
 

La Fundació Agrupació presenta el novè llibre de la col·lecció 
Envelliment Saludable en el Palau Robert de Barcelona 

 
• De què parlem quan diem envelliment actiu? reuneix el contingut més interessant 

d'altres títols anteriors 
• A l'acte de presentació, que va córrer a càrrec del doctor Antoni Salvà, director de la 

Fundació Salut i Envelliment Saludable de l'UAB, van assistir unes 140 persones 

Barcelona, 10 de juliol de 2017. El passat dimecres, 5 de juliol, la Sala Cotxeres del Palau Robert de 
Barcelona va acollir l'acte de presentació de l'últim llibre de la Fundació Agrupació De què parlem quan 
diem envelliment actiu?. 
La conferència va córrer a càrrec del doctor Antoni Salvà i 
Casanovas, director de la Fundació Salut i Envelliment (Salut i 
Envelliment) de l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, al 
terme de la mateixa, es va lliurar un llibre a tots els assistents 

 
Aquest nou llibre, editat en col·laboració entre ambdues fundacions, presenta un resum d'alguns dels 
aspectes més interessants tractats en altres títols d'aquesta mateixa col·lecció, mentre els amplia, amb 
temes nous com les vacunes, els problemes auditius, el deteriorament cognitiu o el càncer. 
El Dr. Salvà i Casanovas va explicar l'estructura del nou llibre, i va recórrer alguns dels continguts que en 
ell s'aborden i que s'enclaven en el marc de l'envelliment actiu i saludable, com l'activitat física o 
l'alimentació i les vacunes. També va destacar altres aspectes psicosocials relacionats amb l'envelliment, 
com les relacions socials i aspectes emocionals i afectius, per concloure citant alguns problemes de salut 
i algunes malalties relacionades amb l'edat. 
 
La col·lecció 
Aquest és el novè llibre de la col·lecció Envelliment Saludable, que ve a afegir-se als vuit anteriors: 

 Informació i consells per a la prevenció de la dependència 
 Informació i consells per promoure l'activitat física en les persones grans 
 Informació i consells per promoure l'alimentació saludable en les persones grans 
 Informació i consells per promoure les relacions socials i l'envelliment saludable 
 Informació i consells per promoure la salut cardiovascular en les persones grans 
 Informació i consells per promoure la salut visual en les persones grans 
 Estat d'ànim i depressió en les persones grans 

 
 
 
 
 



 

Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la 
seva sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb 
els majors, la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de 
dependència física o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació 
treballa sobre l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a 
través de la realització de cursos i activitats formatives, mentre recolza projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa. 

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
mailto:anna.serrapallas@gacm.es

