
"Alleugerir la malaltia és responsabilitat de tots i totes
…avui lluitem per tu, demà ho faran per mi" 

Organitzen:

AFA Baix Llobregat
Departament de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Col·laboren:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital General de Sant Boi
CASM Benito Menni - Àrea de Psicogeriatria

Centre Assistencial Benviure
Centres Alois - AFA BAIX

Creu Roja Local
Mercats Municipals

Sant Boi una Gran Botiga
Can Massallera
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Exposició sobre la Malaltia d'Alzheimer
"Com una vida sencera que s'apaga …Apropa't per sentir-la"
Exposició que mostra el dia a dia d'una persona que pateix l'Alzheimer, de forma propera, subtil, real i 
sense dramatismes. De la mà de la Cristina Terrés Hermosilla, Artista Multidisciplinar, ens endinsa en la 
vida del seu avi malalt d'Alzheimer.

Inauguració Exposició: 16 de setembre a les 9,30 a l'Hospital General de Sant Boi 
S'exposarà: 
Del 9 al 22 de setembre al vestíbul de l'Hospital General de Sant Boi (c/ Camí Vell de la Colònia, 25)

Del 24 al 4 d'octubre al vestíbul de Can Massallera (c/ Mallorca 30)

Campanyes d'informació i sensibilització 
19 de setembre, de 10.00 h a 14.00 h. Campanyes d’informació i sensibilització simultànies 
als Mercats de la Muntanyeta i al Mercat Sant Jordi

15 d'octubre, de 10.00 h a 14.00 h. Campanyes d’informació i sensibilització simultànianies
als Mercats de Torre de la Vila i Ciutat Cooperativa

Taller d'Alimentació i Nutrició per a
persones amb demències
17 d'octubre, de 18,00 h a 19,30 h. Casal de Ciutat Cooperativa
A càrrec de la nutricionista i cuinera Cristina Viader, ens explicarà i ensenyarà com donar una bona alimenta-
ció a les persones que tenen una demència, en format teoricopràctic, realitzarà unes senzilles receptes i ens 
donarà pautes clau per a la correcta nutrició del malalt.

Acte Central
Una mirada multidisciplinar de la malaltia d'Alzheimer
26 de setembre de 18,00 a 19,30 h. Can Massallera

18.00 h. Conferència "Les persones i la malaltia d'Alzheimer" 

 Dr. Bernabé Robles, Cap del Servei de Neurologia de l'Hospital General de Sant Boi Parc Sanitari  
 Sant Joan de Déu

18.50 h. a 19,30 h. taula rodona:

 Recursos Locals per a l'atenció del malalt d'Alzheimer i de suport als seus cuidadors/ores

 Sr. Rosa Giner, Presidenta AFA Baix Llobregat, presenta els serveis i recursos que ofereix l'entitat 
 a la nostra ciutat. 

 Dr. Antonio Callen, Neuròleg de l'Hospital General de Sant Boi, presenta l'Escola de   
 Cuidadors/res, maneig de persones amb demència.

 Dr. Joan Torras, Metge de família de l'ABS Montclar i del Centre Assistencial Benviure, presenta 
 la unitat especialitzada en atenció a persones amb demència del Centre Assistencial Benviure.

 Dra. Consol Almenar, Coordinadora de l'Àrea de Psicogeriatria  de CASM Benito Menni, presenta 
 els recursos especialitzats vers la valoració i l'atenció de les persones amb demències.

Mostra de Recursos, informatius i
expositors de recursos
26 de setembre Can Massallera

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

• Exposició de treballs realitzats per persones que pateixen Alzheimer i que assisteixen als Centres 
Aloïs de AFA Baix Llobregat.

• Informació de l'Aplicació mòbil RE(MEMBR), una APP basada en mètode Hoffman, para ANDROID.

• Informació del Programa Solidari del CASM Benito Menni per al desenvolupament de teràpies i 
activitats terapèutiques per a malalts d'Alzheimer i altres demències.

• Materials divulgatius de la Diputació de Barcelona, per a la prevenció i l'atenció de les persones-
amb demències.

Activitats per a la celebració 
del Dia Mundial de      
  l’Alzheimer 2013
     Sant Boi de Llobregat


