores de durada. 
Van estar acompanyats per l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
dirigida per Joan Albert Amargós, amb la direcció artística 
de Manel Huerga i la producció executiva de The Project.

El concert va comptar amb la col·laboració dels principals 
mitjans de comunicació i amb el suport de l’Ajuntament  
de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona, 
entres d’altres. Hi van assistir 9.860 persones i la recaptació 
final va ascendir a 439.962€.

*Des de juny de 2013, la Fundació Pasqual Maragall desenvolupa 
la seva activitat científica a través de la Fundació barcelonaβeta, 
entitat constituïda conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra. (*) no inclosos en el gràfic

 1.965.525 € Ingressos corrents
 621.500 €  Mecenes, socis i donants
 904.063 €  Projectes de recerca finalistes
 439.962 €  Actes i esdeveniments
 510.488 €  Ingressos Financers (*)

 2.476.013 € TOTAl InGrESSOS 

 1.914.180 €  Despeses corrents
 382.836 €  Administració i captació de fons 
 888.638 € Recerca científica 
 316.872 € Actes i esdeveniments
 325.834 € Sensibilització i divulgació
 269.246 € Despeses financeres (*)

 2.183.426 € TOTAl DESPESES
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