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Lloc 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

C/. Dr. Antoni Pujades, 42 
08830, Sant Boi de Llobregat 

Edifici Pujades 
Unitat de Formació i Docència 

(s’adjuta plànol) 
 

Adreçat a 
Tot el públic en general 

 

Contacte 
AFA Baix Llobregat, 93 379 00 22 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 93 640 63 50 
info@afabaix.org 

Organitza: 

Amb el suport de: 

Localització: 



Des del moment en que es diagnostica 
l’Alzheimer, se'ns obre un univers ple de dubtes 
i preocupacions que afecta al malalt i als 
familiars que l’envolten. Al llarg de la malaltia, 
els cuidadors s’hauran d’enfrontar a tota una 
sèrie d’obstacles i una manca de coneixements 
que han de resoldre. 
 

Els malalts d’Alzheimer i llurs famílies 
demanden una atenció de qualitat i, sobretot, 
una expressió d’afecte.  
 
Des del Fòrum Europeu de Pacients s’intenta 
apropar els serveis de salut als afectats i 
difondre i donar suport a les entitats que 
treballen en benefici de les persones amb 
diverses patologies.  

L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llo-
bregat us vol donar a conèixer quins són els 
drets i deures de la ciutadania en referència als 
serveis sociosanitaris, donat que ens afecten a 
tots. 
 

La Dra. Maria Dolors Navarro ha estat presidenta 
del Foro Español de Pacientes y presidenta del 
Fòrum Català de Pacients i actualmente és mem-
bre de junta del Fòrum Europeu de Pacients. 
 

“La voluntat del Fòrum Europeu de Pacients és 
apropar a l’àmbit europeu les necessitats dels 
nostres pacients i familiars, intentant incidir en la 
millora de l’atenció sanitària i de tots els aspec-
tes relacionats amb la qualitat de vida de les per-
sones” explica. 

 

Us hi esperem! 


