
Sant Antoni, una comunitat  

Demential Frienddly 
 

Introducció. 

 

Les demències són actualment una de les principals causes de discapacitat i 

dependència de les persones grans i suposen greus i progressives limitacions per a 

la seva autonomia i independència. 

 

D'acord amb els estudis realitzats a Espanya (1), la prevalença d'aquesta malaltia 

ronda el 0,05% entre les persones de 40 a 65 anys; 1,07% entre els  65-69 anys; 3,4% 

en els 70-74 anys; 6,9% en els 75-79 anys; 12,1% en els 80-84; 20,1 en els 85-89; i 

39,2% entre els majors de 90 anys. Aquestes dades  ens indiquen que al barri de 

Sant Antoni més de 915 persones podrien patir una demència. 

 

Aquest, és un col·lectiu molt vulnerable i es fa fonamental preservar la seva dignitat. 

Resguardar els seus drets ha de ser un objectiu comú a tots els agents comunitaris. 

En aquest sentit, es fa necessari  crear estratègies comunitàries de sensibilització, 

conscienciació i transformació de l’entorn orientades a:   

 

“Transformar la percepción y consideración de la sociedad hacia el alzhéimer, 

aumentando su grado de conocimiento, aceptación y complicidad hacia las personas 

afectadas (las propias personas enfermas y sus cuidadores familiares), reduciendo 

las situaciones de estigma, rechazo y exclusión hacia ellas y contribuyendo al 

mantenimiento y creación de oportunidades para su participación en la comunidad 

como ciudadanía activa de pleno derecho.” (1) 

 

Uns dels projectes més innovadors en el camp de la sensibilització comunitària vers a 

les demències han estat les anomenades Dementia Friendly Communities. Una 

comunitat Dementia Friendly és “una comunitat informada, segura i respectuosa que 

permet que les persones amb demència puguin viure una vida plena i amb la màxima 

autonomia possible. Pretén assegurar que si una persona surt de casa per anar a 

comprar o passejar, comptarà amb el suport d’un conciutadà disposat a ajudar-la, 

sempre que ho necessiti.” (2) 

 

 

 

 

(1)  Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023). Gobierno de España. Ministerio de 

Sanidad,  Consumo y Bienestar Social. 

 

(2) https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/dementia-friendly 

 

 



Un altre punt és assenyalar que el barri de Sant Antoni “a començaments de 2018 

s’engega la Taula de Salut Comunitària de Sant Antoni, com a resultat del treball que 

s’havia realitzat per elaborar el diagnòstic de salut del barri. Una de les primeres 

accions plantejades va ser la creació de la Comissió de Gent Gran, per tractar els 

temes de solitud no desitjada i de salut de la gent gran, que s’havien prioritzat en la 

sessió de presentació del diagnòstic al barri." (3) 

 

Des de llavors, entitats, serveis socials, professionals sanitaris, equipaments 

municipals, personal tècnic comunitari i ciutadania a títol individual, hem anat 

construint diferents projectes comunitaris. Des de la suma i la col·laboració s'han anat 

consolidant noves respostes per a la millora del benestar i la salut de la gent gran. 

L’escola de salut, els projectes de prescripció social i Presents, entre altres, són 

actualment nous escenaris de treball cooperatiu.  

 

Ara, es proposa una nou grup de treball en el marc de la comissió de gent gran de 

Sant Antoni; la taula de demències del barri de Sant Antoni.  

 

Objectiu general: 

 

Promoure una taula de treball comunitari que actuï a favor del foment de la autonomia, 

independència i els drets de les persones grans amb demència. 

 

Objectius específics: 

 

a) Establir sinergies entres les entitats i professionals que treballen en l’àmbit de 

les demències.  

 

b) Treballar perquè el barri de Sant Antoni es constitueixi com a una comunitat 

Demential Friendly. 

 

c) Portar a cap accions de difusió i sensibilització comunitària de com volen ser 

tractades les persones amb dèficits de memòria. L’objectiu d’aquestes accions 

seria reduir els estereotips i prejudicis que afecten les persones amb demència. 

 

d) Dur a terme col.laborativament sessions formatives i de suport per a familiars i 

cuidadors no professionals de persones amb demència. 

 

e) Difondre les accions previstes al barri de Sant Antoni per a commemorar el 21 

de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer i altres demències.  

 
(3) Recursos per a la salut i el benestar de la gent gran del barri de Sant Antoni. Ajuntament de 

Barcelona - Districte de l'Eixample. Comissió de Gent Gran de Sant Antoni. Taula de Salut 

Comunitària de Sant Antoni. Octubre 2019. 

 

 

 

 



f) Fomentar entre els veïns i veïnes de Sant Antoni la cura de la seva salut 

cognitiva.  

 

Ex. Sessions de salut cognitiva a l’escola salut de la gent gran, realització d’un 

mapa de tallers d’estimulació cognitiva del barri de Sant Antoni, etc.  

 

Entitats i serveis participants. Freqüència de reunió. 

 

La taula de demències estarà constituïda com a grup de treball de la comissió de gent 

gran de Sant Antoni que es reuneix en convocatòria aproximadament una vegada al 

mes.  

 

A més, es convidaran a totes les entitats i serveis del barri que treballen 

específicament amb persones i famílies amb demències. Les reunions d’aquestes 

entitats, amb l’objectiu de crear sinergies i accions comuns,  tindran un caràcter 

trimestral. 

 

Entitats que s’adrecen a persones amb demència  

 

EspaiSocial Borrell 

Carrer del Comte Borrell, 110 

T.934 54 03 37 

 

Centre de Dia - Residència Assistida per a Gent Gran Sidibel 

G.V. Corts Catalanes 540  

T.934513507 

 

Centre de Dia - Residència Assistida per a Gent Gran Nova Alegria 

G.V. Corts Catalanes 420  

T. 934252490 

 

Centre de Dia Noray 

C Tamarit 92  

T.934269919 

 

Centre de Dia Sant Antoni 

C Marquès de Campo Sagrado 31*33 (Eixample) 

T. 933294649 

 

Centre de Serveis Socials Sant Antoni 

Carrer de Calàbria 38 (Eixample) 

T. 900922357 

 

 

 

 

   



RESIDÈNCIA SIDI BEL 2001 

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 540 

T. 934 51 35 07 

 

RESIDÈNCIA NOVA ALEGRIA 

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 420 

T. 934 25 24 90 

 

RESIDÈNCIA LLEVANT 

Carrer de Llança, 7, 08015 Barcelona 

934 23 07 74 

 

 



 


