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DURANT TOT EL MES DE SETEMBRE 
Campanya de prevenció de la Salut cerebral  
“Cuida el teu cervell”

Els dimarts i dijous de setembre, et convidem a 
l’AFAB. Vine a valorar la teva salut cerebral. Demana 
hora al nostre neuropsicolèg. 

Hora: de 9 a 13h i de 16h a 19h / Lloc: AFAB

 Diumenge 21 d’octubre 

Concert Solidari amb l’Alzheimer al Palau de la Música

Interpretat per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona 
- JOSB. Dirigida per Carlos Checa. Venda d’entrades a 
les taquilles del Palau. 

Hora: 18 h / LLoc: Palau de la Música / Preu: 5,10,12 euros

 Diumenge 16 de setembre 

Celebració de la tradicional Eucaristia presidida pel 
rector Josep Mª Forcada.

Convidem a totes les famílies i persones 
sensibilitzades que vulguin acompanyar-nos.

Des de l’any 1995, AFAB ha organitzat aquest acte 
religiós i desitgem que en aquesta ocasió puguem 
comptar també amb una nombrosa assistència. 

Hora: 12.30 h / Lloc: Església de l’Hospital de San Pau

 Dissabte 29 de setembre 

IV Festa Solidària “Un somriure per  l’Alzheimer”

Aquest any ens traslladem al Parc de l’Estació del 
Nord per seguir gaudint de les actuacions i activitats 
destinades a conscienciar la població sobre la malaltia. 
Entrada lliure. 

Hora: 11 a 19 h / Lloc: Parc de l’Estació del Nord /  
c. Nàpols 70 - Serdenya, 91

 Divendres 5 d’octubre 

Conferència Teatralitzada “El Corazón no olvida” 

Una història a càrrec de la companyia INCITE que 
ens parla sobre l’Alzheimer. Entrada lliure.

Hora: 18.30 h / Lloc: Sala d’Actes de la Casa Golferichs / 
Gran Via de les Corts Catalanes, 491

 Dijous 8 de novembre

Inauguració oficial del nou centre AFAB II

Inauguració del nou centre d’atenció diürna que l’AFAB 
ha obert per ampliar el seu servei.

Lloc: c. Riera d’Horta, 28-32

 Divendres 16 de novembre

II Jornada Divulgativa a CaixaForum: 
“Connectem amb les famílies amb Alzheimer” 

Per segon any, reunim als professionals i familiars 
per poder debatre sobre la malaltia i oferir informació. 
Entrada lliure, cal inscripció.

Hora: - / Lloc: CaixaForum / Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8

 Divendres 21 de setembre

Jornada de Sensibilització als carrers de Barcelona  

Com cada any tindrem taules repartides per tota la ciutat 
per donar informació i poder recaptar fons destinats a 
l’ajut de les famílies.

Hora: de 9 a 20 h / Lloc: carrers de Barcelona

Presentació oficial del Calendari solidari 2019 dels 
Mossos d’Esquadra i la FAFAC

Presentem una nova edició del calendari solidari que 
cada any realitzem amb la col·laboració dels Mossos. 
Només es podrà accedir amb invitació.  

Hora: 11 h / Lloc: La Pedrera
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