
 

 

Dia Mundial de l'Alzheimer 
La Fundació Agrupació celebra un taller d'estimulació cognitiva públic i 
gratuït a Barcelona 

Sant Cugat del Vallès, 25 de setembre de 2018 

El Palau Robert va acollir unes 80 persones que van participar en un taller d'exercicis, dirigits 
per una infermera geriàtrica orientats a entrenar la memòria. 
 
La Fundació Agrupació ha estat present el 
Dia Mundial de l'Alzheimer, mitjançant 
una activitat gratuïta i d'accés públic en el 
centre de Barcelona: un taller d'exercicis 
cognitius per entrenar la memòria i 
prevenir la malaltia. 
La sessió ha anat a càrrec d'una infermera 
especialista en geriatria que ha conduït 
diversos exercicis d'estimulació cognitiva 
centrats en la memòria, l'atenció i el llenguatge. 
A l'acte han assistit unes 80 persones que han escoltat una introducció en la qual la Directora de 
la Fundació, Imma Playà, ha assenyalat l'impacte i incidència d'una malaltia que afecta més de 
46 milions de persones al món. 
Mitjançant una ronda final de preguntes s'ha posat el punt final a un taller orientat a oferir 
recursos per al dia a dia, mitjançant un tractament no farmacològic i a l'abast de tothom. 
 
Sobre l'Alzheimer 
La malaltia d'Alzheimer es defineix com un tipus de demència que produeix degeneració al 
cervell que va perdent neurones i connexions (sinapsi), mentre acumula una proteïna anormal i 
mostra lesions característiques. 
Es tracta d'una malaltia progressiva, degenerativa i que provoca deteriorament de la memòria, 
del pensament i de la conducta. 
La persona que la pateix pot experimentar o sentir confusió, desorientació en el temps i l'espai, 
canvis en la personalitat i en la conducta, alteracions en el judici, dificultat per trobar la paraula 
adequada, finalitzar idees o pensaments i per seguir instruccions.  
 
Els 10 senyals d'advertència sobre l'Alzheimer: 
o Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana 
o Dificultat per planificar o resoldre problemes 
o Dificultat per exercir tasques habituals a la casa, en el treball o en el temps lliure 
o Desorientació de temps o lloc 
o Dificultat per comprendre imatges visuals 
o Nous problemes amb l'ús de paraules en la parla o escrites 
o Col·locació d'objectes fora de lloc 
o Disminució o falta de bon judici 
o Pèrdua d'iniciativa en el treball o en les activitats socials 
o Canvis en l'humor o la personalitat 

 
 
 



 

 
CONTACTE AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Fundació Agrupació: Anna Serra Pallàs 

  anna.serrapallas@gacm.es · 934826701· www.fundacioagrupacio.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 grans, 
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 dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fundacioagrupacio.es/

