
 

MÉS DE 1.000 PERSONES ASSISTEIXEN A LA V TROBADA ANUAL DE LA FUNDACIÓ 
PASQUAL MARAGALL 

 

Manuela Carmena i Fernando Ónega, 
premiats en la primera edició dels Premis 

Diana Garrigosa 
 

 Per primera vegada, s’han entregat els Premis Diana Garrigosa (1944-2020) que neixen 

en record de la seva figura per donar visibilitat al seu llegat i a la seva aportació a la 

Fundació Pasqual Maragall 

 

 L’entrega dels guardons ha tingut lloc en el marc de la celebració de la V Trobada Anual 

de l’entitat on s’ha explicat les novetats en la recerca de l’Alzheimer, fent un repàs de 
la història i les fites aconseguides, com la creació i caracterització de la cohort Alfa, 

impulsada per la Fundació “la Caixa” 

 

 
Dr. Jordi Camí, Airy Maragall, Fernando Ónega, Cristina Maragall, Prof. Arcadi 

Navarro i Guim Maragall 

 
Barcelona, 15 de novembre de 2022 –  La Fundació Pasqual Maragall ha entregat per primer 
cop els Premis Diana Garrigosa en el marc de la seva V Trobada Anual que ha comptat amb la 
participació de més de 1.000 persones. Durant l’acte la investigació també ha estat protagonista 
de la mà dels científics de centre de recerca de l’entitat que han fet un repàs del passat, present 
i futur de la recerca en Alzheimer i de les fites aconseguides en la seva trajectòria.  

Manuela Carmena, magistrada emèrita i exalcaldessa de Madrid i el periodista i director del 
mitjà 65ymás, Fernando Ónega han estat els dos guardonats en la primera edició dels Premis 
Diana Garrigosa. Aquests guardons neixen per donar visibilitat al seu llegat i en record de la seva 
figura i es lliuraran anualment a persones de més de 65 anys, amb una trajectòria vital i un 



 

destacat recorregut personal i professional i que a més, siguin model de veterania activa i 
compromesa en la defensa dels valors i drets socials.  

Manuela Carmena ha estat present a l’acte de forma virtual i ha destacat que “les fundacions, 
les associacions, les representacions de la societat civil són més necessàries que mai, per això em 

sento afortunada d'estar en aquest grup de persones que creuen que la societat civil és el 

baròmetre del futur del nostre país i del món; per tant, dono les gràcies a la Fundació per aquest 

premi i reconeixement tant especial”. Per la seva banda, el periodista i director del mitjà 65ymás, 
Fernando Ónega, ha recollit el guardó personalment i ha manifestat que “és un premi molt 

gratificant i un gran estímul ser reconegut per la Fundació Pasqual Maragall com un exemple de 

compromís, determinació i credibilitat en defensa de la salut i els drets de les persones grans”. 

Els avenços en la recerca de l’Alzheimer 
Durant l’acte, que ha tingut la màgia com a fil conductor de la mà del il·lusionista Jorge Blass, la 
ciència ha estat també protagonista fent un repàs a les fites aconseguides per la Fundació 
Pasqual Maragall i el seu centre de recerca Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) i posant 
una mirada en el futur de la investigació de la malaltia.  
 
En aquest sentit el Dr. Jordi Camí, actual vicepresident de la Fundació, ha recordat l’aposta 
pionera de l’entitat per la recerca en prevenció, centrada en fase preclínica de la malaltia. 
Segons Camí, aquest enfoc “ha estat decisiu per a posicionar-nos en el món de la recerca i 

abordar la malaltia des d’una perspectiva molt diferent”. A més, ha volgut remarcar la 
importància de l’Estudi Alfa, impulsat per la Fundació “la Caixa”, que ha sigut clau per aconseguir 
els avenços en la investigació de l’Alzheimer de l’entitat.  
 
Per la seva banda, el Dr. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall i el seu centre 
de recerca, ha fet un repàs de les línies de treball actuals, així com el creixement i consolidació 
que ha experimentat en els últims anys l’entitat: “som organització consolidada on gairebé 180 

persones treballem per aconseguir un futur sense Alzheimer. Som capdavanters en la recerca 

mundial en tècniques punteres de neuroimatge i determinació de biomarcadors, tendències 

actuals de recerca de l’Alzheimer, que faran possible la detecció de la malaltia de forma precoç 

a través d’una simple anàlisi de sang”.  
 
També, el Sr. Ignasi López, director de l’Àrea de Relacions amb Institucions de Recerca i Salut 
de la Fundació “la Caixa”, ha destacat la importància de la recerca i els 10 anys de suport de 
l’entitat amb l’impuls de la cohort ALFA, “la col·laboració entre la Fundació La Caixa i la Fundació 

Pasqual Maragall és un exemple exitós del que volem aconseguir. Fa més de 10 anys vam poder 

donar suport a aquesta visió tan extraordinària de fer ciència amb el somni de vèncer l’Alzheimer 
i estem contents de poder seguir impulsant l’entitat durant els propers anys”.  
 
Amb una mirada al futur, s’ha celebrat una taula rodona moderada per la Dra. Carolina 
Minguillón, on han participat la Dra. Federica Anastasi, investigadora postdoctoral del Grup de 
Recerca de biomarcadors en fluids i Neurologia Translacional; la Dra. Gemma Salvadó, 
postdoctoral Marie Curie Fellow, Clinical Memory Research Lund University de Suècia; la Dra. 
Natàlia Vilor, investigadora sènior i líder de l’equip de Neurobiogenètica i la Dra. Núria Tort, 
investigadora postdoctoral i integrant del grup de Recerca Clínica i en Factors de Risc per 
Malalties Neurodegeneratives. En el debat,  s’han abordat les perspectives de futur de les línies 
d’investigació del BBRC, posant el focus en el futur de la recerca destacant quatre conceptes 
claus: biomarcadors, nous fàrmacs, teràpies personalitzades i millor coneixement de les causes 
de la malaltia que marcaran el futur de la recerca de l’Alzheimer.  



 

Per acabar la trobada, Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, ha agraït 
a la base social de la Fundació, a l’equip humà i a les autoritats i entitats, el seu suport durant 
tots aquests anys de trajectòria fent èmfasi en que “cal treballar per millorar la percepció social 

d’una malaltia que forma part de la vida de centenars de milers de famílies a casa nostra”. I en 
aquest sentit ha recordat que “queda molta feina per fer, però les coses han canviat com 

demostra aquesta trobada que ha reunit més de 1.000 persones per parlar-ne amb naturalitat i 

aprendre dels progressos de la ciència. Si som capaços de veure això amb perspectiva aquest és 

un moment màgic i especial”. 
 
Premis Diana Garrigosa 
Per donar visibilitat al llegat de Diana Garrigosa (1944-2020), i en record de la seva figura, la Fundació 
Pasqual Maragall ha creat aquests guardons que es lliuraran anualment a persones de més de 65 anys, 
amb una trajectòria vital i un destacat recorregut personal i professional i que a més, siguin model de 
veterania activa i compromesa en la defensa dels valors i drets socials.  

 
Les xifres de l’Alzheimer 
S’estima que actualment l’Alzheimer i les demències afecten 900.000 persones a Espanya, el que es 
tradueix en una de cada deu de més de 65 anys i un terç de les de més de 85. Aquestes patologies 
relacionades amb l’edat són una de les causes principals de mortalitat, discapacitat i dependència. Si no 
es troba una cura efectiva i amb l'esperança de vida en augment, l'any 2050 el número de casos podria 
triplicar-se al món, superant el milió i mig de persones només a Espanya, fet que podria col·lapsar-se els 
sistemes sanitaris i assistencials. 

 
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 Pasqual Maragall: fpmaragall.org/ca/donatius 

 

Per a més informació: fpmaragall.org/ca 

 
 

 

Per a més informació, confirmar assistència i/o per gestionar entrevistes amb els portaveus i/o 

voluntaris, contactar amb:   

 Agència de Comunicació 
ATREVIA 
Andrea Gutiérrez / Laura Puig 
agutierrez@atrevia.com / lpuig@atrevia.com 
618 76 30 14 / 619 64 93 62 
 

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

https://fpmaragall.org/ca/donatius/
https://fpmaragall.org/ca/
mailto:agutierrez@atrevia.com%20/%20lpuig@atrevia.com
mailto:mescardo@fpmaragall.org
https://es-es.facebook.com/fpmaragall
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://www.instagram.com/fpmaragall/
https://twitter.com/fpmaragall


 

 

 

 

La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de: 


