EL NAIXEMENT DEL PROJECTE

La Fundación Rosa M. Vivar es va constituir el 30 de juny de 2018 des de la iniciativa civil
amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats d’espai manifestades per l’Associació
d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp en aquells moments
per realitzar les teràpies al seu col·lectiu. En aquest sentit, la Fundació va assumir la
construcció d’un centre de dia especialitzat i la confecció d’un pla de viabilitat per tal que
fos sostenible en el temps.
L’Ajuntament de Reus, compromès en aquest nou projecte de col·laboració des del
primer moment, va posar a disposició de la Fundació un magnífic terreny per ubicar el
nou centre a l’avinguda d’Antoni Planàs i Marca, número 13 de Reus. La Fundació,
juntament amb l’equip directiu de l’Associació d’Alzheimer, va dissenyar un centre
excel·lent i únic, ideat específicament per atendre el col·lectiu d’Alzheimer i millorar el
seu benestar i qualitat de vida, així com el de les seves famílies.
El nou Centre Terapèutic per a l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria es va començar a
construir amb els moviments de terres el febrer de 2019, fent l’acte institucional de
primera pedra el dia 29 de març amb el Conseller d’Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. La construcció va acomplir, de manera diligent, un exigent
calendari, i al llarg de l’estiu, es van finalitzar les obres. Els dies 26, 27 i 28 de setembre
de 2019, la setmana del Dia Mundial de l’Alzheimer i les Festes Majors de Misericòrdia
de Reus, el nou Centre va oferir unes jornades de portes obertes amb una cobertura
mediàtica sense precedents, on un miler de persones van poder visitar les instal·lacions i
els jardins amb una visita guiada explicativa de tots els seus espais, equipaments i serveis
especialitzats.
Un cop realitzats els tràmits administratius de legalització de les instal·lacions i l’activitat,
el nou Centre va acollir els primers usuaris al desembre de 2019 i ha anat incorporant-ne
molts més, els quals gaudeixen de les teràpies no farmacològiques dirigides per l’equip
de professionals de l’Associació d’Alzheimer.
La Fundació Rosa M. Vivar agraeix i reconeix explícitament els esforços de les diferents
entitats, institucions, empreses, professionals i particulars que gràcies a la seva aportació
altruista, i juntament amb el Patronat i mecenes de la Fundació, han fet possible
aconseguir aquest ambiciós repte social amb èxit i que el nou Centre Terapèutic sigui una
realitat.

