
Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre), la 

Universitat Permanent i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la 

Comunitat Valenciana (Grup de Treball d’Envelliment 

d’Alacant) organitza una taula redona. En la mateixa serán les 

persones que pateixen Alzheimer els qui ens oferisquen el seu 

testimoni “en primera persona” i ens parlen sobre la malaltia. 

D’aquesta manera entendrem millor el seu procés d’assimilació 

des del primer diagnòstic, així com les seues necessitats i 

demandes com a persones malaltes. 

S’utilitzarà durant la taula redona una metodología dinámica i 

forma d’entrevista, en la qual experts en la materia, interactuaran 

amb persones que pateixen Alzheimer en grau incipient 

perquè puguen transmetre als assistents les seus vivències. En 

finalitzar la sessió es realitzarà un torn de preguntes obertes 

al públic. 

 L’acostament de la malaltia d’Alzheimer al públic en general, 

i el testimoni de les persones afectades a futurs professionals 

de la Geriatria, Gerontologia, Psicologia i interessats en la 

matèria. 

 Li donarem veu a les persones que pateixen aquesta malaltia. 

 Aportarem al públic en general, un millor coneixement 

sobre el que suposa el dia a dia de la Malaltia d’Alzheimer. 

SEU UNIVERSITÀRIA 
CIUTAT D’ALACANT 
SALA RAFAEL ALTAMIRA 

C/ Ramón i Cajal, 4  
03001 (Alacant) 



 

17:30h  PRESENTACIÓ 

 Dª Concepción Bru Ronda. Directora Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant. 

 Dª Concepción Sánchez Beltrán. Vicedegana 2ª del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. 

 Dª Mª Luz Rodríguez del Campo. Presidenta de l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer d’Alacant. 

18:00 - 20:00h MESA REDONA 

Modera: Dª Mª Clara Aguado Barahona. Coordinadora del Grup de Treball d’Envelliment del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la 

Comunitat Valenciana de la Seu d’Alacant. 

 Avanços en el diagnòstic de la Malaltia d’Alzheimer. Dª Ruth Gasparini Berenguer. Neuropsicóloga en l’Hospital General 

Universitari d’Alacant. 

 Aspectes ètics i voluntats anticipades. Dª Cristina Carbonell Zaragoza. 

 Testimoni de 2 persones malaltes d’Alzheimer. AFA Alacant. 

 Com es realitza el diagnòstic d’Alzheimer. Dr. D. Francisco Mas-Magro Magro. Fundador de l’Associació de Malalts d’Alzhei-

mer d’Alacant i del Centre Terapèutic de Malalts d’Alzheimer. Geriatre i membre de l’Associació Gerontológica del Medite-

rrani. 

20:30h  CLAUSURA 

 

 

 Experts en la matèria 

 Estudiants 

 Públic en general 

 Telèfon: 965 21 11 85 
 E-mail: copcv-alacant@cop.es 


