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Som Alzheimer
Catalunya. Més de 30
anys al teu costat.
Sabem que la voluntat és
més forta que la por, els
prejudicis o els
símptomes.
Conviure amb la malaltia
és dur, però hem de
seguir vivint la vida i
formant part de la
societat.

Qui som? El Patronat
El Patronat és el
responsable de vetllar
pel compliment dels
objectius pels quals es
crea l’entitat.

Eulàlia Cucurella i Fabregat | Presidenta
Anna Rovira i Cairó | Secretària
Lluis Bonshoms i Pau | Vocal
Domènec Gil Saladié | Vocal
Xavier Navarro Olivella | Vocal
Josep Niubó Claveria | Vocal
Ricard Rubio Solé | Vocal
Eduard Vázquez Olivares | Vocal
Josep Vilajoana Celaya | Vocal

Patrons d'Honor
Lluís Cabrero Avila
Xavier Grasset Forasté
Francesca de Puig Roca

Qui som? L'equip
Un equip humà de 18
persones amb una
empatia i professionalitat
que representa el nostre
més gran actiu alhora de
dur a terme la nostra
tasca.

Què fem?
Treballem
incansablement des de
1988, millorant la
qualitat de vida de
qualsevol persona
afectada per una
demència.

AJUDEM I ACOMPANYEM | persones afectades per una demència
RECOLZEM I ASSESSOREM| als seus familiars i cuidadors
CONSCIENCIEM | sobre la demència i el seu impacte a la ciutadania
TREBALLEM | per establir polítiques socials amb organismes i institucions
FORMEM | amb tècniques capdavanteres a professionals del sector

Ajudar i Protegir 2018
Ajudem i Protegim
persones amb demència
a través de la tutela i la
guarda de fet mantenint
en tot moment la seva
perspectiva i voluntat.

158 | persones tutelades i pretutelades

148. 766 | hores d’atenció a domicili, acompanyament i gestió del equip

17 | persones en risc d'exclusió social i maltractament ajudades

119 | beneficiaris de teràpies de benestar

19 | desitjos de final de vida acomplerts

Formació i Consultoria 2018
Formem professionals i
assessorem entitats
amb l'objectiu de millorar
la qualitat de vida de les
persones.

+ 1.149 | professionals formats
1.196 | assistents a conferències i jornades
46 | cursos, tallers i consultories per a entitats i professionals

Persona i Familia 2018
Persona i Família és
l'acció més directa amb
les persones afectades i
el seus cuidadors i
entorn.

180 | beneficiaris dels grups de suport per a cuidadors familiars
123 | beneficiaris de la nostra acollida i assessorament gratuit
48 | usuaris del programa d' assessorament jurídic
15 | persones assisteixen a sessions de suport emocional

Com hem crescut en els darrers dos anys?
A Alzheimer Catalunya
creiem que la voluntat de
les persones és més
forta que la por, els
prejudicis o els
símptomes.

100%

beneficiaris de la nostra acollida i assessorament gratuït

100%

usuaris del programa d'assessorament jurídic

100%

beneficiaris de teràpies de benestar

68%

professionals formats

62%

hores d’atenció a domicili, acompanyament i gestió

58%

desitjos de final de vida acomplerts

40%

beneficiaris de grups de suport per a cuidadors familiars

25%

cursos, tallers i consultories per a entitats i professionals

Que hem fet des del 2012?
Ajudem i Protegim
persones amb demència
a través de la tutela i la
guarda de fet mantenint
en tot moment la seva
perspectiva i voluntat.

980 | persones tutelades i pretutelades

148. 766 | hores d’atenció a domicili, acompanyament i gestió del equip

17 | persones en risc d'exclusió social i maltractament ajudades

119 | beneficiaris de teràpies de benestar

19 | desitjos de final de vida acomplerts

Què més hem fet?
La confiança del nostre
entorn i de les persones i
entitats que ens donen
suport és una peça clau
de la nostra acció.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Ens han
concedit la
Creu de Sant
Jordi a 30
anys de
trajectòria

Hem celebrat
un congrés
per celebrar
els 1000
professionals
formats en
DCM

Hem
organitzat
dues jornades
sobre Êtica i
Atenció
Centrada en
la Persona

Hem gaudit
d'una jornada
d'esport
celebrant la VI
Marxa per
l'Alzheimer

Hem recaptat
més de
20.000€ amb
la campanya
"Que no
s'esborrin els
records"

20 restaurants
han participat
en un sopar
solidari
gràcies a
Dinners That
Matter

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Hem presentat
amb l'Eurecat i
CVI un sistema
de
teleassistència
de 3ª
generació

Hem anat a
les escoles a
explicar que
és l'Alzheimer
i que fem com
a entitat

Hem fet una
xerrada TED
per explicar
que és
l'edadisme i la
discriminació
de per edat

Hem gaudit
d'una vetllada
solidària a
Matadepera
amb
l'empresa
C&C

Hem fet una
xerrada amb
empresaris de
Barcelona per
conscienciar
sobre el
Alzheimer

Hem assistit a
un curs sobre
sexualitat per
a persones
amb trastorn
cognitiu

Com ho fem?
Auditem anualment la
nostra comptabilitat per
dotar-nos del màxim de
transparència i garantir a
la societat que som
responsables.
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Despeses per àrea

Ingressos per origen
0.8%

5.1%

9.3%

11.5%

16.9%

4.0%

46.3%
59.3%

20.1%

26.8%

Ajudar i Protegir

412.897

Formació i Consultoria

139.824

Persona i Familia

28.160

Administració

79.952

Comunicació i
Fundraising

35.601

Subvencions Org.
Oficials

353.431

Prestació de Serveis

204.733

Donatius

128.837

Ajuts Entitats
Altres Ingressos

71.000
6.117

Despeses per partida

Desglossament RRHH

1.1%
1.2%

0.8%
6.5%

14.2%

9.2%

11.9%

45.3%

15.6%
11.9%
67.1%
15.1%

Intervenció Social

RRHH
Col·laboradors Externs
Subministres

465.989
98.710
7.421

Despeses Activitas

108.300

Amortitzacions

8.332

Despeses Bancàries

5.679

209.953

Administració Tutelar

69.995

Direcció General

55.277

Administració Entitat

55.106

Docència

42.731

Comunicació

29.929

Els nostres partners

Gràcies!

