
 

Sa Majestat la Reina visita la Fundació Pasqual Maragall 
per conèixer de prop els seus projectes d’investigació 

sobre l’Alzheimer 
 

La Fundación Reina Sofía i la Fundació Pasqual Maragall mantenen una estreta 
relació i ambdues promouen la investigació sobre l’Alzheimer i les malalties 
neurodegeneratives 
 
 
Barcelona, 22 de febrer de 2012-. Sa Majestat la Reina ha visitat aquesta tarda la seu de la 
Fundació Pasqual Maragall, on ha pogut conèixer de primera mà les novetats dels diferents 
projectes que impulsa la fundació així com als membre del patronat, consell de mecenatge i 
l’equip científic que ho fa possible. 
 
Pasqual Maragall i Diana Garrigosa, president i vicepresidenta de la Fundació Pasqual Maragall, 
han rebut a la Reina a la seva arribada a la fundació. També han assistit a l’acte representants 
institucionals com Ana Mato, Ministra de Sanitat , Serveis Socials i Igualtat; María de los Llanos 
de Luna, delegada del Govern a Catalunya; Xavier Trias, alcalde de Barcelona ; i Boi Ruiz, 
conseller de Salut de la Generalitat.  
 
La Fundació Pasqual Maragall i la Fundació Reina Sofía mantenen una estreta relació de 
col·laboració . L’any passat van promoure conjuntament la iniciativa Alzheimer Internacional 
2011, Any Internacional per la investigació de l’Alzheimer que va culminar amb la celebració 
d’un Congrés Internacional a Madrid que va reunir a més de 2.000 professionals de l’àmbit de 
l’Alzheimer. 
 
Ambdues fundacions comparteixen objectius comuns: treballar per promoure la investigació 
de l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives i conscienciar sobre la necessitat de que la 
investigació científica en aquest camp sigui una prioritat estratègica.  
 
Fundació Pasqual Maragall 
 
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat creada el 2008 amb la finalitat de promoure la 
investigació científica en l'àmbit de l'Alzheimer i la neurodegeneració, fomentar la implicació 
del sector privat en el finançament de projectes científics i impulsar accions de sensibilització i 
conscienciació sobre els problemes cognitius de l'envelliment, promovent que la investigació 
científica en aquest camp sigui una prioritat estratègica. 
 
La fundació orienta la seva activitat a l'obtenció de nou coneixement científic potencialment 
disruptiu i al desenvolupament d'investigació aplicada i transferència de tecnologia amb 
l'objectiu de retardar l'avanç de la malaltia i reduir el nombre de malalts i el seu grau de 
dependència. L’objectiu és oferir solucions efectives a l'enorme repte clínic i social que 
representen les malalties neurodegeneratives, que encara es diagnostiquen tard i de les quals 
en manca un tractament efectiu.  
 



 

A inicis del 2014 la fundació es traslladarà a un nou edifici, actualment en construcció, en el 
Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. En aquestes noves instal·lacions de 
4.300m2 s’ubicarà la seu de la fundació i el futur centre d’investigació. Dissenyat per l’equip 
d’arquitectura Juan Navarro Baldeweg, l’edifici es dedicarà quasi al complert nous laboratoris 
d’investigació i disposarà d’una plataforma tecnològica de neuroimatge per a la investigació 
clínica. 
 
 
Programes científics de la Fundació Pasqual Maragall 
 
El projecte científic de la Fundació Pasqual Maragall integra investigació bàsica, investigació 
clínica i innovació tecnològica, propiciant la creació de sinergies entre els diversos programes: 
 

- Programa d'Investigació Transformativa. La fundació disposarà de grups d'investigació 
propis per desenvolupar projectes d'investigació científica poc convencionals i d'alt 
risc. Per a aquesta fi preveu atreure talent de qualsevol part del món i apostar per una 
màxima interdisciplinarietat.  

 
- Programa d'Investigació Clínica, orientat a la detecció precoç i la prevenció secundària 

de l'Alzheimer, inclou una unitat especialitzada per a l'estudi de la memòria tant de 
persones sanes com de persones afectades. El seu principal projecte en curs és l'estudi 
ALFA (Alzheimer-Famílies), finançat per l'Obra Social “la Caixa” i dirigit a obtenir 
informació precoç sobre l'aparició d'aquestes malalties. 

 
- Programa d'Innovació. La fundació s'ha proposat actuar com a pont entre el 

coneixement acadèmic i el coneixement preindustrial per oferir solucions innovadores 
i atractives pel mercat, en particular orientades a cobrir necessitats no cobertes en 
l'àmbit de la neurodegeneració i l'envelliment. Destaquen en aquest programa els 
projectes aplicats en col·laboració amb l'escola Elisava, dirigits a proveir solucions per 
al dia a dia dels cuidadors de malalts amb demència.  
 

- Plataforma Tecnològica en Neuroimatge. La fundació desenvoluparà diversos recursos 
tecnològics avançats per a l'estudi científic del cervell tant en humans com en animals 
d'experimentació i que es preveuen posar al servei de tota la comunitat científica de la 
Barcelona metropolitana. 

 
 
 
Per a més informació: 

                                       

Elisa Álvarez          
Tel. 93 412 78 78 ext 6         
M. 663 37 38 16        
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