
           

 

 
a AVAN millorem la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat d’origen neurològic i de la seva família cuidadora 
 
a QUI DONEM SUPORT? a qui presenta una afectació 
d’origen neurològic per diferents causes 

 
 
 
 
 
 

√  Deteriorament cognitiu lleu i demència de qualsevol etiologia (Malaltia 
d’Alzheimer, Demència Vascular, Demència Fronto-temporal, Demència per 
Cossos de Lewy). 

 
√ Trastorns del moviment: Malaltia de Parkinson, Paràlisi Supranuclear Progressiva, 

Tremolors, Corea de Huntington, Distonies, Atàxia. 
 
√ Esclerosi Múltiple. 
 
√ Dany Cerebral Adquirit: Accident vascular cerebral, Traumatisme Cranioencefàlic, 

tumor cerebral. 
 
√ Paràlisi Cerebral Infantil. 
 
√ Lesions medul·lars (mielopaties traumàtiques, vasculars, tumorals) 
 
√ Malalties neuromusculars: esclerosi lateral amiotròfica, radiculopaties, 

polineuropaties, miopaties. 
 
√ Mals de cap, epilèpsia. 
 
√ Malalties “poc freqüents” del sistema nerviós (central, perifèric o autonòmic) que 

també comportin discapacitat, independentment de l’edat, localització, o 
progressió. 

 
I a les seves famílies cuidadores. 
 
ON TROBAR-NOS? L’AVAN disposa de 6 seus a les comarques del Vallès 

 
CENTRE AVAN ESTRELLA Sabadell 
c/ Estrella, 110 
08201 Sabadell 
Tel 93 715 64 85  
 

AVAN TERRASSA 
c/ Antoni Maura, 1  1er 3ª 
08225 Terrassa 
93 788 20 80 

AVAN RUBÍ 
c/ Lluís Ribas 27-29 esc A 1er 5ª 
08191 Rubí 
Tel 93 588 17 90 
 

AVAN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Casa de la Cultura, Jardins del Monestir s/n 
08190 Sant Cugat 
Tel 93 589 13 82 

AVAN CASTELLAR DEL VALLÈS 
Plaça Major s/n 
08211 Castellar del Vallès 
Tel 93 655 51901 

AVAN LLINARS DEL VALLÈS 
Can Mas Bagà, Avda can Mas Bagà, 24 
08450 Llinars del Vallès 
Tel 685814166 



           

 

 
 

QUÈ OFERIM? Serveis integrals per a persones amb 
malalties neurològiques   

 
 
 
 
 

√ Serveis de rehabilitació neurològica en fase subaguda i crònica amb 
programes específics de rehabilitació individual o grupal (segons patologies i/o 
edats) des de totes les àrees: fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i 
neuropsicologia. Aquest servei pot oferir-se també a domicili. 
 
√ Serveis de rehabilitació individual, en l’àrea infantil, de fisioteràpia, 
logopèdia, teràpia ocupacional i neuropsicologia. Aquest servei pot oferir-se també 
a domicili. 

 
√ Servei d'atenció diürna per a persones en situació de dependència.  
  
√ Programes d'estimulació cognitiva per aquelles persones que tenen 
dèficit de memòria o demència. 

 
√ Servei de taller ocupacional i tallers d'entrenament d'habilitats 
ocupacionals. 
 
√ Servei d’atenció i suport a les famílies i els afectats incloent 
psicologia, grups d’ajuda terapèutica, formació per a familiars, reunions 
informatives a famílies, assessorament de teràpia ocupacional i fisioteràpia per a 
cuidadors. 
 
√ Servei d'exploració i avaluació per part de l'equip interdisciplinari.  
 
√ Programa de prevenció com tallers de millora de la memòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I també oferim... 
 
√ Programes de caire lúdic i terapèutic, com el programa Cuidem, 
(vacances terapèutiques) el programa Anem, (sortides de cap de setmana per a 
joves) el Casal Obert (activitats lúdiques, culturals i esportives diàries en un 
ambient protegit) i el programa de Voluntariat. 
 
√ Formació a mida per a empreses o entitats. 

 
√ Campanyes de divulgació i sensibilització adreçades a la ciutadania per 
apropar i informar d’ una manera clara i entenedora sobre les malalties 
neurològiques. Edició de revista, notes de premsa i butlletins. Taules Informatives. 

 

√ Assessorament legal i social a les famílies. 
 

√  Col·laboració amb altres entitats i organismes en la recerca neurològica 


