
PER MILLORAR LA QUALITAT
DE VIDA EN L’ENVELLIMENT

LA NEUROPLASTICITAT

VIDA ALS ANYS

Tractament dels problemes de mobilitat
manca d’equilibri i perill de caigudes en

l’envelliment

http://www.ictuspremia.org/arxius/vidaalsanys.pdf

http://www.ictuspremia.org/arxius/vidaalsanys.pdf


L’ENVELLIMENT
EN LA VIDA LOCAL

En les investigacions realitzades pel grup
Neuro-Premià, cercant tractaments per

superar les seqüeles negatives del Dany
Cerebral Adquirit hem  tingut coneixement de

la neuroplasticitat.

És tant fonamental la seva evidència
científica que hem estimat convenient la seva

divulgació pels gran beneficis que pot
comportar.

Inicialment posant a debat la seva influència
positiva en l'envelliment actiu, mitjançant la

seva implicació en la vida local .

Es tracta de passar-ho be amb molt de sentit
de l'humor i creativitat,  participant lliurament
en activitats locals sense afany de lucre,  per

aconseguir l'autorealització en un entorn
individualista comunitari,  per ser més amb el

altres.

Aquest plantejament suposa una clara aposta
per dignificar el  paper històric que poden i

hauran d'assumir els sèniors, com a membres
d'una futura tercera part de la població, pels

efectes positius de fomentar la
neuroplasticitat.
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LA NEUROPLASTICITAT EN L’ENVELLIMENT

Totes les persones poden arribar a ser el que vulguin ser. Aquesta afirmació,
totalment impensable abans dels anys setanta del segle xx, avui dia esdevé
possible, mitjançant la plena acceptació científica de la neuroplasticitat, la
capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l'edat que es tingui.

Malauradament aquesta capacitat, que disposa cada persona de poder
esculpir la seva pròpia identitat, es majoritàriament desconeguda, la qual cosa
li suposa un clar desaprofitament de la possibilitat que te al seu abast, de
poder aconseguir la seva autorealització personal, no del tot determinada per
la seva herència genètica, sino pel seu entorn vital que l'acaba configurant.

Remodelació del cervell que afecta tant a processos del mon educatiu, com als
de poder reciclar l’entorn vital dels adults o als de millorar la qualitat de vida en
l'envelliment i també als de superar les seqüeles cròniques de les persones
afectades per un ictus.

En l’envelliment la xarxa Eurosenior constituïda per Consells Sèniors d'àmbit
local,  defensa  el postulat pel Moviment Sènior favorable a :  “Una societat per
a totes les edats centrada en les persones i no en els  diners i vàlida per a
tothom”
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També el nou concepte sènior del treball i el voluntariat,  que amb el nom de
“Liberactuació” defensa “Passar-ho be amb molt de sentir de  l’humor i creativitat,
realitzant lliurament activitats sense afany de lucre, per aconseguir
l'autorealització personal, en un entorn individualista comunitari per ser més
amb el altres”.

Cal estimar que els avenços científics en el funcionament del cervell, posats en
evidència per la neuroplasticitat, han fet palesa   la necessitat, totalment
recomanable per augmentar la qualitat de vida en l’envelliment, de la  realització
d'exercicis d'activitats de tot tipus, ja siguin físiques o intel·lectuals, que facin
possible  una reeixit rejoveniment vital.

Es per tot això que cal preveure que el col·lectiu dels sèniors, que arribarà a
ser una tercera part de la població, més tard o més d’hora, haurà d’assumir el
seu repte històric d’endegar una nova societat, molt diferent de l’actual,  que
aparca a la gent gran en residències geriàtriques i accepta resignadament que
les properes generacions visquin pitjor que les actuals.s actuals del màrqueting
social  que apel·len més a plantejaments emocionals que racionals.

Es per tot això que cal preveure que el col·lectiu dels sèniors, que arribarà a
ser una tercera part de la població, més tard o més d’hora, haurà d’assumir el
seu repte històric d’endegar una nova societat, molt diferent de l’actual,  que
aparca a la gent gran en residències geriàtriques i accepta resignadament que
les properes generacions visquin pitjor que les actuals.
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La pràctica i assumpció de la neuroplasticitat en l'envelliment  permet albirar
un futur brillant per al moviment sènior, com una proposta intergeneracional
liderada per sèniors, amb un plantejament transversal holístic, que a l'englobar
a tota població suposa que el tot sigui superior a la suma de les  parts.

La divulgació en els mitjans de comunicació de la neuroplasticitat i els efectes
positius de la seva inicial acceptació, ja es comença a donar, tot i que potser
poc o no percebuda, en activitats socials dels sèniors, com per exemple amb
la realització de tallers de memòria, la qual cosa està generant un paper més
actiu, molt diferent del més habitual passiu, que fins fa poc caracteritzava al
col·lectiu sènior, fent possible avançar en la recomanació de l'OMS favorable
a l'envelliment actiu.

Aquesta divulgació, associada al tractaments postictus, és una assignatura
pendent que s'ha convertit en prioritària i que hauria de ser objecte d'una
campanya divulgadora programada, tenint en compte els principis bàsics més
actuals del màrqueting social  que apel·len més a plantejaments emocionals
que racionals.
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La NEUROPLASTICITAT
és la capacitat del cervell

de reciclar-se
es tingui l’edat que es tingui
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ESPAI COMUNITARI
DE SALUT

Tractament dels problemes de
mobilitat, manca d’equilibri i

perill de caigudes en
l’envelliment

REHABILITACIÓ
NEUROCOGNITIVA PER
RECUPERAR L’AUTONOMIA
PERSONAL I  MILLORAR LA
QUALITAT DE  VIDA
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Rehabilitació neurológica presencial
i en el propi domicili

RADARS

Dany Cerebral Adquirit (DCA)
Vida als anys
Postictus

Píndoles
NeuroActiv

Fisio
Psico
Social

ESPAI COMUNITARI DE SALUT
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Seqüeles DCA

Teràpies de grup
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https://divulgaclub.com/2016/03/21/neuroplasticidad-como-el-cerebro-afronta-el-
envejecimiento/
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http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1493845-una-societat-envellida.html
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http://www.arquidiocesisdelahabana.org/contens/publica/nosotras/nos%203-
2014/PDF/12-13,%20la%20gerocultura.pdf
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Fomentar la neuroplasticitat,
pot i ha de fer possible

una societat per a totes les edats,
centrada en les persones  i no en els diners

 i vàlida per a tothom.

El descobriment de la evidència científica de la
neuroplasticitat, fa possible que cada persona pugui ser

el que ella vulgui ser, entrenant i ensenyant al cervell
la forma per aconseguir-ho.

Li permet la cerca de la felicitat i el ser bona persona,
sintonitzant amb la música harmónica de la seva visió

personal del món.

La música del seu cos, realitzant exercicis físics, el
més senzill de tots caminar i el més divertit ballar.

La música del seu pensament, activant la seva ment
 aprenent, amb l'ajut dels més joves, l'ús de la
telefonia móbil per informar-se i comunicar-se.

La música del seu sentiment, fomentant la igualtat
d'oportunitats, la llibertat personal respectant

la dels altres i la fraternitat.

La música de la vida com un joc, en el que el més
important és participar, sintonitzant amb l’amor,

l’alegria i la pau mitjançant l’altruisme.

NEUROPLASTICITAT

La capacitat del cervell per reciclar-se
es tingui l'edat que es tingui.
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Si encara creus que
UN MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE

Participa i col·labora amb
NEURO-PREMIÀ

Contacte: Josep Aracil
Tel 667 03 78 49

La neuroplasticitat, la capacitat del cervell
de poder-se reciclar, es tingui l'edat que

es tingui, permet que potencialment cada
persona pugui ser el que ella vulgui ser.

La proposta Neuro-Premià suposa un
primer pas per aprendre com fer-ho,

començant per ajudar a superar seqüeles
postictus i per donar vida als anys en

l'envelliment

Si vols, tu pots

Fes-ho amb la liberactuació

Passant-ho bé, amb molt de sentit de
l'humor i creativitat, realitzant

lliurament activitats sense afany de
lucre, per aconseguir l'autorealització
personal en un entorn individualista

comunitari, per ser més amb el altres.

Recolzament


