
L’àrea d’Impuls Social de la Fundació Catalunya-La Pedrera 
us proposa una jornada tècnica on s’exposaran els fonaments 
teòrics i pràctics de l’efectivitat de les teràpies no farmacològi-
ques (TNF) en persones que presenten una malaltia neurodege-
nerativa en fase inicial. 

Segons la Fundació Maria Wolff, les TNF són “intervencions no quí-
miques, teòricament sustentades, focalitzades i replicables, realit-
zades sobre el pacient o el seu cuidador i potencialment capaces 
d’obtenir un benefici rellevant”.  

Conscients de la importància d’aquestes teràpies, des de la Funda-
ció impulsem el programa Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut 
(REMS), que dóna resposta a les necessitats dels malalts en fases 
inicials i dels seus cuidadors. Aquest recurs ja està present a 24 
Espais Socials i presta atenció a més de 450 participants. Es tracta 
d’una iniciativa innovadora de serveis integrals i de qualitat basat 
en un programa d’activitats terapèutiques a mida, individualitzades i 
centrades en la persona.

En aquesta jornada tindrem l’oportunitat de conèixer com viuen 
l’experiència alguns dels usuaris del Programa i com els seus fami-
liars valoren els beneficis de la participació en el mateix. 

En una segona taula rodona volem deixar palesa la importància 
que té actualment la recerca en aquest àmbit, conèixer en quin 
moment ens trobem en aquest camp i quina és la participació dels 
ciutadans en els processos experimentals de la investigació en 
malalties neurodegeneratives.

www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

17:00 – 17:05h. Benvinguda institucional.

17:05 – 18:30h. Taula rodona.
Propostes d’acompanyament a les persones amb malalties 
neurodegeneratives: intervencions no farmacològiques.

L’efectivitat de les teràpies no farmacològiques.
Dr. Jordi Peña - Casanova, Director del  Departament de 
Neurologia del Comportament. Hospital del Mar.
Ajudar i Protegir: una proposta des de l’Atenció  
Centrada en la Persona.
Elena Fernández, Directora d’Alzheimer Catalunya Fundació
Un cas pràctic en l’atenció a les fases inicials de la  
malaltia: el programa REMS, Reforçar i Estimular la 
Memòria i la Salut.
Mònica Duaigües, Cap del Departament de Prevenció i Aten-
ció a la Dependència. Fundació Catalunya – La Pedrera
Caixes de Vida: testimonis de diversos participants al 
programa REMS i els seus familiars, conduïts per les ges-
tores de casos.

18:30 – 19:30h. Taula rodona.
El diagnòstic i el tractament de les malalties neurodegene-
ratives: estat actual de la qüestió en recerca i tractaments. 

El paper de la societat en la recerca. Què aporta la 
recerca científica i per què cal fer-ne?
Dr. Agustín Ruiz, Cap de recerca de la Fundació ACE
Per què parlem de la memòria?
 Dra. Mercè Boada, Directora de la Fundació ACE
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