
programa 
dactivitats 2016

Cartagena, 182, 08013 Barcelona / T. 934 125 746 / afab@afab-bcn.org / afab-bcn.org

Amb el suport de:

DIA MUNDIAL
DE LALZHEIMER

un dia per recordar 



diumenge 18 de setembre - 12.30 h 
Celebració de la tradicional Eucaristia presidida  
pel rector Josep Maria Forcada
Església de l’Hospital de Sant Pau.
Convidem a totes les famílies i persones sensibilitzades  
que vulguin acompanyar-nos. Des de l’any 1995, AFAB ha 
organitzat aquest acte religiós i desitgem que en aquesta 
ocasió puguem comptar també amb una nombrosa assistència.

dimecres 21 de setembre - de 9 a 20 h
Jornada de Sensibilització als carrers de Barcelona
Com cada any tindrem taules repartides per tota la ciutat  
per donar informació i poder recaptar fons destinats a l’ajut  
de les famílies.

divendres 23 de setembre - 19 h
Conferència del Dr. Lopez Pousa: 
“Ser cuidador en la malaltia d’Alzheimer”
Casa Golferichs. Gran Via de les Corts catalanes, 491.
Coordinador del servei de Neurologia dels hospitals Josep 
Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt.

dissabte 17 de setembre - de 10 a 19 h
Festa “Solidaris amb l’Alzheimer” 
Plaça de la Cascada, Parc de la Ciutadella.
Vine a la festa solidària! Hi trobaràs activitats per a tota la familia!

Activitats:

Estand d’Activitats Formatives i informatives: 
- Exposició d’activitats realitzades a l’AFAB.
- Panels informatius sobre la malaltia d’Alzheimer.
- Llibres al voltant de l’Alzheimer per a nens i adults.
- Taula informativa sobre la malaltia d’Alzheimer 

i altres demències.

Estand d’Activitats Cognitives
- Caixa material estimulació
- Test memòria
- Caixa sensorial 

Estand d’Activitats Nens
- Contacontes
- Taller de dibuix
- Jocs per conèixer el cervell 
- Make-Up
- Globus

Barra de begudes i entrepans

Actuacions especials: 

- Swing Maniacs BCN, actuació i taller
- Un Mago en tu Vida, actuació  
- Jaime Abascal, cercle percussió
- Castellers, actuació
- Bollywood Dancing Ganesh, actuació i taller
- Sonío Negro, grup Flamenco fusió, actuació
- Legión 501, desfilada pel parc 
- Stutz Bearcat, vintatge rock&roll, blues and country
- Ton Muntané, clown-presentador


