
Avancem 
perquè la
investigació 
sigui una
realitat per
a les persones 
amb risc de 
desenvolupar 
Alzheimer.

Tu ho
has fet
possible.
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El 2021 va ser un any de canvis, un any en què encara no vam tornar a la 
normalitat i vam haver d’adaptar-nos a la situació actual. Tot i les circumstàn-
cies, els nostres programes i projectes no es van aturar, van continuar 
avançant i ens van demostrar que cada cop estem més a prop de poder 
detectar l’Alzheimer de manera precoç. 

Gràcies a aquesta capacitat de resiliència i als avenços en la nostra investigació, 
vam poder accelerar la posada en marxa del laboratori més capdavanter 
d’Espanya i un dels més sofisticats del món que ens ha de permetre 
detectar la malaltia mitjançant una simple anàlisi de sang. També, dins 
del camp de la investigació, vam identificar un nou biomarcador sanguini per 
avançar més en la detecció precoç i vam posar en marxa l’estudi Beta-AARC, 
enfocat a descobrir més biomarcadors que ens ajudin a detectar la malaltia abans.

A tot això hi sumem troballes prometedores, com el descobriment de 
possibles beneficis de la ingesta d’aliments que continguin omega-3 per al 
nostre cervell, la detecció de la relació entre deteriorament cognitiu i 
salut cardiovascular i el fet que la pèrdua de pes podria ser un indicador 
de desenvolupar Alzheimer.

El 2021 vam continuar la nostra tasca per canviar la percepció social de la 
malaltia, oferint els nostres coneixements sobre l’Alzheimer mitjançant els 
articles del nostre blog i les nostres campanyes. Així mateix, vam reclamar al 
Congrés dels Diputats que l’Alzheimer sigui una prioritat política. I per seguir 
cuidant els que cuiden, vam posar en marxa el nou programa on-line de 
suport emocional i formació per a persones cuidadores. 

Totes aquestes troballes i projectes van ser possibles gràcies a la solidaritat i 
compromís dels més de 50.000 socis, sòcies i donants; dels participants 
dels estudis científics; d’empreses col·laboradores, i dels nostres voluntaris. 
Amb tu, cada dia estem més a prop de vèncer l’Alzheimer.

Junts, aconseguirem un futur en què tots i totes puguem recordar.

Mil gràcies!

Memòria
d’activitats

Wellington, 30
08005 Barcelona
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 a www.fpmaragall.org/donatius
o truca al 900 545 545

20
21

També pots contactar-nos
via WhatsApp al 620 227 255



Febrer
Avenços clau 

El CNIC, en col·laboració
amb el Barcelonaβeta Brain 
Research Center (BBRC) i el Banc
Santander, revela que la relació 
entre la malaltia cardiovascular 
i els factors de deteriorament 
cognitiu es produeix molts anys 
abans que es manifestin els 
primers símptomes clínics de 
qualsevol de les dues patologies.

Abril
Els efectes de
l’omega-3 al cervell

Les persones sense problemes 
cognitius, però amb més risc
genètic de desenvolupar Alzheimer, 
tenen unes àrees determinades 
del cervell més resilients a la 
malaltia gràcies als àcids grassos
de l’omega-3 del peix blau. Ho va 
descobrir un estudi liderat pel BBRC.

Juny
Pèrdua de pes
i Alzheimer

L’equip d’investigadors del 
BBRC, gràcies a l’impuls de la 
Fundació ”la Caixa”, apunta que 
la pèrdua de pes podria ser 
indicador d’un risc més gran 
de desenvolupar Alzheimer.

Març
Brain Film Fest 

Celebrem el quart 
Festival Internacional 
de Cinema sobre el 
cervell, una edició 
marcada per 
l’actualitat de la 
pandèmia i el seu 
impacte psicològic
en les persones.

Gladys Hernandez
“Els grups terapèutics de la Fundació em van ajudar moltíssim a 
portar la situació i a afrontar què vol dir cuidar algú tan estimat 
com un pare. No només vaig aprendre molt, sinó que va ser el meu 
espai d’alliberament… Per tot això em vaig fer sòcia i espero poder 
continuar col·laborant perquè en el futur ningú més hagi de 
passar pel mateix”.

Núria Iniesta
“Fa 3 anys que soc sòcia de la Fundació. Estic molt orgullosa de 
ser-ho. La meva mare va tenir Alzheimer. Vull contribuir a la 
investigació perquè crec que és l’única via per aconseguir vèncer 
aquesta malaltia”.

Origen i destinació
dels recursos
A la Fundació Pasqual Maragall continuem avançant perquè la 
investigació es tradueixi en tractaments i solucions per a les 
persones amb risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer, i és 
allà on destinem la major part dels recursos que obtenim.

Els avenços tan significatius aconseguits durant el 2021 han estat 
possibles gràcies als nostres socis i sòcies, consell de mecenatge, 
col·laboradors i participants en estudis i voluntaris, que ens donen 
suport i acompanyen en el nostre compromís en la lluita contra 
l’Alzheimer.

A tots vosaltres, una vegada més, gràcies per continuar donant 
suport a la investigació.

Dades agregades de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC),
el seu centre de recerca. Tancament provisional del 2021. Dades sotmeses a una auditoria anual de comptes.

Fundació
Pasqual Maragall
9.116.996 €

Centre de
Recerca BBRC
5.330.419 €

Juny
Un pas més cap al 
diagnòstic precoç

El BBRC, el centre 
d’investigació de la 
Fundació Pasqual Maragall, 
potencia una nova línia 
d’investigació. Liderat pel 
doctor Marc Suárez-Calvet, 
aquest nou grup de 
neurocientífics se centrarà a 
identificar biomarcadors 
a la sang per millorar el 
diagnòstic precoç 
d’Alzheimer.

Juliol
Nou programa de
persones cuidadores

Engeguem el programa
on-line de formació i 
suport emocional “Aprèn 
a cuidar i a cuidar-te”,
amb l’objectiu de dotar
les persones cuidadores
dels seus familiars amb 
Alzheimer de les eines 
necessàries per afrontar
el dia a dia amb més
qualitat de vida. 

Novembre
Segona edició de RECUERDA

Al cicle de conferències, que es va 
organitzar de manera virtual, s’hi van 
inscriure més de 1.600 persones.
Les xerrades van abordar temàtiques 
interessants: la detecció precoç 
mitjançant una anàlisi de sang, la gestió 
de la incertesa davant de l’Alzheimer
i com els greixos de la nostra dieta 
ajuden a combatre la malaltia. 

Novembre
Música per recordar 

Els investigadors del BBRC detecten 
que la música relacionada amb 
experiències vitals activa parts del 
cervell diferents de les involucrades
en el procés natural de recordar.

Setembre
La nostra base social es mobilitza
per equipar un laboratori pioner

Engeguem la campanya de recaptació de
fons Una notícia per al record. Gràcies a la 
participació de molts socis i donants com tu, 
vam aconseguir els fons necessaris per publicar 
un titular que no s’oblidarà mai: La creació 
del laboratori més capdavanter d’Espanya 
per detectar l’Alzheimer de manera precoç 
amb una simple anàlisi de sang.

Setembre
Reclamem al Congrés
que l’Alzheimer sigui
una prioritat política 
estratègica

Liderats per la Fundació Pasqual 
Maragall, entitats i experts unim la 
nostra veu per demanar un impuls 
a la investigació i més recursos 
per millorar la qualitat de vida de 
persones malaltes, familiars i les 
persones que les cuiden.

Desembre
Contaminació
de l’aire i 
Alzheimer

Vinculem una 
exposició més 
gran al diòxid de 
nitrogen amb 
nivells més alts 
de biomarcadors 
de la malaltia 
d’Alzheimer.

Desembre
Arribem als
50.000 socis

La nostra xarxa
de suport continua 
creixent. Gràcies a
les teves aportacions,
fas possible el 
desenvolupament
dels estudis 
d’investigació i la 
divulgació de 
l’Alzheimer, així com
el suport a les famílies 
que conviuen amb
la malaltia.

La força de més de

50.000
socis, sòcies

i donants
ens ajuda a

seguir endavant
Amb tu, cada dia estem més a prop

d’un futur sense Alzheimer
Aquests són només alguns

dels projectes que vas fer realitat
Gràcies!

Pressupost

14.447.415 €

Total de despeses                 14.225.126 €

Ingressos corrents

 Mecenes, socis i donants (60 %)

 Projectes d’investigació (37 %)

 Ingressos per assajos clínics (1 %)

 Incidència pública i relacions institucionals,
 àrea social i divulgació (2 %) 

Ingressos per subvencions de capital (No inclosos en el gràfic)

Ingressos financers (No inclosos en el gràfic)

14.336.381 €

8.530.781 €

5.343.681 €

202.525 €

259.394 €

106.507 €

4.527 €

14.168.620 €

8.921.576 €

1.163.377 €

662.082 €

2.718.521 €

703.064 €

56.507 €

Durant l'any 2021, el 76% del pressupost l'hem dedicat directament a la 
nostra missió, i el 19% restant l'hem invertit en garantir la sostenibilitat 
futura d'aquesta mateixa missió: aconseguir un futur sense Alzheimer 
i sense cap altra malaltia neurodegenerativa.

Despeses corrents

 Programes d’investigació (63 %)

 Comunicació i sensibilització (8 %)

 Incidència pública i relacions institucionals,
 àrea social i divulgació (5 %)

 Inversió en la xarxa de socis i donants (19 %)   

 Administració (5 %)  

Despeses financeres (No incloses en el gràfic)

76%

Total d’ingressos                  14.447.415 €
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