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Estudi ßeta-AARC

No Sí

Moltes gràcies  
pel seu interès 
a contribuir 
a un futur 
sense Alzheimer

www.fpmaragall.org
www.barcelonabeta.org

Wellington, 30
08005 Barcelona

@fpmaragall

Seguiu-nos a 
les xarxes socials



Si està interessat/da 
a participar-hi o vol més 
detalls sobre l’estudi, 
ha d’escriure’ns a la nostra 
pàgina web. 

Seguiu els següents passos:

1 Entreu a la pàgina web: 
www.fpmaragall.org/contacte

2 Empleneu el formulari 
amb les vostres dades personals.

3 Trieu de motiu de contacte 
la casella “Vull participar 
en un estudi científi c”.

4 En el requadre de ‘Missatge’, 
escriviu que està interessat/da 
a participar en l’estudi 
Beta-AARC i indiqueu, si és 
possible, el nom del metge/ssa 
que l’hi ha recomanat.

5 Premeu el botó ‘Enviar’ quan 
hagi emplenat tots els camps.

Si la resposta és sí...
l’animem a participar en un estudi 
científi c per avançar en la recerca 

de la malaltia d’Alzheimer. 

Quin és l’objectiu  
de βeta-AARC?
Els resultats de l’estudi βeta-AARC 
permetran avançar en el diagnòstic 
precoç de l’Alzheimer. L’objectiu 
principal d’aquesta investigació 
és validar una sèrie de marcadors 
biològics sanguinis relacionats amb 
la malaltia d’Alzheimer en persones 
que perceben un empitjorament 
de les seves capacitats cognitives 
com, per exemple, la memòria. 

En què consisteix 
la participació a l’estudi?
Els participants que compleixin 
amb tots els criteris d’inclusió 
acudiran a dues visites, generalment 
distribuïdes en un termini de 3 mesos, 
en les quals realitzaran una sèrie 
de proves clíniques, tests cognitius 
i una ressonància magnètica, entre 
d’altres. Aquestes proves es repetiran 
posteriorment de forma anual, 
per poder fer-ne el seguiment. 

On es realitza? 
Totes les proves es realitzaran 
a les instal·lacions de centre de recerca 
de la Fundació Pasqual Maragall, 
el Barcelonaβeta Brain Research 
Center, situat al carrer Wellington 30 
de Barcelona, molt a prop del Parc 
de la Ciutadella. 

L’estudi βeta-AARC està liderat 
per l’equip d’investigació d’aquest centre 
de referència internacional dedicat 
a la prevenció de la malaltia d’Alzheimer 
i a l’estudi de les funcions cognitives 
afectades en l’envelliment sa i patològic.

Qui pot participar-hi?
En l’estudi hi participaran fi ns 
a 200  persones d’entre 55 i 80 anys 
que estiguin experimentant un 
canvi en la seva memòria o en altres 
capacitats cognitives, com l’atenció, 
la capacitat de planifi cació, d’orientació, 
etc. La resta de criteris d’inclusió 
es comunicaran a les persones 
interessades a participar-hi. 

El nostre equip d’atenció al 
participant es posarà en contacte 
amb vostè. 

Per obtenir ajuda en aquest procés, 
pot enviar-nos un correu electrònic 
a: voluntaris@fpmaragall.org
o trucar al telèfon 93 316 09 94.

No Sí

Estudi ßeta-AARC

Com puc participar-hi?


