
2015

www.fpmaragall.org

Memòria
2015Pots consultar la nostra 

Memòria 2015 completa 
a l’enllaç següent:

www.fpmaragall.org/memoria2015

L’any 2015 ha estat marcat per dues fites importants.  
La primera ha estat l’inici de la internacionalització del nostre 
projecte científic amb l’impuls i el colideratge en la posada 
en marxa del Consorci Europeu EPAD per a la prevenció de 
l’Alzheimer, suma d’esforços de 35 centres de tot Europa 
per trobar una solució a aquesta malaltia mitjançant assaigs 
clínics de fàrmacs per frenar-ne o retardar-ne l’aparició. 
D’altra banda, l’acabament dels treballs de construcció, 
adequació i equipament de la nova seu de la Fundació al 
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra suposen 
l’inici d’una nova etapa, amb nous reptes i noves perspectives. 
Les noves instal·lacions de recerca clínica i la plataforma de 
neuroimatge al servei de la investigació ens permetran ser un 
centre de referència en la recerca d’aquesta malaltia.

Enguany, la nostra xarxa de socis s’ha doblat, fins a arribar  
a gairebé 5.000. Hem pogut comptar amb la implicació del 
campió mundial de MotoGP, Marc Márquez, que ha estat la 
imatge de la nostra campanya anual. Així mateix, s’han succeït 
mostres contínues de suport i col·laboració per part d’entitats 
i particulars que s’han traduït en dinars i gales solidàries, 
gestes esportives, concerts i accions diverses amb l’objectiu 
comú d’avançar en la recerca per vèncer l’Alzheimer.

Resulta difícil expressar la gratitud a tants gestos de suport 
i confiança, en especial a l’Obra Social ”la Caixa”. Mecenes, 
socis, donants, col·laboradors, voluntaris... La nostra força es 
basa en la unió de tots aquests esforços. Sense ells no seria 
possible la nostra tasca. Tampoc ho seria sense el compromís 
i la dedicació dels membres de l’equip. Un any més, gràcies a 
tots els que compartiu el desig d’un futur sense Alzheimer.

“Mecenes, socis, donants, 
col·laboradors, voluntaris... La nostra 
força es basa en la unió de tots aquests 
esforços. Sense ells no seria possible la 
nostra tasca.”

Jordi Camí
Director

Gener Posada en marxa del 
consorci European Prevention  
of Alzheimer’s Dementia (EPAD).

Setembre VI Edició del Premi 
Solé Tura de cinema sobre 
malalties del cervell.

Juny Primer acte del ClaB a Madrid, 
amb el periodista Iñaki Gabilondo.

Setembre #AbuelosForever, 
homenatge als avis i les àvies a les 
xarxes socials.

Juny Finalització de l’estudi sobre 
l’eficàcia dels grups terapèutics 
amb 179 cuidadors participants.

Novembre Concert de gospel 
solidari a càrrec del cor “Gospel 
Gràcia”.

Març Nova exposició d’”Art a 
Consciència” a la Galeria 
d’Art Dolors Junyent.

Setembre Dia Mundial de 
l’Alzheimer amb l’activitat “Posa  
el cor per cuidar el teu cervell”.

Juny Presentació de la campanya 
protagonitzada pel pilot de MotoGP 
Marc Márquez i el seu avi.

Octubre Monitorització i gestió de 
les dades obtingudes a la primera 
fase de visites de l’Estudi Alfa.

Juliol Travessia solidària de rem 
“90 milles contra l’Alzheimer” 
impulsada pel Club Esportiu 
Olímpic Barcelona.

Desembre Nou equipament 
d’imatge per ressonància 
magnètica.

L’any en imatges 

Vols ajudar-nos?  
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Visites monitoritzades 
de l’Estudi Alfa 
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per participant 
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Ressonàncies magnètiques 
monitoritzades  

576

Cuidadors participants  
en els grups terapèutics 

179
Seguidors a les xarxes socials 

19.747 
Aparicions als mitjans  
de comunicació 

420

Recerca Clínica

Unint esforços  
per a la prevenció
Amb la Fundació Pasqual Maragall com  
un dels impulsors, el projecte EPAD uneix  
els esforços de 35 centres de recerca, 
institucions i laboratoris d’arreu d’Europa 
per avançar en la prevenció de la malaltia 
d’Alzheimer.  

El consorci EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia) 
es va presentar a inici d’any amb l’objectiu de desenvolupar assaigs 
clínics per provar nous tractaments de prevenció de l’Alzheimer. 
El Barcelonaβeta Brain Research Center, centre de recerca de la 
Fundació Pasqual Maragall, coordina la participació d’Espanya  
i Portugal a través del doctor José Luis Molinuevo, director científic 
de la Fundació i colíder europeu d’EPAD. 

En el marc de l’Estudi Alfa, impulsat amb la col·laboració  
de l’Obra Social ”la Caixa”, es va dur a terme la monitorització  
de les 3.102 visites fetes en la primera fase de proves  
i la comprovació, correcció i actualització de les dades corresponents  
a les 2.251 variables recollides de cada participant. Així mateix, 
es van dur a terme 136 ressonàncies magnètiques i el control de 
qualitat, neteja de dades i gestió de casos de les 576 ressonàncies 
fetes en aquesta fase.

Prevenció primària

Promocionant  
la salut del cervell
Posada en marxa d’un pla d’actuació  
per a la promoció i l’adopció d’estratègies 
de prevenció primària de la malaltia 
d’Alzheimer que incideixin en el control de 
la salut cardiovascular, l’activitat cognitiva 
i l’adopció d’hàbits de vida saludables.  

Intervenció social

Al costat del cuidador
Finalització, amb 179 cuidadors 
participants, de la fase experimental  
de  l’estudi per mesurar l’eficàcia dels grups 
terapèutics per a cuidadors. Formació de 
terapeutes i posada en marxa de tres nous 
grups de suport.

Captació de fons i suport social

Marc Márquez  
i el seu avi en la lluita 
contra l’Alzheimer
El campió de MotoGP, Marc Márquez, 
es va unir a la lluita contra la malaltia 
d’Alzheimer protagonitzant una 
campanya que destacava la importància 
de preservar la memòria i els vincles  
que uneixen avis i néts. 

Durant aquest any la nostra xarxa de socis va créixer amb 2.804 
nous associats i va arribar als 4.863 socis. Es van organitzar també 
diverses accions de conscienciació i captació de fons impulsades 
gràcies a la solidaritat d’entitats i particulars. En destaquem, entre 
altres, l’exposició d’”Art a Consciència” a la Galeria Dolors Junyent, 
el concert de gospel solidari del cor “Gospel Gràcia”, la travessia 
a rem Sóller-Barcelona “90 milles contra l’Alzheimer”, la gala 
solidaria “Somos Uno” o la quarta edició del dinar organitzat pels 
treballadors del Port de Barcelona.

La campanya i les accions solidàries han estat possibles gràcies a la 
col·laboració i el suport de nombroses entitats, agències, empreses, 
professionals i mitjans de comunicació.

Ingressos Despeses

Fundació Pasqual Maragall 
i Barcelonaβeta Brain Research Center*

Origen  
i destinació 
dels recursos
Tancament provisional 2015. 
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. (*) No inclosos en el gràfic.

 3.127.088 € TOTAL IngRessOs
 2.493.166 € Ingressos corrents
 381.000 €       Mecenatge
 651.688 €       Socis i donants
 378.284 €       Llegats solidaris 
 1.082.194 €       Projectes finalistes
 382.441 €  Ingressos per subvencions de capital (*)
 251.481 €  Ingressos financers (*)

 2.885.846 € TOTAL DesPeses
 2.515.134 €  Despeses corrents
 1.086.031 €       Programes de recerca
 295.557 €      Comunicació de programes 
        i divulgació 
 756.276 €      Inversió en captació de fons
 377.270 €      Administració
 370.712 € Despeses financeres (*)
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