
Programa  de  la  Jornada  Principal    
Dia  Mundial  del  Parkinson  2015  
divendres, 10 d’abril 
CaixaForum 
Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 Barcelona 

10:00h	 Inauguració Institucional a càrrec de representant del Departament de Salut i 	
	 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, de la 	
	 Presidenta de l’ACAP, la Sra. Roser Roigé i de la Gerent de Ciberned, la  
	 Sra. Mª Ángeles Pérez. 

10:30h 	 Conferència “El paper de l’afectat i les associacions en la investigació”.  
	 Dr. Eduard Tolosa, neuròleg de l’Hospital Clínic i membre del Comitè de Direcció de	
	 Ciberned. 

11:00h 	 Taula rodona “Tractaments complexes en la Malaltia de Parkinson fluctuant: 
Apomorfina”, a càrrec de la Dra. Buongiorno (Hospital Clínic), la infermera Sra. Ana 

	 Cámara (Hospital Clínic), un afectat i un familiar. 

11:40h 	 Coffee - Break 

12:00h 	 Taula rodona “Tractaments complexes en la Malaltia de Parkinson fluctuant: 
Duodopa”, a càrrec de la Dra. Calopa (Hospital Bellvitge) i Dr. De Fabregues (Hos-	

	 pital Vall Hebrón), la infermera Sra. Antònia Campolongo (Hospital Sant Pau), un 	
	 afectat i un familiar. 

12:40h	 Taula rodona “Tractaments complexes en la Malaltia de Parkinson fluctuant: 
Estimulació Cerebral Profunda”, a càrrec del Dr. Kulisevsky (Hospital Sant Pau), 	

	 un afectat i un familiar. 

13:20h 	 Conferència “Espectatives de futur en la malaltia de Parkinson: tractament i 
noves tecnologies” a càrrec de la Dra. Bayés (Teknon) i el Dr. Compta (Hospital 	

	 Clínic). 

14:00h	 Clausura, a càrrec de la Presidenta de l’ACAP, Sra. Roser Roigé i de la Gerent de 	
	 Ciberned, Sra. Mª Ángeles Pérez. 

Organitza: Col.laboren:



BARCELONA 
TAULA INFORMATIVA 
Dissabte, 11 d’Abril 
Plaça Pi i Sunyer (Avda. Portal de l’Àngel), Barcelona 

Des de les 09:00h fins les 14:00h estarem donant informació sobre la malaltia de 
Parkinson i sobre l’associació i els seus serveis i activitats.  
Mostra de materials realitzats pels nostres socis i sòcies. 

ORQUESTRANT EL PARKINSON  
Dissabte, 11 d’Abril 
Sala d’Actes del Col.legi de Metges de Barcelona 
Passeig de la Bonanova 47, Barcelona 

Concert per donar a conèixer la importància de la música en els  
afectats per la malaltia de Parkinson  

17:30h	 Apertura institucional, a càrrec del Dr. Tolosa, neuròleg de l’Hospital Clínic de 
	 Barcelona, la Sra. Roser Roigé, Presidenta de l’Associació Catalana per al  
	 Parkinson i la Sra. Conxita Bentz, musicoterapeuta neurològica de l’Associació 
	 Catalana per al Parkinson. 

18:00h	 La musicoterapeuta neurològica de l’ACAP, Sra. Conxita Bentz, donarà a  
	 conèixer la musicoterapia com a teràpia troncal en el tractament de la malaltia 
	 de Parkinson, mitjançant un concert en el que, juntament amb els afectats,  
	 actuaran professionals del món sanitari i musical. Durant el transcurs del con-
	 cert, la participació activa del públic serà un altre aspecte fonamental per mos-
	 trar el paper que juga la música en la qualitat de vida dels afectats. 

18:45h	 Clausura a càrrec del Dr. Tolosa i del Dr. Francesc Miquel, neuròlegs.  

GIRONA 
Dissabte, 11 d’Abril  
Punt de trobada de la Rambla de Girona 

18:00h Cantada d’havaneres 

CERDANYOLA - RIPOLLET 
Diumenge, 19 d’Abril 
Plaça Abat Oliva de Cerdanyola del Vallès 
10:00h	 Taula informativa de sensibilització social fins a les 14:00h. 
11:15h	 Esbart Dansaire Sant Marçal 
11:45h	 Casa Regional d’Aragó 
12:15h	 Casa Regional d’Andalusia	  

 

CORBERA DE LLOBREGAT 
Diumenge, 19 d’Abril 
Plaça del mil.leni de Corbera 
09:00h	 Concentració de micro-cotxes realitzant part del recorrecut de la popular carrera  
	 Run 4 Parkinson. 
14:30h	 Paella popular solidària de l’Associació Catalana per al Parkinson-SIAMC (Servei 	
	 d’Informació i Atenció a les Malalties Cròniques). 

SANT CUGAT 
Dijous, 9 d’Abril 
Casa de Cultura de Sant Cugat 
19:00h	 Conferència del cicle Parkinson Ara “Aspectes socials, recursos i ajudes en la  
 malaltia de Parkinson”.  

Dissabte, 11 d’Abril 
Plaça Octavià de Sant Cugat 
12:00h	 Taula informativa de sensibilització i activitats al carrer, fins a les 20:00h. 

Dissabte, 25 d’Abril 
Escola Municipal de Música del Centre Cultural de Sant Cugat  
18:00h	 Concert de les Juventuts Musicals: Per 7è any consecutiu, les Juventuts Musicals 	
	 ofereixen el seu concert d’abril dintre del cicle “Música, grans intèrprets d’avui”. 

VILANOVA I LA GELTRÚ	  
Dimarts, 7 d’Abril 
14:00h	  Restaurant La Nau, de Vilanova i la Geltrú 

Dissabte, 11 d’Abril 
Rambla Principal de Vilanova 
11:00h	 Fins a les 19h, taula de sensibilització. Durant la jornada es realitzarà una rifa soli-	
	 dària amb material recollit dels establiments i persones col·laboradores. Batukada i 
	 actuacions musicals. 


