
 
 
 
 

 
 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears 

Filial del Vallès Occidental 
 

XXXI  JORNADES SANITÀRIES DEL VALLÈS 
 
Les demències són un problema de salut de tendència 
creixent, amb una prevalença del 9,4 % entre la població 
més gran de 70 anys. Les persones afectades per algun 
tipus de demència requereixen una atenció especial, ja 
que es tracta d’una patologia que afecta no només a qui 
la pateix sinó, també, al seu entorn immediat.  
 
 Les demències tenen un impacte familiar, social i 
econòmic molt important generant un elevat consum de 
recursos sanitaris i socials. No oblidem que les 
demències són patologies d’evolució lenta i irreversible 
que afecten totes o moltes de les capacitats personals – 
des de la pèrdua de la memòria fins a trastorns de 
conducta o de la son per acabar amb la pèrdua del 
reconeixement de la seva pròpia persona. 
 
 Davant d’aquest quadre clínic i social és fàcil d’entendre 
que l’abordatge d’aquests processos patològics només 
tindrà èxit si es fa d’una forma integral i integrada. 
 
 Donada la importància del problema, hem volgut dedicar 
les XXXI Jornades Sanitàries d’enguany precisament a 
L’ABORDATGE INTEGRAL DE LES DEMÈNCIES, un 
abordatge directe i multidisciplinar que permeti mantenir 
el màxim la qualitat de vida del malalt però també els 
seus cuidadors, que són qui més pateixen l’impacte físic 
i emocional en el seu dia a dia. 
 
 Dedicar un parell de dies a reflexionar sobre aquest 
problema de salut pensem que pot ser molt enriquidor 
per a tots  
 
Comitè Organitzador 
 

AAVVAANNTTPPRROOGGRRAAMMAA  
 
Divendres, 20 d’ abril de 2012 
 

15:00 h. Entrega de documentació 
16:00 h. Inauguració 
16:30 h. ESPAI DE SALUT COMUNITÀRIA 
  Taller: Cuidar els cuidadors de pacients amb                    
 demència 
                                   Sra. Susanna Roig 
 Dtra. Gent Gran i Atenció a la Dependència .Creu Roja 
 Catalunya                                 
17:15 h. ESPAI DE SANITAT INTEGRADA  
                                   Taller:  Estratègies útils en l’estimulació cognitiva 
  Dra.  Magda Castellví.  
  Neuropsicòleg Clínic.Hospital Clínic de Barcelona 
  Dra.  Noemí Carulla  
  Neuropsicòleg Clínic.Consorci Sanitari de Terrassa 
18:00 h. Descans – Cafè - Visita de pòsters 
18:45 h.  Taula rodona:
                                    COM, QUAN, QUI I ON S’ABORDEN LES 
                                   DEMÈNCIES 
                                   Moderador: 
                                    Dr.Germà Morlans 
                                   Cap Unitat Cures Pal·liatives. Hospital General Granollers 
                                   Ponents: 
                                    Dra. Nati Perallón 
                                     Metge de Família. ABS Polinyà-Sentmenat 
                                     Dra. Carme Prat 
                                    Neuròloga.CSU Parc Taulí 
                                     Sra. Ana Rodríguez Ruiz 
                                     Infermera. ABS Polinyà-Sentmenat 
  Sra. Esther Cortés 
 Treballadora Social. CSU Parc Taulí 
                                      
Dissabte, 21 d’abril de 2012 
 

9:00  h.      Comunicacions orals 
                                    Pòsters seleccionats 
11:00 h.  POSA’T AL DIA - Busca el teu espai i actualitza’t 
    Medicina:  Maneig dels quadres d’agitació 
     extrahospitalàris. 
    Infermeria: Prevenció i cura del pacient amb poca 
     mobilitat 
     Treball Social: Estratègies d’abordatge en les 
    persones amb demències i les seves famílies 
 

12:30 h.  Conferència magistral: 
   LA FIDELITAT AL MALALT 
   Dr. Marc Antoni Broggi 
                                     Cirurgià. President del Comité de Bioètica de   Catalunya 
                               
13.30 h.  Cloenda i entrega de Premis  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNSS 

   
Es podran presentar Comunicacions Orals i Pòsters, 
especificant  en el resum a quina modalitat correspon.   
 
Només s'admetrà una modalitat  per a cada Comunicació.  
 
Per a l’acceptació d’una comunicació oral o pòster, caldrà que  
el primer signant de la mateixa o bé el presentador, hagi 
formalitzat prèviament  la inscripció a les Jornades. 
 
Les comunicacions orals tindran una durada màxima de 8 
minuts i es presentaran en “powerpoint”. 
 
Els pòsters, es presentaran en format electrònic.Caldrà que un 
cop acceptat pel comitè científic, l’envieu en format PDF 
seguint estrictament les normes de presentació. 
 
El termini d’admissió de comunicacions i pòsters es tancarà el 
dia 18 de març de 2012. 
 
S´enviaran per E-mail a  vallesocci@academia.cat 
  
El formulari i les normes de presentació per enviar el resums el 
trobareu al WEB: 
http://webs.academia.cat/filials/voccidental/jornades
 
Es lliuraran certificats d’assistència a les persones 
inscrites amb anterioritat al dia de les Jornades. Les que 
s’inscriguin el mateix dia el tindran a la seva disposició a 
la  Seu de l’Acadèmia un cop passades les Jornades. 
 
Es lliuraran els premis Antón de Borja 
300 €  - Premi a la millor Comunicació Oral. 
300 €  - Premi al millor Pòster 
300 € - Premi per investigadors novells  
  
SECRETARIA DE LES JORNADES 
 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 
i de Balears, 
Filial del Vallès Occidental 
 

Josep Renom, 17-21 
08201 Sabadell
Telèfon - 93 748 43 98
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14  h. 
Dimarts i dijous de 10 a 14 i de 15 a 18 h. 
Per a més informació veure la pàgina WEB d´Internet 
http://webs.academia.cat/filials/voccidental
vallesocci@academia.cat
 

http://webs.academia.cat/filials/voccidental/jornades
http://webs.academia.cat/filials/voccidental
mailto:vallesocci@academia.cat


 
INSCRIPCIONS 
 
BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ (amb lletra d´impremta) 
 
Nom i Cognoms  
 
___________________________________________ 
 
Adreça   
 
___________________________________________ 
 
Població   
 
__________________________DP_______________ 
 
 
Telèfon  ______________E-mail_________________ 
 
Lloc de treball   
 
____________________________________________ 
 
Professió   
 
____________________________________________ 
 
Soci Filial Vallès_____Soci Altres Filials____  
 
Nº Soci              _________________ 
Nº DNI                _________________ 
  
 
Es faran mitjançant la butlleta d´inscripció de la Web i 
enviant a secretaria el resguard de la transferència 
bancària al número:  
0081-0377-91-0001089915 del Banc de Sabadell. 
 

PREU INSCRIPCIONS 
 
Socis i Residents   80  €      
 
No soci                        130  €          
 
Estudiant                                     40  €  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

  
 

  

Catalano

Psicologia  
 
 

 
                               
 
 
 
 
 
SECCIÓ DE  MEDICINA DEL TREBALL 
         DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

 
 
 
 

 
Coorganitzen: 
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