
 

NOTA DE PREMSA 

 

La Fundació Pasqual Maragall presenta el 
programa de beques de recerca ‘Pasqual Maragall 

Researchers Programme’  
 

 Amb una dotació total de 1.600.000 € en aquesta primera convocatòria i 800.000€ per 
projecte, es converteixen en el programa privat d’ajuts més important a Espanya 

específicament destinat a la recerca sobre l’Alzheimer i d’altres malalties 

neurodegeneratives. 

 

 L’acte de presentació s’ha celebrat aquest matí a l’Institut Carlos III de Madrid, i ha 

comptat amb la presència de la Ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, així com 

de destacats representants institucionals i de la comunitat científica. 

 

 Les noves beques de recerca  tenen l’objectiu d’impulsar projectes de recerca clínica o 
translacional i obrirà la seva primera convocatòria el proper 21 de setembre. 

 

Barcelona, 14 de setembre de 2022 – La Fundació Pasqual Maragall presenta el seu nou 

programa de beques de recerca Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP), amb 

l’objectiu d’impulsar projectes de recerca clínica o translacional en Alzheimer o d’altres malalties 
neurodegeneratives relacionades amb l’edat.  

Dotades amb un total de 1.600.000 € en aquesta 
primera convocatòria i de fins a 800.000 euros per 

projecte, es converteixen en el programa d’ajuts 
privats més important a l’estat espanyol 
específicament destinat a la recerca  d’aquestes 
malalties.  

Amb la presentació de la primera convocatòria, a 

banda de la investigació pròpia en prevenció 

d’Alzheimer desenvolupada al BBRC, el programa 
Pasqual Maragall Researchers Programme donarà 

suport a la recerca d’excel·lència liderada des de 

l’estat que es dugui a terme a centres d’arreu del 

món i permetrà establir noves aliances que 

acceleraran la recerca en malalties 

neurodegeneratives. 



 

La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha explicat perquè aquest 

projecte és important per a la societat: “ens trobem davant una pandèmia estructural que 

actualment afecta, a Espanya, més de 900.000 persones. Entre tots, tenim l’obligació d’aportar 
solucions al gran impacte que aquesta malaltia té no només a nivell sanitari i social, sinó també 

a nivell familiar i personal. A la Fundació Pasqual Maragall estem convençuts que només hi 

arribarem promovent més i millor investigació científica, i estem decidits a potenciar-la tant dins 

del nostre propi centre, el BBRC, com donant suport a investigadors i investigadores de centres 

de tot el món”. 

Per la seva banda, el director de la Fundació Pasqual Maragall, Dr. Arcadi Navarro, ha destacat 

que aquestes noves beques són possibles “gràcies al suport de tots els socis, sòcies, donants, 
iniciatives i empreses solidàries que col·laboren amb la Fundació Pasqual Maragall. El seu 

compromís és clau per accelerar la investigació en malalties neurodegeneratives”. 

 

Suport institucional i de la comunitat científica 

El 14 de setembre ha tingut lloc l’acte de presentació de les beques PMRP a l’Institut Carles III 
de Madrid. La trobada també ha comptat amb la presència de la ministra de Ciència i Innovació, 

Diana Morant, així com de destacats representants institucionals i de la comunitat científica. La 

ministra Morant ha ressaltat la importància d’un programa d’ajuts com el Pasqual Maragall 
Researchers Programme: “Les beques que avui presentem són úniques a Espanya perquè 
aporten llum per a gairebé el milió de persones que pateix la malaltia al nostre país, així com per 

als 4 milions que la patiran en els propers 50 anys”. La ministra Morant, que ha recordat que “la 
solució a l’Alzheimer només pot venir de la mà de la ciència”, ha mostrat el seu agraïment a la 

família Maragall i a les persones que treballen a la Fundació Pasqual Maragall per oferir “un gran 
llegat d’esperança per a les properes generacions a Espanya”. 

En aquest sentit, Cristina Maragall ha afegit que el PMRP és un programa cabdal per a la 

Fundació: “Avui fem un gran pas amb el desig d’aconseguir nous avenços. La posada en marxa 
d’aquesta convocatòria permetrà que les importants aportacions de la nostra base social es 

destinin a fer recerca d’excel·lència i així continuar treballant per fer realitat el propòsit del meu 
pare: ‘aconseguir món sense Alzheimer’. Per això, és un honor que portin el seu nom com a 
homenatge al seu compromís en la lluita contra aquesta malaltia”. Així mateix, Arcadi Navarro 

ha destacat l’esperit innovador d’aquest programa: “Les Pasqual Maragall Researchers 
Programme aposten per ampliar el coneixement científic sobre l’Alzheimer, aposten també, per 
la recerca d’excel·lència, la consolidació de les vocacions científiques i l’atracció i la retenció de 
talent al nostre sistema de recerca. Però són especialment una aposta per aconseguir un 

envelliment amb salut i plenitud en un futur sense Alzheimer”. 

 

Convocatòria oberta 

El programa s’ha presentat avui i es podran presentar projectes a la primera convocatòria des 

del proper 21 de setembre fins el 27 d’octubre d’aquest any. Un comitè d’avaluació analitzarà 

les propostes rebudes i al llarg del 2023 s’anunciaran els guardonats. 



 

Les beques del Pasqual Maragall Researchers Programme es dirigeixen a projectes individuals 

liderats per un investigador principal, o projectes col·laboratius (d’un màxim de tres grups) 
dirigits per un coordinador del consorci que dugui la seva activitat de recerca a organismes de 

recerca públics o sense ànim de lucre a Espanya.  

Les investigadores i investigadors interessats poden trobar més informació a la web 

https://fpmaragall.org/ca/pasqual-maragall-researchers-programme/ i enviar les seves 

consultes al correu electrònic researchgrants@fpmaragall.org. La Fundació Pasqual Maragall 

també oferirà un webinar informatiu les properes setmanes per tots els investigadors/es que 

vulguin més informació.  

 

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 170 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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Departament de Comunicació 

Fundació Pasqual Maragall  
Àngela Plaza 
aplaza@fpmaragall.org 
93 316 09 90 
 

Agència de Comunicació 

ATREVIA 
Andrea Gutiérrez / Laura Puig 
agutierrez@atrevia.com / lpuig@atrevia.com  
618 763 014 / 619 64 93 62 
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La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de: 

 

 

 


