
 

 
Èxit de recaptació per equipar el nou laboratori 

de Biomarcardors en Fluids i Neurologia 
Translacional de la Fundació Pasqual Maragall  
 

 

 S’han recollit més de 260.000€ que permetran equipar el laboratori amb 
instruments ultrasensibles d’última generació i dotar-lo de tots els 
subministraments necessaris 
 

 El nou laboratori de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional 
centrarà les seves investigacions en poder detectar de manera precoç 
l’Alzheimer amb una simple anàlisi de sang  

 
 
Barcelona, 22 de febrer de 2022- La campanya  “Una notícia pel record” ha finalitzat amb èxit 
després d’aconseguir recaptar 263.127€, prop del doble de l’objectiu inicial, 150.000€. La xifra 
final assolida servirà per equipar amb maquinària ultrasensible el nou laboratori de Neurologia 
Traslacional del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), el centre de recerca de la Fundació 
Pasqual Maragall. 
 
La implicació de particulars i empreses ha superat les expectatives inicials, demostrant un cop 
més que l’Alzheimer és una de les principals preocupacions de la població, i que la investigació 
és l’única via per trobar una solució, tal com ja afirmava l’estudi de la Fundació “Actituds i 
percepcions de la població espanyola sobre l’Alzheimer”, en què més del 60% de les persones 
enquestades reclamava més recursos en investigació. 
 
El nou laboratori comptarà amb instruments ultrasensibles d’última generació per a la detecció 
precoç de l’Alzheimer mitjançant una anàlisi de sang, una prova diagnòstica que ajudarà als 
neuròlegs en la seva labor de detecció de la malaltia. Tal com explica Arcadi Navarro, director 
de la Fundació Pasqual Maragall, “mantenir en funcionament aquest tipus de laboratori té un 

cost i unes despeses fixes elevades, per això, estem molt agraïts a la nostra base social per la 

seva implicació en cap aquest nou equipament de la Fundació”. 
 
 
Un pas endavant en la detecció precoç de l’Alzheimer 
 
Actualment, l’Alzheimer encara es diagnostica tard, quan hi ha símptomes evidents i després de 
proves invasives i cares. És per això que poder comptar amb la detecció precoç mitjançant una 
analítica de sang suposa un gran pas endavant.  
 
 
 
 
 

https://fpmaragall.org/laboratorio/
https://www.barcelonabeta.org/ca


 

Segons el Dr. Marc Suárez-Calvet, cap del grup de Biomarcadors en Fluids i Neurologia 
Translacional del BBRC i responsable del laboratori, “els biomarcadors en sang representen un 

dels grans descobriments de la investigació de l’Alzheimer dels últims anys i el BBRC ha tingut un 

paper clau en aquest avenç. Ara, el repte és implementar aquest gran avenç en la pràctica clínica 

habitual. Estem comparant els resultats dels biomarcadors en sang com la prova de referència, 

la punció lumbar. El nostre objectiu és aconseguir que, en el futur, la detecció de l’Alzheimer sigui 
precoç, fàcil i accessible, fins i tot amb persones sense símptomes”. D’altra banda, “també es 
podran provar nous fàrmacs i millorar les possibilitats d’èxit dels tractaments enfocats a frenar 

la malaltia en les seves fases més primerenques”, ha afegit Suárez-Calvet. 
 
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 150 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, les 
seves famílies, 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 plegat és possible gràcies al suport d’una quinzena d’entitats i una base social de més de 50.000 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 a col·laborar amb la Fundació: fpmaragall.org/ca/donatius 
Per a més informació: fpmaragall.org/ca 
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La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de:  

Departament de Comunicació 
Fundació  Pasqual Maragall  
Mar Escardó / Àngela Plaza 
mescardo@fpmaragall.org  / aplaza@fpmaragall.org 
93 316 09 90 
 

Agència de Comunicació 
ATREVIA 
Albert Rimbau / Laura Puig 
arimbau@atrevia.com / lpuig@atrevia.com  
683 16 20 28 / 619 64 93 62 
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