
Alzheimer; 
38; 49%

Det. 
Cognitivo 
Leve; 28; 

36%

Dem. 
Vascular; 2; 

3%
Dem. Mixta; 

3; 4%

Frontal; 3; 4%

Altres; 3; 4%

TOTAL PACIENTS: 77

♂ ♀ TOTAL 
USUARIS

< 50 2 2 4
50-54 3 5 8
55-59 11 21 32
60-64 18 14 32
65-69 15 18 33
70-74 6 20 26
75-79 10 24 34
80-84 17 29 46
> 85 20 31 51

Total 103 166 269

EDAT
TOTAL usuaris

ALZHEIMER CENTRE EDUCACIONAL

 

Unitat d’Atenció Diürna

Alzheimer Centre Educacional (ACE), creat l’any 1991, fou el primer centre de dia 
terapèutic de l’Estat espanyol. És una unitat d’atenció diürna composada per:

 n Centre de dia terapèutic, amb autorització per un total de 80 places, de 
les quals 30 estan concertades amb l´Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya.

 n Hospital de dia sociosanitari per demències, amb autorització per un total de 
75 places, de les quals 52 estan concertades.

S’estructura com un recurs ambulatori diürn, alternatiu a l’hospitalització i que 
ofereix un servei d’atenció terapèutica continuada.
La seva activitat assistencial consisteix en el tractament amb tècniques de 

 psicoestimulació per a reeducar les funcions cognitives de& citàries del malalt, poten-
ciant aquelles que preserva, afavorint la seva independència per a les activitats bàsiques 
de la vida quotidiana, controlant els trastorns de conducta i facilitant la seva socialització.

Els tallers d’estimulació de la memòria, com un entrenament estructurat de la ma-
teixa, es realitzen dins de la Fundació ACE, per donar resposta a la demanda dels 
familiars. Els tallers es gestionen directament des de la mateixa Fundació. 

Van adreçats a les persones que presenten una pèrdua de memòria que les incapa-
cita en el seu entorn. Aquest tipus d’intervenció terapèutica possibilita el manteniment 
durant el major temps possible de l’autonomia funcional en la vida diària, ajudant-los a 
adaptar-se als canvis.

Els Objjectius dels tallers són:

 n Utilitzar les capacitats residuals d’aprenentatge en les primeres fases de la 
malaltia.

 n Crear una rutina setmanal en l’assistència del malalt al grup.
 n Proporcionar un estat de benestar, disminuint les respostes d’ansietat i de-

pressió, tot millorant la qualitat de vida.
 n El format de grup promociona la interacció dels participants actuant com a 

grup de suport i autoajuda.

Educació en Salut - adreçat a l'entorn familiar

Són  reunions de caràcter formatiu i informatiu, on es tracten temes relacionats amb 
aspectes teòrics i pràctics sobre la demència. Es pretén incidir en qüestions que 
preocupen als familiars amb afectats de demència:

 n Informació sobre temes de la malaltia en relació al diagnòstic i al tractament.
 n Orientació sobre el curs evolutiu de la demència.
 n Estratègies d’intervenció per aplicar a casa i a l’entorn habitual.
 n Estratègies per augmentar els bene& cis de l’estimulació cognitiva a casa.
 n Promoure un canvi d’actituds respecte a la malaltia. 

Tipologia 

diagnòstics

Evolució 

usuaris

Tipologia 

diagnòstics
Tipologia 

usuaris

Hospital i Centre de dia

Tallers de memòria

Alzheimer; 
146; 54%

Vascular; 
20; 7%

Mixta;
35; 13%

Subcortic
al; 2; 1%

Frontal;
24; 9%

Altres;
42; 16%

TOTAL PACIENTS: 269
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   Total  Usuaris  T.M. (des de 1998)

   Total  HD & CD

   Total Usuaris UAD

Evolució d'Usuaris Nous per any, 1995-2014 



68

26

331
172

216

56

53

53

71

99

Total BARCELONA 1.145

Àrea metropolitana i altres 578

T O T A L 1.723
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   V. Diagnòstic

   V. Seguiment

   Total Visites

2618

1963

6007
(Δ +129%)

3019
(Δ +69%)

2688

(Δ +310%)

11039
(Δ +84%)

3490
(Δ +5%)

7549

(Δ +181%)

14792
(Δ +34%)

21210

(Δ +25%)

9707

(Δ +29%)

15534

(Δ +60%)

3490
(Δ +5%)

5676
(Δ +12%)

Fundació ACE és un referent internacional en la investigació de les demències. L’estra-
tègia aplicada per Fundació suposa un abordatge integral del malalt i del seu entorn, 
per això s’estudia la patologia no només des d’un punt de vista biomèdic sinó també 
indagant en els aspectes socials.

Banc d’ADN i Base de dades clíniques

BARCELONA ALZHEIMER 

 TREATMENT & RESEARCH CENTER

Unitat de Recerca

Visites 

Evolució

1995-2014

Procedència 

nous pacients

Fundació ACE ha confeccionat al llarg de 17 anys una base de dades digital amb in-
formació de més de 18.000 individus, ha generat eines informàtiques per a l’extracció 
sistemàtica de dades clíniques i ha recollit mostres de més de 8500 subjectes 
per extreure i analitzar el seu ADN. Aquesta col•lecció de material genètic i les dades 
associades dels pacients és la més important del nostre país i una de les més grans 
d’Europa.

Aquest biorepositori i l’expertise de Fundació ACE ha estat la clau per iniciar les col·la-
boracions amb els principals consorcis internacionals relacionats amb els estudis genè-
tics sobre l’envelliment. La Fundació participa com a soci en el consorci internacional 
transatlàntic NEUROCHARGE 2 i en el projecte de meta-GWAS IGAP (International 
Genomics of Alzheimer ‘s Project).

Entre d’altres, té convenis de col·laboració signats amb el Centre de Regulació Genò-
mica, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Pittsburgh,  el Tanz Centre 
for Research in Neurodegenerative Diseases (Canadà), la Universitat de Bonn i l’Institut 
Pasteur.

Les principals línies de recerca que es duen a terme a 
la Fundació ACE són la investigació básica, aplicada, 
clínica i social. La recerca básica i aplicada està 
focalitzada en l’estudi  del genoma i del fe-
noma de les malalties neurodegeneratives 
comunes; en  l’estudi de biomarcadors 
utilitzats per valorar el risc o la presèn-
cia d’una malaltia abans que presenti 
símptomes clínics; en els estudis 
mitjançant neuroimatges per al diag-
nòstic de la malaltia d’Alzheimer pro-
dròmica; i en el disseny de nous enfo-
caments de tractaments farmacològics i 
no-farmacològics. L’estudi de l’impacte i de 
la repercussió social, ètica i legal dels proces-
sos neurodegeneratius es abordada igualment per 
part del departament de treball social de la Fundació ACE.

Malatia d'Alzheimer 7068 8.365
Frontals 431 486
Vascular 1132 1.406
Cossos de Lewy 509 607
Altres demencies Degeneratives 49 46

TOTAL DEMÈNCIA 9.189 10.910

Deteriorament Cognitiu Lleu 4.972 3.478
Altres dèficits cognitius 380 363

TOTAL DETERIORAMENT COGNITIU SENSE DEMÈNCIA 5.352 3.841

Sense deteriorament 1.952 1.746

TOTAL SENSE DETERIORAMENT COGNITIU 1.952 1.746

Inacabat/ Abandonaments (i Èxitus) 833 829

TOTAL 17.326 17.326

 DETERIORAMENT COGNITIU SENSE 
DEMÈNCIA 

SENSE DETERIORAMENT COGNITIU

INACABATS

Tipologia diagnòstica Primer 
diagnòstic

Darrer 
diagnòstic

DEMÈNCIA


