QUI SOM
L’Associació Catalana per al Parkinson
(ACAP) és una entitat privada sense ànim
de lucre que treballa amb la missió de
donar atenció i assessorament a les
persones afectades per la malaltia de
Parkinson i les seves famílies.
Creada l’any 1985, va ser la primera
Associació de Parkinson a Espanya. Al 1997
va ser declarada entidad d’Utilitat Pública
pel Ministeri de l’Interior i és membre de la
EPDA (European Parkinson’s Disease
Association) des dels seus inicis.
Serveis adreçats a la millora de la
qualitat de vida i el manteniment de
l’autonomia personal.
Serveis específics per a persones amb
malaltia de Parkinson d'inici precoç.
Serveis específics per a familiars i
cuidadors.
Teràpies especialitzades.
Atenció social i psicològica.
Conferències i tallers sobre la malaltia
de Parkinson.
Newsletter mensual i revista semestral.
Programes d’educació i informació.
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SEU
C. Evarist Arnús, 40
08014, Barcelona
932454396
info@catparkinson.org
www.catparkinson.org
www.parkinsoncontigo.com

TERÀPIES

SERVEIS

INDIVIDUAL

PRESENCIAL I ONLINE / PREU SESSIÓ

Les teràpies especialitzades tenen l'objectiu
mantenir o millorar la qualitat de vida de
persones afectades per la malaltia
Parkinson. Cadascuna d'elles incideix en
diferent simptomatologia.
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GRUPALS

PREU MENSUAL / TERÀPIES SETMANALS

Fisioteràpia

40€

Logopèdia

40€

Psicologia

60€

Estimulació cognitiva/memòria

60€

Relaxació

45€

Artteràpia

45€

Acupuntura

50€

Optometrista

30€

Prova Mecv-v

45€

Fisioteràpia

40€

Logopèdia

40€

Psicologia*

40€

Estimulació cognitiva/memòria

45€

Tai-txi (per afectats i familiars)

25€

Artteràpia

45€

Relaxació

45€

Fisioteràpia

50€

Marxa nòrdica

75€

Logopèdia

50€

Hidroteràpia

40€

Psicologia

80€

DOMICILI

PREU SESSIÓ (POT VARIAR SEGONS ZONES RESIDENCIALS
ESTABLERTES - A CONSULTAR)

*quinzenal

INTEGRAL

B
105€

ONO

S

CK
PA S

Tràmit social

INDIVIDUAL

Fisioteràpia + logopèdia +

5 sess. fisioteràpia o logopèdia

190€

psicologia o memòria

5 sess. psicologia o memòria

290€

5 sess. massatge

190€

Bandes neuromusculars+teràpia

240€

DÚO
Fisioteràpia + logopèdia

70€

T'informem,
assessorem
i
acompanyem
en
els
diferents
moments de la malaltia. Els servies
inclosos en la quota de soci de
15€/mensuals son els següents:
A més, tindràs:
Assessorament social
Grup d'ajuda mutua per persones
afectades, per a inici precoç i per a
familiars.
Assistència a tallers especialitzats.
Assistència
al
cicle
de
conferències.
Newsletter mensual.
Revista CatParkinson.
Participació en estudis clínics i
d'investigació.

DOMICILIS
5 sess. fisioteràpia o logopèdia

240€

5 sess. psicologia

390€

Neteja a la llar

5€
17€/h

Valoració Integral

60€

Informe valoració integral

60€

Informe fisioteràpia

40€

Informe logopèdia

40€

Informe psicologia

50€

