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 1. DADES DE L’ENTITAT 

 

2. ENTITAT: VELES PER L’ALZHEIMER 

3. CIF: G67857128 

4. ANY DE CONSTITUCIÓ: 2021 

5. NÚM. REGISTRE:  70050 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona. 

Generalitat de Catalunya. Departament de justícia 

6. ADREÇA: C/Llull nº11, 2º1ª. Barcelona. 

7. TELÉFON: 665600354 

8. MAIL: velesperalzheimer@gmail.com. 

9. PÀGINA WEB: www.velesperalzheimer.org 

10.  INSTAGRAM: velesperalzheimer 

11. HORARI D’ATENCIÓ:  De dilluns a divendres de 8h a 20h. 

 

MEMBRES JUNTA DIRECTIVA I ASSAMBLEES GENERALS 

 PRESIDENT: EDGAR MARTINEZ MARTINEZ. DNI 46735108M 

 VICEPRESIDENT: BERNAT UBIA RUEDA. DNI 44003666C 

 SECRETARI: TRABAL PEÑA GIMENO. DNI 46149732W 

 TRESORER: JOSEP COSTA FAH 41449887T 

 

ASAMBLEA ORDINARIA 

Data: 17 desembre 2021 

Horari: primera convocatòria 10:00h 

Número d’assistents: 3 socis  

 

PROGRAMA DE SERVEIS I ACTIVITATS 2021 

MEMÒRIA TÈCNICA 

 

2. AREA DE FORMACIÓ 

2.1. XERRADA EMILE PETIT AFAB 

●Data: 2 de novembre 2021 

●Localitat: Carrer de la Riera d’Horta, 32. , Barcelona 

mailto:velesperalzheimer@gmail.com


● Ponent: Emile Petit 

● Representant de l’associació: Trabal Peña 

● Representant de l’entitat col·laboradora:  Pilar Aceituno 

● Durada: 90 min. 

● Nombre de persones assistents: 22 

● Objectiu: "Navegant pel mar. Navegant per la vida". Al llarg de  

La xerrada es fa un àgil recorregut en primera persona pel món  

de la navegació oceànica i es mostren les nombroses analogies  

existents entre el que és navegar al mar i el que és el camí que seguim al llarg de la 

vida. 

● Metodologia: teòrica, potenciant la participació dels assistents 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa: 

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

● Qualitativa: 

 Punts positius: la passió i capacitat de l’Emile per transmetre els sentiments 

que es viuen al navegar 

 Punts negatius: només una sessió durant l’any.  

● A Millorar: la continuïtat en el futur 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: Com a navegant col·laborador de l’associació, Emile Petit 

ofereix la xerrada gratuïtament. 

 

 

2.2. XERRADA EMILE PETIT FUNDACIÓ ACE 

●Data: 2 de novembre 2021 

●Localitat: C/Numància 117. Barcelona 

● Ponent: Emile Petit 



● Representant de l’associació: Trabal Peña 

● Acompanyant responsable de l’entitat col·laboradora:  Amèrica Morera 

● Durada: 90 min. 

● Nombre de persones assistents: 25 

● Objectiu: "Navegant pel mar. Navegant per la vida". Al llarg de  

la xerrada es fa un àgil recorregut en primera persona pel món  

de la navegació oceànica i es mostren les nombroses analogies  

existents entre el que és navegar al mar i el que és el camí que seguim al llarg de la  

vida. 

● Metodologia: teòrica, potenciant la participació dels assistents. 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa  

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

● Qualitativa  

 Positiu: la passió i capacitat de l’Emile per transmetre els sentiments que es 

viuen al navegar. 

 Negatiu:: només una sessió per centre de fundació Ace, un cop l’any. 

● A millorar: augmentar nombre de sessions i centres beneficiaris en el futur . 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: Com a navegant col·laborador de l’associació, Emile ofereix la 

xerrada gratuïtament. 

 

 

2.3. XERRADA ALBERT BARGUÉS AFAB 

●Data: 9 de novembre 2021. 

●Localitat: C/Cartagena nº182. Barcelona. 

● Ponent: Albert Bargués. 

● Representant de l’associació: Edgar Martinez. 



● Acompanyant responsable de l’entitat col·laboradora:  Pilar Aceituno. 

● Durada: 90 min. 

● Nombre de persones assistents: 18 

● Objectiu: "Navegant pel mar. Navegant per la vida". Al llarg de  

la xerrada es fa un àgil recorregut en primera persona pel món  

de la navegació oceànica i es mostren les nombroses analogies  

existents entre el que és navegar al mar i el que és el camí que seguim al llarg de la  

vida. 

● Metodologia: teòrica, potenciant la participació dels assistents. 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa  

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

● Qualitativa  

 Positiu: la passió i capacitat de l’Emile per transmetre els sentiments que es 

viuen al navegar. 

 Negatiu:: només una sessió per centre d’AFAB, un cop l’any. Potser per 

afectats en fases avançades pot ser massa llarg. 

● A millorar: augmentar nombre de sessions i centres beneficiaris en el futur . 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: Com a navegant col·laborador de l’associació, Albert Bargués 

ofereix la xerrada gratuïtament, durant l’any 2021. 

 

2.4. XERRADA ALBERT BARGUÉS FUNDACIÓ ACE 

●Data: 9 de novembre 2021 

●Localitat: Carrer Taquígraf Garriga nº 6. Barcelona 

● Ponent: Albert Bargués 

● Representant de l’associació: Edgar Martinez 

● Representant de l’entitat col·laboradora:  Anna 



● Durada: 90 min. 

● Nombre de persones assistents: 25 

● Objectiu: "Navegant pel mar. Navegant per la vida". Al llarg de  

La xerrada es fa un àgil recorregut en primera persona pel món  

de la navegació oceànica i es mostren les nombroses analogies  

existents entre el que és navegar al mar i el que és el camí que seguim al llarg de la 

vida. 

● Metodologia: teòrica, potenciant la participació dels assistents 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa: 

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

● Qualitativa: 

 Punts positius: la capacitat extraordinària de l’Albert  per transmetre els 

sentiments que es viuen al navegar 

 Punts negatius: només una sessió a l’any per ACE 

● A Millorar: la continuïtat en el futur. Més sessions. 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: Com a navegant col·laborador de l’associació, Albert Bargués 

ofereix la xerrada gratuïtament, durant l’any 2021. 

 

 

2.5 CONCURS DE DISSENY D’UN CLASE MINI.  

2.5.1 CENTRES DE DIA FUNDACIÓ ACE 

●Data: al llarg del novembre fins a finals d’any. 

●Localitat: Carrer Taquígraf Garriga nº 6.  C/Numància 117 

● Representant de l’entitat col·laboradora:  Amèrica Morera 

● Durada: un parell de sessions de 1,5h. 

● Nombre de persones participants: 50 



● Objectiu: engrescar als usuaris dels centres de dia a dissenyar i pintar com anirà 

pintada l’embarcació de la associació. Es busca que el participant es faci seva 

l’embarcació i que un cop escollit el guanyador, pugui visitar l’embarcació al taller per 

veure com ha quedat. 

● Metodologia: pràctica 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa: 

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

● Qualitativa: 

 Punts positius: estimular els usuaris amb una activitat de dibuix, intentant fer-

los participes del nostre vaixell de regates. 

 Punts negatius: haver limitat a dos colors el disseny (colors de l’associació, pot 

haver limitat la seva creativitat 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: 0€ 

 

2.5.2  CENTRES DE DIA AFAB 

●Data: al llarg del novembre fins a finals d’any. 

●Localitat: Carrer Cartagena nº182 i C/Riera d’Horta nº32. Barcelona 

● Representant de l’entitat col·laboradora:  Pilar Aceituno 

● Durada: un parell de sessions de 1,5h. 

● Nombre de persones participants: 40 

● Objectiu: engrescar als usuaris dels centres de dia a dissenyar i pintar com anirà 

pintada l’embarcació de la associació. Es busca que el participant es faci seva 

l’embarcació i que un cop escollit el guanyador, pugui visitar l’embarcació al taller per 

veure com ha quedat. 

● Metodologia: pràctica 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

 

 



● Quantitativa: 

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

● Qualitativa: 

 Punts positius: estimular els usuaris amb una activitat de dibuix, intentant fer-

los participes del nostre vaixell de regates. 

 Punts negatius: haver limitat a dos colors el disseny (colors de l’associació, pot 

haver limitat la seva creativitat 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: 0€. 

 

 

 3. ACTIVITATS A L’ENTORN LITORAL 

 

3.1. SORTIDA AMB GOLONDRINES FUNADACIÓ ACE (USUARIS C/NUMÀNCIA) 

●Data: 9 de novembre 2021. 

●Localitat: Portal de la Pau. Port de Barcelona.  

● Representant de l’associació: Trabal Peña. 

● Guia i explicacions: Trabal Peña. 

● Acompanyant responsable de l’entitat col·laboradora:  Amèrica Morera. 

● Durada: 60 min. 

● Tipus d’activitat: compartida. Afectat amb familiar. 

● Nombre de persones assistents: 40 

● Objectiu: Conèixer el port de Barcelona i les seves diferents zones, des de l’aigua, en 

la mítica embarcació barcelonina. Primera activitat de iniciació a la navegació. 

● Metodologia: pràctica. 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa  

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 



● Qualitativa  

 Positiu: sortida molt ven valorada. Van disfrutar molt, tot i que va caure una 

mica de pluja 

 Negatiu: la meteorologia  

● A millorar: augmentar nombre de sessions i centres beneficiaris en el futur . 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: gràcies a l’acord arribat amb les golondrinas, l’associació no 

paga costos de les activitats fins a finals del primer trimestre del 2022. 

 

3.1.CONFRADIA DE PESCADORS DE BARCELONA FUNDACIÓ ACE 

3.2. Visita a la confraria de pescadors de Barcelona amb subhasta exclusiva. FUNADACIÓ 

ACE (Usuaris c/Numància i c/Taquígraf Garriga) 

●Data: 12 de desembre 2021. 

●Localitat: Moll del Rellotge. Barceloneta.  Port de Barcelona.  

● Representant de l’associació: Edgar Martinez. 

● Guia i explicacions: José Juárez, patró major de la confraria. 

● Acompanyant responsable de l’entitat col·laboradora:  Amèrica Morera. 

● Durada: 2,5h.  

● Tipus d’activitat: compartida. Afectat amb familiar. 

● Nombre de persones assistents: 40 

● Objectiu: Conèixer l’Historia del Moll del Rellotge, així com de la confraria, la situació 

actual de la pesca al litoral barceloní i les seves espècies pesqueres. Gaudir i participar 

d’una subhasta exclusiva amb peix real. Un cop finalitzada el peix es reparteix entre les 

famílies assistents.  

● Metodologia: pràctica. 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

● Quantitativa  

 Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat previ a la 

realització 

 



● Qualitativa  

 Positiu: sortida molt ven valorada. Van gaudir molt. Activitat molt 

participativa, ja que eren els afectats qui simulaven la compra del peix. 

 Negatiu: res 

● A millorar: intentar aconseguir repetir l’activitat 

● Cost pels participants: 0€ 

● Cost per l’associació: regal de la confraria de pescadors de Barcelona, en mostra de 

suport a la iniciativa de l’associació. 

 

 

 4. AREA DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

4.1 Acords de col·laboració amb regatistes de la classe MINI. 

 

 4.1.1 Acord de col·laboració amb Emile Petit: el 5 d’Octubre, s’arriba a un 

acord de col·laboració amb el regatista de classe MINI Emile Petit, en el 

qual el navegant es comprat a cedir els seus espais de patrocini a 

l’associació Veles per l’Alzheimer. A canvi els associats Edgar Martinez 

Martinez, Trabal Peña Gimeno i Bernat Ubia Rueda, es comprometen a 

realitzar assessorament gratuït al navegant, així com (sempre que el seu 

volum laboral ho permeti) els refits o manteniment de l’embarcació, 

aportant la seva ma d’obra com a professionals de manteniment i 

reparacions d’embarcacions. El navegant, sempre es farà càrrec dels costos 

dels materials fungibles i inventariables a utilitzar. 

 

 4.1.2. Acord de col·laboració amb Tomas Ruiz: El 2 de novembre, s’arriba 

a un acord amb Tomas Ruiz regatista de classe MINI. Les condicions de 

l’acord son les mateixes que les de Emile Petit. 

 

 

4.2 PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AL SALÓ NÀUTIC DE BARCELONA 

El passat 13 d’Octubre, es presenta al Saló nàutic, l’associació Veles per 

l’Alzheimer. La presentació es realitza a l’espai de mar, amb l’acompanyament i 

participació de la FNOB, representada per Carlos Clastre director de 

comunicacions, MMB amb el seu director Enric Garcia, INB amb la seva 

directora Mireia Latre, Fundació Ace amb America Morera subdirectora 

d’atenció diürna i AFAB amb la seva directora Inmaculada Fernandez. 

 

 

 



 5. FONTS DE DIFUSSIÓ 

 

Objectiu: 

- Fer difusió de l’associació 

- Donar a conèixer les activitats realitzades 

- Apropar a la ciutadania l’activitat que fan persones malaltes i familiars 

- Sensibilitzar sobre la malaltia 

 

5.1 PREMSA 

5.1.1  Diario El Canal 

9 de novembre del 2021. El diari especialitzat en premsa  nàutica publica un 

article sobra l’associació, explicant la raó de la seva fundació, així com els seus 

objectius. 

5.2 PÀGINA WEB  

 Nom: velesperalzheimer.org 

 Activitat: Publicació de notícies i activitats 

 Objectiu: donar a conèixer l’associació i les seves activitats a la ciutadania 

 

5.3 INSTAGRAM 

 Nom: velesperalzheimer 

 Activitat: Publicació de notícies i activitats 

 Objectiu: donar a conèixer l’associació i les seves activitats a la ciutadania 

 Actualitzacions: setmanal 

 Publicacions: 17 

 Seguidors: 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


