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Un projecte  per estimular les capacitats cognitives 
de les persones afectades de la malaltia  
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PRESENTACIÓ 
Els museus són, des dels seus orígens els guardians de la memòria col·lectiva. 

Preserven la memòria, els coneixements i el patrimoni material que la humanitat ha 

anat desenvolupant al llarg del temps. Les institucions museístiques actuals reuneixen 

un conjunt de béns mobles i immobles per a la seva conservació, documentació i 

estudi, així com per a la seva exhibició i difusió. Son institucions permanents al servei 

de la societat i del seu desenvolupament i obertes al públic. Són espais per a la 

participació cultural, lúdica i científica, de la ciutadania.  

A fi i afecte d’adequar-se a les demandes de la ciutadania els museus han hagut 

d’anar-se adequant als nous públics, com a part del desenvolupament de la seva 

responsabilitat social de conservació i difusió dels béns que custodien. En aquest 

sentit, una de les audiències potencials que va en augment, és la de persones 

afectades per demències, especialment per la malaltia de l’Alzheimer. 

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que es manifesta amb deteriorament 

cognitiu i trastorns conductuals. Malgrat que la causa és diferent en cada pacient, 

presenten símptomes similars com pèrdua de la memòria immediata i d’altres 

capacitats cognitives. Tot i que es considera que en l’actualitat hi ha aproximadament 

uns 40 milions de casos d’afectats per la malaltia, es creu que aquest nombre arribarà 

fins al 100 milions al 2050. 

I és confrontats a aquesta realitat, que els museus han de planteja-se quina és la seva 

actuació respecte aquests malalts i les seves famílies. No oblidem que aquesta és una 

malaltia que requereix una cura constant per part d’una altra persona, i que per tant, 

aquests cuidadors s’hi veuen també afectats.  

Els museus doncs, han de considerar els malalts d’Alzheimer i les seves famílies com a 

part dels seus públics i les seves programacions s’han d’adequar a les necessitats 

específiques d’aquests col·lectius. Com a constructe social, els museus han d’arribar a 

aquestes persones i treballar per i amb elles,  i en la seva qualitat de guardians de la 

memòria han d’ajudar a conservar la seva.  Les iniciatives endegades pels museus han 

de suposar una millora i un avenç en la qualitat de vida de les persones afectades per 

la malaltia,  proporcionant moments de tranquil·litat i de desconnexió, de plaer, en un 

ambient càlid i quotidià per als malalts, les famílies i  els cuidadors. 

Fruit d’aquestes reflexions, la Fundació ACE- Institut Català de Neurociències 

Aplicades, el Museu Frederic Marès i el Museu d’Història de Barcelona es proposen 

posar en marxa el programa d’activitats  “Estimul’Art, història, art i Alzheimer”, 

adreçat a persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer en fases inicials. El programa 

es basa en un conjunt d’accions als dos museus amb grups reduïts de malalts, que 

podran venir acompanyats per familiars o cuidadors. L’objectiu de la proposta és 
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estimular el desenvolupament dels records de les persones malaltes d’Alzheimer. Amb 

vista a realitzar una avaluació qualitativa del programa es farà un estudi sobre 

l’impacte emocional i cognitiu en el col·lectiu respecte d’un grup control amb una 

sessió d’introducció i de reforç a la Fundació ACE prèvia a la visita al museu conduïda 

pel personal expert de  la pròpia Fundació. 

Malgrat que a la pròpia ciutat de Barcelona trobem d’altres projectes d’aquest tipus, 

en general hi ha una escassa oferta d’activitats a museus per a persones amb 

Alzheimer. Considerant que el volum de persones que pateixen la malaltia va 

augmentant any rere any i que aquest serà el futur de la societat en què vivim, és molt 

important que els museus busquin quin és el seu lloc. Es tracta d’un projecte pioner i 

innovador que probablement marcarà la vida dels museus a partir de ben poc temps, 

que ha d’afrontar el repte i la responsabilitat de desenvolupar-los amb èxit. 

 

ORIGEN DEL PROJECTE 

L’origen d’aquest projecte el trobem en la proposta presentada pel Sr. Antoni Gelonch, 

que, com a president del Cercle del Museu Frederic Marès, del Cercle del Museu 

d’Història de Barcelona i com a vocal del patronat de la Fundació ACE (Alzheimer 

Centre Educacional), ha considerat que el binomi museus- institucions sanitàries és 

una bona via per ambdues parts d’ampliar la seva oferta d’activitats i millorar la seva 

vessant social. 

Una oferta d’activitats totalment innovadora, que compta amb poquíssims 

antecedents  tant nacionals com internacionals. Els projectes de referència amb els 

què hem comptat han estat, a nivell nacional el què duu a terme el Programa 

Alzheimer del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), i a nivell 

internacional, el que duu a terme el MoMA (Museum of Modern Art de Nova York), i el 

projecte anomenat ‘House of memories’, del National Museums Liverpool. 

De la vinculació entre les tres institucions, i la reflexió sobre aquest tres projectes que 

ens són referència ha sorgit el projecte “Estimul’Art, història, art i Alzheimer” que es 

durà a terme a tres bandes, des de la Fundació ACE, des del Museu Frederic Marès i 

des del Museu d’Història de Barcelona qui lidera aquest projecte. 
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LES INSTITUCIONS QUE COL·LABOREN 

La Fundació ACE- Institut Català de Neurociències Aplicades 

La Fundació ACE és una entitat privada declarada 
“fundació benèfica de tipus assistencial” i registrada 
des de 1995. És un centre pioner, innovador i 
referent a Espanya dedicat a la diagnosi, 
tractament, recerca i suport a les persones amb 
Malaltia d’Alzheimer i altres demències. La seva 
activitat està centrada en quatre línies de treball: 
l’assistència, el suport social, la docència i la recerca. 
L’objectiu de la Fundació és l’atenció i protecció de 

la persona amb demència; l’exercici de tutories i el recolzament a l’entorn familiar 
afavorint la informació i l’educació sanitària així com l’ajuda a institucions amb 
objectius i tasques avinents. 

En l’àmbit de la recerca la Fundació és un referent internacional en la investigació de 
demències. Aposta per un tractament integral del malalt i el seu entorn, tot estudiant 
la malaltia des d’un punt de vista biomèdic però també indagant en els aspectes socials 
més elementals.  

Amb més de 17 anys de trajectòria, la Fundació ha participat en múltiples projectes de 
recerca i ha publicat més de 120 documents científics. Disposa d’una de les col·leccions 
de mostres genètiques més completa d’Europa que li ha permès col·laborar amb les 
principals institucions i consorcis internacionals, així com participar en 85 assajos 
clínics internacionals en l’àmbit farmacològic, la neuropsicologia clínica, el treball social 
i l’àmbit jurídic. 

El Museu d’Història de Barcelona 

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) conserva, 

estudia, documenta, divulga i exposa el patrimoni 

històric i la història de Barcelona des dels seus 

orígens fins als nostres dies. Agrupa diversos centres 

patrimonials rellevants per a la història de la ciutat 

distribuïts en diferents districtes de Barcelona i té la 

seu central a la Plaça del Rei. 

El MUHBA Plaça del Rei constitueix el nucli fundacional del museu. La seva creació va 

ser impulsada per Agustí Duran i Sanpere i inaugurat el 1943. El fet determinant per a 

l’origen del Museu d’Història de Barcelona va ser el trasllat de la Casa Padellàs, pedra a 

pedra, des del carrer de Mercaders fins al solar de la plaça del Rei que feia cantonada 

amb el carrer del Veguer, l’any 1931, com a conseqüència de l’obertura de la Via 

Laietana. Les obres de fonamentació de la casa al seu nou emplaçament van permetre 
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descobrir les restes d’una part important de l’antiga Barcino i van donar lloc a una 

ambiciosa intervenció arqueològica a tota la plaça del Rei que va continuar fins a la 

Guerra Civil. Aquesta troballa, juntament amb la recuperació del Palau Reial Major 

arran del desmantellament del museu de Santa Àgata i de la rehabilitació del Saló del 

Tinell (ocupat fins al 1936 per la comunitat de l’antic convent de Santa Clara de 

Barcelona), van confirmar la idoneïtat del conjunt monumental de la plaça del Rei com 

a emplaçament per al projectat Museu d’Història de Barcelona. 

Les restes que inclou el conjunt monumental de la plaça del Rei abracen la Barcino 

romana del segle I aC, la Barchinona visigòtica del segle VII dC i la Barcelona medieval 

del segle XIV, amb importants edificis medievals com ara el Palau Reial, la capella de 

Santa Àgata o el palau gòtic conegut com a Casa Padellàs.  

El Museu Frederic Marès 

El Museu Frederic Marès és un singular museu de 

col·leccionista que conserva les col·leccions que reuní el seu 

fundador, l'escultor Frederic Marès (1893-1991), i que 

mitjançant la seva donació van passar a formar part del 

patrimoni de la ciutat de Barcelona l'any 1946. Dos anys més 

tard s'inaugurava aquest museu, situat en una part de l'antic 

Palau Reial dels comtes de Barcelona, al cor del Barri Gòtic, 

del qual es conserva el verger.  

Al llarg de la seva vida, Frederic Marès va reunir una extensa col·lecció d'escultura 

hispànica, des de l'època antiga fins al segle XIX, en què predomina la talla policroma 

religiosa i que constitueix la secció més homogènia del Museu. Marès també donà una 

part de la seva pròpia obra escultòrica, que s'exhibeix en el seu Estudi-biblioteca. 

 En el Gabinet del col·leccionista es mostren desenes de milers d'objectes que formen 

una gran col·lecció de col·leccions i documenten unes formes de vida i costums del 

passat, fonamentalment del segle XIX. Se n'hi poden trobar d'entranyables i insòlits, 

com ara ventalls, pipes, rellotges, joies, fotografies, joguines, claus de pany, pots de 

farmàcia i reliquiaris, que, presentats dins d'una atmosfera intimista, evoquen l'univers 

particular de Marès.  

 

DESTINATARIS 

Els destinataris inicials del programa són 20 malalts d’Alzheimer en un estadi lleu o 

moderat de la malaltia, tots ells usuaris dels SAD (Serveis d’Atenció Diürna de la 
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Fundació ACE) i amb un nivell socio-educatiu mig i mig-alt. Durant les visites es 

comptarà amb l’acompanyament del personal de la Fundació ACE i dels familiars 

acompanyants. Les visites als museus es faran en petits grups i en sessions alternes. Es 

preveu l’existència d’un grup de control que no realitzarà visites als museus però que 

farà les sessions de treball a la Fundació ACE. Aquest grup farà dues visites 

compensatòries al final del projecte a ambdós museus.  

 

OBJECTIUS 

- Establir una relació de continuïtat d’activitats entre la Fundació ACE i els Museus 

Frederic Marès i d’Història de Barcelona. 

- Facilitar l’accés a activitats especialment dissenyades per a persones amb la malaltia 

d’Alzheimer. 

- Realitzar activitats que facilitin el record i afavoreixin els  processos de reminiscència 

dels participants a través de l’art i de la història de la ciutat, del patrimoni material i 

immaterial. 

- Avaluar l’impacte d’aquestes activitats per tal de conèixer l’impacte d’aquestes 

activitats en el  desenvolupament cognitiu i en l’aspecte emocional dels malalts. 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Les activitats que es desenvoluparan durant aquest 

projecte, són activitats especialment dissenyades 

per a persones afectades per la malaltia de 

l’Alzheimer. Donat aquesta especificitat, la qualitat 

d’aquestes és molt alta. Les activitats seran 

dissenyades per personal del museu conjuntament 

amb personal de la Fundació ACE, i conduïdes pel 

personal educador dels museus.  

Primer de tot hi ha una trobada de totes les persones que fan l’activitat en un espai 

d’acollida, en aquest cas depèn del museu on es realitzi l’activitat. 

Es tracta d’activitats de curta durada, d’una hora a una hora i mitja com a màxim. Són 

activitats que consten de dues parts ben diferenciades. La primera part d’aquestes 

consisteix en una explicació al voltant d’una única obra sobre la qual gira l’activitat 

d’aquell dia, donant molta més importància al component narratiu. La segona part 
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d’aquestes activitats consisteix pròpiament en l’estímul de la memòria d’aquestes 

persones, a través d’una petita activitat que consisteix en respondre unes preguntes o 

fer un qüestionari. 

Tanmateix, com a complement, es faran sessions 

prèvies i posteriors a la visita, a la mateixa Fundació 

ACE. A banda, al finalitzar l’activitat també es realitza 

una avaluació d’aquesta a través d’uns indicadors 

qualitatius. 

En total, s’ha calculat que es faran un total de deu sessions a l’any; quatre a cada 

museu de manera alterna, a més de dues visites compensatòries per al grup de 

control, una a cada museu.  

 

ESPECIFICITATS 

Pel millor funcionament de les activitats, s’ha decidit que aquestes es realitzin els 

divendres, un dia de la setmana idoni tant per als museus com per als malalts. Les 

activitats es desenvolupen a una hora concreta a mig matí. 

Es tracta d’activitats de curta durada, donat que malgrat que són activitats que tenen 

dues parts diferenciades, només es pot retenir l’atenció d’aquestes persones durant 

un breu temps, aproximadament uns 20 minuts.  

El museu posa a disposició d’aquestes activitats cadires, per a la realització tant de la 

primera part de l’activitat, al museu i davant de l’obra, com de la segona que potser es 

farà en un lloc més aïllat. Donat que es tracta de persones majoritàriament en una 

edat avançada, l’activitat es desenvolupa molt millor si estan asseguts. 

 

GRUPS 

Els grups que formen part d’aquest projecte sempre són dos de diferents. Es tracta de 

formar un grup que és el que realitza les activitats proposades al museu (e)  i un grup 

de control (p) que resta als espais de la Fundació ACE sense realitzar les visites al 

museu. El que permet aquesta formació de dos grups, és poder avaluar si les activitats 

realitzades al museu realment tenen un afecte sobre la cognició i l’emoció d’aquestes 

persones. En ambdós grups, les característiques dels pacients seran similars, doncs es 

busca que siguin grups homogenis. 
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Es tracta dos grups reduïts de persones que es trobin en les dues primeres fases de la 

malaltia, quan encara es poden realitzar activitats d’aquest tipus; d’una mateixa edat 

aproximada; d’un mateix nivell socio-cultural, mig i mig-alt; i, en la mesura del 

possible, que siguin mixtes donat que la prevalença de la malaltia és més alta en dones 

que en homes. 

 

TEMPORITZACIÓ DE LES VISITES 

Data Institució  Peça Grup 

Divendres 19/09/2014 MUHBA Retaule del Conestable,  Jaume 
Huguet, 1464-1465. Pintura al 
tremp sobre taula. Capella de 
Santa Àgata. 

Grup e 

Divendres 17/10/ 2014 Frederic Marès Mare de Déu amb el nen, anònim 
(primera meitat segle XIV). Talla 
policromada. Alegria (Àlaba) (?) 

Grup e 

Divendres 21/11/2014 MUHBA Saló del Tinell, Guillem Carbonell, 
1359-1370. 

Grup e 

Divendres 12/ 12/ 2014 Frederic Marès Dama de l’ermini, anònim, segon 
quart del segle XIV. Marbre.  Itàlia 
(?). Procedent del Palau Miquel 
Mai i dels Pinós. 

Grup e 

Dilluns 26/01/2015 MUHBA Maqueta de Barcelona al segle 
XVI 

Grup e 

Divendres 20/02/2015 Frederic Marès Ventall de la soprano Adelina 
Patti. Fusta vori i seda, vers 1870 

Grup e 

Divendres 20/03/2015 MUHBA Perifèries urbanes, instal·lació. 

Selecció d’imatges de la 
projecció: 

Nen en una barraca, Montjuïc, F. 
Català-Roca. Arxiu Històric del 
COAC, anys 50. 

Sant Adrià del Besós, J.M. 
Huertas, Arxiu J. M. Huertas 
Claveria, 1969. 

Grup e 



Estimul’Art. Història, art i Alzheimer 

 
8 

Sense títol, Oriol Maspons, Arxiu 
Històric del COAC, 1965 

Ciutat Meridiana- Torre Baró, 

Pepe Encinas, Arxiu Pepe Encinas, 

1975 

Hospitalet L'Hospitalet, J. M. 

Huertas, Arxiu J. M. Huertas 

Clavería, 1974. 

Nens jugant al futbol, Nou Barris, 

F. Català-Roca, Arxiu Històric del 

COAC, anys 50 

Divendres 17/04/2015 Frederic Marès Sala de les diversions, gabinet del 
col·llecionista 

Grup e 

Divendres 22/05/2015 MUHBA A determinar Grup p 

Divendres 19/06/2015 Frederic Marès A determinar Grup p 

 

AVALUACIÓ 

Un dels objectius d’aquest projecte és fer una avaluació qualitativa de les activitats 

realitzades i del seu efecte en els malalts d’Alzheimer i els seus cuidadors. A partir 

d’una avaluació es pot considerar si aquest és un efecte real que els fa millorar la seva 

qualitat de vida, o simplement són activitats d’oci que els omplen el seu temps lliure i 

no els aporten cap millora.  

A banda d’una avaluació qualitativa per part del malalt, també es realitzarà una 

avaluació des del museu respecte de les seves activitats. El resultat de l’avaluació 

condicionarà les propostes futures. 

Tot allò que es pugui extreure de les activitats realitzades prèviament es pot utilitzar 

per modificar o millorar altres activitats de caire educatiu en diferents àrees i nivells, ja 

sigui als centres sociosanitaris, als museus o bé en altres entitats que estiguin 

interessades en realitzar activitats o programes similars. 

Per aquest motiu s’ha establert la realització de l’activitat en dos grups: el grup 

anomenat (e) que realitzarà les sessions de treball prèvies a les visites a la Fundació 

ACE, les visites als museus i les sessions de reforç a la pròpia Fundació; i el grup (p) que 

realitzarà totes les activitats i que tindran dues visites compensatòries després de 
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l’avaluació del projecte. Tant en la visita com posteriorment s’avaluaran els ítems que 

recorden cadascun dels pacients, així com la percepció i el grau de satisfacció sobre 

l’activitat. 

LA PRIMERA EXPERIÈNCIA 

 

 

El passat divendres 19 de setembre, es va dura terme la 

primera sessió del programa de visites “Estimul’Art. 

Història, Art i Alzheimer” al MUHBA Plaça del Rei. La 

peça que va centrar la visita va ser el Retaule del 

Conestable (1464-1465) de Jaume Huguet situat a la 

Capella de Santa Àgata.  El grup constava de deu 

pacients del Centre d’Atenció diürna de la Fundació Ace 

i de 3 terapeutes de la Fundació. 

La sessió va constar de dues part, una primera part en la 

que es va explicar el retaule: la seva funció, la relació 

amb l’espai per on va ser concebut, la iconografia i 

l’estil i sobretot, com s’usava l’art a l’edat mitjana com a 

instrument polític.  
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En la segona part de la visita, usant el símil del retaule com a un llibre que explica una 

història, es va demanar als pacients que realitzessin el retaule de les seves vides. Un 

retaule que sintetitzés es moments més importants de les seves vides, allò que els 

identifica com a persones i aquelles persones que han marcat la seva existència. La 

primera part de la sessió va ser conduïda per l’educadora del museu mentre que la 

segona part va ser dirigida per el personal sanitari que acompanyava els pacients de la 

Fundació Ace. 

Les primeres impressions de l’experiència 

Som a  la capella del Palau Reial, i davant nostre el Retaule de Jaume Huguet. Asseguts en el 

majestuós espai, tranquils, atents, escoltant la descripció de l’obra... pot ser fugaç la memòria 

però sempre roman l’emoció. 

Pensant cadascú en el Retaule de les nostres vides, la imatge principal, els personatges 

rellevants i les escenes mes importants.. brollen emocions, d’alegria, de nostàlgia,...  

La primera sortida del projecte, ha estat un èxit. Nervis abans de sortir, incertesa, d’on anem i 

que farem... A la tornada, cares d’emoció, de cansament i alegria. Ha estat una experiència 

molt especial, coneixem als pacients dins el Centre, tenim apamades cadascuna de les coses 

que poden fer, i de sobte, en un altre espai i amb uns altres estímuls els redescobrim. Gràcies a 

tots els assistents per fer que tots els esforços valguin la pena! 

Amèrica Morera, Pedagoga Terapeuta sotsdirectora del servei d’atenció diürna.  

 

“Avui estava exultant; cansat però exultant. A banda de que feia temps que no baixava al 

centre, m'ha explicat que ha estat una visita fantàstica. Que han vist moltes coses, i que també 

han escrit un full a on han hagut d'explicar coses. Aquest full no se l'han quedat. Se l'han 

quedat al lloc on ha anat. Però el que més l'hi ha agradat és que una noia, que és la que passa 

per baix al carrer, sempre m'ha portat de la mà. És molt maca, nena, sempre m'ha portat de 

la mà !!!”   

Familiar de pacient 
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“La Mare, va estar més que contenta, va poder explicar-me una mica i la seva expressió em va 

descriure la resta .. Gràcies, moltes gràcies!!!  Amb vosaltres a prop, tot és molt més especial!” 

Familiar de pacient 
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PERSONES DE CONTACTE 

Isadora Jiménez, responsable de comunicació de la Fundació Ace 

ijimenez@fundacioace.cat 

675509764 

 

Neus Peregrina, cap de programes del Museu Frederic Marès 

nperegrina@bcn.cat 

93 256 35 00 

 

Àngels Bertran, responsable de comunicació del MUHBA 

abertran@bcn.cat 

93  256 21 66 

Gemma Bonet, Programes MUHBA 

programesmuhba@bcn.cat 

93 256 21 46 
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