
 
1. CCCB Programa Alzheimer  

 
El CCCB  compta amb  el programa Alzheimer que apropa l’art i la cultura  a 
persones que pateixen els primers graus de la malaltia així com als seus 
cuidadors i familiars. L’oferta del programa es basa en realitzar visites 
adaptades a les exposicions.  
 
Quan la visita a l’exposició no és possible per qualsevol causa, oferim dues 
activitats alternatives: una sessió de cinema al nostre auditori (selecció de 
fragments clàssics de cinema musical internacional i espanyol) o bé una sessió 
sobre la història de la Casa de Caritat basada en les fotografies de Brangulí. 
 
El CCCB Programa Alzheimer, va néixer l’octubre de 2010. Set anys després 
podem afirmar que el projecte s’ha consolidat plenament i ha esdevingut un 
referent a Espanya. Aquestes són algunes dades que ho corroboren.  
 

 Hem realitzat més de 100 visites a les nostres activitats 

 Hem atès més de 1.300 usuaris de 30 Associacions i Centres de dia de 
Catalunya. Només al 2017 han participat gairebé 300 usuaris. 

 Formem part, des de 2013, del grup APROPA CULTURA (Programa de 
lleure d’inclusió per a entitats socials). 

 Formem part del Grup de treball Museus i Accessibilitat, amb reunions 
setmanals, des del 2013. 

 Hem col·laborat en 5 edicions del projecte d’Aprenentatge Servei de  la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat 
Blanquerna de Barcelona. Tenim previst formar part de la sisena 
convocatòria al 2018. 

 Hem estat un dels referents en el naixement dels programes culturals 
adreçats a persones amb Alzheimer del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA), del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), així 
com  les visites adaptades del Museu Olímpic i del Museu d’Arts 
Escèniques de Barcelona (MAE). 

 Hem col·laborat en la realització del capítol 18, “La Memòria externa”, de 
“Soy cámara. El programa del CCCB”. 

 Hem recollit en un mapa els museus d’Espanya que ofereixen activitats 
culturals a persones afectades d’Alzheimer. 

 
A més a més, en aquest període hem participat a les següents jornades i 
seminaris amb ponències, taules rodones, comunicacions, etc. 
 
2011 

- 22 i 23 setembre de 2011. Madrid. Assistència al Global Alzheimer’s 
Research Summit 

- 2, 3 i 4 de novembre de 2011. Àvila. Segona jornada d’accesibilitat i 
patrimoni. Participació amb una ponència i en una taula rodona. 
 

 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/noticias/estimulart-historia-arte-y-alzheimer
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/noticias/estimulart-historia-arte-y-alzheimer
http://www.maca-alicante.es/actividades/reminiscencias/


2013 
- 14 i 15 de novembre de 2013. Barcelona. Jornada Open All Areas d’ 

accesibilitat. Presentació de cas d’estudi. 
- 15 de febrer de 2013. Conferència al Máster en museos: Educación y 

Comunicación de la Universidad de Zaragoza. 
- 9 d’octubre de 2013. Organització amb l’AFAB de la Jornada Alzheimer. 

Teràpies no farmacològiques en l’atenció a les persones amb Alzheimer. 
 

2014 
- 11, 12 i 13 de juny de 2014. Dènia. Ponència al Segundo Congreso 

Internacional de espacios de arte y salud. 
- 23 d’octubre de 2014. Barcelona. Organització de la Jornada Museus i 

Alzheimer: models d’avaluació. 
- 2, 3 i 4 de maig de 2014. Osca. Presentació d’una comunicació al 

Segundo Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en 
Museos y Patrimonio. 

- 10 i 11 d’abril de 2014. Roma. Participació al Seminari Internacional de 
Accesibilitat Open All Areas. 

 
2017 

- 17 de gener de 2017. Barcelona. Coordinació de la Taula de contrast “La 
dimensió social del museu” del Pla de Museus de Catalunya. 

- 9, 10 i 11 de novembre de 2017. Màlaga. Participació al VII Congreso 
Nacional de Alzheimer de la CEAFA (Confederació Española de 
Asociaciones de Familiares de Alzheimer). 

 
D’altra banda, al 2016 vàrem iniciar una col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials de la Universitat de VIC que va realitzar una avaluació del 
nostre projecte, els resultats de la qual van ser presentats a la premsa. 
 
 

2. Projecte Cultura y Alzheimer 
 
La difusió i comunicació de la nostra activitat en jornades i seminaris té per 
objectiu l’extensió d’aquest model a altres institucions i territoris. En aquest 
sentit estem treballant amb el Programa d'Arts Visuals de l'Oficina de Difusió 
Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona. 
 
Estem desenvolupant un model de conveni marc al qual podran adscriure’s els 
diversos municipis participants, creant així una xarxa de ciutats amb  oferta 
cultural per malalts d’Alzheimer a la demarcació de Barcelona.  

 
Amb aquest conveni es pretén donar continuïtat als projectes iniciats a 
l’Hospitalet del Llobregat al 2015 i a Vic al 2017, així com afavorir la participació 
de nous municipis.  
 
 
 


