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Lloc de la Jornada:

Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Entrada a l'Auditori per l'Hospital General (C/ Camí vell de la Colònia, 25)

Altres entrades: C/ Doctor Antoni Pujades, 42
C/ Picasso, 12

L'Hospital disposa de pàrquing soterrat

Dia Mundial de
l’Alzheimer
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Auditori del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, 

30 de setembre de 2014

Ensenyem el valor 
de la Solidaritat 

als nostres fills i filles



Acte Central
30 de setembre de 17.30 a 20 h a l’Auditori del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
17.30 h: presentació de la Jornada a càrrec de l’Alcaldessa, la 
Senyora Lluïsa Moret i Sabidó

17.45 h: conferència “Alzheimer, què volem saber?”. 
Quina informació donar abans i després del diagnòstic.
Dr. Bernabé Robles, cap del Servei de Neurologia del’Hospital General 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

18.15 a 20 h: taula rodona. 
Sra. Rosa Giner, presidenta AFA Baix Llobregat. “20 anys treballant pels malalts 
d’Alzheimer I les seves famílies”.

Dr. Antonio Callen, adjunt del Servei de Neurologia i Coordinador de l’Escola de 
Cuidadors de l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu . Presenta 
“Manual del cuidador de pacients amb demència...Què ens interessa saber?”

Sr. Jaume Llopis,  infermer de l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu i antropòleg. Presenta els resultats de la investigació “Conseqüències de 
l’estrès en el cuidador del malalt d’Alzheimer”.

Dra. Consol Almenar, coordinadora de l’Àrea de Psicogeriatria del CASM Benito 
Menni.  Presenta “Paper dels tractaments no farmacològics en la malaltia de 
l'Alzheimer. 

Sra. Maite Delgado, supervisora de l’àrea de Psicogeriatria del CASM Benito 
Menni. “Teràpia assistida amb animals de companyia”. Benestar i aspectes tera-
pèutics amb els malalts d'Alzheimer.

Dr. Àngel Jover, director del Servei d’Atenció Primària del Baix Llobregat Centre 
(Institut Català de la Salut). “La targeta sanitària - TSI Cuida’m”. Per a persones 
que  necessiten una atenció diferenciada. 

Campanyes d’informació i sensibilització 
simultànies als Mercats el dia 27 de setembre
Mercat de la Muntanyeta de 10 a 14 h

Mercat Ciutat Cooperativa de 10 a 14 h

Mercat de la Plaça Catalunya de 10 a 14 h

Taller d’alimentació i nutrició per a persones 
amb demència
2 d’octubre, de 17 a 18.30 h a Can Massallera
La nutricionista i cuinera Cristina Viader ens ensenyarà, d’una manera teòrica i 
pràctica, com donar una bona alimentació a les persones que tenen una demèn-
cia. Farà unes senzilles receptes i ens donarà unes pautes clau per a la correcta 
nutrició del malalt. 

Mostra i informació de recursos
30 de setembre de 17.30 a 20 h a l'Auditori del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu

• Exposició informativa de la Creu Roja Local: SIMAT localitzador de 
persones, especial per a persones amb demències.

• Materials divulgatius de la Diputació de Barcelona per a la prevenció 
i l’atenció de les persones amb demència.

• MIMOV, servei d’emergència, localització i comunicació  que serveix 
d’ajuda per als familiars dels malalts d’Alzheimer. Primer servei de 
teleassistència familiar del mercat.

• SUARA, informació sobre el servei i l’atenció que ofereixen a les 
persones.

• TEA Edicions. CÓRTEX, programa per a l’estimulació i el manteni-
ment cognitiu en demències.

Dia Mundial de l’Alzheimer
Sant Boi de Llobregat Ciutat Solidària amb l’Alzheimer


