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2017

Gener Conti nuem AlfaLife, un 
estudi per a la promoció d’hàbits 
saludables per controlar els 
factors de risc de l’Alzheimer.

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

Abril Nova trobada de voluntaris 
i col·laboradors, enguany per 
abordar la importància de la 
neuroimatge cerebral.

Setembre “Carrers en blanc”, una 
acció de sensibilització ciutadana 
organitzada amb la Fundació 
Bancària “la caixa”.

Juny La 5a edició de la gala 
solidària “Somos Uno” va reunir 
1.000 persones al camp del RCD 
Espanyol.

Octubre Tercera edició de “Posa 
el cor per cuidar el teu cervell” 

amb Clubs DIR i la Fundació 
bancària “la Caixa”.

Març Concert solidari de la Jove 
Orquestra Simfònica de Barcelona 
celebrat a l’Auditori.

Juliol Posem en marxa “Parlem 
sobre l’Alzheimer”, un blog 
per oferir informació rigorosa a 
persones afectades i cuidadors.

Abril Acord de col·laboració amb el 
CNIC per avançar en el coneixement 
de la relació entre la malalti a 
ateroscleròti ca i l’Alzheimer.

Setembre Publicació dels resultats 
d’un nou estudi sobre la relació 
entre l’Alzheimer i la malalti a 
vascular cerebral.

Juny Engeguem una campanya 
de signatures per reclamar 
més inversió per a la recerca de 
l’Alzheimer.

Desembre La iniciati va solidària 
Xmas Tree recull 27.000 euros 
per als nostres projectes de 
recerca contra l’Alzheimer.

L’any 2017 en imatges 

2017 Pots consultar la nostra 
Memòria 2017 completa 
a l’enllaç següent:

www.fpmaragall.org/ca/memoria-2017

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

fpmaragall

Segueix-nos 

a les xarxes socials
Wellington, 30

08005 Barcelona

933 160 990

info@fpmaragall.org  
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Seguim avançant  
en la prevenció  
de l’Alzheimer  

Pressupost

6.569.965€

Socis

16.863
Personal en seu

75

Voluntaris de  
l’Estudi Alfa visitats

1.112
Sessions de cognició 

1.559
Adquisicions  
de ressonància magnètica 

1.543

Cuidadors participants  
a grups terapèutics

146
Seguidors a les xarxes socials

33.581
Aparicions als mitjans  
de comunicació

950

Recerca Clínica

Alfa+, un estudi per identificar 
factors de risc i conèixer millor 
l’Alzheimer. 
L’estudi Alfa+ és el més complex  
dels que portem a terme gràcies al suport  
de la Fundació Bancària “la Caixa”. L’any 2017 
es van realitzar 551 visites a 205 participants. 

Els 500 voluntaris participants realitzen les següents proves, dividides 
en diferents visites: història clínica, exploració general i neurològica, 
tests de cognició, qüestionaris d’hàbits de vida, proves d’infermeria 
(talla, pes, pressió arterial, etc.), extracció de sang, dues ressonàncies 
magnètiques i una punció lumbar per obtenir una mostra del líquid 
cefaloraquidi.
La majoria dels participants de l’Estudi Alfa+ també són convidats a fer 
dues sessions de Tomografia per Emissió de Positrons (coneguda com 
a PET) a les instal·lacions de l’Hospital Clínic. Enguany es varen fer 269 
d’aquestes proves.

Hàbits Saludables

Estudi AlfaLife: promoció d’hàbits 
de vida saludable per disminuir  
el risc de patir demència 
Durant tot l’any es van enviar als participants qüestionaris d’hàbits de vida  
i butlletins electrònics amb consells, recursos i idees basats en quatre pilars:  
la nutrició, l’exercici físic, l’activitat cognitiva i l’activitat social. Es va dur  
a terme també la visita de seguiment a 359 participants per avaluar els resultats 
aconseguits i repetir les proves que havien realitzat a la primera visita.  

Col·laboracions internacionals

Construint la major cohort europea 
de prevenció de l’Alzheimer 
En el marc de l’European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium 

(EPAD), el BBRC va realitzar 395 visites a 92 participants. L’objectiu 
d’EPAD és ampliar el coneixement de la fase preclínica de la malaltia 
d’Alzheimer i desenvolupar una infraestructura que permeti accelerar el 
desenvolupament de fàrmacs per prevenir aquesta malaltia.

Captació de Fons i Suport Social

Carrers en blanc  
contra l’Alzheimer
Per commemorar el Dia Mundial  
de l’Alzheimer, diversos carrers de 
Barcelona van despertar amb algunes 
de les seves plaques en blanc, en aquesta 
iniciativa de sensibilització ciutadana.  

Les plaques de diferents carrers i places del districte de Gràcia 
de Barcelona van estar tapades durant tres dies per tal que els 
vianants es posessin a la pell d’una persona que comença a 
patir símptomes d’Alzheimer. 
La campanya, que també es va estendre a les xarxes socials, 
convidava a reflexionar sobre els efectes d’aquesta malaltia  
i a col·laborar en la recerca per a la seva prevenció. L’acció va 
comptar amb la col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa” 
i l’Ajuntament de Barcelona.

Ingressos Despeses

A la Fundació Pasqual Maragall treballem  
per aconseguir un futur sense Alzheimer mitjançant la 
recerca biomèdica per a la prevenció d’aquesta malaltia. 
Per aconseguir-ho invertim la major part dels recursos 
obtinguts en programes de recerca i accions de comunicació 
i divulgació per augmentar el suport social a la nostra causa. 
També destinem una part dels recursos a la captació de 
nous fons per garantir la sostenibilitat a llarg termini dels 
programes científics en curs.

* No inclòs al gràfic.

 6.569.965 € Total d’ingressos

 6.402.080 € Ingressos corrents

 2.749.794 €       Mecenes, socis i donants
 3.499.337 €       Projectes de recerca finalistes
 152.948 €       Altres ingressos

 132.530 €  Ingressos per subvencions de capital *

 35.356 €  Ingressos financers *

 6.544.798 € Total de despeses

 6.450.602 € Despeses corrents

 3.627.630 €       Programes de recerca
 221.780 €      Comunicació de programes i divulgació 
 1.833.838 €      Inversió en captació de xarxa de socis i donants
 767.354 €      Administració

 94.196 € Despeses financeres *
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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 2017. 
Dades sotmeses a auditoria 
anual de comptes.


