
 

 
 
 
 

 

Fundació SARquavitae col · labora amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un 

estudi sobre trastorns del son en persones amb demència i deteriorament cognitiu 

 

Les dues entitats analitzaran la influència de la luminoteràpia en els trastorns del son i canvis 

emocionals en les persones grans amb deteriorament cognitiu lleu. 

 

 

Marratxí, 7 de novembre de 2013.- La Fundació SARquavitae i l'equip de recerca de 

Neurofisiologia del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), 

coordinat per la professora Dra Cristina Nicolau Llobera, col · laboraran en un estudi sobre la 

influència de la llum en les persones grans amb demències incipients. La investigació, presentada 

i avaluada favorablement pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica de les Illes Balears (CEIC), 

monitoritzarà a ancians usuaris del centre SARquavitae Can Carbonell de Marratxí (Mallorca) 

durant tot un any. 

 

L'estudi mesurarà, entre altres, els ritmes biològics, i canvis emocionals de persones majors del 

centre i els que acudeixen regularment al centre de dia, per observar la influència de la llum en la 

qualitat del seu somni, nivell d'agitació i estat d'ànim . 

 

Els resultats del projecte serviran per comparar la resposta emocional i la qualitat del son d'avis 

amb una adequada exposició solar, que és el cas dels usuaris del centre de dia SARquavitae Can 

Carbonell, en relació amb altres persones que tendeixen a romandre moltes hores a seu domicili 

al llarg del dia. Els resultats obtinguts permetran valorar l'eficàcia de la luminoteràpia en aquest 

tipus de persones. 

 

L'acord de col · laboració ha estat signat per Llorenç Huguet, Rector de la UIB, la Dra Cristina 

Nicolau, i per Javier Jiménez, director de la Fundació SARquavitae. A l'acte ha assistit l'equip 

d'investigadors del projecte i Antonio Calvo, director del centre residencial SARquavitae Can 

Carbonell de Marratxí. 

 

Durant la signatura del conveni, Javier Jiménez, director de la Fundació SARquavitae, ha volgut 

subratllar el compromís de SARquavitae amb la creació de coneixement i investigació "dirigits a 

millorar la qualitat de vida de les persones, així com el permanent oferiment a col · laborar amb 

la Universitat pública ". al seu torn el Llorenç Huguet ha agraït la col · laboració de SARquavitae 

en aquest projecte. dues entitats han reiterat una vegada més la voluntat de seguir desenvolupant 

els programes-convenis de pràctiques universitàries als centres de SARquavitae de Mallorca. 

 

Per la seva banda, els investigadors de la UIB , encapçalats per María Cristina Nicolau , 

professora titular de l'àrea de Fisiologia i Membre del Departament de Biologia de la UIB , 

també ha parlat de la implicació de SARquavitae en el projecte i ha explicat que van seleccionar 



 

 
 
 
 

a SARquavitae perquè necessitaven un centre residencial "en què la llum solar formés part del 

dia a dia , i SARquavitae Can Carbonell complia perfectament aquest requisit”. 

 

SARquavitae ofereix feina a 615 persones a Mallorca on compta amb 5 els centres residencials a 

Illes Balears , així com 8 centres de dia , per a un total de 892 place. També compten amb una 

delegació d'Ajuda a Domicili que atén diàriament a 280 persones de la capital mallorquina . 

 

SARquavitae (www.sarquavitae.es), plataforma integral de centres i serveis sanitaris i socials 

d'atenció a les persones a Espanya , ofereix feina a més de 10.000 professionals i atén unes 

200.000 persones a l'any . La companyia disposa de 50 centres residencials , 14 centres d'atenció 

a la discapacitat , 57 centres de dia i 3 complexos d'habitatges amb serveis , amb un total de 

10.664 places. A més , també ofereix diàriament un servei d'ajuda a domicili a més de 13.102 

persones , realitza anualment 76.600 visites d'urgències mèdiques i d'infermeria, atén diàriament 

26.500 usuaris de teleassistència i ofereix un servei de call center mèdic i social de 96.716 

trucades anuals. 
 

 

 

Per a més informació contactau amb: 

Aina Mauri Lisa 

amauri@llorenteycuenca.com 

Iris Mauricio Arribas 

imauricio@llorenteycuenca.com 
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