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Mataró, setembre de 2020 

Benvolguts, 

Donat el moment d’excepcionalitat que vivim, la programació dels actes 

amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer 2020 ha quedat modificada per 

l’evolució de la situació en relació a la Covid-19 i les mesures de  

seguretat que es recomanen, a tal efecte, des del Departament de Salut. 

Així, us volem informar que tenim previst realitzar els actes següents: 

 
 DILLUNS DIA 21 DE SETEMBRE 

 
 

PROGRAMA “EL MIRADOR” DE TV MATARÓ AUDIOVISUAL: 
 
Programa dedicat a la malaltia d'Alzheimer, amb la participació d'especialistes i 

persones vinculades a l’AFAM. 

Horari d'emissió : de 10:00h a 12:00h 

 
 

 DIUMENGE 20 DE SETEMBRE 
 
 

- A les 10 del matí, 

a la Capella de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 

 
 

MISSA en memòria dels socis difunts. (Aforament limitat) 
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  DISSABTE 3 D’OCTUBRE 
 
 

A les 21:00 h, al Teatre Monumental: 

Espectacle pendent de determinar. (Aforament limitat) 

 
 

  DEL 27 DE SETEMBRE AL 25 D’OCTUBRE: 
 
 

“MATARÓ CAMINA PER L’ALZHEIMER 2020”, caminada virtual 

organitzada per l’Associació Mataró Camina. 

Informació de la Caminada Alzheimer 2020 

 

 
Com podeu veure l’actual situació d’incertesa, pel que fa a la realització amb 

normalitat dels diferents actes del Dia Mundial de l’Alzheimer 2020, suposa la 

suspensió d’alguns esdeveniments molt significatius com és el cas del Mercat 

Solidari o la realització, en format virtual, de la Caminada Popular per 

l’Alzheimer. Amb tot, us animem a participar en la mesura que sigui possible 

d’aquestes jornades de solidaritat amb els afectats per la malaltia d’Alzheimer i 

desitgem comptar, com sempre, amb el vostre suport i comprensió en aquests 

moments complicats que estem vivint. 

 
Moltes gràcies de nou per la vostra col·laboració! 

 
 

 
Junta Directiva d’AFAM 

http://www.matarocamina.cat/

