
 

PROGRAMA 
PARKINSON+
Informació i formació sobre la malaltia de 
Parkinson en estadis inicials

Associació Catalana per al Parkinson 
Carrer Pintor Tapiró, 4, 1r pis  

08028 Barcelona 

info@catparkinson.org / www.catparkinson.org 
93 245 43 96

Dues sessions intensives 
de formació sobre la 
malaltia de Parkinson.

El Programa

Professionals 
especialitzats donaran les 
eines per fer-hi front i tenir 
un millor maneig.

Adreçat a persones 
afectades per la malaltia, 
familiars, cuidadors i 
professionals.

Participació d’un 
neuròleg, neuropsicòleg, 
infermeria, fisioterapeuta, 
logopeda, advocats i 
atenció social.

Dintre del programa 
coneixeras a persones en 
la mateixa situació.

Rebràs material específic 
durant les dues sessions.

“El coneixement ens obre una porta per 
explorar nous camins en la nostra vida”
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Continguts

1a Jornada. Dimarts, 02 d’Abril de 2019

10:00h Benvinguda als assistents i presentació del programa a càrrec 
de representant ACAP

10:15h Què és la malaltia de Parkinson? A càrrec del Dr. 
Pagonabarraga, neuròleg. Hospital de Sant Pau

11:00h Pausa - Café

11:30h L’impacte del diagnòstic. Mariángeles Botí, neuropsicòloga

12h Consells d’infermeria i nutrició. Andrea Moreu, infermera.

12:30h A treballar! Tallers pràctics de fisioteràpia i logopèdia a 
càrrec de Selma Peláez i Lourdes Sierra; fisioterapeuta i 
logopeda

13:30h Dinar (inclòs)

2a Jornada. Dimarts, 30 d’abril de 2019

10:00h Benvinguda als assistents i presentació del programa a càrrec 
de representant ACAP

10:15h Fisioteràpia i Parkinson. Selma Peláez, fisioterapeuta

10:40h Logopèdia i Parkinson. Lourdes Sierra, logopeda

11:00h Pausa café

11.30h Consultes legals i Parkinson a càrrec de Marc Busquets, 
advocat especialista

12:00h Socialment: Consells des de l’àrea social. Eulàlia Guinovart i 
Daniel López-Bachiller

12:30h L’associació: què podem fer per tu? 

13h Parlem-ne: resolem dubtes. Activitat de grup.

14h Cloenda del Programa

PLACES LIMITADES - GRUPS REDUÏTS 

Les dates en les que es faran les jornades son: el 02/04 i el 30/04 al Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx. Carrer Riera 
Blanca, 1, 08028 . (Les Corts, Barcelona) 

El preu de les dues jornades és de 120€. Si vens amb el teu familiar, hi ha descompte! 

El lpreu inclou les dues sessions, el material, esmorzar dels dos dies i dinar del primer dia. 

Més informació i inscripcions al 93 245 43 96 o a info@catparkinson.org 
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