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COL.LABORACIÓ ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ I 
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS LA SEDETA 

 

SERVEI COST 
 

Servei d’acollida 
 
Servei informatiu de primer contacte entre la 
Fundació i les persones afectades per la demència 
i el seu entorn cuidador, que permet facilitar 
informacions sobre els serveis i activitats 
d'acompanyament i suport d'Alzheimer Catalunya 
i fer una orientació inicial cap a recursos 
d'interés. 
 

 
 
 
 
Sense cost  per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta  

 

Grups de Suport al cuidador 

El programa està dirigit a qualsevol persona que 
cuidi d’una altra amb Alzheimer o altres 
tipologies de demència de forma no professional, 
independentment de la seva edat, el seu gènere o 
el seu vincle amb la persona cuidada. 

Durant diverses setmanes un professional en 
psicologia acompanya al grup per tal d’oferir 
eines de gestió emocional i altres mecanismes 
d’auto-cura. 

 

 
 
Sense cost  per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta 
(telemàtic i/o a Barcelona ciutat) 

 

Trobades Cuidadores 
Espai de trobada lúdico-cultural dirigit a familiars 
cuidadors (i en ocasions, a les persones 
diagnosticdades) per tal de gaudir d'activitats 
culturals a la ciutat de Barcelona i oferir un espai 
de respir i socialització a les famílies. 

 
Sense cost per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta 
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Xarxa Cuidadora 

Per nosaltres, la Xarxa és un espai on ens trobem 
cuidadors i cuidadores de persones afectades per 
una demència. 

Després de participar en diferents grups de 
suport a familiars, diversos tallers que ens 
apropen més a la malaltia, vam veure 
les sinergies tan positives que es generaven entre 
els grups i d’alguna manera, 
aquesta experiència tan enriquidora la volem fer 
arribar a totes les persones que puguin estar 
passant per una situació similar. 

Som un grup de voluntàries compromeses en 
donar suport i acompanyament a totes les 
famílies, que un dia, de forma molt valenta, 
decideixen demanar ajuda per atendre una 
situació tan exigent com és una demència. 

 

 
 
 
 
Sense cost  per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta 

 
Teràpia psicològica individual 

 
Preu reduït per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta: 
 
Copagament: 40 € /sessió 
 

 
Assessorament jurídic 
 

 
70€/sessió 

 
Assessorament social 
 
 

 
Preu reduït  per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta: 
 
Copagament: 40€/sessió 
 

 
Assessorament personalitzat 
 
 

 
Preu reduït  per a socis de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta: 
 
Copagament: 40€/sessió 
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Formació Cuidadors 

Informar-nos és el primer pas per poder gestionar 
i afrontar l’Alzheimer. 

A través de xerrades i tallers ens introduirem en 
la malaltia i en les principals tècniques i eines que 
existeixen per millorar la qualitat de vida de les 
persones que la tenen, així com també la dels 
seus familiars propers. 

 

 
 
 
10% descompte per a socis de 
l’Associació de Pensionistes i Jubilats 
La Sedeta  

 

 

Contacte Alzheimer Catalunya Fundació: 93 459 22 94 
De dilluns a dijous, de 8 a 17h 
Divendres, de 8 a 14h 
 
Via Augusta 48-54 
Barcelona 


