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Sessió de Treball II 

 

SERVEIS EDUCATIUS ESPECÍFICS PER A PERSONES AMB 
ALZHEIMER EN L’ÀMBIT CULTURAL 

  

 
CCCB Programa Alzheimer 

+ 
Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona 

 

 
 
Presentació: 
 

 Els responsables de projectes culturals volem oferir recursos als ciutadans per 
contextualitzar, aprofundir i dialogar amb les temàtiques i els plantejaments de les 
propostes que organitzem, d’una banda, i volem oferir-los, de l’altra, espais 
propicis per viure experiències que els enriqueixin a nivell personal. 
 
Per aconseguir-ho, dissenyem els projectes culturals pensant en aquests objectius 
i promovem serveis educatius i activitats vinculades adaptades per a diferents 
segments de públic, a càrrec de professionals especialitzats.  
 
En general, ja tenim força expertesa en treballar amb públic individual, familiar, 
escolar... però pensem que hem d’incorporar també oferta específica per a un 
segment molt important de la nostra societat: el de persones amb Alzheimer i altres 
demències senils.  
 
Aquesta sessió de treball vol presentar casos de bones pràctiques en aquest 
terreny i esperonar els responsables de projectes culturals assistents a incorporar 
aquesta oferta educativa en les seves programacions o bé a consolidar-la, segons 
el cas. 

 
Objectius: 
 

 Compartir, analitzar i debatre experiències i coneixements entre professionals 

relatius als serveis educatius específics per a persones amb Alzheimer (i altres 
demències senils) als programes culturals, especialment els municipals. 
 

 Aportar arguments i eines per a la incorporació sistemàtica i professional d’una 
oferta de serveis educatius específics per a persones amb Alzheimer (i altres 
demències senils) als programes culturals, especialment els municipals. 
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 Mantenir i augmentar un grup de professionals interessats en organitzar i promoure 
serveis educatius específics per a persones amb Alzheimer (i altres demències 
senils), a partir d’una sessió de treball anual com a mínim (la primera va tenir lloc el 
dia 29 de novembre de 2018, al CCCB). 

 
Destinataris: 

 

 Tècnics responsables de programes culturals, especialment municipals, interessats 
en organitzar i promoure serveis educatius específics per a persones amb 
Alzheimer (i altres demències senils).  

 
Data:  
 

 Dijous 5 de març de 2020 
 
Horari: 
 

 De 9.30 a 14 h  
 

Lloc: 
 

 CCCB · Aula 2 · Montalegre, 5 · 08001 Barcelona 
 

Organització: 
 

 Programa Alzheimer · CCCB 

 Programa d’Arts Visuals · Oficina de Difusió Artística (ODA) · Diputació de 
Barcelona  

 
Inscripcions: 
 

 fuertesfb@diba.cat 

 Fins al 3 de març 

mailto:fuertesfb@diba.cat
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Programa: 
 
Dijous 5 de març  
 
09.30 h 
 
Benvinguda i presentació de les jornades 

ANNA CROSAS BARCIA, directora del Programa d’Arts Visuals de la Diputació 
de Barcelona 

 
09.35 h 
 
Deu anys del Programa CCCB Alzheimer 

TERE PÉREZ, responsable del CCCB Programa Alzheimer 
 
10.00 h  
 
Casos de bones pràctiques de serveis educatius específics per a persones amb 
Alzheimer (i altres demències senils) en l’àmbit cultural _ Taula 1 
 

 Programa Cultura i Alzheimer de VIC  
o CARME COMAS, cap de l'Àrea de Difusió i Acció Cultural del Museu 

Episcopal de Vic 
o MAITE PALOMO, coordinadora-gerent d’ACVIC Centre d’Arts 

Contemporànies 
 

 Les aromes, un recurs per a les visites 
o TXEMA ROMERO, director del Museu d’Art de Cerdanyola 
o PEPA VENTURA, directora del Museu Abelló, Mollet del Vallès 

 

 Experiències sensorials com a eina d'inclusió social 
o CARME COMAS CAMACHO, responsable d’Accessibilitat dels Museus 

d'Esplugues de Llobregat 
 

 Sortides culturals de gent gran a través d’Apropa Cultura 
o CLÀUDIA TORNER, coordinadora d’Apropa Cultura  

 
11.00 h 
 
Pausa cafè lliure 
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11.30 h 
 
Casos de bones pràctiques de serveis educatius específics per a persones amb 
Alzheimer (i altres demències senils) en l’àmbit cultural _ Taula 2 
 

 L’art contemporani, una oportunitat de conversa. Visites per a persones amb 
Alzheimer a l’exposició itinerant de la Diputació de Barcelona «Elogi del malentès» 

o AGNÈS SEBASTIÀ MURTRA, A Bao A Qu 
 

 La vida al Palau Güell 
o ANAÏS BARNOLAS SOTERAS, responsable del Servei Educatiu i 

d’Activitats del Palau Güell, Barcelona  
 

 Els vincles de la música 
o EULÀLIA VILARDELL, responsable d’Activitats Educatives del Museu de la 

Música, Barcelona  
 

 I aquest any què fem al Laboratori Art Comunitari (LAC)? 
o JUANJO ESTEBAN, coordinador de Can Castells Centre d’Art (CCCA), 

Sant Boi de Llobregat  
 
12.30 h  
 
Nous projectes 

 

 Museus i salut en el marc del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya 
o SÒNIA BLASCO, cap de la Secció de Coordinació Museística i Protecció de 

Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya 
 

 Avaluació d'una intervenció amb persones grans amb solitud no volguda en 
museus i centres culturals de Barcelona: ARTGRAN 

o ROSA PUIGPINÓS, Agència de Salut Pública, Consorci Sanitari de 
Barcelona  

 
13.00 h  

 
Debat i cloenda 
 
14.00 h 
 
Finalització de la sessió de treball 

 


