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Fundació ACE 
Fundació ACE- Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center és una 
entitat privada sense ànim de lucre dedicada al diagnòstic, tractament, 
recerca i suport a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres 
demències.  

A Fundació ACE treballen per a la detecció precoç de la malaltia i fomenten 
la recerca en el tractament per millorar la qualitat de vida dels afectats i els 
seus cuidadors.  

 

La Fundació, en números 

 

 
25  
anys 
d’experiència 

 
23.339 
persones 
diagnostica- 
des 

 
200 
persones 
amb 
Alzheimer 
ateses cada 
dia 

 
3.000  
revisions 
gratuïtes 
de memòria 

 
100  
assajos clínics 
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L’Alzheimer  

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per 
l'aparició lenta de símptomes com la pèrdua de memòria, trastorn de 
conducta, alteracions en el llenguatge o desorientació espacial, que 
evolucionen al llarg dels anys. 

Actualment, només a Catalunya hi ha 86.000 persones afectades i més de 
800.000 a tot l’Estat espanyol; una situació crítica que es veu agreujada pel 
creixent envelliment de la població. L’any 2050 es preveu que el nombre 
de casos s'incrementi fins a arribar a més de 132 milions d'afectats arreu 
del món. 

A més, l’Alzheimer és una malaltia amb alts costos econòmics, psicològics i 
socials per al conjunt de la població. S’estima que el cost actual és de prop 
de 32.000 € per pacient.  

 

Per què Fundació ACE necessita la vostra ajuda?  

 Per poder atendre més malalts i famílies 

 Per poder fer recerca  

 Per continuar donant un servei d’atenció integral 

 

Des de Fundació ACE necessiten establir aliances amb empreses que 

comparteixen els seus valors per obtenir que recursos que els permeti 

seguir treballant i creixent en els camps del diagnòstic, tractament, 

investigació, formació i sensibilització de l’Alzheimer.  

Us convidem a involucrar-vos en el seu projecte i contribuir d’aquesta 

manera a fer que l’Alzheimer sigui història. 

 

Regala memòria. La campanya 

Fundació ACE impulsa la campanya Regala memòria, una iniciativa de 

sensibilització sobre la malaltia i de captació de recursos econòmics per a 

l’activitat de recerca. Col·laborant amb la campanya s’està regalant 

memòria als malalts presents i futurs d’Alzheimer, ja que els fons 

aconseguits es destinaran íntegrament als projectes de recerca de la 

malaltia que es lideren des de Fundació ACE.  

 

Un dels elements simbòlics de la campanya és una memòria USB amb el 

logotip de la Fundació i amb el de les empreses o les institucions que 

vulguin donar suport a la campanya.     

 

Què us demanen? 

Podeu col·laborar amb la campanya Regala memòria adquirint els USB’s de 

Fundació ACE personalitzats amb el vostre logotip.  

 

Regaleu memòria lliurant-los a qui considereu (clients, treballadors, 

proveïdors,...), establint així una autèntica xarxa de complicitats amb un 

mateix objectiu: vèncer l’Alzheimer.   

 

 Pack 100 USB: aportació 1.500 € 

 Pack 300 USB: aportació 3.500 € 

 Pack 500 USB: aportació de 4.500 € 

 Pack 1.000 USB: aportació de 8.000 € 
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Què us ofereixen a canvi?  

Col·laborar amb Fundació ACE significa, per a les empreses, vincular-se a 

un projecte de llarg recorregut i de prestigi internacional. Aquest patrocini 

contribuirà positivament a la imatge de la teva empresa i a la repercussió 

pública dels teus projectes.  

 

 El vostre logotip figurarà a la pàgina web de Fundació ACE com a 

empresa col·laboradora.   

 Difondran la col·laboració als mitjans de comunicació i a les seves 

xarxes socials.  

 Disposareu d’una tarifa especial per fer una revisió de la memòria del 

vostre personal. 

 Un professional del seu quadre assistencial farà una xerrada de 

sensibilització o de documentació sobre l’Alzheimer a la vostra 

empresa.  

 Us esmentaran a la seva memòria anual.  

 

Beneficis fiscals 

Les aportacions econòmiques a Fundació ACE estan subjectes a beneficis 

fiscals recollits en la Llei 26/2014, per la qual les persones o empreses 

tenim dret a deduir els nostres donatius en la declaració de renda o de 

l’Impost de Societats.  

Certificat fiscal 

Durant el mes de març de cada any, envien a tots els socis i col·laboradors, 

un  certificat de donació amb l’import total de les aportacions. 

Desgravació pels donatius   

Les empreses col·laboradores es podran deduir a la liquidació de l’Impost 
de Societats fins al 35% de l’aportació que hagi fet. A més, en el cas que la 
contribució com a empresa hagi estat constant en els dos darrers anys 
fiscals, es podrà deduir fins al 40% de la liquidació de l’Impost de Societats 
el tercer any.  

 

Gràcies per col·laborar amb Fundació ACE a fer                                             

que l’Alzheimer sigui història! 

www.fundacioace.org 

 


