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La voluntat és donar a conèixer i informar sobre aquesta malaltia i al problemàtica que comporta. Enguany, 
les activitats giren entorn del lema “El valor del cuidador”, per avançar i obtenir un pla estratègic 
d’Alzheimer, participatiu i integral, que permeti abordar la malaltia en la seva dimensió social i 
institucional. 

La presidenta de l’Afall, Joana Espuga, ha detallat els actes del programa. Hi han assistit el director dels 
Serveis Territorials a Lleida de Treball, Afers Socials i Famílies, Joan Santacana; el gerent de la Regió 
Sanitària de Lleida, Alt Pirienu i Aran, Jordi Cortada, i el testimoni d’una familiar cuidador d’una persona 
afectada d’Alzheimer, Ma. Carmen Sandiumenge. 

-Dimarts, 20 de Setembre a les 18 h, Auditori Enric Granados. Concert de Corals organitzat per la 
Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Lleida-Balàfia, a benefici de l’Afall. Participen les corals de 
l’Àrea de la Dona de Cappont, Cercle de Belles Arts de Lleida, Residència Lleida-Balàfia i la coral “la Rosa” 
d’AFALL. 

-Dimecres, 21 de setembre de 9:30 a 13:30 h. Hi haurà instal·lades 10 taules informatives i petitòries en 
diferents llocs rellevants de la ciutat, que seran ateses per voluntaris amb la finalitat de informar als 
ciutadans. 

-Dimecres, 21 de Setembre a les 11 h, a la Unitat de Transtorns. Cognitius Hospital Sta. Maria. Taula 
Rodona organitzada per la Unitat: “Què fem a les Terres de Ponent pels cuidadors de pacients amb 
Alzheimer”. Participants: Entitats, Associacions que tenen relació amb l’Alzheimer. Obert a tothom. 

-Dimecres, 21 de Setembre a les 17 h, a la Sala Jaume Magre. Conferència “Jocs i dinàmiques per entrenar 
la memòria”, organitzat per la Fundació Agrupació Mútua amb col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida. 

-Dimarts, 27 de Setembre a les 17 h, al Centre Cívic de la Mariola. Trobada Voluntariat i celebració del “Dia 
Mundial”, acompanyats per representants de les diferents Institucions de Lleida. Actuacions musicals per 
part dels usuaris i de la Coral de l´Associació “La Rosa”, demostració de garrotin i berenar de germanor. 
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Lleida se suma a la celebració del Dia Mundial 
de l’Alzheimer, declarat el 21 de setembre per 
l’Organització Mundial de la Salut. 
L’Ajuntament de Lleida dóna suport a la 
iniciativa i avui el tinent d’alcalde i regidor de 
Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha 
assistit a la presentació dels actes per 
commemorar aquest dia mundial que ha 
preparat l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Lleida, l’Afall. 


