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BENVINGUDA 
DE LA 
PRESIDENTA

Benvinguts i benvingudes a la memòria anual de l’ACAP. 

El 2018 ha estat un any ple d’activitat. D’una banda hem donat continuïtat a tota la feina feta fins ara: teràpies 

especialitzades, conferències, actes de sensibilització... I d’altra hem apostat fort per la innovació donant un 

especial èmfasi a l’apoderament del pacient i la família a través de nous projectes que tot i que veuran la llum 

l’any 2019 s’han gestat al 2018: Parkinson Contigo, Programa Parkinson + o Acompáñame son només alguns 

dels nous projectes en els que hem treballat amb il·lusió, esforç i de manera tenaç sempre amb l’objectiu que 

les persones afectades i les seves famílies preservin i millorin la seva qualitat de vida. 

Cal destacar la intensa agenda institucional que hem dut a terme i en la que seguim incidint per a la defensa 

dels drets de les persones que d’una manera o una altra pateixen la malaltia de Parkinson. Creiem en la creació 

de xarxes i el treball en equip i multidisciplinar per donar una atenció de qualitat a les persones que ho 

necessiten.

Junts, mirem cap al futur!

Roser Roigé, Presidenta

Associació Catalana per al Parkinson
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QUÈ FEM 

Atenció directa

• Atenció social i Servei d’Atenció a domicili
• Atenció neuropsicològica
• Teràpies especialitzades
• Mòduls psicoeducatius
• Grups d’Ajuda Mutua

Divulgació, innovació i col·laboració

• Conferències
• Projectes i col·laboracions 
• Festival solidari
• Club social i Sopar de Germanor
• Formació a estudiants
• Innovació
• Revista
• Newsletter
• Xarxes socials



ATENCIÓ DIRECTA



ATENCIÓ SOCIAL

L’atenció social és l’àrea
dedicada a l’acollida i
assessorament social 
dels nostres socis I 
sòcies, l’assessorament I 
seguiment social.

Durant l’any 2018 s’han
realitzat 143 entrevistes
d’acollida.

Dintre de l’àrea social 
trobem la coordinació del 
Servei d’Atenció a Domicili. 
Aquest servei té l’objectiu 
de treballar amb la persona 
afectada I la família per 
mantenir la seva autonomia 
a la llar, donar suport en les 
AVD I estratègies a les 
famílies en el propi domicili.

Durant l'any 2018 es 
van realitzar un total 
de 7.643,45 hores de 
SAD i  comptem amb 
una plantilla de 6 
treballadores 
familiars.

Vacances terapèutiques: la 
coordinació de les vacances 
terapèutiques es realitza 
des de l'atenció social. 
Enguany, un grup de 30 
persones  van passar una 
setmana a Salou, on van 
poder gaudir, afectats i 
familiars, d’un programa 
terapèutic i d’oci intensiu i 
multidisciplinari.



ATENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA

Psicologia 
individual

Psicologia 
de parella i 

familiar

Psicologia 
grupal

Psicologia 
a domicili

Estimulació 
cognitiva

Durant l’any 2018 s’han realitzat 

• 231 sessions d’estimulació cognitiva.

• 340 sessions de psicologia grupal (tant 

d’afectats com de familiars).

• 246 sessions individuals de psicologia. 

• 64 sessions a domicili de psicologia.

• 30 sessions de relaxació grupal. 



TERÀPIES 
ESPECIALITZADES

¡ Les teràpies especialitzades que 
es realitzen a l’ACAP responen a 
la necessitat de les persones 
afectades de realitzar teràpies 
complementàries a la 
farmacològica per tal de 
mantenir l’autonomia personal i 
donar estratègies per a la millora 
del dia a dia del pacient i la 
família.  



En aquest sentit, durant l’any 2018 les teràpies especialitzades que s’han realitzat a l’ACAP son les 
següents:

¡ Fisioteràpia individual, grupal i domiciliària: 2.228 sessions / 4.644 intervencions terapèutiques.

¡ Logopèdia individual, grupal i domiciliària: 1.177 sessions / 3.233 intervencions terapèutiques.

¡ Musicoteràpia: 64 sessions grupals / 192 intervencions terapèutiques.

¡ Artteràpia: 69 sessions grupals / 185 intervencions terapèutiques.

¡ Tai-txi: 78 sessions grupals / 780 intervencions terapèutiques.

¡ Dansa i moviment (des d’octubre de 2018): 8 sessions grupals.

¡ 46 sessions de massatge terapèutic i 40 sessions d’acupuntura



MÒDULS PSICOEDUCATIUS 

Els mòduls psicoeducatius son espais d’educació per la salut per a persones afectades i les seves 

famílies amb l’objectiu d’informar i formar sobre la malaltia i els seus efectes en dos nivells: 

parkinson en estadios inicials i parkinson en estadios avançats. 

Es materialitza en 4 sessions de dues hores cadascuna. L’assistència mitjana va ser de 14 

persones per mòdul. 

Durant l’any 2018 s’han realitzat dos mòduls psicoeducatius de cadascun dels nivells. 



GRUPS D’AJUDA 
MUTUA - GAM

¡ Els grups d’ajuda mútua – GAM son un espai coordinat des 
de l’atenció social de l’entitat on un cop al mes es reuneixen 
d’una banda persones afectades per la malaltia de 
Parkinson i d’altre els familiars. 

¡ L’espai té l’objectiu de poder compartir inquietuds i 
experiències entre persones que estan tenint vivències 
similars. 

¡ Durant l’any 2018, concretament al Juny, es va constituir un 
GAM de persones afectades joves (menys de 65 anys) que 
es reuneixen quinzenalment per compartir les seves 
experiències com a afectats joves. 

¡ Durant el 2018 s’han realitzat 11 sessions de GAM 
d’afectats, 11 sessions de GAM de familiars i 10 sessions de 
GAM del grup de Joves.



DIVULGACIÓ, INNOVACIÓ I 
COL·LABORACIÓ



CONFERÈNCIES

¡ Les conferències que es realitzen a l’ACAP es duen a terme 
amb l’objectiu de donar información a les persones que 
d’alguna manera conviuen amb la malaltia de Parkinson i 
realizar sensibilització social sobre la malaltia de Parkinson i 
els seus efectes.

¡ Les conferències realitzades durant el 2018 han tingut una 
mitjana de 90 persones assistens, amb excepció de la 
Jornada principal del Dia Mundial 2018 en la que l’assistència 
va ser de 280 persones.

• Conferència ”Aspectes psicològics del Parkinson, que cal 
saber?”

• Presentació “Path Finder”

• Conferència: Nou medicament per al Parkinson: 
Opicapona”

• Conferència: “Fàrmacs i tractament en la malaltia de 
Parkinson: resolent dubtes”

• Conferència: “Avenços en cirurgia”

• Conferència “Assajos clínics i nous medicaments”

• Conferència: “Estil de vida i Parkinson”

• Conferència: “Parkinson inicial i jove”

• Taula rodona “El Comitè Mèdic Respon”

• Conferència “Assitència i serveis socials”

• Conferència “Malaltia crónica i treball”



PROJECTES , COL·LABORACIONS I INNOVACIÓ

¡ Disseny del projecte Acompáñame: projecte en col·laboració amb el Dr. Javier 
Pagonabarraga (Hospital de Sant Pau) i finançat parcialment per UCB que té per 
objectiu estudiar l’impacte de la teràpia psicològica en persones afectades amb 
diagnòstic recent i les seves famílies. El projecte es durà a terme des de gener de 2019 
fins a juliol de 2019.

¡ Disseny del projecte Parkinson+: reformulació dels mòduls. Aquest projecte té per 
objectiu informar i formar de als afectats i les seves famílies de formar 
multidisciplinari per tal de donar les eines necessàries per poder afrontar la malaltia 
segons el estadio en el que es trobin.

¡ Col·laboració en el d’una start up anglesa que treballa en un programa per tal de fer 
les valoracions de fisioteràpia de manera objectiva.

¡ Sala multi sensorial: es va treballar conjuntament amb l’Hospital Sant Antoni Abat de 
Vilanova i la Geltrú per la cessió de la sala multi sensorial on els socis i sòcies de la 
delegació del Garraf – Baix Penedés van poder assistir de manera gratuïta. 



FESTIVAL SOLIDARI: SOLIDARITY FEST FOR PARKINSON’S 

¡ L’any 2018 es va dur a terme la tercera edició del Solidarity 
Fest for Parkinson’s a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

¡ La programació va ser diversa i per a tots els públics . Vam 
poder comptar amb Mammaproof.org que van dinamitzar i 
organitzar tot l’espai infantil, amb Siamiss dj’s i 4handsup djs 
que van estar posant música per als més petits. Víctor 
Parrado humorista i Improshow per fer uns espectacles tant 
divertits!. A Swing Maniacs per fer-nos a tots ballar swing i a 
Pastorets Rock i David Carabén per les seves grans 
actuacions en directe. Gràcies Dj. VeMo, integrants del grup 
musical Manel per venir a tancar una jornada tant especial 
per nosaltres! I com sempre a TokemXtu, el grup de 
Batukada que sempre ens acompanya.

¡
Assistents: 800 assistents



CLUB SOCIAL I 

SOPAR DE 

GERMANOR

¡ El Club Social té l’objectiu d’enfortir les relacions socials a través de l’oci fomentant la 

participació, l’inclusió i la sociabilització. 

¡ Durant l’any 2018 va nèixer el Club de Lectura a proposta d’un soci i de manera mensual 

es duu a terme aquest espai on es troben socis i sòcies per compartir lectures i opinions.

¡ Durant el 2018 s’han fet diferents events puntutals a les diferents poblacions on l’ACAP té 

delegacions:

¡ Calçotades, Caranaval, Sant Jordi, Paelles populars, Castanyada i Festa de Nadals.

¡ Sopar de Germanor: el sopar de germanor va tenir una assistència de 160 persones, 

amb més de 120 col·laboracions d’empreses privades i l’atorgament del Premi Mª 

Assumpció Margarit al Sr. Josep Senra.



FORMACIÓ A 

ESTUDIANTS

Durant el 2018 hem sigut centre de referència i pràctiques dels següents
estudiants:

¡ L’ACAP acull anualment, mitjançant diferents convenis de col·laboració
amb Universitats i Centres de Formació Especialitzats a diferents

alumnes per a que realitzin les seves practiques en el nostre centre.

¡ Ser centre d’estudiants en practiques ens permet d’una banda realitzar

traspàs del coneixement dels professionals de l’entitat i alhora donar a
conèixer i sensibilitzar sobre la nostra tasca.

¡ Durant l’any 2018 hem acollit estudiants de: grau de treball social, grau
psicologia, màster de neuropsicologia, grau fisioteràpia, màster de

musicoteràpia i màster d’artteràpia.



REVISTA

¡ Tirada de 3.500 exemplars.

¡ 2 revistes a l’any.

¡ Per a socis i sòcies, 
institucions, Hospitals, CAP’s i 
sector social i sanitari.



NEWSLETTER

¡Las puntes de vistes de la 
newsletter corresponen al 2n 
trimestre (dia mundial amb nota 
de premsa-resum) i el 4rt 
trimestre amb el Solidarity Fest 
for Parkinson’s.

3950

14127

3573

11182

Vistas de la newsletter

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre



WEB 
CATPARKINSON.ORG

¡ Font: Google Analytics



XARXES SOCIALS

¡ Facebook ACAP:

¡ +105 seguidors 

¡ Repercusió màxima de 1.550 organics I 500 de mitjana

¡ Facebook Solidarity Fest for Parkinson’s

¡ +30 seguidors

¡ Repercusió màxima de 993 organics i mitjana de 300

¡ Twitter: 1.279 seguidors I 793 abast màxim

¡ Instagram



GRÀCIES


