
Fes que  
el teu compromís 

perduri
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“Enlloc  
no està escrit  

que aquesta malaltia 
sigui invencible.”
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Un món amb menys patiment, un món on no hi hagi 
malalties incurables. Volem llegar-los un futur en què 
puguin envellir amb dignitat, gaudint amb plenitud 
d’aquesta etapa de la vida. 

Volem un futur sense Alzheimer, en què  
cap família hagi de patir les conseqüències 
d’aquesta malaltia.

Tots desitgem que les generacions  
futures visquin en un món millor que  
el que nosaltres hem trobat.

Fes que el  
teu compromís 
perduri

Per un futur sense Alzheimer
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Les herències i llegats solidaris 
constitueixen una font  
de finançament important per dur  
a terme els nostres programes.

Agraïm molt profundament  
la generositat i el compromís  
de qui comparteix el nostre desig 
d’un futur sense Alzheimer, 
s’identifica amb els nostres valors, 
confia en el nostre projecte i inclou  
la nostra entitat en el testament  
per ajudar-nos a fer-ho possible.

 Dr. Jordi Camí
 Director general 

Mai abans m’havia plantejat fer 
testament però de vegades la vida 
t’enfronta a situacions determinades. 
Avui tothom coneix algú que té 
Alzheimer. És una malaltia molt dura 
per al malalt i per al cuidador. Voldria 
que els estalvis de tota una vida de 
treball servissin per ajudar persones 
que ho necessitin o per a una bona 
causa. Per la feina que està fent, he 
triat com a beneficiària la Fundació 
Pasqual Maragall.

 Arístides Gutiérrez
 (Barcelona, 1967)
 Ha llegat a favor  
 de la Fundació  
 

  
  

  
 

Quan tu ja no hi siguis, la teva generositat ens ajudarà  
a buscar solucions noves i explorar tractaments nous  
que ens permetin canviar per sempre la història  
d’aquesta malaltia.

Si aquest és el teu desig, pots incloure en el testament  
la Fundació Pasqual Maragall. No cal disposar d’una 
gran fortuna o nombroses propietats. La teva aportació, 
sigui la quantitat que sigui, serà decisiva per seguir 
investigant-ne la curació.



4

  

Sabem que els danys que l’Alzheimer causa en el cervell 
poden haver-se iniciat, de manera silenciosa, fins a 20 
anys abans de l’aparició dels primers símptomes.

Necessitem saber què passa al nostre cervell anys abans 
que això ocorri, per detectar qui patirà la malaltia 
i dissenyar actuacions que en retardin o frenin 
l’aparició.

Per aconseguir-ho, impulsem l’estudi alfa, una cohort 
formada per més de 2.700 voluntaris adults sans,  
la majoria fills i filles de malalts d’Alzheimer, a qui fem 
un conjunt de proves al llarg de la vida per detectar 
factors de risc i indicadors que permetin predir 
el desenvolupament de la malaltia. Aquest estudi, 
un dels principals del món en aquest àmbit, està 
dissenyat per donar resposta a moltes de les preguntes 
científiques que sorgiran en els pròxims anys, i és una 
plataforma única per assajar tractaments  
i programes de prevenció nous.

Qui som i què fem?Fes que el  
teu compromís 
perduri
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Volem convertir-nos en un centre de referència 
d’obtenció, processament i anàlisi d’imatges cerebrals 
per a la investigació i l’estudi científic de les malalties 
neurodegeneratives. La neuroimatge (ressonància 
magnètica i tomografia per emissió de positrons ) és un 
procediment no invasiu que aporta un coneixement 
clau per a l’estudi d’aquestes malalties.

Per trobar solucions efectives necessitem 
interpretar com l’Alzheimer afecta la morfologia  
i funcionalitat del cervell.

 

L’atenció als malalts d’Alzheimer exigeix una gran 
dedicació i esforç dels seus cuidadors, que pateixen 
un gran estrès emocional i físic que pot desembocar 
en problemes psicològics i de salut si no es disposa del 
suport adequat. A la Fundació treballem per millorar-
ne el benestar, ajudant-los a trencar el seu aïllament i 
dotant-los d’eines per acceptar la malaltia i gestionar el 
seu dia a dia, cuidant no només del malalt sinó també 
d’ells mateixos.

Tots els cuidadors que ho necessitin han de rebre 
l’atenció i el suport adequats. El benestar del malalt 
depèn del benestar del seu cuidador.

El 20 d’octubre de 2007 
Pasqual Maragall, exalcalde 
de Barcelona i expresident de 
la Generalitat de Catalunya, va 
anunciar públicament que li 
havien diagnosticat Alzheimer 
i que estava decidit a impulsar 
la investigació per vèncer 
aquesta malaltia.

Fruit d’aquest compromís, 
l’abril de 2008, va néixer la 
Fundació Pasqual Maragall, 
entitat sense ànim de lucre 
que treballa per un futur 
sense Alzheimer i investiga la 
prevenció d’aquesta malaltia, 
mantenint els mateixos valors 
de responsabilitat, convicció  
i valentia que en van impulsar 
la creació.

Els investigadors  
i professionals de la 

Fundació Pasqual Maragall, 
juntament amb un gran 

nombre de col·laboradors i 
voluntaris, sumem esforços 

per fer possible un futur 
sense Alzheimer.
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Pots deixar un llegat o instituir hereu, exceptuant  
la llegítima, qualsevol persona física o jurídica, perquè 
compleixin amb ell la finalitat que triïs. 

  

La part de l’herència que atorguis a la Fundació Pasqual 
Maragall no es veurà minvada per impostos. En ser 
una persona jurídica, la Fundació no està subjecta 
a l’Impost de Successions. Així mateix, els ingressos 
que rebem per herències i llegats estan exempts de 
l’Impost de Societats perquè som una organització 
sense ànim de lucre.

Si comparteixes el desig d’un futur 
sense Alzheimer pots fer un llegat a 
favor de la Fundació Pasqual Maragall 
o fins i tot instituir-la hereva. La teva 
generositat ens ajudarà a avançar en 
la investigació científica per vèncer 
aquesta malaltia sense que això suposi 
cap perjudici per als teus éssers 
estimats.

Hi ha decisions  
que milloren el món

Fes que el  
teu compromís 
perduri
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Pots llegar una quantitat determinada de diners, un 
percentatge sobre el valor total del patrimoni, una 
propietat immobiliària (pisos, cases, terrenys, etc.), béns 
com ara joies, obres d’art o antiguitats i valors financers 
(accions, fons d’inversió, etc.).

  
 

El notari que hagi autoritzat el testament està obligat 
a notificar el seu nomenament a les organitzacions 
beneficiàries que hi apareguin quan s’assabenti de 
la mort del testador. Si en el testament s’ha nomenat 
un marmessor, aquest últim ha de notificar el seu 
nomenament a tots els beneficiaris del testament. Si no 
hi ha marmessor, els hereus, un cop acceptada l’herència 
o amb posterioritat a aquesta acceptació, han de lliurar 
els llegats a la Fundació i, si en fos hereva, posar-s’hi 
d’acord per atorgar l’escriptura d’acceptació d’herència. 

No obstant això, en cas de deixar un llegat a la 
Fundació Pasqual Maragall és molt recomanable 
que ens avisis un cop fet el testament. No és 
imprescindible que ens diguis què s’ha llegat. 
Senzillament informa’ns perquè coneguem la 
teva intenció i així puguem assegurar-nos que es 
compleix la teva voluntat.

Informació elaborada amb l’assessoria 
jurídica de la Fundació Privada  

de Notaris de Catalunya.
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Com puc incloure la 
Fundació Pasqual Maragall 
en el testament?

Depenent de les circumstàncies,  
hi ha diferents maneres d’incloure  
la Fundació Pasqual Maragall  
en el testament:

 Pots donar a la Fundació Pasqual Maragall una  
part dels teus béns a través d’un llegat. Pot ser  
una quantitat de diners, un percentatge sobre  
el valor del patrimoni, un bé immoble, joies, obres 
d’art, accions, etc. 

 Si vols donar els teus béns a més d’una persona  
i/o institució pots nomenar la Fundació Pasqual 
Maragall cohereva, i assenyalar el percentatge assignat 
a cada part. 

 Si no tens hereus, pots designar la Fundació Pasqual 
Maragall hereva universal, i lliurar-li tots els béns, 
drets i/o accions.

Fes que el  
teu compromís 
perduri
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Si desitges incloure la Fundació 
Pasqual Maragall en el testament  
com a hereva o beneficiària  
d’un llegat et recomanem seguir  
els passos següents:

Assessora’t per un notari per a la redacció del 
testament. Ell resoldrà tots els teus dubtes i et guiarà 
davant detalls importants, garantint la validesa del 
document i que pugui complir-se en la forma que hagis 
establert. 

Inclou la Fundació Pasqual Maragall com a hereva 
o beneficiària d’un llegat. Per a això, hi has de fer 
constar les dades següents:

    Fundació Pasqual Maragall 
    CIF: G-64869290
    Wellington, 30 - 08005  Barcelona

Assegura’t que la teva família, parella o algú de confiança 
té còpia del testament.

Informa’ns que has inclòs la Fundació  
en el testament. No és imprescindible que 
comuniquis la quantitat o el que s’ha llegat. 
Senzillament es tracta que coneguem la teva intenció 
i puguem assegurar que es compleix la teva voluntat. 
Pots fer-ho per telèfon al 93 316 09 90 o correu 
electrònic a legados@fpmaragall.org.

  
 

Si vols més informació 
sobre aquesta forma de 
col·laboració, necessites 
resoldre algun dubte, 
vols informar-nos de la 
teva decisió o prefereixes 
conèixer-nos personalment 
no dubtis a contactar amb 
nosaltres.

Col·laborem amb  
la Fundació Privada  
de Notaris de Catalunya,  
que també ens assessora.

T’atendrem personalment.

Glòria Oliver 
Gerent

93 316 09 90
legados@fpmaragall.org
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Tens el nostre compromís

El nostre compromís és actuar amb la màxima 
professionalitat i transparència per garantir que 
es complirà la voluntat que has expressat en el 
testament. El procés hereditari fins a l’adjudicació es 
farà sempre amb la major diligència, col·laborant amb 
totes les parts i complint totes les obligacions legals. 

La teva aportació es destinarà  
a projectes d’investigació clínica destinats 
a vèncer la malaltia d’Alzheimer i a donar 
atenció i suport als cuidadors de les 
persones afectades. 

Si ho desitges, pots indicar a quin tipus de projecte vols 
que destinem la teva herència o llegat.

Fes que el  
teu compromís 
perduri
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Gestionarem els béns rebuts  
de la manera següent:

 Els diners en comptes corrents o dipòsits,  
un cop adjudicats, s’ingressaran a la tresoreria  
de la Fundació Pasqual Maragall per destinar-los  
als objectius de l’entitat.

 Els béns immobles els taxaran professionals 
pertanyents a entitats independents de prestigi 
reconegut i es posaran a la venda d’acord  
amb el preu taxat. Els béns valuosos ( joies,  
quadres, etc.) es lliuraran a entitats oficials de prestigi 
reconegut perquè els custodiï, valori i vengui.  
Els fons d’inversió i les accions es posaran a la 
venda i percepció en el moment que es consideri 
més oportú per obtenir el major benefici. Els imports 
obtinguts s’ingressaran a la tresoreria de la Fundació 
Pasqual Maragall i es destinaran als objectius de 
l’entitat. 

 Els béns amb valor sentimental (fotos, documents, 
records, etc.) s’oferiran gratuïtament als familiars i 
persones que hagin tingut cura del difunt.

 Els béns d’escàs valor econòmic i sentimental  
(com ara estris domèstics) es donaran a una 
associació benèfica perquè en faci l’ús que consideri 
pertinent.

La Fundació Pasqual Maragall 
és una entitat sense ànim de 
lucre de titularitat privada 
constituïda el 22 d’abril de 2008, 
amb CIF G-64869290 i inscrita 
a la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Justícia, Direcció 
General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, amb el número 
d’inscripció 2478.

A la Fundació Pasqual Maragall 
seguim les recomanacions de 
la Fundación Lealtad, institució 
sense ànim de lucre pionera  
a Espanya, la missió de la qual 
és fomentar la confiança de la 
societat espanyola en les ONG.

L’11 de juny de 2014 el Patronat 
de la Fundació Pasqual Maragall 
va aprovar la Política de 
transparència i el Codi de bones 
pràctiques en transparència  
i rendició de comptes,  
a través dels quals la Fundació 
adopta el conjunt de principis  
i compromisos que regeixen  
la seva actuació i defineix el pla 
d’acció perquè s’implementi. Pots 
consultar aquests documents al 
web de la Fundació: 
www.fpmaragall.org.
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Preguntes freqüents

 
L’herència és el conjunt de béns, 
drets i obligacions que, després de 
la mort d’una persona, es transmet 
als seus successors. 

  
 

Si no hi ha testament és la llei qui 
designa els hereus, seguint un 
ordre de parentiu: primer fills  
o descendents. Després, en funció 
de la comunitat autònoma, aniria 
el cònjuge vidu o parella estable, 
ascendents i col·laterals fins  
al quart grau (per exemple,  
a Catalunya) o ascendents, vidu  
o parella estable i col·laterals fins 
al quart grau (dret comú).  
En absència d’hereus forçosos,  
la llei designa com a hereu l’Estat  
o a la comunitat autònoma, com és 
el cas de Catalunya.

  
 

Fer testament és un procediment 
senzill i econòmic que et permet 
decidir sobre el destí dels teus 
béns, i saber que es complirà quan 
tu no hi siguis. És la millor manera 
d’ordenar els teus desitjos, ja que 
fas constar de forma legal la teva 
voluntat, facilites la transmissió 
dels teus béns i evites problemes 
als teus familiars i propparents. 
L’opció més recomanable, segura 
i còmoda és el testament obert 
que es fa davant de notari, el 
qual assessora sobre les diferents 
possibilitats de com fer-lo i ajuda 

a redactar-lo, segons la legislació 
aplicable i la voluntat del testador. 
Tot i denominar-se obert, el 
contingut és secret per a tots 
excepte per al testador, ja que fins 
al moment de la seva mort, ningú 
pot accedir al contingut excepte 
que el testador ho permeti. 

  
 

Sí, pots canviar el testament tantes 
vegades com vulguis. Només 
necessites contactar amb un notari 
perquè el modifiqui. El document 
que tindrà valor legal serà l’últim. 

És la persona designada  
pel testador en el testament per 
administrar els seus béns  
i complir la seva voluntat, i que 
dóna als béns la destinació prevista 
pel testador. La seva figura pot 
coincidir o no amb la del comptador 
partidor, encarregat de comptar  
i partir o dividir els béns entre  
els hereus, d’acord amb les ordres 
rebudes pel testador. El càrrec  
de marmessor és voluntari.

 
La llegítima és la porció de béns 
de l’herència a la qual els hereus 
forçosos tenen dret per llei. Són 
hereus forçosos, en primer lloc, els 
fills o descendents i, si no en té, 
els pares o ascendents. Al cònjuge 
vidu, depenent de les diferents 
legislacions, comuna o foral, se li 
atribueixen una sèrie de drets. 

 
És l’assignació, per expressa 
voluntat del testador,  
de determinats béns (una 
quantitat de diners, un immoble, 
un cotxe, una obra d’art, joies, etc.) 
o drets (prestacions, cobrament  
de deutes, percentatge 
patrimonial, etc.) a una persona 
física o jurídica. Dins d’aquesta 
última categoria es troben les 
institucions, públiques i privades, 
que inclou les fundacions sense 
ànim de lucre. Els llegats s’han 
d’ordenar obligatòriament en 
testament, en què s’han d’indicar 
de forma expressa. En cap cas un 
llegat perjudicarà la llegítima dels 
hereus forçosos, ja que el dret  
a rebre la part que els correspon 
està protegit per imperatiu legal. 

Informació elaborada amb l’assessoria 
jurídica de la Fundació Privada  

de Notaris de Catalunya.

Fes que el  
teu compromís 
perduri



Si comparteixes el desig d’un futur sense Alzheimer 
amb la teva herència o el teu llegat pots contribuir  

a vèncer aquesta malaltia. 

Moltes gràcies.

Fes que  
el teu compromís  

perduri
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www.fpmaragall.org

Per un futur millor,  
per un futur sense Alzheimer

93 316 09 90
legados@fpmaragall.org

Fundació Pasqual Maragall
Wellington, 30

08005 Barcelona  


