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Fundació Agrupació,
22 anys fomentant Programes Socials
• Agrupació va néixer l’any
1902. El 1993 es va constituir
la Fundació Agrupació. Des
de l’any 2012, Agrupació
forma
part
del
grup
Assurance Crédit Mutuel.
• Les finalitats principals de la
Fundació Agrupació són: la
promoció de programes
socials, el desenvolupament
de programes de caràcter
preventiu que afavoreixin la
promoció de l’autonomia
personal i el foment de la
formació i la investigació.

• Treballa en les àrees de la
infància, la gent gran i les
persones amb discapacitat.
• Ho fa mitjançant la prevenció
de la salut des de diferents
eixos, com l’alimentació,
l’activitat física i psíquica i les
relacions socials.
• Atorga premis, beques i ajuts
a projectes dirigits als
col·lectius amb què treballa.

“La nostra raó última és transmetre el paper clau de la prevenció en la
defensa i la protecció de la nostra salut. Seguir una dieta equilibrada,
practicar exercici físic i adoptar certs hàbits saludables com no fumar i no
beure alcohol en excés és vital per arribar sans a l’edat adulta. Aquest és
precisament el missatge que marca el full de ruta de totes de les nostres
activitats, amb les que volem acostar-nos a la població i ajudar-la a
prendre consciència de la seva salut”.
Imma Playà – Directora de la Fundació Agrupació
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La Fundació Agrupació,
amb la infància
La infància és un dels sectors de la població a qui més atenció dedica la
Fundació Agrupació a l’hora de promoure els hàbits de vida saludables. Que
els nens i nenes prenguin coneixement de què els pot aportar cada aliment,
tinguin consciència dels avantatges de dur una dieta equilibrada i entenguin
perquè l’activitat física és vital pel seu correcte desenvolupament són tres
dels principals objectius de les activitats que la Fundació Agrupació posa en
marxa per aquest col·lectiu.
Gimcana de la dieta mediterrània
Declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO
l’any 2010, la dieta mediterrània està considerada pels experts
com el millor antídot contra la malnutrició i l’obesitat.
Amb la idea de posar les seves propietats a l’abast dels més
petits, la Fundació Agrupació porta la seva Gimcana de la dieta
mediterrània a les escoles. Es tracta d’un circuit de proves amb
jocs, manualitats i tallers de cuina on els infants aprenen a
cuidar l’alimentació i fer àpats saludables.

Tallers d’alimentació per a joves
En aquesta mateixa línia, la Fundació Agrupació va posar en
marxa fa dos anys els Tallers d’alimentació per a joves, uns
tallers de cuina on els assistents, noies i noies d’entre 14 i 16
anys, aprenen a fer els seus propis plats saludables i reben un
receptari amb el que podran posar en pràctica tots els
coneixements adquirits.
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Joc de Can Seixanta
Agafant com a base la promoció dels
hàbits saludables, la Fundació Agrupació
ha editat el Joc de Can Seixanta
(http://www.can-seixanta.com/), un joc
virtual per infants d’entre 8 i 12 anys que
conté tres històries a partir de les quals el
nen o nena participant ha d’ajudar a
aconseguir bons hàbits saludables
gestionant l’alimentació, l’activitat física i
les relacions socials.

Colònies i campaments d’estiu
Amb la finalitat de fomentar un bon estil
de vida a través, sobre tot, de
l’alimentació i l’activitat física, la Fundació
Agrupació celebra cada juny les seves
colònies d’estiu, adreçades a fills de
clients d’Agrupació d’entre 8 i 12 anys.
A més, des de fa dos anys també
organitzen Campaments, dirigits en
aquest cas a joves de 13 i 14 anys.
En l’actualitat, només un 8% dels nens
menja les 5 racions de fruita i verdura
diàries que l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) recomana per mantenir una
alimentació saludable.
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La Fundació Agrupació,
amb la gent gran
Des dels seus inicis, la Fundació Agrupació ha centrat part dels seus esforços
en la posada en marxa d’activitats destinades a fomentar l’envelliment
saludable de les persones de més edat. El riure, la música, les noves
tecnologies, la lectura i els jocs de memòria són alguns dels recursos
utilitzats per aconseguir-ho.

Tallers de música per la salut
A través de diverses tècniques musicals, s’aborden de manera
preventiva aspectes cognitius, psicosocials, emocionals i físics
que ajudin als participants a millorar la seva qualitat de vida.

Tallers de risoteràpia
Iniciativa basada en eines de relaxació física i psicològica que
tenen com a denominador comú el riure. La prevenció de
problemes digestius i cardiovasculars, l’enfortiment
immunològic, la millora de les relacions humanes, el
desenvolupament de la imaginació i la intuïció i l’equilibri
emocional en són alguns dels seus beneficis.

Club de lectura
Sessions dirigides per escriptors reconeguts on es debat sobre
diferents llibres. La finalitat és promoure la lectura i, a través
d’ella, fomentar la comunicació, el debat, els nous
coneixements adquirits i la creativitat.
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Taller de memòria
Iniciativa destinada a proporcionar a les persones grans totes aquelles eines que
necessiten per combatre el deteriorament cognitiu i millorar la capacitat d’atenció i
retenció.

Cursos de noves tecnologies
Sessions dirigides a què la gent gran agafi
rodatge amb l’ordinador i internet i a què
aprenguin nocions bàsiques sobre l’ús de nous
dispositius, com Iphone i Android, i de xarxes
socials, com Facebook i Twitter.

Entre un 30 i un 50% de
les persones majors de
65 anys pateixen
problemes de memòria
que acaben desencadenant
nombrosos oblits
quotidians.

Joc Connexió 0.99
Amb la voluntat de fomentar les relacions intergeneracionals, la Fundació Agrupació va
llançar fa dos anys el Joc Connexió 0.99, un entreteniment que té com a principal objectiu
aconseguir que joves i adults interactuïn entre ells per tal d’aprofundir en els
coneixements i experiències de l’altre. Al llarg de l’any, l’entitat celebra diverses demos
del joc per tal de posar-lo en pràctica.

Rutes culturals
La finalitat de les Rutes Culturals és donar a conèixer la història de la ciutat mentre es
visiten alguns dels seus indrets més emblemàtics. Actualment n’hi ha quatre: Barcelona
Essencial, Dr. Andreu versus Eusebi Güell, la ciutat jardí que sí va triomfar, Quan es
parlava hebreu a Barcelona i Pregàries i convents. El tret comú entre totes elles és el
foment de les relacions socials i l’activitat física.
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Programes socials específics
per gent gran i persones amb discapacitat
El Programa Respir per a persones grans i persones amb discapacitat és una
iniciativa de la Fundació Agrupació dirigida a clients i familiars de clients de
l’entitat que es fan càrrec de la cura d’un familiar que, per la seva situació
física o psíquica, necessita atenció permanent.
Consisteix en un ajut econòmic de 1.000 euros que s’utilitzarà per facilitar
un ingrés temporal d’un mes en un centre residencial de la tercera edat o bé
en un centre residencial per a persones discapacitades, amb l’objectiu
d’aconseguir, així, un descans familiar.

La Fundació Agrupació,
també al costat de les entitats socials
La Fundació Agrupació celebra cada any una convocatòria d’ajuts a entitats
per projectes d’intervenció amb gent gran, infància i persones amb
discapacitat. La temàtica de cada convocatòria canvia cada any. El 2015, els
projectes de la categoria gent gran han de treballar l’envelliment saludable,
centrant-se en el desenvolupament d’accions relacionades amb la salut,
l’alimentació saludable, l’activitat física o les relacions intergeneracionals. La
dotació econòmica és de 20.000 euros.
Pel que fa a l’àrea de la infància, també dotada amb 20.000 euros, la finalitat
és premiar projectes que tinguin com a eix principal la promoció del bon ús
de les xarxes socials entre els nens i els joves. En l'àmbit de les persones
discapacitades, es destinen 25.000 euros i es busquen iniciatives que
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promocionin l’esport adaptat o que tinguin com a eix la incorporació al món
laboral d’aquest col·lectiu.

Investigació i recerca
Premis de recerca
Amb la finalitat de fomentar la investigació mèdica, la Fundació Agrupació
atorga anualment els seus Premis de Recerca, dividits en tres categories
dotades de 15.000 euros cadascuna.
A més, l’entitat atorga també beques d’estudi per un valor total de 30.000
euros a clients d’Agrupació i als seus familiars per a cursar postgraus i
màsters.
Premi Àmbit de la gent gran
Es premia la recerca a la creativitat en diferents àmbits
geriàtrics: malalties o deterioraments d’especial incidència en la
vellesa, alimentació i dietètica, activitat física, hàbitat i d’altres
equivalents.

Premi Àmbit de la infància
Es premia un projecte de recerca de base científica que es vulgui
portar a terme sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les
malalties i accidents en l’àmbit de la infància..

Premi Àmbit de la discapacitat
El premi és per a un projecte que afavoreix i promociona
l’autonomia de les persones amb discapacitat o trastorn mental
sever i que promogui la inclusió social i laboral.

Beques per a màsters i postgraus
Amb la finalitat de promoure la formació, la Fundació Agrupació
ofereix als clients i fills de clients d’Agrupació la possibilitat
d’optar a beques per a cursar estudis de postgrau i màsters.
9 30.000
Com a suport a la innovació i l’educació, es destinen
euros anuals.

La Fundació Agrupació,
amb la promoció de l’activitat física
El foment de l’activitat física és un dels àmbits on més esforços dedica la
Fundació Agrupació. Practicar exercici a qualsevol edat és molt important ja
que, quan més capacitat física s’hagi adquirit al llarg de la vida, més trigaran
a aparèixer certes afectacions que poden acabar limitant la vida quotidiana.
L’activitat física proporciona una millora de la qualitat de vida relacionada
amb la salut física i amb la vida social i aporta benestar psicològic.

Informació i consells per promoure l’activitat física en les
persones grans – Col·lecció Envelliment Saludable

Rutes saludables
Amb la finalitat de promoure l’activitat
física entre la població adulta sedentària i
amb factors de risc cardiovascular, la
Fundació Agrupació ha realitzat la
senyalització de Rutes Saludables a
diferents municipis. Badalona, l’Hospitalet
de Llobregat, Cornellà, Tarragona, Reus,
Vilanova i la Geltrú, Lleida, Sabadell,
Manresa, Olot, La Seu d’Urgell i Tortosa ja
disposen d’aquests circuits saludables, que
oscil·len entre els 2 i els 4,5 quilòmetres.

Espais lúdics
En aquest sentit, la Fundació Agrupació ha contribuït a la creació dels anomenats Espais
lúdics, és a dir, parcs destinats a la prevenció i la disminució dels efectes produïts per la
inactivitat i l’envelliment. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de la gent gran, tot i
que l’equipament és també idoni per a persones amb discapacitat i infants. La Fundació
Agrupació ha participat en la creació d’Espais lúdics a Barcelona, Tarragona, Girona,
Palma de Mallorca, Reus i Saragossa.
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La prevenció,
clau per a un bon envelliment
És un fet comprovat que l’aparició de moltes malalties es podria evitar si es
prenguessin les mesures adequades. El foment de la prevenció és l’eix
principal de la Fundació Agrupació. Per aquest motiu, l’entitat organitza al
llarg de l’any diverses jornades dirigides a conscienciar la població de la seva
importància a l’hora de poder tenir un envelliment saludable.
En l’actualitat, l’entitat celebra les Jornades de prevenció del Glaucoma i del
càncer de pell. No obstant, des de la seva creació, també han organitzat
activitats preventives al voltant d’altres temàtiques com, per exemple, les
malalties cardiovasculars, el càncer colorectal, la higiene bucodental, la salut
auditiva i l’alimentació saludable.
Jornades de prevenció del Glaucoma
El glaucoma afecta 60 milions de persones a nivell mundial.
Segons l’OMS, s’ha convertit en la primera causa de ceguera a
Espanya. Coincidint amb el Dia Mundial d’aquesta malaltia, la
Fundació Agrupació organitza les Jornades de prevenció del
Glaucoma.
Al llarg d’una setmana, l’entitat visita diverses ciutats amb un
oftalmòleg que mesura la pressió intraocular, reparteix tríptics
informatius i, en cas de necessitat, deriva a l’especialista.

Jornades de prevenció del càncer de pell
En la mateixa línia, la Fundació Agrupació ha iniciat aquest any
les Jornades de prevenció del càncer de pell, una afectació que
durant els darrers quatre anys s’ha incrementat a Espanya en
un 25%.
La finalitat de l’activitat és conscienciar la població de la
importància de prendre les mesures adequades per evitar
l’aparició d’aquest tipus de càncer. Al llarg de la jornada un
dermatòleg duu a terme un screening de la pell i deriva a
l’especialista en cas de necessitat.
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Reflexió i debat
Conferències i jornades
La Fundació Agrupació organitza cada any diverses conferències i taules
rodones on reflexiona sobre temes relacionats amb la prevenció de la salut.

Jornada sobre Envelliment Actiu
Una d’aquestes activitats és la tradicional
Jornada sobre Envelliment Actiu, que
celebra conjuntament amb la Fundació Pere
Tarrés. L’envelliment de la dona, les
oportunitats que es generen dins la societat
catalana arrel del procés d’envelliment, les
relacions
intergeneracionals
o
el
maltractament de la gent gran són algunes
de les temàtiques que s’han tractat en les
diferents edicions d’aquestes jornades.
Sota el nom de Com envellir bé emocionalment, la trobada d’aquest any s’ha centrat en
un anàlisi de les afectacions psicològiques i emocionals que es donen de forma més
habitual entre la gent gran, a més de en les diferents estratègies que tenim al nostre
abast per prevenir-les.

Jornades de Salut, infància i Joventut
La Fundació Agrupació i l’Agència de Salut
Pública celebren anualment una jornada
dirigida a reflexionar sobre temàtiques que
afecten la salut dels més joves. L’obesitat i els
trastorns de comportament alimentari són
algunes de les problemàtiques abordades en
aquestes trobades, centrades aquest any en
la influència de la família i la societat en el
benestar dels infants i dels joves.

Els experts indiquen que l’acceleració del
temps, l’accés a les noves tecnologies i la
influència exercida pels mitjans de
comunicació estan provocant molts canvis
en el sí de les famílies, una situació que pot
acabar desencadenant una fragilització
dels vincles en les relacions
intergeneracionals.
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Accions de sensibilització
Dies Mundials
Informar i conscienciar la població dels beneficis que té per la salut una bona
prevenció és una de les principals línies d’acció de la Fundació Agrupació. En
aquest sentit, i en el marc de la celebració dels Dies Mundials, l’entitat
organitza activitats relacionades amb la temàtica en qüestió per tal de posar
a l’abast de les persones participants tota la informació i els consells que
necessiten en aquest sentit.
Dia Mundial del Glaucoma / 12 de març

Dia Mundial de l’Activitat Física / 6 d’abril

Dia Mundial de la Salut/ 7 d’abril

Dia Mundial de l’Alzheimer / 21 de setembre

Dia Mundial de la Gent Gran / 1 d’octubre

Dia Mundial de les Persones
Discapacitades / 3 de desembre
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Publicacions
Informació divulgativa
En línia amb l’objectiu de divulgar hàbits que fomentin estils de vida
saludable, la Fundació Agrupació impulsa i participa en l’edició de
publicacions sobre les jornades i els estudis que promouen, a més de llibres
relacionats amb temes de prevenció i hàbits saludables.

Fundació Salut i Envelliment
La Fundació Agrupació manté des de fa anys un acord de col·laboració amb la Fundació
Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona en tot allò relacionat amb
l’envelliment. En aquest sentit, les dues entitats han impulsat el web
www.envellimentsaludable.com, un portal amb informació i recomanacions sobre tots
aquells temes que, d’una manera o altra, afecten els més grans: activitat física,
alimentació, relacions socials, seguretat, caigudes, salut i autocura. La pàgina, que es
renova de manera trimestral, inclou també testimonis i articles d’opinió sobre cadascuna
d’aquestes temàtiques.
Dins de la col·laboració que l’entitat manté amb la Fundació Salut i Envelliment s’inclou
també l’edició de la col·lecció Envelliment Saludable, un conjunt de llibres dirigits a la gent
gran on la Fundació Agrupació els proporciona informació i consells sobre les matèries
que més els preocupen.
Informació i consells per a la prevenció de la dependència (2008)
La millora de les condicions socioeconòmiques i del sistema
sanitari fan que hi hagi un augment de l’esperança de vida, que
en aquests moments arriba als 80 anys. Informació i consells per a
la prevenció de la dependència té com a finalitat difondre
informació general sobre la Dependència, proporcionar
recomanacions per a la seva prevenció i donar informació sobre la
Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.
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Informació i consells per a promoure l’activitat física entre les persones grans (2009)
Fer exercici de manera regular al llarg de la vida augmenta
l’esperança de vida sense discapacitat, disminueix el seu nivell o la
compacta al final de la vida. Això vol dir, per tant, que l’exercici
contribueix a que puguem viure més anys sense limitacions i
sense dependre d’altres persones. A Informació i consells per a
promoure l’activitat física entre les persones grans la Fundació
Agrupació dóna elements per tal que cadascú es faci el seu
exercici físic a mida tenint en compte els seus gustos i capacitats.
Informació i consells per a promoure l’alimentació saludable en les persones grans
(2010)
Una alimentació saludable pot ajudar a prevenir i evitar
l’aparició de certes malalties. De fet, sense una bona alimentació
no hi haurà un bon desenvolupament en la infància ni tampoc una
bona supervivència en la vellesa. Amb l’objectiu de promoure
hàbits alimentaris saludables entre la gent gran, la Fundació
Agrupació ha editat Informació i consells per a promoure
l’alimentació saludable en les persones grans, un llibre que conté
aquelles pautes que s’ha de seguir si es vol envellir amb salut.
Relacions socials i envelliment saludable (2011)
Les relacions interpersonals són un aspecte clau de l’envelliment
actiu. N’hi ha de molts tipus i es donen al llarg de la vida amb
intensitats molt diferents. De fet, la seva absència o presència
pot transformar-se en un risc o en una oportunitat per a la
qualitat de vida. Amb Relacions socials i envelliment saludable, la
Fundació Agrupació explica les diferents vies a través de les que
es poden fomentar les relacions socials i analitza diverses
condicions que poden conduir a una situació de fragilitat social.
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Informació i consells per promoure la salut cardiovascular (2012)
Les malalties cardiovasculars són molt freqüents entre les
persones grans. Constitueixen la primera causa de mortalitat al
món i poden comportar limitacions importants en la vida diària.
A Informació i consells per promoure la salut cardiovascular, la
Fundació Agrupació ha volgut donar resposta a les preguntes que
amb més freqüència es fa als professionals en aquest sentit, a
més d’analitzar un per un els factors de risc i donar consells per
evitar-los.

Informació i consells per a promoure la salut visual en la gent gran (2013)
La vista és un dels sentits més valuosos que té l’ésser humà. La
finalitat d’Informació i consells per a promoure la salut visual en la
gent gran és explicar de manera entenedora el fenomen de la
visió i proporcionar els consells necessaris que cal adoptar si es
vol gaudir d’una bona salut visual durant la vellesa. A més, el
llibre exposa els canvis fisiològics que es produeixen en la visió
durant l’envelliment i s’indiquen les patologies més freqüents en
la vellesa.
La prevenció de les caigudes en les persones grans (2014)
Les caigudes són una de les principals preocupacions de la gent
gran. Segons les estadístiques, una de cada tres persones pateix
una caiguda al llarg de l’any. Amb la voluntat d’explicar quines
són les afectacions que poden provocar-les i donar consells per
evitar-les, la Fundació Agrupació ha editat el llibre Informació i
consells per evitar caigudes en la gent gran, on a més proporciona
exemples d’exercicis per evitar-les i es donen consells de nutrició
enfocats al mateix objectiu.
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Altres
Tallers de memòria (2008)
El Taller de memòria és una de les activitats més consolidades de
la Fundació Agrupació. Davant el seu èxit, l’entitat va editar el
llibre Tallers de memòria, un manual pràctic d’exercicis per fer
individualment, amb la familia o amb els amics. Els jocs, amb
diferents nivells de dificultat, tenen com a objectiu potenciar des
d’una perspectiva lúdica aquelles funcions cognitives que ajuden
a millorar la memòria.

10X10 100 Trucs per ser més actius (2015)
La Fundació Agrupació ha participat com a patrocinadora del
llibre 10X10 100 Trucs per ser més actius. Es tracta d’un quadern
de bones pràctiques amb recomanacions adaptades a cada
persona, sigui quina sigui la seva edat. A més, el manual inclou
un apartat d’estiraments, la pràctica dels quals contribueix a
assolir un estil de vida actiu i més saludable.

Acords de col·laboració
per sumar esforços
Amb la finalitat d’afavorir que les activitats de la Fundació Agrupació arribin
al màxim possible de persones, l’entitat estableix acords de col·laboració
amb altres organitzacions.
Administracions autonòmiques i locals
Moltes de les iniciatives de la Fundació Agrupació compten amb el suport de
la Generalitat de Catalunya i també dels Ajuntaments de cadascuna de les
localitats on celebren aquestes activitats.
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Universitats
La Fundació Agrupació compta també amb diversos convenis amb centres formatius. Un
d’ells és la Universitat Politècnica de València, amb qui col·labora en la creació i el
manteniment de l’Aula d’Infància i Adolescència a partir de l’oferta de cursos i tallers de
formació. A més, l’entitat col·labora amb la Universitat de Barcelona a través de la seva
participació al programa La Universitat de l’Experiència, destinat a possibilitar la formació
universitària dels majors de 55 anys.

Entitats i Fundacions
A més de l’acord amb la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Fundació Agrupació realitza altres activitats en col·laboració amb entitats
socials com, per exemple, la Fundació Pere Tarrés, Amics de la Gent Gran, Fundació
Jaume Casademont o ACELL. És precisament d’aquestes sinèrgies d’on neixen actes
dirigits a prevenir la dependència.
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