La Fundació Pasqual Maragall y la Fundació SEFAC
s’uneixen per millorar la qualitat de vida de les persones
amb Alzheimer, les seves famílies i cuidadors

D’esquerra a dreta: Nacho Jané (president de SEFAC Catalunya), Montse Moral (responsable de Relacions
Institucionals a Catalunya i Balears de la Fundació SEFAC), el Dr. Arcadi Navarro (director de la Fundació Pasqual
Maragall) i Carme Mestres (secretària de SEFAC Catalunya), a la seu de la Fundació Pasqual Maragall a Barcelona.

Barcelona, 26 de novembre del 2021.- La Fundació Pasqual Maragall y la Fundació SEFAC
(Societat Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària) s’han unit amb l’objectiu de
treballar conjuntament per defensar i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen
la malaltia d’Alzheimer, així com de les seves famílies i els seus cuidadors.
El Dr. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, i Vicente J. Baixauli, president
de la Fundació SEFAC, han segellat l’acord de col·laboració de les dues entitats sense ànim de
lucre en què es comprometen a impulsar diferents accions de divulgació i sensibilització de
l’Alzheimer, així com compartir coneixement, dotar els familiars i cuidadors de recursos, i
impulsar la captació per a la recerca de l’Alzheimer.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008,
com a resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i expresident de la
Generalitat de Catalunya) a l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer. La Fundació
està dirigida per Arcadi Navarro i presidida per Cristina Maragall, filla de Pasqual Maragall. Aquest últim
ostenta el càrrec de president d’honor.
Més de 130 professionals treballen actualment a la Fundació amb una doble missió: promoure la recerca
per prevenir l’Alzheimer, i oferir solucions que millorin la qualitat de vida de les persones afectades, els
seus familiars i els seus cuidadors. En l’àmbit de la investigació científica, la Fundació compta amb el
Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca dedicat a la prevenció de la malaltia i a
l’estudi de les funcions cognitives afectades en l’envelliment sa i patològic.
Tot això és possible gràcies al suport d’una quinzena d’entitats i una base social de més de 45.000 socis,
que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte. El seu suport és imprescindible per seguir
treballant per un futur sense Alzheimer, ja que la recerca científica és l’únic camí per vèncer la malaltia.
Per col·laborar amb la Fundació: fpmaragall.org/ca/donatius
Per a més informació: fpmaragall.org/ca

Sobre la Fundació SEFAC
La Fundació SEFAC és l’entitat creada per la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària
(SEFAC), societat científica i professional formada per farmacèutics comunitaris (www.sefac.org), per
afavorir i potenciar l’atenció farmacèutica (AF) i l’ús racional del medicament a tots els ciutadans,
especialment els que pateixen malalties cròniques i són més dependents i vulnerables. Així mateix, entre
les seves finalitats també consten potenciar i difondre els serveis professionals farmacèutics que
contribueixin a una millora de la salut; promoure i fomentar al nostre país la docència, la formació
continuada, l’educació per a la salut, la qualitat i la recerca en el camp de la farmàcia comunitària;
informar la població, les administracions públiques i les institucions privades sobre l’ús dels medicaments,
des de la recerca fins l’eliminació i qualsevol altre finalitat encaminada a afavorir l’AF, salut pública i ús
racional del medicament en els àmbits científic, sanitari, assistencial, social, educatiu, ambiental, formatiu
i informatiu. Per a més informació: www.fundacionsefac.org
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