
ESTIMUL’ART: memòria, emocions i vivències en el II Seminari de Museus i Alzheimer 

FUNDACIÓ ACE APROPA LA HISTÒRIA I L’ART 
ALS MALALTS  D’ALZHEIMER 

• El programa Estimul’Art és una iniciativa de Fundació ACE i té 
l’objectiu d’apropar els malalts als entorns artístics per estimular la funció 
del record. 

• Els resultats del projecte demostren que relacionant-se amb l’art, els 
malalts treballen la memòria remota i la emocional. 
 

Barcelona, 22 de maig de 2017. Demà, 23 de maig, entre les 10 i les 13h, se 
celebrarà el segon Seminari del programa Estimul’Art de Fundació ACE, a la Sala 
Martí l’Humà del MUHBA. Aquest acte, sota el nom de Estimul’Art: memòria, 
emocions i vivències, serà gratuït i estarà obert a tothom que vulgui conèixer el 
valor emocional i vivencial del programa en malalts d’Alzheimer. 

El seminari, organitzat conjuntament per Fundació ACE, el Museu Frederic Marés, el 
Museu d'Història de Barcelona, el Museu de les Arts Escèniques i l'ESMUC, té 
l'objectiu de mostrar que la bellesa i el coneixement que proporcionen la visita als 
museus d’art o d’història, o la música i altres arts escèniques, estimulen les 
emocions de les persones amb Alzheimer i altres malalties que afecten a les 
capacitats cognitives. 

El programa Estimul’Art és una iniciativa que Fundació ACE va posar en marxa el 
2014 i compta amb 5 entitats que són col·laboradores estables. A més dels 
organitzadors, amb la Fundació ACE col·labora també, des d’aquest any, el museu 
de les Arts Escèniques de Catalunya que ja ha organitzat dues visites per a les 
persones afectades de demència.  

Durant el seminari, es farà un repàs de les vivències dels pacients en contacte amb 
les diferents disciplines (art, música, dansa) i les visites als museus, i rebran 
informació sobre la valoració del seguiment científic i mèdic del projecte.  

L’avaluació de l’Estimul’Art desprèn uns resultats excel·lents ja que, tot i que la 
participació en aquest tipus d’activitats no millora la memòria dels malalts, aquests 
sí treballen la memòria remota i la memòria emocional, millorant així la seva 
qualitat de vida i de relació amb l’entorn. 

Amèrica Morera, sotsdirectora de la Unitat d'Atenció Diürna de Fundació ACE, 
destaca la importància de crear emocions en els pacients. Segons Morera “tots i 
cadascun dels que hem estat testimonis de les sortides, crec que coincidirem si 
diem que la paraula que les pot resumir és emoció”, “l’art, la historia, i cadascuna 
de les peces i espais que han pogut visitar, els ha portat als seus records, als bons i 
als no tan bons, als dels moments més alegres i els dels moments més tristos, però 
és això, aquesta experiència, provoca records i emocions, que parlant de la malaltia 
d’Alzheimer és el que té valor”.. 

	


