
L’any que
va demostrar
que, si invertim
en recerca,
podem vèncer
l’Alzheimer
i qualsevol
malaltia.

La teva
solidaritat
ens ha
arribat.
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El 2020 va ser un any molt difícil per a tots, amb una crisi sanitària sense 

precedents que ens va colpejar sense avís. Els nostres programes i projectes es 

van veure afectats, però ràpidament vam fer tot el que estava a les nostres mans 

per adaptar-nos i seguir, ja que l’Alzheimer continua avançant imparable.

Fruit d’aquesta determinació i d’anys de treball, al novembre vam fer un gran 
pas en descobrir que un dels biomarcadors d’una proteïna vinculada a 

l’Alzheimer podia detectar la malaltia en la fase més primerenca amb una 
anàlisi de sang. Es tracta d’una troballa molt prometedora que se suma a 

altres avenços científics relacionats amb factors de risc de la malaltia com la 

contaminació i la proximitat a l’edat parental. Tots aquests estudis es van 

desenvolupar en el Barcelonaβeta Brain Research Center, el nostre centre 
de recerca que en plena pandèmia va seguir analitzant els milers de dades 

que generem en l’Estudi Alfa i altres projectes que tenim en marxa.

Davant les restriccions derivades de la situació sanitària, i el seu efecte dur en 

les persones amb demència i cuidadores, vam donar consells a les famílies per 

afrontar la situació, i vam adaptar el nostre programa de grups terapèutics, 

donant-los suport també de manera telemàtica.

A més, el 2020 vam seguir treballant per canviar la percepció social de 
l’Alzheimer, trencant tabús i posant a disposició de totes les famílies el nostre 

coneixement sobre la malaltia mitjançant el nostre blog, campanyes i xerrades 

educatives. Així mateix, vam mostrar en una enquesta que l’Alzheimer és una de 

les preocupacions de salut principals dels ciutadans, i vam seguir reclamant al 

Govern que es destinin més recursos a la seva investigació i tractament.

Tots aquests projectes i molts d’altres són una realitat gràcies a la solidaritat i 
compromís dels nostres més de 45.000 socis, sòcies i donants; dels 
participants dels estudis científics; d’empreses, i de voluntaris. Junts, dia 
rere dia, plantem cara a l’Alzheimer. Junts lluitem per un futur en el qual 

puguem recordar. Ho aconseguirem!

Memòria
d’activitats

Wellington, 30
08005 Barcelona
933 160 990
info@fpmaragall.org
info@barcelonabeta.org

www.fpmaragall.org
www.barcelonabeta.org

Segueix-nos a les xarxes socials

Ens ajudes
a vèncer l’Alzheimer?
Si encara no ets soci o sòcia, 
entra en www.fpmaragall.org/donatius
o truca al 900 545 545
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També pots contactar-nos
via Whatsapp al 620 227 255



Gener
Noves evidències 

Trobem evidències
que podrien relacionar 
l’insomni amb l’Alzheimer. 
El nostre estudi revela indicis 

que les persones amb 

trastorns de son tenen un 

pitjor rendiment cognitiu

i un menor volum en algunes 

regions cerebrals vinculades 

a la malaltia de l’Alzheimer.

Maig
Troballes
científiques

La contaminació
danya zones cerebrals 
vinculades a l’Alzheimer 
en persones de mitjana 

edat. Ho demostrem en un 

nou estudi.
Agost
Descubrim un
nou factor de risc

El nostre centre de recerca 

determina un nou factor de risc

per desenvolupar la malaltia: la 

proximitat a l’edat parental
d’inici dels símptomes de 

l’Alzheimer en dones.

Març
Ens adaptem a la nova realitat 

Amb la irrupció de la Covid-19, impulsem al 

nostre blog una sèrie d’articles amb consells

per gestionar la situació amb persones amb 

Alzheimer i seguim acompanyant les famílies 
afectades a través de grups terapèutics 
virtuals.

Salvador
“L’Alzheimer ens va arrabassar la meva mare a poc a poc, 

gairebé sense adonar-nos-en; un dia ja no hi era i no ens vam 

poder acomiadar. Per això soc soci i voluntari de l’Estudi 

Alfa, perquè vull ajudar a acabar amb aquesta malaltia”.

Meritxell
“He viscut molt de prop aquesta malaltia i no vull que

ni jo ni els meus haguem de tornar a passar pel mateix”.

*No inclosos en el gràfic.

Origen i destinació
dels recursos.
El 2020 va deixar clar que la ciència és clau per superar els 

desafiaments que ens planteja el futur, i que apostar i enfortir

la investigació és vital.

Volem que la nostra feina serveixi per reduir la creixent 

incidència mundial de les demències que, a dia d’avui, afecten

més de 900.000 famílies a Espanya. Per aconseguir-ho, 

invertim la major part dels recursos obtinguts en programes 

d’investigació 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.

Més que mai, gràcies per donar suport a la recerca.

Dades agregades de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), el seu centre de recerca.

Tancament provisional del 2020. Dades sotmeses a una auditoria anual de comptes.

Ingressos corrents

 Mecenes, socis i donants (60 %)

 Projectes de recerca (37 %)

 Ingressos per assajos clínics (2 %)

 Incidència pública i relacions institucionals,

 àrea social i divulgació (1 %) 

Ingressos per subvencions de capital*

Ingressos financers*

11.449.856 €

6.861.005 €

4.184.075 €

233.168 €

171.608 €

113.108 €

2.344 €

Total d’ingressos                          11.565.308 €

*No incloses en el gràfic.

Despeses corrents

 Programes de recerca (61 %)

 Inversió en la xarxa de socis i donants (20 %)

 Comunicació i sensibilització (10 %)

 Incidència pública i relacions institucionals,

 àrea social i divulgació (5 %) 

 Administració (4 %)  

Despeses financeres*

11.171.219 €

6.868.291 €

2.207.093 €

1.126.316 €

502.541 €

466.978 €

65.320 €

Total de despeses                        11.236.540 €

Fundació
Pasqual Maragall
7.241.947 €

Centre de
Recerca BBRC
4.323.361 €

Juliol
Torna la pesseta

Donem a la pesseta

una Última Missió.

Recaptem pessetes 

oblidades en els calaixos 

de milers de llars del país 

per transformar-les en 

investigació.

Setembre
Reconeixement
europeu

Un dels nostres 

investigadors, el Dr. Marc 

Suárez-Calvet, obté una 

prestigiosa beca europea 
“ERC Starting Grant” per 

identificar factors sanguinis 

que rejoveneixin el cervell.

Novembre
Avenç per a la
detecció primerenca

Una troballa nova ens acosta
a la detecció precoç de l’Alzheimer 
mitjançant una simple anàlisi de sang.

Uns marcadors nous de la proteïna tau 

són capaços de detectar la fase preclínica 

de la malaltia d’Alzheimer en sang i el 

líquid cefalorraquidi.

Novembre
Divulguem
coneixement 

Impulsem el cicle de 

xerrades RECUERDA
per informar sobre la 

investigació de l’Alzheimer, 

oferir consells per a les 

persones que conviuen amb 

la malaltia i resoldre dubtes 

dels nostres socis i seguidors. 

Setembre
Escoltem
la societat

L’Alzheimer iguala el 

càncer com la malaltia 
que més preocupa: 

publiquem dades sobre 

l’enquesta ‘Actituds

i percepcions de la 

població espanyola

sobre la malaltia de 

l’Alzheimer’.

Octubre
El festival del cervell

Celebrem la 3a edició

del Brain Film Fest, el festival 

internacional de cinema sobre 

el cervell, amb la participació 

de Viggo Mortensen.

Desembre
El poder de la música

El projecte Life Soundtrack 

uneix un any més joves

i persones amb demència

a través de la música.

La força de més de

45.000
socis, sòcies

i donants
ens va acompanyar

el 2020.
El teu compromís ens empeny a

la nostra meta: un futur sense Alzheimer.
Aquests són només alguns

dels projectes que has fet realitat.
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