
• Deteriorament cognitiu
• Alzheimer i altres demències
• Ictus
• Dany cerebral adquirit
• Trastorns de moviment com Parkinson, corea
 de Huntington, atàxia o distonia
• Esclerosi múltiple
• Paràlisi cerebral 
• Lesions medul·lars, vasculars, tumors
• Mals de cap i migranyes
• Epilèpsies
• TDAH, TDA i altres trastorns del  
desenvolupament i l'aprenentatge

Atenem tot tipus de patologies
d'origen neurològic, des dels 
3 anys en endavant

L'AVAN és una entitat
sense ànim de lucre que
dona suport terapèutic,
associatiu i de lleure a
persones afectades per
alguna malaltia
neurològica i a les seves
famílies o persones
cuidadores.

SABADELL
Carrer de l'Estrella, 110

93 715 64 85
sabadell@avan.cat

TERRASSA

Centre Cívic M. Avel·lí Estrenjer
(Pl.Cultura, 5)
93 788 20 80

terrassa@avan.cat
 

RUBÍ

Lluís Ribas, 27-29, 
esc. A, 1r 5a
93 588 17 90

rubi@avan.cat

SANT CUGAT

Casa de Cultura. Castellví, 8
(Jardins del Monestir)

93 675 85 32
santcugat@avan.cat

CASTELLAR

Plaça Major s/n
65 555 19 01

castellar@avan.cat

PETIT AVAN

Carrer de l'Estrella, 105
93 715 64 85

petitavan@avan.cat

WWW.AVAN.CAT

@FUNDACIOAVAN

AVAN AMICS NEUROLOGIA

AVAN AMICS NEUROLOGIA

@AVANAMICS

AVAN@AVAN.CAT

Neurorehabilitació 
individual: sessions

 individuals de rehabilitació, 
a hores convingudes, per afavorir 

la recuperació. 
Psicologia, neuropsicologia,

 logopèdia, fisioteràpia,
teràpia ocupacional i

treball social
 

Neurorehabilitació 
grupal: sessions setmanals 

en grups reduïts i homogenis en
funció de la patologia.

Intervenció multidisciplinària i
integral. Grups específics per a

persones amb Parkinson, 
ictus i dany cerebral.

 

Centre de dia per a 
persones amb discapacitat
 física d'origen neurològic 

(CAE) en edat laboral. Atenció 
diürna, de 9h a 17h, amb 
activitats d’estimulació, 

lúdiques i de manteniment.
 

Servei d’atenció diürna
 (SAD) per a persones amb 
demència o dany cerebral 

adquirit. Grups diversos en 
funció de les necessitats. Activitats

d’estimulació i de
 manteniment, en horari de 

10h a 18h.
 

Estimulació cognitiva: 
sessions setmanals 

individuals, en grups reduïts o a
domicili, conduïts per

neuropsicòlogues i logopedes. 
 
 

NeuroGym: sessions 
grupals per conèixer el

funcionament del cervell i 
adquirir estratègies per millorar la

memòria de manera dinàmica i
divertida. Servei també 

disponible per a 
empreses.

 
 
 

Grups d’ajuda 
terapèutica: sessions 

quinzenals, en grups reduïts
Grups per a persones amb 

malalties neurològiques: per
compartir emocions, experiències, etc

Grups per a familiars o persones
cuidadores: suport emocional,

estratègies d’afrontament,
acompanyament i 

assessorament
 
 

Cursos per a persones 
cuidadores. Sessions en grups
reduïts, conduïdes per un equip
multidisciplinari, amb l’objectiu

d’adquirir coneixements i 
capacitats per a la tasca 

de cura.
 

Acompanyament i 
assessorament: suport 

psicològic individual i familiar,
assessorament legal, econòmic,

social i en adaptacions
 a la llar

 
 
 

Programa de lleure:
Activitats i sortides de 

dilluns a divendres en horari de 
tarda-vespre

Activitats i sortides de cap de
setmana

Vacances lúdiques i
 terapèutiques 

 
 

Petit AVAN:
servei d'atenció 

neuropsicològica, logopèdica,
fisioterapèutica, psicològica i de

teràpia ocupacional per a infants i
joves que mostren alteracions en 

el neurodesenvolupament o
necessitats educatives 

específiques. 
 
 
 
 

Des de l’AVAN organitzem esdeveniments culturals, esportius o divulgatius per sensibilitzar sobre les malalties neurològiques. També comptem amb un ampli programa de voluntariat.

QUINS SERVEIS 
OFERIM?
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