
 

 

 

 

 

 

 

XV  TROBADA  ALZHEIMER.  El futur de la malaltia d’ Alzheimer 
29 de Gener de 2013, 17 hores 

 

El Centre Dr. Emili Mira (CAEM), realitza la XV Trobada sobre l’Alzheimer, que organitzen els professionals del 

procés d’atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) del Parc 

de Salut MAR (PSMAR) 

El propòsit de la trobada d’aquest any és intentar, a la llum dels coneixements actuals, dibuixar quin serà l’escenari 

futur per aquesta malaltia en quan al seu diagnòstic i abordatge. Per això comptarem amb la presència del Dr. Jose 

Luís Molinuevo, neuròleg referent en el àmbit de les demències i amb especial interès i experiència en el diagnòstic 

precoç de la malaltia d’Alzheimer. Com cada any la jornada té com a objectiu la divulgació de coneixements i 

l’intercanvi d’informació i el diàleg entre professionals sanitaris de diferents nivells assistencials, familiars i cuidadors 

professionals.  

 

17h Inauguració 

Laia Tordera Roig - Regidora d'Infància, Joventut i Salut de Santa Coloma de Gramenet. 

Antoni Bulbena Vilarrasa, director de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del PSMAR. 

Dolores López Villegas, neuròloga i directora del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’INAD. 

 

17.10h Presentació 

Dolores López Villegas,  

 

17.15 h Conferència 

El Futur de la Malaltia d’Alzheimer 

Dr. José Luis Molinuevo 

Coordinador de la Unitat d'Alzheimer i altres Trastorns Cognitius 

Servei de Neurologia. ICN Hospital Clínic i Universitari de Barcelona 

Coordinador Científic Fundació Pascual Maragall 

 

18.00 h Col·loqui  

 

18.30 h Clausura 

Joan Ramon Fortuny, director assistencial de l’INAD del PSMAR 

 

Lloc :  Sala de les Voltes de la Masia Torribera. Recinte Torribera, Prat de la Riba, 171 de Sta Coloma de Gramenet 

 

La Trobada finalitzarà amb un refrigeri per a tots els assistents  

L’ assistència és gratuïta. 

Confirmeu-la trucant de dilluns a divendres, feiners, de 8 a 15 h: Telèfon 93 462 89 22 Fax 93 391 49 53 


