
 

 
 

Actes amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans (1 octubre) 

La Fundació Agrupació tanca la seva setmana de conferències sobre hàbits 
de vida saludable amb una àmplia acollida 
 
Les trobades s'han celebrat en diverses ciutats de Catalunya i han reunit més d'un centenar de 
persones entorn de diversos temes sobre la salut i la qualitat de vida 

Sant Cugat del Vallès, 5 d'octubre de 2018. 
El cicle de conferències de la Fundació Agrupació, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les 
persones grans, va començar aquest any a Sabadell i va tenir com a temàtica la salut dels peus. El doctor 
José Manuel Ogalla va abordar la morfologia i l'anatomia dels peus per a, posteriorment, centrar-se en 
aspectes pràctics de la seva cura com la neteja, exercicis aconsellats per al seu benestar, la hidratació i la 
conveniència d'acudir al podòleg una vegada a l'any. Aquesta xerrada es va celebrar el dimarts 2 d'octubre 
i va ser seguida per unes 60 persones. 

 
Dimecres 3 d'octubre, la ciutat de Lleida va acollir la següent conferència, impartida en aquesta ocasió per 
la directora de la Fundació, Imma Playà i a la que van acudir 25 persones. La xerrada aquesta vegada es 
va centrar en hàbits de vida saludable, per la qual cosa, després d'una introducció sobre aspectes 
demogràfics i de previsió de futur, es van abordar els 5 aspectes bàsics per a un envelliment saludable: 
activitat física, alimentació, salut física i mental, seguretat i relacions socials. Per acabar es va parlar de la 
salut emocional i de les possibles malalties en aquesta etapa de la vida, com per exemple la depressió, i 
es va fer lliurament als assistents del novè llibre de la col·lecció Envelliment Saludable, De què parlem 
quan diem envelliment actiu? 
 
El cicle de conferències es va tancar el dijous 4 d'octubre a Vilafranca del Penedès. En aquesta ocasió, la 
temàtica va ser l'alimentació saludable, menús equilibrats i falsos mites d'alimentació i la xerrada va anar 
a càrrec de la nutricionista-dietista Dolors Borau. 45 persones van seguir els consells d'aquesta experta 
per mantenir una alimentació saludable. En concloure la xerrada, es va fer lliurament a totes elles del 
llibre Informació i consells per promoure l'alimentació saludable en les persones grans, de l'esmentada 
col·lecció. 
 
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 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. 


