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1. PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Nom: Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp 
NIF: G43737733 
Adreça fiscal i social: C/ Dr. Ferran, 33-37, 1er pis. Edifici Creu Roja Reus 
Localitat: Reus 
CP: 43202 
Telèfon Associació: 977 328 603 
Telèfon Centre Terapèutic i Unitat de Memòria: 977 317 603  -  686 219 419 
Correu electrònic: associacio@alzheimerreus.org 
Pàgina web: www.alzheimer-reus.org 
Facebook: https://www.facebook.com/alzheimerreus/ 
Representant legal de l’entitat: Misericòrdia Sánchez García. 
Directora i coordinadora del Programa Lerin Neurocognitive Program: M Jesús Lerín Sicilia 
 
 
L’Associació ofereix diferents activitats, totes dependents de l’entitat, es decideixen en junta i es 
corroboren en assemblea 
 
 
FINS ESTATUTARIS 
Capítol 1, article 2: “ Els fins de l’associació són: 

- Desenvolupar activitats dirigides als efectes i conseqüències de l’Alzheimer i altres 
trastorns neurocognitius 

- Informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la Malaltia d’Alzheimer i altres trastorns 
neurocognitius 

- Recolzar moral i legalment als familiars 
- Donar suport psicològic als familiars 
- Realitzar activitats a l’atenció integral del malalt i del cuidador familiar 
- En queda exclòs tot ànim de lucre 

 
La memòria explicativa està estructurada segon les diferents àrees en què s’organitzen les 
activitats de l’Associació. Les àrees són les següents: 
 

1. Àrea Social 
2. Àrea Persona Cuidadora 
3. Àrea Especialitzada d’atenció integral Programa Lerin Neurocognitive Program. CENTRE 

DIÜRN I UNITAT DE MEMÒRIA, i SAD. 
4. Àrea Formació 
5. Àrea Voluntariat 

 
Enguany, a més a més, hem desenvolupat un PLA EXTRAORDINARI d’actuació degut a la crisi 
sobrevinguda per la COVID-19. El qual va portar-se a terme des del 15 de març al 8/06/2020. 
S’explica com a punt separat degut a que ha estat tractat transversalment tenint en compte totes 
les àrees d’actuació de l’entitat. 
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MENCIÓ ESPECIAL A LA FUNDACIÓ ROSA MARÍA VIVAR 
 
 
 
El nostre agraïment a Rosa Maria Vivar i la seva família per proporcionar unes instal·lacions 
adequades per a l’atenció del col·lectiu i la promoció del projecte. 
 
Agrair especialment a la seva presidenta, Sra. Margarita Oliva Vivar, la seva implicació en el 
projecte i la seva ajuda en la gestió econòmica. 
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2. ÀREA SOCIAL 

  
Informació, Orientació i Assessorament: 
 
Servei d’Informació, Orientació i Assessorament 
Assessorament legal 
Projecte Baix Camp 
 
 
 
Sensibilització i Conscienciació: 
 
Sembrant Llavors. Tallers educatius a les escoles 
Municipis Solidaris al Baix Camp 
Conferències 
Dia Mundial. 21 de Setembre 
Altres activitats de sensibilització i conscienciació 
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2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 
2.1.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

 
2.1.1.1. SERVEI INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
Servei adreçat a la població en general que s’ofereix des de les instal·lacions del programa per 
part de la directora i la treballadora social, servei gratuït obert a tota la ciutadania.  
 
Les demandes d’informació són diverses. Nosaltres informem sobre els recursos que la societat 
té per aquest col·lectiu, informem sobre aspectes de la malaltia, expliquem què és l’estimulació 
cognitiva, aclarim dubtes sobre la llei de foment de l’autonomia i atenció a la dependència, 
orientem sobre estratègies d’afrontament, assumptes legals, etc. En resum, recolzem la situació 
escoltant el cas concret. Molt sovint, el més important és tranquil·litzar, aclarir i treballar 
l’acceptació per a col·laborar en la comprensió de la situació que està vivint la persona/família 
determinada. 
 
Algunes persones que acudeixen a aquest servei no estan diagnosticades, en tal cas, informem 
dels passos a seguir per a obtenir la valoració neurològica (Unitat de Demències a l’ Institut Pere 
Mata), en cas de fases inicials també informem de l’Hospital de Dia de Neurodegeneratives i del 
nostre programa especialitzat. També, donem informació (llistat) dels centres de dia i residències 
de l’entorn de la persona. Tanmateix, en cas d’atenció domiciliària, informem sobre borses de 
cuidadors que existeixen al territori i del servei d’ajuda a domicili desenvolupat per la nostra 
entitat. Informem tant de serveis d’iniciativa pública, com privada, com del tercer sector.  
 
És un espai per a les famílies cuidadores on facilitar la recerca de solucions a la problemàtica 
concreta. Les persones arriben en un estat molt desorientat, marcat per la impotència davant la 
situació. És freqüent que sentin que les circumstàncies els hi han superat.  
 
L’atenció al públic i la informació són dels primers serveis que es van oferir  des de l’Associació i 
uns dels més sol·licitats, no únicament pels familiars sinó també per professionals, estudiants, 
etc.  

 
 

2.1.1.2. ASSESSORAMENT LEGAL 
 
Aquest servei atén a les persones que són derivades des del Servei d’Informació, Orientació i 
Assessorament. És portat a terme per un advocat col·laborador, Sr. Juanjo Manzano, qui 
altruistament orienta a les famílies segon el seus cas concret. Les entrevistes d’acollida del cas es 
fan telefònicament o per altra vis telemàtica (reforçat en context COVID) o de forma presencial a 
les instal·lacions de la seu de l’entitat a l’edifici de la Creu Roja. 
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2.1.1.3. PROJECTE BAIX CAMP 
 
Degut a l'observació de les necessitats i dificultats de traslladar-se a Reus per part de les famílies 
afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències del Baix Camp, neix aquet projecte, el 
qual consisteix en: 
 
- Apropar la tasca de l'Associació a les persones amb trastorn cognitiu i familiars cuidadors dels 
diferents territoris de la comarca, especialment a l'àrea rural. 
- Oferir Informació, Orientació i Assessorament a la població. 
- Atendre el cuidador en la situació vital (prevenir i atendre la sobrecàrrega).  
- Oferir servei respecte l'adaptació i adequació d'espais per al manteniment de la persona al seu 
entorn habitual. 
 
Amb aquest projecte volem acostar-nos a l'àmbit rural mitjançant la implantació d'un punt 
d'informació en cada municipi i poder aconseguir que en cadascun d'ells es realitzi un servei 
d'informació, orientació i assessorament, per a arribar al màxim de població possible.  
 
Per a garantir el funcionament d'aquest servei, acudeixen als pobles dues professionals 
especialitzades en demències de l'associació amb perfil de psicologia i de treball social, i aniran 
traslladant-se per tota la comarca durant diferents dies del mes tant al matí com a la tarda i així 
adaptar-se als horaris particulars de cada municipi. 
 
Aquest servei es realitza en cada poble per a poder atendre i resoldre dubtes de forma 
individualitzada i gratuïta, tant per a la persona com per a l'ajuntament.  
 
S’han unit a aquest projecte tots els territoris de la comarca signant un acord entre el propi 
ajuntament amb l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp:  
 
-Al 2018: l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Almoster, l'Argentera, Botarell, Capafonts, Maspujols, Prades, 
Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms i Vilanova d’Escornalbou. 
-A l’any 2019: municipis com a l’Arbolí, les Borges del Camp, Castellvell del Camp, Montbrió del 
Camp, Montroig del Camp, la Selva del Camp, Hospitalet de l’Infant i Vandellós. 
 
Als pobles que no acudim a realitzar aquest servei seran ,Colldejou, Duesaigües i La Febró ja que, 
el propi ajuntament comenta que hi ha molt poca població i que es derivarà a les persones 
interessades, al servei d'informació, orientació i assessorament més pròxim realitzat per 
l'associació. 
 
En el cas de Vilaplana, continuen desenvolupant un taller d'estimulació cognitiva, el qual es va 
iniciar al 2018. 
 
Durant el transcurs d’aquest projecte, i ha hagut coordinació amb les treballadores socials del 
Consell Comarcal, professionals de l'àmbit sanitari referents del municipi, associacions i diferents 
entitats per a donar a conèixer aquest servei gratuït, per tal d'assessorar a les famílies cuidadores 
i a les persones que el necessitin entorn a les demències. 
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2.1.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 

2.1.2.1. SEMBRANT LLAVORS. TALLERS EDUCATIUS A LES ESCOLES 
 
L’objectiu principal d’aquesta activitat és informar i conscienciar als nens i nenes sobre la Malaltia 
d‘Alzheimer. L’Associació va aconseguir participar de l’oferta ARE (2019-2020), la qual recull les 
activitats i els recursos educatius promoguts per les diferents àrees i serveis municipals adreçats 
a la comunitat educativa (es pot consultar al web de l’Ajuntament de Reus).  
 
Després d’anys treballant per aconseguir apropar-nos a les escoles i treballar per a la 
sensibilització i conscienciació envers aquet col·lectiu afectat per les demències i les relacions 
intergeneracionals, hem aconseguit, com a cinquè any consecutiu, formar part del Projecte 
Educatiu de la Ciutat de Reus (ARE). 
 
 
2.1.2.2. MUNICIPIS SOLIDARIS BAIX CAMP 
 
L'Associació, la qual està unida a la proposta realitzada per CEAFA (Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de persones con la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias) per 
a promoure que tots els ajuntaments es declarin SOLIDARIS AMB L'ALZHEIMER s’ha apropat a 
tots els municipis de la comarca, amb la finalitat de visibilitzar la seva actitud activa respecte a la 
qualitat de vida del col·lectiu afectat per les demències.  
 
Ser solidari amb l'Alzheimer, té com a objectiu pertànyer a una xarxa nacional d'Ajuntaments 
solidaris que reivindiquen posar en marxa una Política d'Estat de suport a l'Alzheimer que millori 
la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i la dels seus cuidadors familiars. 
 
 
2.1.2.3. CONFERÈNCIES 
 
Degut a la situació de Pandèmia derivada per la Covid-19 a l’any 2020 s’han hagut d’aturar totes 
les conferències programades.  
 
 
2.1.2.4. DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 
 
És una època de l’any molt important per a l’entitat, cada any organitzem diverses activitats per 
a sensibilitzar, conscienciar i informar a la població sobre la realitat de les demències. Cada any 
ens trobem amb un número major de població afectada, hi ha un nou cas de demència al món 
cada 3 segons. És urgent que la societat es prepari per a fer costat i atendre amb qualitat a les 
persones afectades avui i demà. 
 
El lema d' aquest any de CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 
personas con Alzheimer y otras Demencias):  “La Dependencia fuera de la Ley”. 
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Aquets any se centren les nostres reivindicacions en la Llei de Promoció de la Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de Dependència, en com afecta al nostre col·lectiu i en què 
aspectes específics s’han d’articular les mesures que millorin l’atenció a les persones amb 
Alzheimer i altres demències (binomi pacient-persona cuidadora) i no es queden fora de la 
aplicació correcta i equitativa d’aquesta Llei. 
 
Com associació, la nostra postura és de suport a qualsevol acció o mesura que pugui minimitzar 
les conseqüències i ens faci avançar cap a l’erradicació de la malaltia. 
 
Altres  reivindicacions: 

- Creació d’un cens de persones diagnosticades. 
- Crear i desenvolupar serveis i programes soci sanitaris orientats a mantenir a les persones 

amb la Malaltia d’Alzheimer i altres demències al seu entorn habitual. 
- Creació i desenvolupament de programes d’intervenció terapèutica dirigits a persones 

amb la Malaltia d’Alzheimer i altres demències en les diferents fases de la malaltia per a 
promoure la màxima autonomia i la potenciació de les seves capacitats. 

- Desenvolupament d’estructures institucionals destinades a informar i assessorar a les 
famílies i les persones cuidadores. 

- Reconeixement social dels cuidadors/es familiars, fent visible la seva tasca davant la 
societat. 

- Articular mesures encaminades a prevenir la pobresa associada a l’atenció de la persona 
amb Alzheimer i altres demències, i evitar l’exclusió social. 

- Dotar dels recursos durant tot el procés. 
- Creació de Centres de dia i residències especialitzades, amb la construcció de la 

normativa adient. 
- Establir un model soci-laboral i jurídic específic que faci conciliable la vida laboral i social 

amb les necessitats d’atenció del familiar amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències. 
- Millorar la protecció jurídica i social de les persones amb Alzheimer i altres demències. 
- Dotar de recursos a les associacions de familiars com a referents des de  l’administració 

pública i les entitats privades. 
 
 Des del nostre territori d’actuació sol·licitem col·laboració: 

- per a concertar places públiques al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer; 
- per a facilitar la proximitat dels recursos a les persones amb la malaltia i els seus 

cuidadors/es, independentment del seu lloc de residència. 
  
Com cada any volem fer sentir la nostra veu per tal de millorar la situació de les persones amb 
Alzheimer i altres demències i dels seus familiars cuidadors. 
  
La Campanya d’Informació, Sensibilització i Conscienciació de l’any 2020 ha estat la següent: 
 

- 16, 17 i 18 de setembre “Campanya Cuida’t el teu Cervell”. De les 09.00h a les 17.00h a 
les instal·lacions del Centre terapèutic per l’Alzheimer Av. D'Antoni Planas i Marca, 13 a 
Reus, un equip professional composats per dos neuropsicòlogiques de l’Associació 
realitza gratuïtament una valoració neuropsicològica a totes les persones interessades 
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valoracions neuropsicològiques de cribratge del funcionament cognitiu amb informe de 
devolució. (Els resultats els exposem a l’apartat sensibilització i Conscienciació). 

- 21/09/2020 Taules informatives i petitòries a Reus. Les taules situades des de les 09.00h 
a les 20.00h en el C/ Llovera, cantonada Pl. Llibertat i al C/Monterols cantonada Pl. 
Mercadal. Reus. 

- 21/09/2020 Missatge ELS BOTIGUERS DE REUS. l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns 
neurocognitius Reus i Baix Camp, va convidar a participar els botiguers de Reus un altre 
any penjant el nostre LOGO a les botigues.  

- 21/09/2020. Van demanar els socis i col·laboradors que ens acompanyessin a nosaltres i 
a totes les famílies afectades, canviant la foto de perfil en Facebook utilitzant el LLAÇ 
VERD (que els hi van facilitat) per donar visibilitat a la malaltia en les xarxes socials.  

- 21/09/2020. Van demanar els Ajuntaments dels municipis solidaris Baix Camp la 
possibilitat de col·laborar tornant a penjar el llaç de color verd (que van adquirir durant 
l'any 2019) a la porta del ajuntament durant un dies i també fer actes simbòlics per a 
donar visibilitat a la malaltia. 

 
 
2.1.2.5. ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
L’Associació participa en diverses activitats a la comunitat amb la finalitat de donar-se a conèixer 
i ser propera a les persones que puguin necessitar informació i orientació. Les activitats 
programades per a l’any 2020 es van anular degut al COVID, exceptuant LA CAMPANYA:  CUIDA 
EL TEU CERVELL. 
 
 
2.2. RESULTATS OBTINGUTS; 

 
2.2.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

 
2. 2.1.1. SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
S’han realitzat 179 entrevistes, en les qual s’ha donat atenció a 272 persones. Aquest any no s’han 
atès  estudiants en el servei ja que s’ha donat atenció des de l’àrea de coordinació del centre. 
El perfil de la persona que acudeix al servei és d’una dona de Reus, filla de la persona amb trastorn 
neurocognitiu, que arriba al servei des de les activitats de l’associació o la pàgina web/xarxes 
socials. D’una mitjana d’edat de 55 anys i que és el primer contacte que té amb l’associació. 
Les persones amb trastorn neurocognitiu vinculades a les persones han acudit al servei: un 87% 
tenen algun tipus de diagnòstic relacionat amb Malaltia Alzheimer o altres trastorns, i el tipus de 
demanda que es manifestava a les entrevistes tenia relació amb el Programa d’Estimulació 
cognitiva (48%), seguit d’informació i orientació sobre la Malaltia d’Alzheimer (52%). 
 
Seguidament mostrem aquestes dades amb més detall i amb gràfics: 
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GÈNERE 
un 66% són dones i un 34% són homes. 
 

 
 
 
PROCEDÈNCIA 
Les persones que han acudit al servei d’informació són en un 57% de la mateixa ciutat de Reus, 
un 13% provenen d’altres municipis de la comarca del Baix Camp, i destaca que un 30% prové 
d’altres comarques (normalment del voltant com ara Tarragonès o Alt Camp). 
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VINCLE AMB LA PERSONA AMB TRASTRON NEUROCOGNITIU 
Les persones que demanen la informació són principalment (59%) els fills/es de les persones amb 
trastorn neurocognitiu o alteracions. Un 13% tenen una relació de parella, mentre que un 15% és 
la mateixa persona afectada que acudeix al servei d’informació. En menys mesura, un 4% són 
parentius de nora/gendre,  un 5% són persones amb altres tipus de vincle familiar, un 3% no té 
cap parentesc directe i un 1% són cuidadors contractats. 
 

 
 
 
 
MITJÀ PEL QUE ARRIBA AL SERVEI 
EL mitjà pel qual una persona arriba a l’Associació a demanar informació és amb un 18% les 
mateixes activitats que realitza la mateixa entitat. Un 16% és per contactes informals o “boca a 
boca”; un 15% per la pàgina d’internet i xarxes socials. Un 13% a través dels mitjans de 
comunicació, i un altre 13% per derivació o informació rebuda per part dels serveis socials 
d’atenció primària. Des de la Fundació Rosa Maria Vivar a través de les actuacions i campanyes 
que ha realitzat s’han atès un 7% del total, el mateix percentatge que persones derivades  o 
informades des de serveis sanitaris d’atenció primària. Un 3% acudeix des de la unitat de 
demències de l’EAIA; un 2% des del mateix Hospital i un 2% des del projecte Baix Camp i 4% de 
les atencions han arribat des d’altres canals no contemplats. 
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DIAGNÒSTIC DE LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU 
Fent referència a les persones en cas de que arribessin a ser usuàries, un 64% ja tenien un 
diagnòstic de trastorn neurocognitiu o similar previ. Un 18% no havia rebut cap diagnòstic 
relacionat amb aquestes patologies i un 17% acudien amb diagnòstics d’altes tipus. Només un 1% 
de les entrevistes referia a persones amb diagnòstic d’ictus.  
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TIPUS DE DEMANDA:  
La demanda rebuda en el servei ha estat un 68% un interès pel programa d’estimulació que duu 
a terme l’Associació amb els diferents serveis, un 26% han sigut entrevistes que anaven més 
orientades a donar informació i orientació sobre els trastorns neurocognitius i l’Alzheimer i un 6% 
eren demandes directes sobre grups de psicoeducació de les persones cuidadores. 
 

 
 
 
 
2.2.1.2. ASSESSORAMENT LEGAL 
 
L’advocat col·laborador ha atès 7 casos. Als quals ha fet assessorament legal. A tots les ha fet 
atenció telefònica i a més amb 5 casos ha complementat l’atenció telefònica amb atenció 
presencial.  
 
 
2.2.1.3. PROJECTE BAIX CAMP 
 
COORDINACIÓ I DEMANDA INFORMACIÓ 
S’han dut a terme actuacions en 1 municipi de la comarca. Visita a Riudoms el dia 19/02/20. 
El nombre de entrevistes realitzades en la visita realitzada van ser: 1 entrevista amb 2 persones 
en el municipi de Riudoms.  
 
 
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA A TERRITORIS DE LA COMARCA BAIX CAMP. VILAPLANA 
Consisteix en un taller d’estimulació cognitiva el qual va dirigit a una població amb certes 
dificultats cognitives i funcionals i que no tenen la facilitat de vindre al nostre centre especialitzat 
en teràpies cognitives. Aquest nou format facilita que els habitants de Vilaplana puguin gaudir de 
les teràpies que oferim des de l’Associació sense haver de desplaçar-se a un altre poble. 
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Les sessions es realitzen tots el dimarts i dijous d’11.00h a 13.00h. Al Juny hi havia 6 persones 
inscrites i al Setembre es va incorporar 1 persona, arribant a les 7 persones màximes establertes 
pel conveni signat. 
 
En el taller es treballa l’estimulació cognitiva, les activitats de la vida diària, psicomotricitat, 
laborteràpia i diferents jocs d’estimulació cognitiva i memòria.  
 
Totes les persones participants són persones que es coneixen molt bé entre elles i compten amb 
un gran recolzament per part del veïnat, l’ajuntament i els propis familiars.  
 
-Assistència als tallers Vilaplana: la mitja mensual d’assistència és del 90% (sempre que algú no 
assisteix ho justifica informant a la monitora del motiu de la no assistència amb antelació). De les 
persones usuàries assistents al taller el 71.4% són dones i el 28.6% són homes d’entre 83 i 92 
anys d’edat. Totes són persones viudes i viuen soles. 
 
-Característiques cognitives i funcionals: un 15% de les persones usuàries tenen diagnosticat un 
deteriorament cognitiu lleu, el 85% usuaris/es assisteixen per exercitar la memòria. En el cas dels 
usuaris/es amb dificultats cognitives la monitora dóna un recolzament personalitat creant 
activitats específiques adients a les capacitats i habilitats de la persona.  
 
-Funcionalitat: el 15% té dificultats de mobilitat degut a una malaltia de deteriorament muscular 
amb necessitat d’ajuda d’un familiar que l’acompanyi a l’entrada i a la sortida del taller. La resta, 
el 86%, tot i tenint una edat avançada, mantenen un nivell d’autonomia molt elevat. 
 
-Estudis acadèmics, el 71% de les persones usuàries tenen escolaritat bàsica, el 14% té un cert 
nivell d’estudis acadèmics i un 14% manca d’escolaritat.  
 
Totes són persones molt participatives i mostren una molt bona predisposició davant les 
activitats, existeix molt bon feedback entre la monitora del grup i entre les mateixes persones 
usuàries; això facilita la feina al monitor i ajuda a crear un bon ambient de treball en les sessions 
terapèutiques.  
 
Durant el 2020, i degut a les mesures restrictives imposades pel govern derivat de la pandèmia 
per la Covid-19, el taller ha sigut paralitzat i reiniciat en diferents ocasions: 
 
El taller es va iniciar el 14/01/20 i es va aturar el 5/03/20 degut al inici de la pandèmia.  
Del 9/06/20 al 9/07/20 es va reiniciar amb totes les mesures de seguretat establertes 
desenvolupant-se de manera adient.  
El període de vacances d’estiu va estar des del 10/07/20 fins al 7/09/20 reiniciant un altre cop el 
8/09/20.  
Des del dia 22/10/20 fins el 19/11/20 es va aturar degut a la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 
d'octubre en la que es deia “en els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i 
comunitàries grupals que impliquin pressencialitat”.  
El Taller es va posar en marxa el dia 24/11/20 i fins el 22/12/20 al començar el període de 
vacances pel Nadal.   
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En total s’han fet 16 sessions des del 14/01/20 fins al 5/03/20 i 31 sessions des del 9/06/20 fins 
al 22/12/20.  
 
Les valoracions expressen un resultat de gran satisfacció per part de les persones usuàries del 
taller i dels seus familiars ja que queda reflectit en la pròpia assistència i en les reunions informals 
que la monitora crea dintre del mateix grup per fer la valoració de les activitats.  
 
 
2.2.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 
2.2.2.1. SEMBRANT LLAVORS. TALLERS EDUCATIUS A LES ESCOLES 
 
SESSIONS FORMATIVES EN LES ESCOLES 
 
Visita a l'escola Isabel Besora de Reus per explicar que és l'Alzheimer  
24/01/ 2020  
Horari: 9:30h-12:30h 
Lloc: Escola Isabel Besora Reus 
Assistents: Ananda García Gómez (Psicòloga de centre de dia especialitzat en Alzheimer) i 27 
alumnes de quart A i 25 alumnes de quart B de primària.  
Nombre d’alumnat: 52 alumnes 
Un professional de l'associació va acudir per petició de l'escola Isabel Besora per explicar de prop 
que és l'Alzheimer i la importància que tenen els més petits a l'hora d'estar i cuidar a les persones 
amb demència. Van ser uns moments molt emotius per la curiositat i l’interès que van transmetre 
a l'hora de conèixer més sobre aquesta malaltia. 
 
A l’any 2020, degut a la Pandèmia causada pel COVID-19, es va aturar aquesta activitat presencial, 
dins de les aules escolars. 
 
 
INTERCANVI INTERGENERACIONAL AMB CONTEXT COVID 
 
14/12/2020 al 18/12/2020 
Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer i altres trastorns Neurocognitius i “Escola Isabel Besora, 
d’educació Infantil I Primària” (Reus). 
Des de l’entitat apostem per l’intercanvi generacional com a eina potenciadora de l’empatia i 
afectivitat entre persones, és per això que cada any, el centre comparteix un dia amb els nens i 
nenes de l’escola Isabel Besora de Reus.  
Degut a la situació sanitària de la COVID hem tingut que reorganitzar l’intercanvi, no hem volgut 
perdre aquesta oportunitat de contactar amb els nens i nenes d’entre 8 i 10 anys de l’escola, ja 
que sempre és una activitat que resulta molt enriquidora per a totes les parts.  
Aquest cop, cada persona usuària li ha fet una targeta nadalenca a un dels nens i nenes amb un 
missatge personalitzat en el que li desitjava un Bon Nadal i un Feliç Any Nou, i a la inversa. Les 
persones usuàries van realitzar-les amb molta il·lusió perquè sempre els genera un estat de 
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benestar emocional el fet de compartir unes paraules amb els infants, els quals tracten a les 
persones usuàries sense fer-se idees preconcebudes envers la seva malaltia.  
Tot i que aquest any hagi estat d’una manera menys propera físicament, la màgia d’aquest 
intercanvi ha estat present. 
 
 
2.2.2.2. MUNICIPIS SOLIDARIS. PROJECTE BAIX CAMP 
 
Els ajuntaments es van unir a aquesta proposta on es comprometen a informar i sensibilitzar als 
seus ciutadans sobre la malaltia i les seves conseqüències, promovent accions relacionades per a 
millorar la qualitat de vida de les persones afectades amb demència i la dels seus cuidadors 
familiars. Aquestes accions de sensibilització es realitzen mitjançant la instauració d'un punt 
d'informació dins del Projecte Baix Camp, actes solidaris, concursos, xerrades, etc. 
 
L'associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, va aconseguir a l'any 2019, que tots els ajuntaments 
de la comarca siguin solidaris amb la malaltia d'Alzheimer. El 2020, pel Dia Mundial de l’Alzheimer, 
s’ha fet un recordatori a tots els ajuntaments solidaris, de la possibilitat de col·laborar tornant 
a penjar el llaç de color verd (que van adquirir durant l'any 2019) a la porta del ajuntament durant 
un dies. També se’ls va proposar realitzar algun tipus d'acte simbòlic per a donar visibilitat a la 
malaltia, com per exemple llegir un poema a l'ajuntament a les dotze del migdia, cantar cançons 
a l'escola i/o organitzar alguna activitat esportiva, tenint en compte totes les restriccions 
derivades de la pandèmia.  
 
Van rebre confirmació del Llaç verd penjat de l’Ajuntament d l’Albiol i de l’ajuntament de Botarell, 
mitjançant fotografies. A més, l’Ajuntament de Botarell va organitzar un Taller a la Biblioteca 
Municipal on els nens i les nenes van preparar un Memory amb taps d'ampolla i després van 
poder-hi jugar una estona. Ens varen enviar fotografies fetes durant el desenvolupament de 
l’activitat.  
 
 

2.2.2.3. DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 
 
Els resultats de les activitats realitzades envers el Dia Mundial són: 
 
21/09/2020 TAULES INFORMATIVES I PETITÒRIES A REUS.  
Les taules es van situar com estava planificat i amb l’horari programat: de les 09.00h a 
les 20.00h en C/ Llovera, cantonada Pl. Llibertat i al C/ Monterols cantonada Pl. Mercadal. Reus. 
 
A part de la Junta, socis, voluntaris i treballadors, hi va haver col·laboració d’amics dels socis/es, 
els quals ens van donar suport i ajuda, podent fer una gran difusió i es van recollir 1.340 euros. 
Les persones que estaven a les taules van donar informació a les persones interessades. 
 
També van demanar que la il·luminació de la façana de la Capsa Gaudí fos de color verd en motiu 
del dia Mundial de l'Alzheimer a les 20.00h. L’Alcalde i la Regidora de Benestar Social de 
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l’Ajuntament de Reus juntament amb la nostre Presidenta Cori Sánchez es van fer una foto davant 
de la Capsa Gaudí en commemoració de Dia Mundial de l’Alzheimer.   
 
CARTELL ASSOCIACIÓ A LES BOTIGUES 
Es va fer arribar una còpia impresa del cartell commemoratiu del dia Mundial juntament a un 
missatge de la Presidenta de l’Associació a tots els botiguers de Reus.  
Especial menció a la Irene Franco (Responsable de Marketing del CC La Fira) per la seva aportació 
al Dia Mundial instal·lant un llaç verd gran en el Punt d’Atenció al Client per donar visibilitat a la 
malaltia.  
 
LLAÇ VERD 
El que volien era aconseguir que el major número de persones canviessin el seu perfil de facebook 
per un LLAÇ VERD durant el Dia Mundial de l’Alzheimer amb l’objectiu de donar visibilitat a la 
malaltia.  
 
Es va enviar el mateix missatge per correu electrònic als socis/es i col·laboradors/es, per facebook 
i també estava penjat al nostre web.  

 
2.2.2.4. ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 
L’Associació durant l’any participa en diverses activitats a la comunitat amb la finalitat de donar-
se a conèixer i ser propera a les persones que puguin necessitar informació i orientació.  
 
Durant l’any 2020, destaquem que s’han anul·lat les activitats compromeses per tal de donar 
prioritat a les mesures de seguretat en relació amb la Covid-19. Exceptuant la CAMPANYA CUIDA 
EL TEU CERVELL. 
 
CAMPANYA DE SALUT CEREBRAL: CUIDA EL TEU CERVELL 2na edició 
 
16/09/2021; 17/09/2020 i 18/09/2020 
Horari: De 9.00h a 18.00h 
Lloc: Centre Terapèutic i La Unitat de La Memòria  (Avinguda d’Antoni Planas i Marcà 13, Reus) 
Assistents: 76 persones (cuidadors, familiars i persones de la societat interessades) d’un total de 
130 interessats. 
 
Es la Campanya anual amb més impacte que porta a terme l’Associació 
 
Amb motiu del dia mundial del Alzheimer (21 de setembre) es va realitzar la campanya de 
sensibilització de salut cerebral per a totes aquelles persones interessades amb el seu estat 
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cognitiu. Durant la campanya es van passar un conjunt de proves neuropsicològiques (screening) 
i és van elaborar els pertinent informes de devolució. També es van derivar al Metge d’Atenció 
Primària aquelles persones que és van considerar pertinents.  D’un total de 130 persones 
interessades en participar en la campanya es van valorar en 3 dies 76. També es va organitzar 
allargar la campanya per tal de poder atendre a tots els interessats, però degut a les fortes 
restriccions per a la COVID-19 i com a mesura de seguretat per al Centre Terapèutic es van 
cancel·lar les dades fixades per a més valoracions. Aquesta campanya, està inclosa en l’estudi 
organitzat per a la FAFAC que s’inicià l’any 2019, forma part de la 2ª Edició de l’estudi. Exposem 
els resultats a continuació. 
 
Per a la realització de la campanya va ser necessari la implicació de diferents professionals: 3 
Neuropsicòlegs i 2 administratius.  
 
Dels resultats de les valoracions es va extraure que existeix una sospita de trastorn cognitiu a un 
5% del total de persones valorades.  
 
-Procedència participants: 
Pel que fa la procedència de les persones valorades en la campanya el 77% resideixen a Reus, un 
5 % en pobles del Baix Camp, el 10% a Tarragona i el 8% a altres poblacions. 
 
-Resultats valoracions: 
Del total de les 76 valoracions que es van realitzar un 63% de les persones no presentava cap 
tipus d’alteració, un 32% presentava alteracions de tipus emocional, i un 5% alteracions de tipus 
cognitiu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

63%
5%

32%

Resultats valoracions

Sense alteracions Alteracions cognitives Alteracions emocionals
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3. Àrea Cuidador 
 

3.1. Descripció de les activitats realitzades 
3.1.1. Grup psicoeducatiu  
3.1.2. Sessions formatives 
3.1.4. Teràpia Individual Psicològica 
 
3.2. Resultats obtinguts; pàg.  
3.2.1. Grup psicoeducatiu  
3.2.2. Sessions formatives 
3.2.3. Teràpia Individual psicològica 
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3.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 

3.1.1. GRUP PSICOEDUCATIU  
 
Degut a l’interès mostrat pels familiars en entendre i comprendre els canvis, tant conductuals 
com físics, que pateixen les persones amb la malaltia d’Alzheimer i a la vegada de la necessitat de 
tindre contacte amb altres persones que estiguin passant per la mateixa vivència, l’Associació va 
iniciar al 2016 el grup psicoeducatiu.  
 
Una trobada per a cuidadors/es que durant l’any 2020 té lloc un cop cada 15 dies a la seu de 
l’Associació al carrer Doctor Ferran, 33 (Reus). Els grups estan programats pels matins de 10.30h 
a 12h però també es contempla l’execució en horari de tarda (15h a 16.30h) si hi ha demanda.  
 
L’objectiu d’aquesta activitat és oferir suport i formació per aprendre a conviure amb la malaltia 
i a disminuir el nivell de sobrecàrrega dels cuidadors/es. Es pretén potenciar un procés de reflexió 
per aconseguir major competència, major capacitat per prendre decisions i augmentar 
l’autonomia i l’autoestima. El grup està obert a tota persona cuidadora que s’apropi al grup.  
 
 
3.1.2. SESSIONS FORMATIVES 
 
Durant l’any 2020 s’han organitzat diferents tallers formatius adreçats a familiars cuidadors 
(oberts a cuidadors no familiars) amb l’objectiu de proporcionar eines i informació per afrontar 
la tasques de cuidar amb millor fortalesa emocional. 
 
Taller COVID-19. A càrrec de Nuria Ruiz. Psicòloga Associació d’Alzheimer.  
Objectiu general: Amb aquesta formació vam donar un coneixement general als familiars i 
cuidadors de les persones amb Alzheimer sobre les recomanacions per a la prevenció del COVID-
19 així com de la necessitat de estar formats e informats amb l’objectiu de recuperar la confiança 
i propiciar una tornada a la normalitat amb les màximes garanties possibles. 
 
Taller “El Paper de las noves tecnologies”. A càrrec de la Nuria Ruiz i Alejandro Amezcua. 
Psicòlogues.  
Objectiu general: Prendre consciència de les tecnologies de la Informació i la Comunicació 
valorant la seva existència i les seves aportacions en la nostra vida diària.  
 
Taller “Eines per experimentar més pau i menys estres”. A càrrec de Mónica Villena. 
Col·laboradora desinteressada especialitzada en la Meditació Ishaya. 
Objectiu General: Coneixement del funcionament de la nostra ment i al seu efecte en la creació 
d'estrès i realitzar diferents exercicis pràctics basats en l’experimentació de la respiració i les 
visualitzacions per a disminuir l’estrès. 
 
Projecte formatiu “Cures Musicals en família”.  A càrrec de Mónica de Castro de Singular, Música 
i Alzheimer a través de la FAFAC.  
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Objectiu general: Aquets és un programa formatiu dissenyat per ajudar a millorar la qualitat de 
vida de les famílies que conviuen amb l'Alzheimer al seu domicili, a través de l'ús de recursos 
musicals, amb l'orientació professional d'un equip de musicoterapeutes especialitzats i 
l'acompanyament d'una persona voluntària. L’objectiu últim és recopilar una llista de música 
personalitzada pel familiar o la persona encarregada de la seva cura, que pot tenir efectes 
terapèutics en la persona amb la malaltia i ser-li útil durant molts anys. 
 
Objectius específics:  
-Aconseguir una llista de cançons personalitzada i organitzada en música relaxant i música 
activadora.  
-Aprendre a utilitzar un MP3 i l’altaveu amb la llista de cançons.  
-Aplicar la música seleccionada fent activitats, per a treure’n el màxim profit segons les 
necessitats individuals (relaxar, distreure de certes conductes, reduir l’ansietat, estimular, ajudar 
en la dutxa o a l’hora dels àpats, etc.).  
 
DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 
 
El programa s’ha desenvolupat durant 3 mesos. En aquest temps, les famílies han comptat amb 
l’ajuda d’una voluntària que, formada i supervisada pels professionals de SINGULAR Música i 
Alzheimer, ha acompanyat a les famílies participants en tot el procés. Ha anat a casa a ajudar-los 
a fer la llista de temes musicals, els hi ha ensenyat com funciona el reproductor, els auriculars i 
l’altaveu, els hi ha gravat les cançons, i ha estat amb ells per a practicar les activitats que els hi 
van proposar les musicoterapeutes. També les va ajudar a respondre l’enquesta proporcionada 
per SINGULAR Música i Alzheimer per valorar l’estat inicial i final del programa.  
 
A més a més, la formació, ha tingut una part mes grupal no presencial en la que es compartia la 
música seleccionada per les famílies i en la que les terapeutes responsables de la formació 
dinamitzaven sessions de recolzament de totes les activitats, connectats per videoconferència 
tots plegats un cop al mes. 
 
 
3.1.3. TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 
 
Aquest servei que l’Associació posa a disposició dels socis/es i a la ciutadania en general consisteix 
en una atenció psicològica centrada en una psicoeducació al voltant dels aspectes de la malaltia 
que pateix el familiar, així com estratègies per al dia a dia. A més a més també es treballen altres 
aspectes generals com són els pensaments negatius, l’activació conductual i altres tècniques de 
la teràpia cognitiu-conductual. 
 
Les sessions són d’aproximadament 1 hora i de periodicitat quinzenal o mensual, depenent de les 
necessitats. L’objectiu és acompanyar a la persona i aportar-li estratègies per a que ella mateixa 
pugui superar els reptes del dia a dia, afavorint sempre un ànim positiu. 
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3.2. RESULTATS OBTINGUTS 
 

3.2.1. GRUP PSICOEDUCATIU  
 
El grup ha vist endarrerida la seva programació degut a les condicions generades per la pandèmia 
de la COVID-19. El grup s’ha començat a reunir al setembre del 2020, obrint-se a nous 
cuidadors/es.  
 
Es van programar dues edicions de la mateixa sessió cada 15 dies per tal de donar més opcions a 
les persones cuidadores. Degut al número de persones assistent no més es feia una de las dues 
edicions programades cada 15 dies.  
 
Al mes de octubre es va dividir el grup en dos més petits per tal de donar continuïtat a l’activitat 
i complir amb les normatives, més rígides, establertes per les autoritats derivades de la pandèmia.  
 
A continuació es descriu la valoració del any 2020. 
 
Títol de les sessions realitzades: 
 
-Benvinguda. Motivació I Expectatives del grup. Funcionament. Parlem de la Memòria, del seus 
tipus i de les fases en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer.  Línia de vida. 
 
-Gestió de l’ansietat. Movem el nostre cos. La importància de l’exercici físic per a les persones 
cuidadores. 
 
-Habilitats de relació. Treballant la bona comunicació amb el familiar amb trastorn neurocognitiu: 
apropament, comunicació verbal i no verbal. 
 
-Gestió del nostre temps lliure. Els Nostres Lladres del Temps. 
 
-Empatia “Connectar emocionalment amb el familiar afectat”. 
 
-Empoderament de les àrees positives de les persones cuidadores. Història de vida. Identificar les 
satisfaccions positives de cuidar. 
 
- Casos pràctics de comunicació amb les persones amb demència. 
 
 
Lloc: Seu de l’Associació. C/ Doctor Ferran, 33. 1er pis.   
Horari: de 10.30 a 12.00h  
Nombre total de entrevistes realitzades amb cuidadors/familiars: 21 entrevistes (13 entrevistes 
telefòniques i 8 entrevistes presencials)  
 
De les 13 entrevistes telefòniques, 3 noves persones cuidadores es van incorporar als grups 
psicoeducatius, i de les 8 persones entrevistades presencialment es van inscriure 4 cuidadors/es. 
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Le resta de persones participants van enviar un mail al correu electrònic de l’Associació per 
inscriure’s.   
 
Nombre total de sessions realitzades: 11 sessions.  
Nombre total de participants que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2020: 36 
participants. 
Nombre total de persones que han participat presencialment i de forma continua en els grups 
psicoeducatius durant l’any 2020: 11 persones cuidadores.  
 
PERFIL DELS CUIDADORS/ES PARTICIPANTS DEL GRUP:  

- Gènere: El 73% són dones i el 27% homes.  
- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 64% són cònjuge , el 27% tenen 

vincle filial i 9% fratria.  
- Situació laboral: 36% de les persones estan en actiu, el 64% de les persones són jubilades. 

 
Per a conèixer l’opinió del grup, en cada una de les sessions, es va demanar el paper dels 
participants mitjançant un qüestionari de valoració de la satisfacció. Els aspectes a destacar han 
estat:  
 
Tots (100%) els participants coincideixen en que recomanarien les sessions a més persones y el 
96,3% diuen que estan molt satisfets globalment amb la sessió. El 70% dels que han participat 
diuen que el taller els hi ajuda a resoldre dubtes i preocupacions. El 96,3% comenten que tots els 
temes tractats han estat exposats amb claredat i el 92,6% pensen que els temes han estat del seu 
interès.  
 
En general i pel feedback que hem rebut per part de les persones cuidadores assistents, el grup 
els ajuda a compartir un situació complicada i sentiments, els aporta comprensió, alegria, 
alliberament i menys sensació de solitud, els aporta conceptes que desconeixien de la malaltia i 
els ajuda a anticipar-se, i a la vegada tenen una millor comprensió de la malaltia i recursos per 
tractar amb ella. 
 

 
3.2.2. SESSIONS FORMATIVES 
 
Taller formatiu COVID-19.  
Nombre de tallers realitzats: 3 
Dies i horari: 3/07 i 6/07 de 10h a 11.30h. 6/07 de 15h a 16.30h 
Lloc: Seu de l’Associació (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Nuria Ruiz de Haro, Psicòloga de la Associació.  
Assistents: 10  
 
Valoració dels participants: el 100% dels assistents recomanarien el taller i el 90% van estar molt 
satisfets per la claredat en la que van ser exposats els continguts. El 80% ha puntuat amb un 5 
(màxim puntuació) la seva satisfacció global respecte al taller formatiu.  
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Taller “El Paper de las noves tecnologies”.  
Nombre de sessions realitzades: 2 sessions d’una hora 
Dies i horari: 8/10/20 i 15/10/20 de 16h a 17h 
Lloc: Centre Terapèutic especialitzat en Alzheimer  
Impartir per: Nuria Ruiz de Haro, Psicòloga i Alejandro Amezcua, Psicólogo.  
Assistents: 5  
Valoració dels participants: el 100% dels assistents recomanarien el taller, el troben molt útil, 
interesant i els temes es van exposar amb claredat. El comentari mes representatiu és que el 80% 
dels participants van escriure al qüestionari d’avaluació: “ha sigut molt curt” “m’agradaria que hi 
hagés mes classes” “és una formació de molta ajuda”. 
 
 
Taller “Eines per experimentar mes pau i menys estrès”. 
Nombre de sessions realitzades: 2 sessions de una hora i mitja 
Dies i horari: 19/10/20 i 09/11/20 de 15.30h a 17h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Mónica Villena.  
Assistents: 5  
Valoració dels participants: El 100% han valorat amb un 5 (màxim puntuació) la seva satisfacció 
respecte al taller, l’han trobat molt interesant i el recomanarien. El 75% considera que ha sigut 
del seu interès i el 50% pensa que li serà útil a la seva vida.  
 
 
Projecte formatiu “Cures Musicals en família”.   
 
Nombre, dies i horari de les sessions formatives no presencials: Van ser 3 sessions per vídeo-
conferència el 2/10, 4/11 y 27/11 de 19h a 21h. 
 
Col·lectius destinataris i participants en el projecte.  
Van participar 5 Famílies.  
Els criteris de selecció van ser: Diagnòstic d’Alzheimer o altra demència en qualsevol fase de la 
malaltia; Viure al seu domicili; presentar algun tipus de símptoma psicològic conductual típic de 
la demència i/o dificultats en la realització de les ABVDs (activitats bàsiques de la vida diària); 
Afinitat per la música; disposar d’un dispositiu amb connexió a internet (smartphone, tauleta o 
ordinador) que li permeti veure vídeos a YouTube. Dues de les cinc famílies escollides, no han 
finalitzat el programa formatiu per diferents motius personals que no s’anomenen per una 
qüestió de confidencialitat. Es important destacar que dues de les persones cuidadores convivien 
amb la persona afectada.   
 
 
Per portar a terme aquesta formació, van participar: 
 
-1 Psicòloga coordinadora del projecte de cuidadors de l’Associació. 
-1 neuropsicòloga de l’Associació que va ajudar en la selecció de les famílies participants.  
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-2 musicoterapeutes de l’empresa SINGULAR Música i Alzheimer. Empresa de Musicoteràpia 
clínica aplicada a les persones amb demència. 
-1 representant de l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) 
-1 Voluntària.  
 
La persona voluntària forma part del nostre grup de voluntaris de l’entitat. És la persona que ha 
estat al costat de les famílies, ajudant-los a recopilar la seva música, i carregar-la en el dispositiu. 
Ha ajudat en cada cas a fer servir l'equip d’àudio i els ha acompanyat per posar en pràctica les 
activitats que SINGULAR Música i Alzheimer van recomanar durant el procés. Els criteris principals 
per a formar part del programa com a voluntària van ser el seu coneixement sobre les noves 
tecnologies i la seva motivació per ajudar a famílies que conviuen amb persones amb Alzheimer 
o altres demències. 
 
 
Calendari d’execució 
 
JULIOL. Selecció de les famílies i de la voluntària. 
AGOST. Formació de la voluntària i entrega dels qüestionaris de detecció de necessitats a les 
famílies.  
SETEMBRE. Preparació i programació del desenvolupament de les sessions i de les visites de la 
voluntària a les famílies. Convocatòria i comunicat informatiu a les famílies.  
OCTUBRE. Inici de la formació. Primera Videoconferència i inici de les visites a les famílies.  
NOVEMBRE. Seguiment de les famílies en la utilització de l’equip i 2 videoconferències.  
DESEMBRE. Entrega de l’enquesta a les famílies del programa. Recollida de resultats.  
 
PROGRAMA VIDEOCONFERÈNCIES: 
SESSIÓ 1: 2/10/2020. Música i demència. Biografia musical i reproductors. 2 hores 
SESSIÓ 2: 4/11/2020. Recursos al domicili per a demències fases inicials i avançades. 2 hores 
SESSIÓ 3: 27/11/2020. Posada en comú de les pràctiques realitzades al domicili. Comiat. 2 hores 
 
Avaluació i valoració dels resultats del projecte. 
Uns dels objectius inicials era poder gaudir d’una sessió final presencial anomenada “cafè en 
família” on faríem activitats tots plegats, i compartir les experiències viscudes. Aquesta sessió es 
va dur a terme de manera on-line i, encara que es va desenvolupar de manera molt amena tots 
van trobar a faltar la modalitat presencial. De fet, els participants han valorat en el qüestionari 
post-avaluació que el format de videoconferència no ha sigut tan efectiu com el format 
presencial.  
 
La relació de la voluntària amb les famílies ha sigut extraordinària i la peça clau per tal de 
personalitzar el procés formatiu. Tot i les limitacions imposades per la pandèmia, la voluntària va 
fer un acompanyament directe apropant-se a casa dels familiars recollint les preferències 
musicals de la persona afectada,  comunicant la llista a SINGULAR i fent un seguiment acurat de 
la família en la utilització de l’equip.  
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El valor més important d’aquesta formació han sigut els recursos humans que li han donat al 
projecte un vessant diferent per ajudar a millorar la qualitat de vida de les famílies. 
 
Al llarg del programa, les famílies han respòs a tres qüestionaris 
- abans d’iniciar el projecte Un qüestionari de detecció de necessitats,  per tal de conèixer els 
aspectes que en cas de que es poguessin millorar proporcionarien més benestar a les famílies.  
-Un altres qüestionari, dirigit al familiar cuidador amb la finalitat de recollir informació sobre els 
comportaments que presenten reptes en el dia a dia i el seu efecte amb el cuidador. Aquest 
qüestionari s’ha omplert en dos moments diferents per la persona cuidadora, just a l’inici del 
projecte i una setmana després de finalitzar-lo.  
-Un qüestionari d’avaluació global del programa, perquè la persona cuidadora valori l’experiència 
personal i l’efecte del programa sobre la persona afectada.  
 
Les conclusions generals extretes en relació a la valoració del programa són les següents: 
 
-Els hi ha agradat molt l’experiència, i per tant, pensen que la durada ha sigut insuficient.  
-Consideren que la informació rebuda abans i durant el programa ha sigut suficient. 
-Les activitats de cantar, ballar i escoltar música han resultat fàcils d’aplicar, tot i que una de les 
famílies ha dit que l’activitat de cantar li ha resultat més difícil.  
-Totes pensen que el programa ha donat resposta a les necessitats expressades en el primer 
qüestionari i que les activitats proposades de musicoteràpia han sigut adients.  
-Totes les famílies han gaudit amb el projecte i s’han sentit acompanyades, per això, 
recomanarien el programa a altres persones.  
 
 
Els aspectes positius del projecte sobre la persona amb Alzheimer o altra demència han sigut els 
següents: 
 
-Ha suposat una millora de les relacions i les interaccions positives, reduint l’aïllament. 
-Recolzament a la relaxació i a l’estat d’ànim, així com un alleujament de l’estrès, l’ansietat i les 
preocupacions.  
-Ha servit per augmentar la motivació, estimulant l’entusiasme per interactuar i participar.   
-Suposa una activitat agradable que aporta una experiència positiva i creativa. 
 
La valoració de l’experiència com a persona cuidadora: 
 
-les eines proporcionades han ajudat a les famílies a fer front a l’ansietat en relació a l’estat 
d’ànim del familiar, així com a distracció de la rutina diària, però no els hi ha donat més 
oportunitats per a interaccions creatives amb altres familiars i persones properes.  
 
Un dels punts forts de l’experiència ha sigut el seguiment personalitzat al llarg del programa de 
cadascuna de les famílies participants, sobretot per l’ajuda en l’aspecte tecnològic.  
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3.2.3. TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 
 
Aquest servei es va posar en marxa a l’abril de 2018 i des de llavors continua en actiu.  
 
A l’any 2020 s’han atès 7 persones cuidadores, amb un total de 29 visites efectives (sense comptar 
les anul·lades).  
 
El perfil de les persones cuidadores atesos  
 
Localitat de procedència: Reus 57.14%, Tarragona 28.57%, Valls 14.29% 
 
Socis de l’entitat: Socis 71.43%, No socis (amb usuari en el Centre Terapèutic) 28.57% 
 
Gènere: Dones 71.4%, homes 28.6% 
 
Edat: Menys de 65 anys 42.86%, més de 65 anys 57.14%; Essent la pacient més jove de 50 anys i 
la més gran de 84 anys  
 
Estat civil: 42.86% casats, 14.29% solteres, 28.57% divorciats i 14.29% viudos.  
 
Relació amb persona amb la malaltia: Cònjuge 71.4%, Fill/a 28.6% 
 
Persona atesa en relació als serveis que porta a terme l’Associació a les instal·lacions del Centre 
Terapèutic i La Unitat de la Memòria: No usuaris 42.86%,  Usuaris Centre de Dia 14.29%, Usuaris 
Unitat de Memòria 14.29%, Usuaris Sad 28.57 
 
Convivència amb persona amb la malaltia: 57.14% conviuen, 42.86% no conviuen.  
 
Tipus de malaltia: 71,43% Malaltia d’Alzheimer; 14,29% Seqüeles Traumatisme i no diagnòstic 
14,29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

4. CENTRE TERAPÈUTIC I UNITAT DE LA MEMÒRIA. ÀREA ATENCIÓ INTEGRAL PERSONA 
AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU: Programa LNP 

 
4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES  
 
4.1.1. PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER A PERSONES AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU LERIN 
NUEROCOGNITIVE PROGRAM. (LNP). BREU RESUM DEL PROGRAMA 
 
El Lerin NeuroCognitive Program (LNP) és un programa de rehabilitació/estimulació cognitiva, 
físic i funcional creat l’any 2003 arrel de la mancança de recursos especialitzats en l’atenció de 
les persones amb demències dins de la comarca del Baix Camp.  
 
Una directriu fonamental del programa és “posar la mirada en la persona i no en la malaltia”. 
Aquesta visió ha fet que la nostra tasca nasqués i es desenvolupés al voltant de la potenciació de 
les capacitats de la persona amb trastorn neurocognitiu i l’acompanyament a la seva família 
cuidadora. 
 
Les TNF es basen en un tractament centrat en la persona i situen el principal interès en la 
comprensió de les característiques individuals de cadascú. 
 
L’eix principal d’aquest programa són l’aplicació de les teràpies no farmacològiques (TNF), 
especialitzades en l’atenció de persones amb trastron neurocognitiu. L’objectiu del programa es 
preservar/mantenir durant el màxim de temps possible les capacitats cognitives, físiques i 
funcionals de la persona, o millorar-les, com en el cas del dany cerebral adquirit, sempre buscant 
un estat emocional positiu de la persona, fent una aproximació a la malaltia d’una forma global.  
 
OBJECTIUS: 
 

Objectius Generals: 
- Millorar la qualitat de vida 
- Prevenir l’aïllament 

 
Objectius específics: 

- Potenciar les capacitats cognitives, funcionals i físiques 
- Potenciar l’autonomia 
- Potenciar l’autoestima 
- Prevenir i atendre les alteracions conductuals 

 
 
En general, els beneficis de portar a terme un tractament d’estimulació amb les TNF’s augmenta 
els nivells de seguretat i de control de la persona atesa i reforça el manteniment de la pròpia 
identitat de la persona. A nivell general s’evidencia la reducció de l’ansietat i simptomatologia 
depressiva, comportant la reducció en l’ús de fàrmacs dirigits a controlar la conducta i l’estat 
d’ànim de la persona (antipsicòtics i antidepressius), comporta una millora de les relacions 
interpersonals, evitant l’aïllament social. S’evidencia una millora significativa en les habilitats de 



34 
 

les persones amb demència i un retràs, o en alguns casos excloure la decisió, de la 
institucionalització.  
 
El programa inclou l’atenció a la persona des de fases inicials i ofereix atenció durant totes les 
fases de la malaltia, és un programa que ofereix una atenció finalista en coordinació amb l’àmbit 
domiciliari de la persona amb trastorn neurocognitiu. 
 
A més a més, el Programa compta amb una línia de Prevenció i Sensibilització a partir de tallers a 
persones sense trastorn neurocognitiu: Tallers amb persones amb alteracions cognitives o 
deteriorament cognitiu lleuger, i tallers per a persones sense alteracions.  
 
És objectiu fonamental del Programa l’empoderament al familiar cuidador, el qual afavoreix la 
creació d’estratègies familiars que s’adeqüen a la situació; així com, dotar d’informació a les 
famílies que els permeti afrontar i gestionar les situacions noves que van sorgint durant totes les 
etapes de la malaltia, inclús més enllà, un cop la persona ha mort.  
 
Aquest suport continuat a la persona cuidadora familiar té com a objectiu enfortir el seu potencial 
en termes de cuidar, conciliar la seva vida amb la situació/procés, etc. (formació, informació, 
acompanyament estratègic, autocura sanitària i social) per a que augmenti el seu sentiment de 
control i seguretat, contribuint a l’estabilitat durant el procés, rebaixant els estats ansiosos, molt 
freqüents, en la persona cuidadora i augmentant el suport tangible, tenint en compte la càrrega 
objectiva i subjectiva durant el procés. 
 
El Programa es composa d’un seguit d’actuacions que contempla la visió integral de la persona. 
Aquesta atenció  es porta a terme a partir d’una valoració inicial (cognitiva, psicològica, física, 
funcional, emocional i social) amb l’administració de diferents test que permeten detectar les 
capacitats alterades i preservades de la persona.  
 
L’ingrés d’una persona amb trastorn neurocognitiu al programa sempre implica un procés 
d’acollida, a través d’una adaptació apropiada a cada cas, ajustant-nos al seu ritme. Es dissenya 
un Pla personalitzat d’atenció centrat en la persona i es realitza revisió continuada dels objectius 
fixats. A partir del cas particular es prepara material de les diferents àrees, amb el nivell adequat 
que ens permeti treballar amb la persona evitant la frustració. El Programa treballa amb material 
terapèutic adaptat i creat per la plantilla professional, cada TNF té un manual d’intervenció creat 
per la plantilla, sensible a les adaptacions individuals necessàries per així personalitzar l’atenció 
terapèutica.  
 
El programa treballa amb grups homogenis i també de forma individual, depenent de la teràpia. 
Quan la persona usuària comparteix espai terapèutic amb persones que presenten un rendiment 
similar s’eviten reaccions de frustració i es promou la realització de les activitats, de manera més 
positiva i satisfactòria. Els grups són homogenis,  conformats en torn de l’escala de deteriorament 
global GDS-FAST, així com les característiques intrínseques de cada persona (conductes, afinitats, 
autonomia i gustos). Els grups estan dirigits per un professional amb ràtio de 10 persones amb un 
GDS-FAST 3-4; per a GDS-FAST 4-5 un professional per a 8 persones, i en grups de GDS-FAST 6-7 
un ràtio de 6 o 4 persones per professional.  
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El Programa amb periodicitat anual emet informe neuropsicològic, funcional i fisioterapèutic de 
la persona, el qual és explicat a les famílies. Aquest informe és una eina, que nosaltres veiem de 
molta rellevància, ja que permet apropar-se a la situació present de la persona amb demència, 
sempre tenint present que tractem amb una malaltia progressiva. Aquest informe afavorirà la 
intervenció d’altres professionals que des del camp de la salut i el camp social estan treballant en 
benefici del cas concret. 
 
A mes a mes, aquest programa també presenta altres serveis, fonamentals per l’afrontament de 
la problemàtica: Atenció soci familiar; Estudi, prevenció i seguiment de la sobrecàrrega dels 
cuidadors principals; Atenció d’infermeria; Atenció a la socialització; Atenció al cuidador 
professional. 
 
El seguiment i observació de les sessions i relacions interpersonals són l’eina més valuosa. El 
contacte del dia a dia possibilita establir relacions de confiança que permeten realitzar un 
seguiment psicològic individual i continu amb cada persona usuària. L’assistència continuada 
fomenta la interacció social i l’afectivitat a més de poder realitzar un seguiment i valoració continu 
de cada situació personal i el seu desenvolupament.   
 
Es realitzen sessions de supervisió i seguiment de casos on tots els professionals posen en comú 
els aspectes relatius a l’atenció terapèutica, assistencial i sòcio-familiar. Com a protocol, els 
tècnics es reuneixen cada 12 mesos, sempre es contemplarà valorar anteriorment si s’observa un 
canvi o davant d'un episodi crític.  
 
En el transcurs de l’aplicació del programa es vetllarà per a que la persona tingui un tracte 
personalitzat, posant la mirada en que la persona sigui el protagonista en el seu procés vital 
durant les diferents etapes. Paral·lelament, els professionals duen a terme atenció i suport a nivell 
sociofamiliar, a més a més, de la prevenció i seguiment de la sobrecàrrega del cuidador/a.  
 
El Programa es porta a terme amb l’aplicació del Model lliure de subjeccions.  
 
El perfil professional de l’equip és interdisciplinari: Neuropsicologia, psicologia, educació social, 
fisioteràpia, logopeda, teràpia ocupacional, pedagogia, treball social, infermeria, auxiliars 
d'infermeria, integració social, auxiliars equivalents a gerocultor. Cada professional s’integra el 
les diferents àrees del programa treballant des d’una perspectiva transversal: Àrea d’intervenció 
amb TNF, Àrea de Neuropsicologia i psicologia, Àrea Funcional, Àrea Emocional i Àrea Familiar i 
Social. 
 
 
CLASIFICACIÓ TERÀPIES LERIN NEOROCOGNITIVE PROGRAM. TERÀPIES COGNITIVES, TERÀPIA 
D’ESTIMULACIÓ EMOCIONAL, TERÀPIES FÍSIC-FUNCIONALS 
      

- Teràpies Cognitives 
Estimulació Cognitiva; Rehabilitació Cognitiva; Estimulació Sensorial; Teràpia d’Orientació a la 
Realitat; Logopèdia; Teràpies; Emocionals; Reminiscència  
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Capacitats estimulades: Atenció, concentració i percepció; Orientació: personal, temporal i 
personal; Memòria: a curt i llarg termini, semàntica i autobiogràfica;  Llenguatge: expressió 
verbal, capacitat lectora, escriptura, comprensió oral i escrita, raonament, … ; Càlcul i lògica; Praxi: 
execució i producció d'actes motors voluntaris; Gnosies: Reconeixement d'estímuls sensorials; 
Funcions executives: Judici, raonament abstracte i planificació d'activitats.   
 

- Teràpies d’Estimulació Emocional 
T2E; Musicoteràpia; Laborteràpia; Doll Therapy; Socialització; Teràpia de Benestar Assistida amb 
Gossos 
 

- Teràpies Físic-funcionals 
Psicomotricitat; Rehabilitació de Fisioteràpia; Mobilitat Passiva; Activitats de la Vida Diària; 
Teràpia Hortícola; Estimulació Basal 
 
 
Els SERVEIS que actualment materialitzen aquest programa contemplen tot el recorregut de la 
malaltia, són els següents: 
 
-Unitat Estimulació Cognitiva. Fases inicials (S06346) 
-Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (S08070, F21182) 
-Servei d’Ajuda a Domicili (S09364) 
-Tallers de prevenció: tallers cognitius per a persones amb alteracions cognitives i deteriorament 
cognitiu lleuger; taller entrenament de la memòria (S06346) 
 
 
4.1.2. ATENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I TALLERS COGNITIUS  
 
AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR LA COMPRENSIÓ DELS CONCEPTES AMB ELS QUALS ES TREBALLA 
EN AQUESTA ÀREA I SER MÉS OPERATIUS, EVITANT REPETIR CONSTANTEMENT ASPECTES 
TÈCNICS, ADJUNTEM A LA MEMÓRIA UN GLOSARI DELS CONCEPTES QUE FAN REFERÈNCIA A 
L’ÀREA NEUROPSICOLÒGICA 
 
La demència tipus Alzheimer afecta de forma degenerativa a tot el còrtex i produeix necrosi en 
una gran quantitat de neurones del cervell (cosa que es manifesta en la conducta de la persona), 
qüestió per la qual és imprescindible la valoració neuropsicològica de la persona. També és 
fonamental donar atenció al malestar psicològic, des d’aquesta àrea es realitza suport psicològic. 
 
Es conforma un pla individualitzat del tractament, el qual es portarà a terme amb sessions grupals 
i individuals. Periòdicament es realitzarà una revisió de les probes administrades i es redactarà 
informe neuropsicològic i funcional. 
 
Les sessions, com a directriu el pla personalitzat d’actuació, integren: 

- Orientació diària en espai, temps i persona. 
- Fitxes específiques i personificades per cada camp cognitiu a treballar. 
- Laborteràpia. 
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- Estimulació emocional 
- Logopèdia 
- Teràpia Basal 
- Noves tecnologies (treball d’estimulació amb ordinador). 
- Musicoteràpia. 
- Treball i observació de les AVD. 
- Altres teràpies no farmacològiques. 

 
Tasques dels tècnics: 

- Realització de fitxes cognitives. 
- Adaptació del material i avaluació del treball de forma individualitzada. 
- Seguiment continuat i registres. 
- Coordinació amb l’equip tècnic. 
- Comunicació diària, via agenda, amb els cuidadors de referència de l’usuari/a. 

 
Instruments d’avaluació: 

- Test MMSE de Folstein 
- Test del Relotge de Shulman 
- Test ADAS, Test CAMCOG 
- Winsconsin Card Sorting Test (WCST) 
- Test Stroop 
- Test de las caras de Thurtone 
- Test Barcelona Revisado (TBR) 
- GDS Reisberg 
- Test de Reproducción de la figura compleja de Rey 
- Altres 

 
 
4.1.3. ATENCIÓ FISIOTERAPÈUTICA I TALLERS FÍSIC FUNCIONALS 
 
AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR LA COMPRENSIÓ DELS CONCEPTES AMB ELS QUALS ES TREBALLA 
EN AQUESTA ÀREA I SER MÉS OPERATIUS, EVITANT REPETIR CONSTANTEMENT ASPECTES 
TÈCNICS, ADJUNTEM A LA MEMÓRIA UN GLOSARI DELS CONCEPTES QUE FAN REFERENCIA A 
L`ATENCIÓ FISIOTERAPÈUTICA.  
 
L’atenció fisioterapèutica està gestionada i es proporcionada per una fisioterapeuta. Aquesta 
atenció comprèn les valoracions de fisioteràpia per conèixer l’estat físic de la persona i els 
tractaments per millorar l’estat físic-funcional de la mateixa.  
 
Les valoracions de fisioteràpia consten dels apartats següents: la motricitat i les transferències, el 
balanç articular, el balanç muscular, la sensibilitat, la fisioteràpia respiratòria, la postura i la marxa. 
A continuació s’explica cada apartat més detalladament: 
 
- Motricitat i transferències: A nivell de motricitat, consisteix en marcar el grau d’independència 
de la persona en base a si necessita o no cap ajuda tècnica per desplaçar-se.  
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En les transferències es tracta d’indicar si la persona necessita ajuda o no per: passar de 
sedestació a bipedestació (i a la inversa), passar de decúbit supí a sedestació, girar en el llit, i 
corregir la seva postura en la cadira. 
 
- Balanç articular: Es tracta de valorar la mobilitat articular de la persona en columna vertebral 
(cervical, dorsal i lumbar) i en totes les articulacions de les extremitats superiors e inferiors. 
D’aquesta manera podem saber si pateix limitacions de mobilitat que suposin un problema per 
la seva autonomia.  
 
- Balanç muscular: Es tracta de valorar la potencia muscular de la persona a nivell de tronc i en 
la musculatura d’extremitats superiors e inferiors. D’aquesta manera podem saber si pateix 
dèficits de força que suposin un problema per la seva autonomia. En aquest apartat, també està 
present l’escala Ashworth, la qual valora l’espasticitat. 
 
- Sensibilitat: En aquest apartat es valora l’esquema corporal (si està conservat o no), la 
sensibilitat superficial i profunda, i el dolor (si pateix, en quina zona, de quin tipus, i si reacciona 
a ell). 
 
- Fisioteràpia respiratòria: Es valora la freqüència respiratòria (respiracions que fa la persona per 
minut) i el patró respiratori (abdominal o toràcic). 
 
- Postura: En aquest apartat s’indica si la persona pateix alguna desviació patològica de la 
columna (escoliosi, hipercifosi, hiperlordosi...). 
 
- Marxa: Es valora si la persona presenta una marxa patològica o no. 

 
A banda es realitzen els tests de valoració per: 
  
- Conèixer la intensitat del dolor (escala PAINAD i escala numèrica del dolor). 
- Saber el risc de caigudes de la persona (Downton i Tinetti). 
 
Els resultats obtinguts a partir d’aquesta valoració donen a conèixer l’estat físic de la persona i 
depenen, en part, de l’estat evolutiu de la malaltia d’Alzheimer i de les característiques cognitives 
i físiques que es presenten en cada etapa de la patologia. Per aquest motiu, els tractaments físics 
són diferents per cada persona i es basen en les necessitats de cadascuna. Tot i així, hi ha una 
sèrie d’objectius generals que es tenen en compte en tots els plans de tractament, els quals tenen 
com a finalitat: reduir el dolor, fomentar la mobilitat activa, mantenir la força muscular, i 
estimular l’equilibri i la marxa; estimulant en conjunt altres àrees com: la funcional, la cognitiva, 
la social i l’emocional. 
 
A partir dels canvis esdevinguts en la gestió i organització del treball degut a la pandèmia per la 
COVID-19, per aconseguir els objectius proposats es porten a terme les següents activitats: 
 
- Sessions grupals de psicomotricitat: Es realitzen diàriament a cada sala-bombolla a càrrec de la 
monitora corresponent, tenen una durada aproximada de 45 - 60 minuts, i en ella es porten a 
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terme exercicis de mobilitat de tot el cos i activitats de coordinació, així com circuits de marxa 
amb/sense obstacles, per mantenir l’estat físic de la persona. En finalitzar la sessió, tot el material 
utilitzat es desinfectat. 
 
- Sessions d’activitat física: Es realitzen en grup reduïts (màx. 6 persones de la mateixa sala-
bombolla), a càrrec de la fisioterapeuta. Aquestes sessions tenen una durada de 50 - 60 minuts, i 
en elles es fomenta el treball aeròbic en circuits de marxa per passarel·la, escala-rampa, amb 
obstacles o sense; o bé, el treball aeròbic en pedals o bicicleta estàtica. A banda, es treballa més 
específicament la mobilitat activa i la potencia muscular, en base a les necessitats de les persones. 
En finalitzar la sessió, tot el material fet servir es desinfectat. 
En base a la quantitat de grups reduïts, l’horari setmanal de les persones usuàries i els recursos 
humans de què disposem, cada grup rep una sessió d’activitat física cada dues setmanes. 
 
- Sessions individuals de fisioteràpia: Les sessions individuals de fisioteràpia es procuren realitzar 
una vegada al mes o cada mes i mig en totes les persones usuàries, tenen una durada aproximada 
de 30 min. En elles es fa especial èmfasis al tractament del dolor, i al manteniment de la mobilitat 
en els casos de demència severa. 
 
Instruments de valoració 
 
Els instruments de la valoració de fisioteràpia ja descrits anteriorment:  
Motricitat i transferències 
Balanç Articular (BA) 
Balanç Muscular (BM) i Escala Ashworth 
Sensibilitat 
Fisioteràpia respiratòria 
Postura corporal i marxa 
 
I els tests de valoració afegits: 
Escala Numèrica del Dolor 
Escala de valoració del dolor en persones amb demència avançada (PAINAD) 
Escala Tinetti 
Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993) 
 
 
4.1.4. ATENCIÓ I ESTUDI DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 
 
Les Activitats de la Vida Diària (AVD) són el conjunt de conductes que una persona executa tots 
els dies o amb freqüència quotidiana per a viure de manera autònoma i integrada en el seu medi 
ambient i complir el seu paper social. 
 
Les AVD’s es classifiquen en tres grups. Les activitats bàsiques les quals se centren en la mobilitat 
i l'auto-cura bàsica, i que permet a l'individu a viure sense una atenció contínua. Les activitats 
instrumentals són les que mantenen l'adaptació amb l'entorn i permeten una independència amb 
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la comunitat. I, finalment, les avançades que  són les especialment complexes que ens permeten 
el control del medi físic i social. 
 
De manera anual es realitza una valoració funcional mitjançant entrevistes amb els cuidadors 
principals de cada persona usuària. En aquestes entrevistes s'administra l'Escala d'Activitats de la 
Vida Diària del Test Barcelona II, compost per una sèrie de qüestions que permeten obtenir 
informació sobre el nivell d'autonomia i/o dependència de cada persona en les execucions de les 
activitats bàsiques de la vida diària i instrumentals-avançades. 
 
L'Escala d'Activitats de la Vida Diària del Test Barcelona II es presenta en dues parts. La primera 
part avalua les capacitats avançades i instrumentals (0-60 punts) i la segona part les capacitats 
instrumentals senzilles i bàsiques (0-40 punts). Les puntuacions seran interpretades de menor a 
major, és a dir, quant menor puntuació obtingui l'usuari en l'escala major serà la seva autonomia, 
per tant, més independent. 
 
 
4.1.5. LOGOPÈDIA 
 
Els canvis estructurals provocats per la malaltia d’Alzheimer no afecten únicament a la memòria, 
sinó que també provoquen l’alteració progressiva de totes les funcions cognitives superiors, entre 
elles es troba el llenguatge. Des de l’inici d’aquesta malaltia, la competència comunicativa 
comença a alterar-se. El llenguatge de les persones afectades per aquesta demència es manifesta 
amb diverses característiques, les quals són molt variades en cada usuari, en funció de l’etiologia 
i la progressió de la malaltia. En general, les dificultats lingüístiques més destacades s’observen a 
nivell lèxic, semàntic i pragmàtic. 
 
La logopèdia s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, la rehabilitació i la prevenció dels trastorns de la 
comunicació humana i funcions associades en col·laboració amb un equip multidisciplinar. Així 
doncs, el tractament logopèdic forma part de la rehabilitació cognitiva que ofereix el Lerín 
Neurocognitive Program destinat a persones amb dany cerebral i/o deteriorament cognitiu. Un 
dels principals objectius és retardar al màxim la pèrdua de la capacitat comunicativa de les 
persones amb demència. Concretament es treballa la comunicació, el llenguatge, tant expressiu 
com comprensiu a nivell oral i escrit, la pragmàtica verbal, la veu i totes aquelles funcions 
associades com poden ser les funcions executives, la memòria, l’atenció o la percepció.  
Tots els nostres usuaris realitzen una valoració neuropsicològica inicial,  per conèixer el seu perfil 
cognitiu, així com per fer un seguiment evolutiu del deteriorament. 
 
 
4.1.6. ATENCIÓ D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 
 
Al CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER, comptem amb el servei d’infermeria. 
 
Objectius: 

- Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia de les persones usuàries. 
- Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el pla d’atenció d’infermeria. 
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- Garantir la continuïtat assistencial, establint la comunicació interna entre els diferents 
torns de treball i registrar de forma escrita la informació necessària. 

- Fer el control i el seguiment de les sortides dels usuaris per visita mèdica. 
- Col·laborar al disseny del Pla integral de tractament personalitzat. 
- Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del Programa. 
- Velar per una correcta organització i administració de la medicació. 
- Supervisar els menús i fer els ajustaments de l’alimentació contingudes al seu expedient. 
- Velar i garantir les condicions higièniques del centre, dels usuaris i del personal.  

 
Instruments de valoració: 

- Registre clínic: fitxa soci sanitària. 
- Index de Barthel. Avaluació de l’autonomia de les AVD bàsiques.  
- Test de Pfeiffer. Avaluació de risc de deteriorament cognitiu. 
- Diagnòstic d’infermeria i terapèutica (estratègia i fàrmacs). 
- Control diari o segon criteri facultatiu de constants bàsiques. 
- Control de pes: acollida i mensual. 
- Avaluació d’incontinències. Acollida i segon evolució.  
- Registre d’incidències. 
- Index de Norton: Avaluació de riscos d’úlceres. Acollida i segon evolució. 
- Valoració d’úlceres. Seguiment i registre. 
- Vacunació segon calendari. 
- Test de Lipschitz. Avaluació risc nutricional. Acollida i segon evolució. 

 
Metodologia: 

- Coordinació amb l’equip tècnic i elaboració del PAI. 
- Visita d’infermeria diària de revisió i pràctica del pla i dels tractaments i cures 
- Coordinació amb els cuidadors principals per a informació i consens sobre incidències o 

canvis al pla d’atenció (telefònicament o presencialment). 
- Preparació dels tractaments i control de la disponibilitat i provisió dels fàrmacs 

(setmanalment).  
- Consultoria localitzada durant l’horari assistencial. 
- Promoció de la formació continuada del personal. 
- Complementació del registres de test avaluadores (trimestralment). 
- Coordinació entre auxiliar d’ infermeria i infermera. 

 
 
4.1.7. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA FAMILIAR 
 
Els familiars cuidadors principals formen part activa dins del pla tractament, raó per la qual es 
realitza un seguiment del seu estat emocional mitjançant entrevistes anuals. En la valoració dels 
cuidadors també s'administra un de qüestionari que permet detectar la presència de 
sobrecàrrega. 
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Per una altra banda, un altre objectiu d’aquest servei és el d’obtenir la màxima informació 
possible sobre la vivència personal de cada cuidador i detectar els casos on es presenten més 
dificultats en la cura del malalt d’Alzheimer per tal de dissenyar estratègies de suport al cuidador.  
 
Instruments utilitzats 
- Entrevista sobre la càrrega del cuidador de Zarit i Zarit. 
 
 
4.1.8. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR 
 
Aquesta àrea és resultat de la perspectiva integral de l’atenció.  
 
Els objectius des de la vessant familiar persegueixen la proximitat amb el cuidador principal i amb 
diferents membres de la família, amb la finalitat de:  

- Garantir una atenció professional de referència que escolti les demandes específiques 
sobre aspectes relacionats amb demències o sospites de deteriorament cognitiu. 

- Realitzar el seguiment de casos amb la finalitat de detectar necessitats durant el procés 
de la malaltia, oferir suport moral, prevenir la claudicació i prevenir situacions de 
maltractament. 

- Potenciar la implicació dels diferents membres de la família. 
- Afavorir la bona comunicació entre la família i el programa. 

 
Des d’aquesta àrea s’integra la vessant social, entenent-se: 

- Casos particulars en els que s’activa una coordinació amb altres agents socials: centre 
cívic, centre de salut, unitats d’atenció especialitzada, etc. 

- Treball en xarxa institucional, és a dir, relacions del Programa San Rafael amb altres 
institucions relacionades amb l’àmbit social i sanitari, l’estimulació cognitiva, la 
discapacitat i l’Alzheimer. 

 
Acompanyament i seguiment de casos 
El familiar viu en continu canvi degut a la naturalesa de la pròpia malaltia. L’acompanyament és 
una eina per a caminar amb el cuidador per a oferir-li suport, orientació i assessorament en el 
procés. Es realitza una escolta activa on poder detectar les necessitats que puguin aparèixer; així 
com, derivar a serveis especialitzats en cas que així es requereixi. Es realitzen visites domiciliaries, 
hospitalàries, trucades telefòniques, etc. Aquest any hem aturat les visites domiciliàries des 
d’aquesta àrea; així com, les visites hospitalàries. 
 
Amb aquest servei es desenvolupa un servei de continuïtat en els casos de les persones que han 
assistit al Programa San Rafael i per diferents circumstàncies han cursat baixa.  
 
L’Associació ha realitzat un suport formal a aquestes famílies sense envair mai la llibertat del 
cuidador principal/família qui decideix voluntàriament si accepta aquest acompanyament que 
oferim.  
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4.1.9. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I BANC D’AJUDES TÈCNIQUES 
 
Degut a les demandes de les famílies al 2016 l’Associació va decidir estendre el seu compromís 
amb la problemàtica derivada de la convivència amb l’Alzheimer i ha donat el pas d’implementar 
el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI, que possibiliti que qualsevol família/persona afectada de la 
Comarca del Baix Camp tingui accés a serveis que facilitin i afavoreixen la qualitat de vida.  
 
L’Associació des dels seus orígens ha fet visites domiciliàries amb la finalitat d’acompanyar i 
orientar en la convivència, de col·laborar amb la família en les adequacions de la llar durant el 
procés de la malaltia, etc. Això, no obstant; ens semblava insuficient degut a les necessitats que 
presenten les persones afectades i les persones cuidadores implicades en l’atenció del dia a dia. 
Les persones afectades per trastorn neurocognitiu, en la seva majoria resideixen al domicili 
habitual, raó per la qual era fonamental implementar un servei d’ajuda a domicili regulat per la 
normativa de la Generalitat i amb la filosofia de treball especialitzat en demències de l’Associació. 
 
Al febrer de 2017 vàrem rebre l’acreditació de la Generalitat amb el número de registre S09364. 
Fet que ha suposat una formalització desitjada per l’Associació per a poder arribar als domicilis 
amb totes les garanties; a més a més, ha suposat que les persones que tinguin atorgat un grau de 
dependència tinguin la possibilitat de fer un PIA de prestació econòmica vinculada al servei de 
domicili, repercutint positivament envers la càrrega econòmica que suposa l’atenció al domicili 
de la persona amb Alzheimer o altra demència.  
 
En el desenvolupament de les activitats, sempre tenint en compte l’aspecte de 
reeducar/assessorar i entrenar en les tasques quotidianes a les persones afectades i als seus 
familiars. 
 
La diversificació d’aquest servei es concreta en les activitats següents: 
 

- Estimulació cognitiva al domicili: Les sessions d’estimulació cognitiva es basen en 
treballar per un bon funcionament cognitiu i afavorir l’autonomia de la persona. 
Inicialment es realitza una valoració neuropsicològica de les capacitats cognitives 
(memòria, orientació, llenguatge, praxis, gnosis, atenció i concentració, habilitats 
numèriques i funcions executives), per tal de realitzar un tractament personalitzat i 
individualitzat, tenint en compte les característiques individuals i el grau de dificultat 
segons les àrees cognitives de la persona. Per treballar aquestes capacitats es realitzen 
exercicis individuals, amb fitxes cognitives (oral o escrit), material visual, manipulat o amb 
noves tecnologies (ordinador). En fases avançades es porta a terme l’estimulació basal. 

- Acompanyament: entreteniment actiu al domicili o fora del domicili en horari en que la 
persona no es troba acompanyada (en cas que la persona no es pugui quedar sola), 
també, es pretén cobrir situacions puntuals com són visites mèdiques, suport per 
realitzar la compra; tanmateix, necessitats permanents, com ara suport en 
l’administració de medicació segons pauta, bon ús d’estris necessaris per realitzar un bon 
àpat i una bona alimentació, etc..  
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- Higiene: La cura personal es basa en identificar les necessitats de la persona amb 
demència i donar-les cobertura a les mateixes; entre elles estan: vestir-se, desvestir-se, 
higiene bucodental, tall d’ungles, hidratació de la pell, canviar llençols, etc.  Sempre tenint 
en compte les particularitats i costums de la persona. 

 
- Orientació i adequació de la llar: ajudes tècniques: des de l’àrea de Teràpia Ocupacional 

s’informarà i reeducarà sobre les ajudes tècniques i adaptacions a la llar per facilitar les 
activitats de la vida diària,  eliminant així barreres arquitectòniques entre d’altres 
dificultats. Aquestes adaptacions i ajudes tècniques es realitzen com a prevenció en el 
procés degeneratiu, per rebaixar l’esforç que requereix l’activitat que li costa fer, evitar 
i/o reduir el risc de lesions o accidents i disminuir així o evitar el dolor. Algunes de les 
ajudes més comuns poden ser des d’ajudes per millorar el descans adequat (matalassos 
antiescares…), mobilitat (cadires de rodes indicades en cada cas, caminadors…), higiene 
correcte (cadires de bany, alces de w.c…), etc. 

 
 
4.1.10. PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ. UNITAT DE LA MEMÒRIA  
 
4.1.10.1. TALLERS COGNITIUS PER A PERSONES AMB ALTERACIONS DE LA MEMÒRIA 
 
El Programa d’estimulació cognitiva per al grup de deteriorament cognitiu lleuger i altres dèficits 
de la memòria està basat en la potenciació de les habilitats cognitives de persones que pateixin 
cert grau de deteriorament sense presentar la Malaltia d’Alzheimer o algun altre tipus de trastorn 
neurocognitiu major. Tots els usuaris del programa presenten lleus alteracions de memòria i 
d’altres capacitats cognitives.  
 
El taller es duu a terme en dos sessions setmanals, dilluns i dimecres de 15:45h a 17:45h, amb 
descans a l’agost. 
 
Es porten a terme activitats d’estimulació cognitiva, mitjançant l’ús dels programes informàtics 
Gradior i Guttman NeuroPersonalTrainer, i mitjançant fitxes específiques per a cada àrea 
(llenguatge, memòria i orientació, càlcul i raonament, praxis constructiva, atenció, percepció i 
concentració); així com, es fan servir diversos jocs de taula i dinàmiques grupals. 
 
Es realitza una avaluació prèvia de les persones usuàries amb l’administració de diferents test 
neuropsicològics que permet detectar les capacitats cognitives alterades i preservades de la 
persona. D’aquesta forma és possible generar un programa personalitzat. Cada any, es realitza 
una nova avaluació per valorar el rendiment del programa i readaptar els objectius terapèutics. 
 
Instruments de valoració: 
Es porta a terme un registre d’observació de les activitats realitzades en les sessions. Per una altra 
banda, es fan servir els següents instruments de valoració: 
 

- MEC (Mini Examen Cognitiu de Lobo) 
- Escala GDS-FAST de Reisberg. 
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- Test del rellotge. 
- PFEIFFER 
- Subtest PIEN: Orientació Autopsíquica 
- Subtests WAIS-IV: Dígits, cubs 
- Subtests VOSP: Localització de números  
- Figura Complexa de Rey 
- Test de memòria de Buschke 
- Test d’aprenentatge audio-verbal de Rey 
- Test de denominació de Boston 
- Test de rellotges de Lúria 
- Figures sobreposades de Poppelreuter 
- Stroop 
- Symbol Digit Modality Test 
- Trail Making Test A i B 
- Evocació categorial semàntica i fonètica, praxis premotores 
- HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

 
 
4.1.10.2. TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA (GIMNÀSIA MENTAL) 
 
L’origen d’aquest taller va ser les queixes de memòria que afecten als cuidadors principals de les 
persones afectades per la malaltia d’Alzheimer. Molts estudis confirmen que la sobrecàrrega a 
conseqüències de la cura de la persona familiar afecten sobretot l’atenció i la concentració de la 
persona cuidadora.  
 
Amb el temps S’HA OBERT A TOTA LA CIUTADANIA com a una activitat per a potenciar les 
capacitats i habilitats cognitives; així com, també una eina que ens permet detectar alteracions 
en la cognició. Es un taller que està dirigit a totes aquelles persones que, sense presentar 
alteracions de la memòria, vulguin aprendre tècniques de retenció i evocació, obtenir 
coneixements sobre el funcionament de la memòria i treballar les capacitats cognitives com a 
eina de prevenció i entrenament mental. Moltes persones que participen en els tallers es 
refereixen a aquesta activitat com a GIMNÀSIA MENTAL. 
 
El taller d’entrenament de la memòria consisteix en l’estimulació de la memòria; així com, d’altres 
capacitats cognitives com el llenguatge, el raonament o l’atenció, a través de sessions d’una hora 
i mitja a la setmana. Per tal de valorar el rendiment cognitiu de les persones usuàries es realitza 
una valoració inicial de les seves capacitats cognitives i del seu estat emocional, per tal de tenir 
en compte la presència d’alteracions de l’estat d’ànim que puguin influir en el funcionament 
cognitiu global de la persona. 
 
Posteriorment, es realitza un seguiment on es tornen a administrar les mateixes proves per tal de 
comprovar l’evolució de la persona i l’eficàcia del taller.  
 
El taller es porta a terme el dimarts de 15.45-17.45h, dijous 10.00h-11.30h, dijous 17.30-19.00h. 
Descans a juliol i agost. 
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4.1.11. PREVENCIÓ A LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA PROFESSIONAL  
 
El tractament dels treballadors que fan possible el programa San Rafael es realitza a través del 
programa creat: Cuidado al Cuidador Professional amb la iniciativa d’obtenir un suport de 
fisioteràpia personalitzat per a poder tractar les molèsties, lesions provocades per l’esgotament 
físic i mental que comporta l’activitat professional. Es realitza de forma individual i específic 
segons el treballador i la molèstia en concret. La fisioterapeuta dedica una hora setmanal a 
aquesta activitat. 
 
 
4.2. RESULTATS OBTINGUTS 
  
4.2.1. UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA. TALLERS PER A PERSONES AMB DETERIORAMENT 
COGNITIU I FASES INICIALS DE TRASTORN NEUROCOGNITIU.  
 
4.2.1.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ 
 
Les persones usuàries assisteixen els dilluns, dimecres i divendres de 10.00 a 13.00h. Descansant 
dos setmanes en el període de Nadal, una setmana a Setmana Santa i una setmana a l’estiu.  
 
Al 2020, a partir del mes d’octubre, es va ampliar el servei, comptant amb un altre grup 
d’usuaris/es els dimarts i dijous en el mateix horari de 10h a 13h i així poder donar atenció a més 
persones. 
 
Durant l’any 2020 s’han atès un total de 41 persones usuàries. S’han cursat 29 altes i 20 baixes. 
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El motiu de baixa de la Unitat d’Estimulació Cognitiva ha estat principalment per un canvi dins el 
mateix programa d’atenció integral de l’Associació, cap al Centre diürn Especialitzat en Alzheimer 
(55%); mentre que un 15% ha estat baixa per altres raons com la distància o prioritzar l’atenció 
al domicili. Un 10% no ha acudit per por al COVID i un altre 10% per èxitus. Un 5% ha sigut baixa 
per no superar el període d’adaptació inicial a l’acudir al la unitat, i un altre 5% per raons 
econòmiques. 
 

 
 
 
4.2.1.2. PERFIL DE POBLACIÓ 
 
PERFIL DIAGNÒSTIC UEC 
 
En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics de les persones usuàries de la Unitat de 
Memòria, fases inicials.  
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Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic es distribueix de la següent manera:  El 45% presenten 
un deteriorament cognitiu lleu, un  48% demència tipus Alzheimer, un 5% Parkinson i el 2% 
restant altres patologies d’afectació neurològica.  
 
 
PERFIL DEMOGRÀFIC USUSARIS/ES 
Respecte al perfil de les persones que han acudit al servei de la Unitat d’Estimulació Cognitiva, 
detallem els resultats seguidament, primerament dir que el perfil mitjà és:  
una dona, de Reus, casada i de 74 anys d’edat i que acudeix 3 dies. 
 
Descrivint els resultats de l’any per a tenir una visió més completa: 
 
GÈNERE: Un 59% de les persones ateses han estat dones i un 41% són homes. 
 

 
 
 

48%

45%

5% 2%

Diagnòstic

Demència Tipus Alzheimer Deteriorament Cognitiu Lleu Parkinson Altres
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ESTAT CIVIL: La majoria, amb un 64% són casats/des, un 31% són persones vídues i un 5% 
separades. 
 

 
 
 
 
PROCEDÈNCIA: El 64% són de Reus, un 13% es traslladen d’altres municipis del Baix Camp i el 23% 
d’altres municipis de fora de la comarca. 
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GRUPS D’EDAT: el grup majoritari és el de la franja entre 70 i 74 anys amb un 33%, seguir d’un 
26% d’entre 75 i 79 anys, un 16% tenen entre 65 i 69 i un 10% tenen entre 80 i 84 anys. Un 10% 
són de 64 anys o menys i un 5% tenen 85 anys o més. L’edat mitjana és de 74 anys. 
 

 
 
 
 
INTENSITAT D’ASSISTÈNCIA: Un 71 % de les persones que acudeixen a la UEC, ho fan  amb una 
intensitat de 3 dies a la setmana, mentre que un 29% acudeixen 2 dies amb el nou grup que es 
va poder formar a finals d’any (octubre). 
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PERFIL DEMOGRÀFIC FAMILIARS CUIDADORS  
 
El perfil mitjà de persona cuidadora del servei UEC, és d’una dona filla de la persona usuària, 
casada i de Reus i de 57 anys.  
 
PARENTIU FAMILIAR: El 44% de les persones referents cuidadores són la parella espòs/a, 51% 
fill/a; 5% altres 
 

 
 
 
 
 
GÉNERE: 76% de persones cuidadores són dones, el 24% són  homes 
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ESTAT CIVIL: El 85% són persones casades, 6% són separats/des, un 6% solters/es i un 3% són 
persones vídues. 
 

 
 
 
 
PROCEDÈNCIA: Un 55% són persones de la mateixa ciutat de Reus, 19% són de municipis del Baix 
Camp,  i el 26% d’altres poblacions. 
 

 
 
 
 
 
 

85%

3%
6%

6%

Estat civil persones cuidadores UEC

CASAT/DA

VIUDO/A

SOLTER/A

SEPARAT/DA

55%

19%

26%

Procedència persones cuidadores UEC

REUS

BAIX CAMP

ALTRES



53 
 

GRUPS D’EDAT: el 9% són menors de 40 anys, el 28% entre 40-49, 13% entre 50-59 anys, el 22% 
estan entre l’interval de 60-69 anys, el 28% entre 70-79 anys, i no s’han atès a cuidadors de 
referència de 80 anys o més. . L’edat mitjana  de les persones cuidadores és de els 57,64 anys. 
 

 
 
El 57% de les persones cuidadores de referència conviuen amb la persona amb trastorns 
neurocognitiu de forma continuada. 
 
 
 
4.2.1.3. ATENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA 
 
Els resultats de l’avaluació neuropsicològica administrada a les persones usuàries periòdicament 
està expressada per les puntuacions obtingudes en diferents test i mesures neuropsicològiques. 
 
En les següents gràfiques es mostren els resultats de 35 dels 41 usuaris/es que han passat pel 
Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional a la Unitat de Memòria durant l’any 2020. Les 
persones usuàries restants van causar baixa abans de la valoració anual.  
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En la gràfica podem observar les puntuacions obtingudes pel grup d’usuaris/es en el test de 
cribratge MEC. 
 

 
 
En la gràfica es pot observar com la majoria obtenen un rendiment superior als 25 punts, indicatiu 
de deteriorament cognitiu lleu, aquesta franja suposa un 56%  (21% obtenen una puntuació entre 
35-30 punts, i 35% entre 29-25 punts). D’altra banda, observem que un 23% obté puntuacions 
situades entre els 24 i 20 punts, indicatives d’un deteriorament lleu-moderat. En la franja situada 
entre els 19-15 punts, on el deteriorament és moderat, hi ha un 12% dels usuaris. Per últim un 
9% dels usuaris/es situen les seves puntuacions en menys de 15 punts, indicatiu d’un 
deteriorament cognitiu més avançat.  
 
A la següent gràfica es mostren els resultats obtinguts a l’escala de deteriorament global GDS-
FAST de Reisberg. 
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En el gràfic es mostra que el 14% dels usuaris/es presenta un nivell GDS-FAST de 3, que es 
correspon amb un dèficit cognitiu lleu en el que no trobem dèficits en l’orientació temporal ni 
personal, un reconeixement adequat de persones familiars, presenten capacitat per desplaçar-se 
a llocs coneguts, etc. Encara que hi ha certa incapacitat per realitzar tasques complexes. 
 
Per una altra banda, el 40% presenta un GDS-FAST de 4 segons aquesta escala, indicatiu d’un 
dèficit cognitiu lleu amb dificultats per dur a terme les activitats instrumentals i avançades de la 
vida diària com anar a comprar o realitzar tasques domèstiques. 
 
El 26% de les persones usuàries presenta un GDS-FAST de 5, indicatiu d’un nivell de 
deteriorament cognitiu entre lleu i moderat, amb més dificultats per dur a terme de forma 
autònoma les activitats de la vida diària.  
 
Per últim, el 20% presenten un nivell 6 en l’escala, corresponent a un deteriorament cognitiu 
sever en el que la persona és depenent en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. 
 
Tal i com podem observar en el gràfic, cap de les persones usuàries es situa en els nivell 1 i 2  de 
l’escala GDS-FAST, que es correspondria, amb un rendiment normal o amb un deteriorament 
cognitiu  molt lleu sense afectació de les activitats de la vida diària, o un GDS-FAST 7, que 
equivaldria a un dèficit cognitiu molt greu i el qual requereix l’assistència d’una altra persona per 
realitzar qualsevol activitat.  
 
 
2.1.4. ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts en l'Escala d'Activitats de la Vida Diària del Test 
Barcelona II. 
 
ACTIVITATS BÀSIQUES 2020:  
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En el gràfic podem observar que un 84% de les persones usuàries presenta una afectació nul·la o 
mínima (0-10 punts) per a les activitats més bàsiques. Pel que no necessiten o a penes necessita 
ajuda d'una tercera persona per a aquestes activitats. 
I un 16% mostra puntuacions entre 11-20 punts indicant un grau lleu-moderat de dependència i 
per tant la necessitat de major assistència d'una altra persona en les activitats bàsiques. 
Cap de les persones usuàries és severament o totalment dependent.  
 
 
ACTIVITATS INSTRUMENTALS-AVANÇADES 2020:  
 

 
En el segon gràfic es mostren les puntuacions de les activitats instrumentals-avançades. Es pot 
observar que un 78% de les persones usuàries presenta una dependència moderada-severa per 
a les activitats més complexes, i un 22% una dependència lleu-moderada. 
 
 
4.2.1.5. ESTIMULACIÓ COMPUTERITZADA 
 
El programa Guttmann NeuroPersonalTrainer, patentat i certificat com a producte sanitari Classe 
I per la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). Es tracta d’una 
plataforma informàtica que permet oferir un tractament individualitzat i supervisat de 
rehabilitació i estimulació cognitiva. D’aquesta manera, augmentem la intensitat de treball amb 
els nostres usuaris, oferint un servei més ampli, dinàmic i professional. 
 
Totes les persones usuàries realitzen una valoració neuropsicològica inicial, que ens permetrà 
conèixer el seu perfil cognitiu, així com fer un seguiment evolutiu del deteriorament.  
 
Els nostres ordinadors disposen de la plataforma, pel que, aprofitant la valoració inicial, 
introduirem els resultats obtinguts al perfil neuropsicològic que crearem per cadascun dels 
nostres usuaris. Aquest perfil generarà unes sessions d’estimulació o rehabilitació 
individualitzades i sempre partint dels resultats obtinguts prèviament, pel que l’usuari estarà 
realitzant exercicis adaptats a la seva patologia i/o grau de deteriorament cognitiu.  
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El programa treballa les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, 
llenguatge, percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats. Cada usuari té 
la possibilitat de realitzar un màxim de dues sessions setmanals de aproximadament 60 min de 
durada. Aquestes es realitzen amb l’ordinador, on sempre hi conten amb el suport d’un dels 
nostres professionals.  
 
En l’any 2020, s’han beneficiat d’aquesta eina un total de 28 usuaris/es de la Unitat d’Estimulació 
Cognitiva fases inicials i s’han dut a terme un total de 91 sessions. 
 
 
4.2.1.6. LOGOPÈDIA 
 
Durant l’any 2020 no s’han realitzat sessions logopèdiques setmanals en petits grups donats els 
canvis organitzatius de la Unitat de Memòria pel trasllat de centre i l’adaptació als protocols de 
COVID-19. La logopeda ha anat realitzant activitats logopèdiques amb els dos grups grans de la 
Unitat de la Memòria de forma quinzenal, s’han beneficiat d’aquestes activitats un total de 41 
persones usuàries. 
 
A mitjans de setembre del 2020, es van començar a realitzar tres sessions setmanals de logopèdia 
de 30 minuts a una persona usuària de la Unitat de Rehabilitació Cognitiva. La logopeda ha estat 
en contacte directe amb la família d’aquesta persona per comentar el que s’ha estat treballant 
setmanalment. 
 
 
4.2.1.7. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA FAMILIAR 
 
En el gràfic següent observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, 
administrades als familiars cuidadors de les persones usuàries de la UEC.  
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Com es pot observar en la gràfica el 60% dels familiars cuidadors obté una puntuació inferior a 
47, indicant així absència de sobrecàrrega. Un 20% dels familiars cuidadors puntuen entre 47 i 55 
punts, mostrant un grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 20%, té puntuacions superiors a 55, 
mostrant-se en un nivell de sobrecàrrega intens. 
 
Podem observar que la sobrecàrrega mostra tendència a incrementar a mesura que avança la 
malaltia. L'aparició de símptomes de sobrecàrrega sol estar relacionada amb les alteracions 
psicològiques i del comportament de la persona amb la malaltia d'Alzheimer o altres demències 
i amb la disminució de la seva autonomia en les activitats de la vida diària. 
 
 
4.2.1.8. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR 
 
S’ha realitzat suport a 41 famílies, i s’han portat endavant 29 acollides de noves famílies/usuaris.  
 
Les demandes de les famílies principalment són: referides a aspectes sobre la malaltia, llei de 
foment de l’autonomia i atenció a les persones amb dependència, referent a la tramitació de la 
discapacitat, localitzadors personals, teleassistència, servei de suport domiciliari, cuidadors 
domiciliaris, recursos de respir; assumptes legals, recolzament moral, etc.   
 
Des del servei no es tramiten recursos, l’únic recurs que col·laborem en tramitar és el localitzador 
LOPE, durant l’any ha hagut 2 altes del localitzador personal; també, col·laborem en el tràmit de 
la sol·licitud del reconeixement del grau de dependència; així com, el tràmit de la sol·licitat del 
grau de discapacitat.  
 
Derivem als serveis competents i realitzem coordinació amb els professionals de referència 
(Centres Cívics, Consell Comarcal, Centre de Salut Atenció Primària, Cruz Roja, Unitat de 
Diagnòstic Pere Mata; PADES, Residències). Des d’aquest servei s’ha realitzat coordinació, en el 
casos que ha estat convenient, amb els serveis especialitzats en demències del territori: Unitat 
de neurodegeneratives de l’hospital de Sant Joan, EAIA Trastorns cognitius, Hospital de dia 
Monterols (IPM), Geriatria Hospital de Sant Joan i PIUS Valls. 
 
 
4.2.1.9. ALTRES ACTIVITATS 
 
"LECTURA DE CONTES" Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus 
 
14 de febrer del 2020 
Horari: de 10h a 11h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Assistents: Usuaris, equip professional de la unitat i Victòria (bibliotecària de la Biblioteca Central 
Xavier Amorós de Reus). 
Victòria, una de les bibliotecàries de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, ens va visitar 
per compartir amb les persones usuàries una sessió de lectura de contes. Ens va llegir algunes 
pàgines d’un llibre que explicava una història relacionada amb la ciutat de Reus, el conte de “Peter 
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Pan” a partir d’un llibre amb imatges desplegables, endevinalles i refranys. Vam passar un mig 
matí molt agradable, fent una activitat diferent i cultural. A partir d’una petició d’una persona 
usuària, Victòria va decidir que cada cop que vingués al centre, portaria llibres de préstec per a 
qui vulgui agafar-ne, llegir-se’l i al cap d’un mes tornar-lo. 
 
 
6 de març del 2020 
Horari: de 10h a 11h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Assistents: Usuaris, equip professional de la unitat i Victòria (bibliotecària de la Biblioteca Central 
Xavier Amorós de Reus). 
Ens torna a visitar Victòria per compartir amb els usuaris una altra sessió de lectura de contes. 
Ens va llegir unes pàgines d’un llibre relacionat amb les flors i la primavera donat que s’apropa el 
bon temps i el conte d’ “Alicia al país de les meravelles”. Va combinar els idiomes de català i 
castellà per adaptar-se millor a les preferències de les persones usuàries. Victòria va portar uns 
quants llibres de la biblioteca per deixar-los al centre i que se’ls puguin emportar les persones 
usuàries que vulguin a casa per llegir i retornar-lo al cap d’un mes. 3 persones usuàries van voler 
emportar-se un llibre cap a casa. 
 
L’activitat estava planificada per fer-la en 3 ocasions més (3/04/20, 8/05/20 i 05/06/20), però no 
es van poder dur a terme degut a la declaració d’estat d’alarma i el confinament a causa de la 
pandèmia mundial per COVID-19. 
 
 
 
4.2.1.10. RESULTATS ENQUESTES DE SATISFACCIÓ  
 
A finals del 2020, com cada any, s’ha passat  una enquesta de satisfacció a les persones usuàries 
i als seus cuidadors principals per conèixer el nivell de satisfacció tant en les diferents teràpies 
dutes a terme com en altres aspectes relacionats amb el funcionament de la Unitat de la 
Memòria. Cal destacar que el nivell de satisfacció general per part dels usuaris de les diferents 
sessions i teràpies és molt alt, així com el resultat obtingut en els diferents aspectes relacionats 
amb el funcionament i equip terapèutic. 
 
S’ha de dir que el qüestionari que es passa a les persones usuàries es caracteritza per la 
simplificació de les qüestions i de les opcions de resposta ja que la motivació és la seva 
participació efectiva en la valoració del funcionament i continguts de les activitats i degut a les 
característiques del col·lectiu s’ha dissenyat d’aquesta manera. És una valoració que es realitza 
amb suport de l’equip professional de la Unitat. 
 
A continuació, es mostren els resultats obtinguts de les persones usuàries a la següents gràfiques: 
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Com podem veure a la gràfica, a la gran majoria (67%) de persones usuàries els hi agrada molt 
assistir a les sessions de la Unitat d’Estimulació Cognitiva, a un 27% els hi agrada i, només a un 
6% no els hi agrada assistir a la Unitat.  
 

 
A totes les persones usuàries els hi agrada assistir a la Unitat i a un 60% els hi agrada molt. 

 
A totes les persones usuàries els hi agrada com es distribueixen el temps i les sessions a la Unitat 
i a un 53% els hi agrada molt.  
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A la gran majoria de persones usuàries els hi agrada que es faci un descans a la Unitat en període 
vacacional (Setmana Santa, estiu, i Nadal). Només un 7% de les persones usuàries han manifestat 
que els hi agradaria seguir assistint a la Unitat en aquests períodes.  
 
 
 

 
 
A la majoria de persones usuàries els hi agrada realitzar les sessions d’estimulació cognitiva. A un 
53% els hi agrada molt, a un 40% els hi agrada, i només a un 7% no els hi agrada.  
 
 

7%

46%

47%

TANCAR LA UNITAT DE LA MEMÒRIA PER 
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A totes de persones usuàries els hi agrada realitzar les sessions d’estimulació emocional. A un 
53% els hi agrada molt, a un 47% els hi agrada.  
 
 
 

 
 
A totes de persones usuàries els hi agrada realitzar les sessions d’activitats de la vida diària (AVDs). 
A un 53% els hi agrada molt i a un 47% els hi agrada.  
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A la majoria de persones usuàries els hi agrada realitzar les sessions d’estimulació cognitiva 
computeritzada (Guttmann). A un 53% els hi agrada molt, a un 34% els hi agrada, i a un 13% no 
els hi agrada.  
 
 
 

 
 
A la majoria de persones usuàries els hi agrada realitzar les sessions de laborteràpia on realitzem 
sessions de manualitats. A un 53% els hi agrada molt, a un 34% els hi agrada, i a un 13% no els hi 
agrada.  
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A totes de persones usuàries els hi agrada el seu grup de companys. A un 73% els hi agrada molt 
i a un 27% els hi agrada.  
La totalitat de les persones usuàries se senten recolzades per els seus companys.  
 
La totalitat de les persones usuàries recomanarien a altres persones assistir a la Unitat 
d’Estimulació Cognitiva. 
 
A més a més es va passar una enquesta de satisfacció als FAMILIARS CUIDADORS de les persones 
usuàries. A continuació, es mostren els resultats obtinguts: 
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 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Fomenta l'autonomia
Millora en la qualitat de vida

Compliment de les expectatives
Rapidesa de la primera atenció
Rapidesa en adjudicar la plaça

Esta més motivat
Ha millorat el seu estat d'ànim

Es sent més recolzat
Es sent més tranquil

Es sent més acompanyat en el procés de la malaltia
Ha conegut a altres persones

Ha millorat el seu estat de salut
Té ajuda en la planificació general de cura/atenció

Enten millor la malaltia i el seu maneig
Ha suposat un benefici per a la seva família

El curador disposa de més temps
Tracte i actitud dels professionals

Competencia tècnica dels professionals
Empatia dels professionals

Rapidesa en atendre una consulta
Horari d'atenció

Accesibilitat al professional
Equipament i confortabilitat de les instal·lacions

Organització i funcionament de la Unidad
Horari de la Unitat

Grau de satisfacció amb el canvi d'instal·lacions
Grau de satisfacció amb el transport

PERCEPCIÓ DELS FAMILIARS
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A partir d’aquets resultats podem observar que els familiars de les persones usuàries valoren molt 
positivament (amb més d’un 9 sobre 10) la rapidesa en adjudicar la plaça; el canvi de les 
instal·lacions; l’horari de la Unitat; l’Organització i funcionament de la Unitat; l’equipament i la 
confortabilitat de les instal·lacions; l’horari d’atenció i la rapidesa en atendre una consulta; 
l’accessibilitat, la empatia, la competència, el tracte i la actitud dels professionals. Els familiars 
també valoren molt positivament que la intervenció fomenti la autonomia i la qualitat de vida de 
la persona usuària; que entenen millor la malaltia i el seu maneig; que es compleixin les 
expectatives que tenen sobre el nostre programa d’intervenció; a més de que els familiars 
manifesten que es senten més tranquils i més recolzats. 
 
 
D’altra banda, els aspectes que hauríem de millorar son la el grau en que els familiars coneixen a 
altres persones que viuen una situació similar a la seva, oferir més eines per a que els cuidadors 
principals disposin de més temps i millorin el seu estat d’ànim general. A més hem d’estudiar 
quins aspectes es podrien millorar en el servei de transport.   
 
 

 
 
 
Un 40% dels familiars cuidadors de les persones usuàries han manifestat que sense el servei de 
transport no podrien assistir a la Unitat d’Estimulació Cognitiva.  

60%

40%

SENSE EL SERVEI DE TRANSPORT PODRIA LA 
PERSONA USUARIA VINDRE AL CENTRE?

SI

NO
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Un 64% dels familiars cuidadors de les persones usuàries manifesten el seu interès per a que es 
pugui assistir de dilluns a divendres.  
 
La totalitat dels familiars cuidadors principals recomanaria el servei que oferim a la Unitat 
d’Estimulació Cognitiva.  
  
 
4.2.2. CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
 
El Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer va obrir al 2010, va ser acreditat per la Generalitat al 
2011. És un centre diürn (terapèutic) que va obrir per a garantir al col·lectiu un servei d’atenció 
diürna en la xarxa de serveis socials. 
 
Horari de 09.00h a 19.00h de dilluns a divendres i de 09.00h a 17.00h els dissabtes. Degut a la 
COVID l’horari a partir del 10/06/2020 va ser de 08.30h a 17.00h. de dilluns a divendres i de 
09.00h a 17.00h els dissabtes. 
 
 
4.2.2.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ. 
 
El Centre diürn Especialitzat en Alzheimer compta amb 80 places. Amb les mesures COVID es van 
reduir a 62. Durant l’any 2020 el servei ha atès a 102 persones en total. Durant l’any s’han cursat 
60 altes i 41 baixes en total.  
 
Tenint en compte que es va finalitzar l’any 2019 amb 43 persones usuàries, al Gener de 2020 va 
ser el mes amb més altes, 18 altes noves al servei,  el canvi d’instal·lacions va permetre acollir a 
més persones amb trastorn neurocognitiu.  
 
Es preveia una incorporació d’usuaris/es, i els seus familiars cuidadors, de forma progressiva al 
llarg del primer semestre, amb l'objectiu d’arribar a l'estiu amb plena ocupació (d'entre el 80% i 
el 100%) segon l'aforament que ens permetien aquestes noves instal·lacions. Vàrem començar al 

64%

36%

FAMILIARS INTERESSATS EN QUE LA PERSONA 
USUARIA ASISTEIXI DE DILLUNS A DIVENDRES 

SI

NO
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gener amb una ocupació del 50%, a meitat de març estàvem al 60%. De l'1 de gener al 14 de març 
va executar-se el projecte segon lo previst, tenint una trajectòria ascendent respecte nombre 
d'usuaris/es atesos. Dissabte 14/03/2020 va tancar-se el centre degut a la COVID 19 i va tornar a 
obrir a les persones usuàries el 10/06/2020. 
 
A continuació, mostrem moviments d’ocupació de persones usuàries durant any: 
 

 

 
 
ELS MOTIUS DE BAIXA DEL SERVEI HAN ESTAT:  
 
Majoritàriament, la baixa ha estat per ingrés a Residència, amb un 24% dels casos; el 21% per 
èxitus de la persona usuària i un 22% per no acudir al centre per por al contagi de COVID. Un 14% 
de les baixes han sigut causades per no superar el període d’adaptació al centre i un 7% per 
prioritzar l’atenció exclusivament al domicili (diferenciant de les persones que ha sigut per la por 
al coronavirus). Un 12% ha estat per altres motius no especificats. 
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4.2.2.2. PERFIL DE POBLACIÓ 
 
PERFIL DIAGNÒSTIC USUARIS/ES CDEA 
En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics de les persones usuàries del Centre Diürn 
Especialitzat en Alzheimer.  
 

 
 
Pel que fa AL PERFIL DE DIAGNÒSTIC NEUROLÒGIC de les persones usuàries es distribueix de la 
següent manera.  El 40% presenten un deteriorament cognitiu no especificat, un  41% Malaltia 
d’Alzheimer, un 2% Parkinson, 5% Demència Fronto-Temporal, un 4% Demència per Cossos de 
Lewy, un 4% Demència mixta, un 3% Demència vascular i l’1% restant altres patologies d’afectació 
neurològica.  
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4%
4% 3%1%
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Malaltia d'Alzheimer Deteriorament Cognitiu Parkinson
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PERFIL DEMOGRÀFIC USUARIS/ES 
 
El perfil de la persona amb trastorn neurocognitiu que assisteix al Centre és d’una dona casada, 
de mitja d’edat 78 anys i resident a Reus. 
 
A continuació, detallem les dades demogràfiques de les persones usuàries del centre Diürn 
Especialitzat en Alzheimer: 
 
GÈNERE: Les persones usuàries del Centre de Dia són predominantment de gènere femení (56%), 
mentre hi ha un 44% homes.  
 

 
 
EDAT: L’edat mitjana de les persones assistents usuàries és de 78,6 anys. Referent als grups 
d’edat, un 29% són persones de 85 anys o majors. El segon grup més representant és el de 75 a 
79 anys (22%). Un 20% són persones d’entre 80 i 84 anys, els grups de 65 a 69 anys, i de 70 a 74 
anys suposen un 10% respectivament i hi ha un 9% de les persones que són menors de 64 anys. 
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PROCEDÈNCIA: Un 78% de les persones que acudeixen són de Reus, un 13% venen d’altres 
municipis de la comarca del Baix Camp i un 9% procedeixen de municipis d’altres comarques 
properes. 
 

 
 
 
ESTAT CIVIL: Generalment, les persones que assisteixen són casades (65%), seguidament de 
persones viudes (27%). També acudeixen persones separades (4%) o solteres (4%). 
 

 
 
 
LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. GRAU I PIA. 
 
A continuació detallem les dades referents al reconeixement de les persones usuàries del CDEA 
segons les resolucions derivades dels barems establerts per la llei de foment de l’autonomia i 
atenció a la dependència. 
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La majoria dels usuaris/es del CDEA tenen reconeguda una dependència moderada, grau I (44%), 
un 25% dels usuaris/es té reconeguda una situació de dependència severa, que correspon a un 
grau II;  mentre que un 12% dels usuaris/es té reconeixement de gran dependència amb un grau 
III. Hi ha un 19% de les persones usuàries que encara no tenen resolució definitiva, per tant encara 
tenen l’expedient en tràmit. 
 

 
 
Del total d’usuaris/es atesos durant el 2020, un 28% no tenen valoració del grau de dependència. 
 
Dels usuaris/es que tenen acord PIA, un 84% de les persones gaudeixen d’una Prestació 
Econòmica Vinculada al CDEA i un 16% cobra altres prestacions derivades d’aquesta valoració, 
com poden ser una prestació econòmica per cuidador no professional o per un servei a domicili. 
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PERFIL DE LA PERSONA CUIDADORA 
 
El perfil de persona cuidadora referent és d’una dona, de més de 80 anys d’edat, casada i resident 
a la ciutat de Reus, i que és la parella de la persona usuària.  
CONVIVÈNCIA: Un 62% dels cuidadors conviuen amb el seu familiar amb trastorn neurocognitiu.. 
Un 5% dels familiars cuidadors tenen períodes de convivència puntuals amb el seu familiar. 
 
Detallem els punts principals per a conèixer el perfil de població: 
 
GÈNERE: Principalment la figura de persona cuidadora és de gènere femení amb un 67%, mentre 
que els cuidadors referents homes suposen un 33%. 
 

 
 
EDAT: La mitjana d’edat de les persones cuidadores es de 62,6 anys. El grup majoritari és de 80 
anys o més amb un 30%, seguidament un 24% de persones entre 70 i 79 anys. Un 19% tenen 
entre 60 i 69 anys un 12% entre 40 i 49 i un 8% i un 7% els grups entre 50-59 anys i menor de 40 
anys respectivament.  

 



73 
 

PROCEDÈNCIA: La majoria de persones referents cuidadores resideixen a la ciutat de Reus (72%), 
un 15% ho fan a altres municipis de la comarca del Baix Camp i un 13% viuen a territoris del 
voltant (principalment del Tarragonès i Alt Camp). 
 

 
 
 
ESTAT CIVIL: La gran majoria de persones cuidadores, el 88%, estan casades. L’ 11% són persones 
solteres i l’1% són persones separades.  
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PARENTIU: La relació de parentiu entre la persona cuidadora  i la persona que acudeix al centre 
com a usuària, és principalment de matrimoni amb un 48%, tot i que un 46% són fills o filles de la 
persona usuària. Un 6% tenen altres relacions de parentiu. 
 

 
 
 
 
4.2.2.3. ATENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA 
 
Per portar a terme el Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional es realitza una valoració 
inicial de les persones usuàries per assignar el grup més adequat en funció del nivell de 
deteriorament global que presenten (seguint l’escala GDS-FAST), així com de les possibles 
alteracions que presenten a nivell psicològic i conductual. A mesura que avança la malaltia el grup 
de treball varia, amb l’objectiu d’aconseguir reduir la frustració envers la pèrdua de capacitat i 
mantenir la motivació dels usuaris. 
 
D’altra banda, trobem persones usuàries que pateixen de Dany Cerebral Adquirit, i que per tant, 
no valorarem seguint l’escala GDS-FAST.  

 
Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer es diferencien un total de 7 grups homogenis, no 
obstant, els resultats que es presenten a continuació engloben a totes les persones usuàries, 
sense fer distincions per grup de treball o fase de la malaltia.  
 
A continuació es mostren els resultats de 81 dels 102 de les persones usuàries que han passat pel 
programa durant l’any 2020. En algunes proves no s’ha pogut avaluar a totes les persones 
usuàries donat el nivell de dèficit cognoscitiu que presenten o bé a que han cursat baixa del centre 
abans de realitzar la valoració neuropsicològica. 
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En la gràfica podem observar les puntuacions obtingudes en el test MEC.  
 

 
 

Les persones usuàries presenten una gran variabilitat en les puntuacions obtingudes en el test 
MEC. Un 7% obtenen  puntuacions superiors a 30 punts. 
 
El 22% de les persones usuàries obté una puntuació entre 25 i 29 punts, indicatiu d’un nivell de 
deteriorament cognitiu lleu; un 23% obté puntuacions entre 20 i 24 punts, indicant així un nivell 
de deteriorament cognitiu moderat; un 15%, puntuacions entre 15 i 19 punts, indicatives d’un 
nivell de dèficit cognoscitiu moderat-sever; el 9% obté puntuacions entre 10 i 14 punts, 
indicatives d’alteracions severes i, per últim, un 24% obté puntuacions inferiors a 10 punts, 
equivalents a un nivell de dèficit cognoscitiu molt sever corresponent a una fase avançada de la 
malaltia. 
 
 
En la gràfica següent podem observar les puntuacions obtingudes a l’escala GDS-FAST de Reisberg 
(Global Deterioration Scale – Functional Assessment Staging). 
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Tal i com podem observar en el gràfic, cap de les persones usuàries se situa en els graus 1, 2 i 3 
d’aquesta escala, que es correspondria amb un rendiment normal o amb un deteriorament 
cognitiu  lleu sense afectació de les activitats de la vida diària. Totes les persones usuàries 
presenten alteracions a nivell funcional en major o menor grau. Hem de tenir en compte, que 
aquesta escala ens permet graduar el nivell d’alteracions cognitives en el cas de patologia 
neurodegenerativa. En aquest cas, no hem inclòs a les persones usuàries que pateixen Dany 
Cerebral Adquirit.  
 
El 10% dels usuaris/es se situa en un grau 4, indicatiu d’un deteriorament cognitiu moderat en el 
que es manté relativament preservada l’autonomia de la persona en les activitats de la vida diària. 
 
Per una altra banda, el 12% es situa a l’estadi 5, corresponent a un dèficit cognitiu moderadament 
greu que sol associar-se a la fase moderada de la malaltia i en el que gradualment disminueix 
l’autonomia en la realització de les activitats avançades i instrumentals de la vida diària. En molts 
casos, observem usuaris que es troben entre els dos graus de deteriorament, tot i que els hem 
inclòs al grup on més s’identificaven.  
 
El 72% dels usuaris/es ha obtingut una puntuació de 6, corresponent a un deteriorament cognitiu 
sever en el que la persona és depenent en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. 
 
Per últim, el 6% dels usuaris es situa a l’estadi 7, en el que el dèficit cognitiu és molt greu i es 
requereix l’assistència d’una altra persona per realitzar qualsevol activitat. 
 
 
4.2.2.4. ATENCIÓ FISIOTERAPÈUTICA 
 
En base a les sessions terapèutiques que es porten a terme i els objectius plantejats, esperem 
obtenir els resultats següents: 
 
- Reducció del dolor, en lo possible, a través dels tractaments de fisioteràpia més adients a cada 
persona (massoteràpia, electroteràpia, termoteràpia...). D’aquesta manera busquem millorar el 
benestar propi de la persona per potenciar la mobilitat activa i millorar la seva autonomia, així 
com la seva qualitat de vida. 
- Manteniment de la mobilitat articular i de la força muscular a nivell de tronc, extremitats 
superiors (EESS) e inferiors (EEI); a través d’exercicis de mobilitat activa de cada articulació del 
cos amb diferents tipus de materials segons les capacitats de la persona (bandes elàstiques, 
manuelles, piques, pilotes medicinals, bicicletes estàtiques/pedals...). D’aquesta manera 
afavorim la circulació venosa i limfàtica, estimulem la coordinació grossa i fina, i potenciem la 
funcionalitat de la persona en el seu dia a dia. 
- Millora de l’equilibri a través d’exercicis en sedestació o en bipedestació, sobre superfícies 
estables o inestables, amb més o menys recolzament (ambdues mans – una mà - dits – sense 
recolzament) segons les característiques de la persona. D’aquesta manera la persona ha de 
prendre més consciencia del seu propi cos (treballem la propiocepció), estimulem el control de 
tronc, i fomentem el manteniment de les transferències de forma segura. 
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- Manteniment de la marxa: Caminar de forma autònoma, amb supervisió o amb acompanyament 
professional. Bé a través de circuits amb aparells mecànics (passarel·la, circuit d’escales-rampa) 
amb obstacles (cons, aros, steps, etc.) o sense ells; o bé, per terra pla, pels terrenys que 
conformen el jardí del centre o per un espai interior amb les ajudes tècniques que necessiti la 
persona (bastó, caminador...). D’aquesta manera es treballen les reaccions d’equilibri, es redueix 
el risc de caigudes i es fomenta l’autonomia en els desplaçaments que hagi de fer la persona. 
- Evitar el sedentarisme i les síndromes d’immobilitat, així com les seves conseqüències: 
alteracions de l’esquema corporal, rigideses articulars, escurçaments musculars, deformacions 
posturals, augment del risc d’úlceres per pressió, augment de les retencions de líquids, augment 
de pes corporal, etc. Per aquests motius, en els casos més severs de demència, quan la persona 
és completament dependent, es segueix treballant amb ella a través de tècniques de mobilitat 
passiva i teràpia multisensorial. 
 
En conclusió, durant les sessions es treballa per disminuir la dependència de la persona i mantenir 
al màxim possible la seva autonomia, a més de millorar les relacions socials i l’estat anímic, i 
treballar també l’estimulació cognitiva en activitats de caràcter físic-funcional. 
 
Tenint en compte els instruments de la valoració de fisioteràpia, hem fet una tria per donar una 
idea de la magnitud dels resultats obtinguts. Els tests i valoracions que s’utilitzaran com 
indicadors en aquesta memòria son els següents: Escala de Tinetti, balanç articular, balanç 
muscular i dolor (per regió corporal). 
 
El centre de dia especialitzat en Alzheimer ha comptat amb un total de 102 usuaris. Els valors de 
les gràfiques següents corresponen a les valoracions realitzades a 79 (77%) persones usuàries que 
presenten un diagnòstic de malaltia d’Alzheimer o altres tipus de demència. 
Un 23% de la població correspon al grup de les persones usuàries dels quals no s’ha pogut obtenir 
dades actualitzades, per ser baixes abans de passar l’avaluació anual. 
 
Gràfica Escala Tinetti  
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L’escala Tinetti està composta per dos apartats: equilibri (màxim 16 punts) i marxa (màxim 12 
punts), sumant un total de 28 punts. A major puntuació obtinguda, menor risc de caigudes.   
 
En la gràfica 1 s’observa que un 56% dels casos ha obtingut una puntuació per sota de 19 la qual 
indica un alt risc de caigudes; un 32% de les persones usuàries presenten una puntuació entre 25 
i 19, resultat que suggereix un problema en l’equilibri i/o en la marxa, per tant podríem considerar 
que el risc de caigudes és moderat; i un 12% de la població valorada té una puntuació entre 26 i 
28, indicant un bon equilibri i marxa, amb un baix risc de caigudes o sense cap mena de risc (una 
puntuació de 28 indica que la marxa és normal). 
 
En base als resultats obtinguts, podem dir que la quantitat de persones usuàries amb un alt risc 
de caigudes és més de la meitat (56%) de la població valorada. De manera que a l’hora de realitzar 
transferències i durant la marxa aquestes persones necessiten una major supervisió, o fins i tot 
acompanyament per part del professional per evitar possibles caigudes. En pràcticament un terç 
de la població (32%) el risc de caigudes és moderat, per tant, probablement aquestes persones 
també necessiten certa supervisió al realitzar transferències i/o al caminar, segons les capacitats 
de cada persona. Només en un 12% de la població la marxa és normal o amb un baix risc de 
caigudes, aquestes persones normalment mantenen l’autonomia en les transferències i la marxa, 
sense necessitat d’assistència professional. 
 
Durant el transcurs de l’any 2020, hi ha hagut un registre total de 13 caigudes succeïdes en el 
centre de dia especialitzat en Alzheimer. Totes aquestes caigudes han sigut a conseqüència de 
factors interns (de la persona) com inestabilitat motora o altres problemes deguts a la patologia, 
i en dues ocasions també van ser condicionants altres factors externs com “sòl irregular” 
(obstacles) o “sòl lliscadís”. En una ocasió va ser necessari activar el protocol d’emergències i 
trucar al 112 per fractura de maluc. 
 
Gràfica  Balanç Articular 
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La gràfica mostra els resultats del Balanç Articular (BA) tenint en compte la mobilitat activa de les 
següents regions corporals: raquis, extremitat superior dreta (ESD), extremitat superior esquerra 
(ESE), extremitat inferior dreta (EID) i extremitat inferior esquerra (EIE).  
 
El BA és la valoració del rang de moviment articular a nivell de extremitats superiors e inferiors, i 
a nivell de columna vertebral. De manera general, els resultats es classifiquen en: mobilitat 
adequada (el recorregut de moviment articular és òptim), mobilitat funcional (el recorregut de 
moviment articular és deficitari, però, no suposa un impediment físic perquè la persona pugui 
portar a terme les seves activitats de la vida diària, és a dir, manté la seva funcionalitat) i mobilitat 
limitada (el recorregut de moviment articular és deficitari i està tan reduït que suposa un 
impediment físic perquè la persona pugui realitzar les seves activitats quotidianes).  
 
En base a les dades obtingudes, observem que en la majoria de casos, la meitat de la població 
manté una mobilitat articular funcional tant a nivell de raquis (84%) com d’extremitats superiors 
e inferiors (ESD: 48%, ESE: 52%, EID: 60%, EIE: 66%), per tant, tenint en compte l’estat físic les 
persones haurien de poder portar a terme activitats de la vida diària amb certa assistència d’algú 
altre. No obstant, a la pràctica aquests resultats es poden veure alterats, ja que per realitzar 
qualsevol activitat de la vida diària no només és important l’estat físic-funcional sinó que també 
s’ha de tenir en compte l’estat cognitiu; per això, coneixent la població amb la que treballem, en 
alguns casos la mobilitat articular funcional resulta ser limitada ja que està condicionada per la 
progressió de la demència i el deteriorament cognitiu que aquesta comporta. 
 
 
Gràfica Balanç Muscular 
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persona és capaç de realitzar el moviment amb una contra resistència màxima -equivaldria a 0 
graus de dèficit-; puntuació 4/5: la persona és capaç de realitzar el moviment amb una contra 
resistència mínima -equivaldria a 1 grau de dèficit-; puntuació 3/5: la persona realitza 
completament el moviment en contra de la gravetat -equivaldria a 2 graus de dèficit-; puntuació 
2/5: la persona realitza parcialment el moviment en contra de la gravetat (o el realitza 
completament suprimint el factor gravetat) -equivaldria a 3 graus de dèficit-; puntuació 1/5: la 
persona no és capaç de realitzar el moviment, però, s’aprecia contracció muscular -equivaldria a 
4 graus de dèficit-; puntuació 0/5: la persona no es capaç de realitzar el moviment i tampoc 
s’aprecia contracció muscular -equivaldria a 5 graus de dèficit-. 
 
Degut als canvis en la metodologia de treball i al nou ús de programes informàtics (en aquest cas, 
l’Aegerus), en l’apartat que valora la força muscular es demana que s’indiqui el grau de dèficit de 
força muscular que presenta la persona (del 0 al 5). D’aquesta manera, els resultats obtinguts els 
hem classificat en: força conservada (0 graus de dèficit, escala Daniels 5/5), dèficit de força lleu 
(entre 1 i 2 graus de dèficit, escala Daniels 4/5 o 3/5) i dèficit de força greu (a partir de 3 graus de 
dèficit, escala Daniels 2/5 o inferior). 
 
Com podem observar, més de la meitat de la població valorada presenta un dèficit de força lleu 
tant en la musculatura de tronc (73%) com en la d’extremitats superiors e inferiors (ESD: 53%, 
ESE: 56%, EID: 56%, EIE: 58%). Per tant, podem dir que tenint en compte l’estat físic d’aquesta 
població -tot i el dèficit de força- les persones haurien de poder mantenir certa autonomia en les 
seves activitats del dia a dia. Tanmateix, cal incidir de nou en que l’execució de les activitats de la 
vida diària depèn també de les capacitats cognitives i, per això, a la pràctica aquests resultats es 
poden veure alterats, ja que degut a la progressió de la malaltia la mobilitat activa de la persona 
va disminuint, i en conseqüència, en cert grau també la seva força. 
 
Gràfica 4. Estudi del dolor 
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La valoració del dolor està composta per la localització del dolor en el mapa corporal, les 
característiques del dolor (mecànic, inflamatori, neuropàtic, somàtic, etc.), i la intensitat del dolor 
(valorada amb l’escala numèrica de dolor o amb l’escala PAINAD). Donats aquests ítems, hem 
decidit mostrar els resultats obtinguts en relació a la localització del dolor.  
 
En base a la població valorada, un 72% de la població refereix dolor en una o varies regions 
corporals, mentre que un 28% de la població no pateix de dolor enlloc. Els valors de la gràfica 
corresponen al 72% de la població afectada. 
 
En la gràfica 4, podem observar una major prevalença de dolor en les extremitats inferiors (EID: 
47%, EIE: 51%) respecte les altres regions corporals (columna lumbar: 39%, extremitat superior 
dreta: 23%, extremitat superior esquerra: 21%, columna cervical: 12% i columna dorsal: 5%). 
Aquesta alta prevalença de dolor en les EEII és degut, principalment, a patologies que afecten 
directament a les articulacions (artrosi, artritis reumatoide, condrocalcinosi...); a banda d’alguns 
casos on el dolor es degut a alteracions vasculars, afectacions nervioses o sobrecàrregues 
musculars. En aquests casos és necessari mantenir la mobilitat activa de les articulacions i millorar 
la potencia muscular de la musculatura relacionada amb l’articulació afectada; també és 
recomanable reduir el sobrepès i la obesitat (disminuint així la càrrega sobre les articulacions de 
les extremitats inferiors). Els tractaments de fisioteràpia com l’exercici terapèutic, 
l’electroteràpia, la massoteràpia, i la termo-/crioteràpia poden ser de gran ajut per disminuir el 
dolor i mantenir la funcionalitat de l’extremitat. 
 
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS DE FISIOTERÀPIA 
 
Com a complement a les sessions individuals de fisioteràpia o en els casos on no es rep aquesta 
atenció (com en la Unitat d’Estimulació i Rehabilitació Cognitiva -UERC-), les famílies poden 
contractar aquest servei complementari per a la persona usuària. En aquest servei la freqüència 
de les sessions pot ser d’una a quatre al mes i la durada de la sessió és de 60 minuts. 
 
Durant l’any 2020, s’han beneficiat d’aquest servei 3 persones usuàries, i s’han realitzat un total 
de 42 sessions de fisioteràpia. En dos casos, el servei es va contractar amb la finalitat d’augmentar 
l’activitat física de la persona i millorar l’equilibri. En l’altre cas, la finalitat del servei va ser: 
millorar el to muscular i la postura de la persona, així com el seu equilibri i, finalment, potenciar 
també la mobilitat de l’hemicos que la persona presentava afectat. 
 
En els tres casos, segons els resultats obtinguts en l’escala Tinetti, el risc de caigudes era alt a 
l’inici del tractament; actualment, en un dels casos aquest ha millorat sent ara el risc baix-
moderat. 
 
 
 
 
 
 



82 
 

4.2.2.5. ATENCIÓ I ESTUDI DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts en l'Escala d'Activitats de la Vida Diària del Test 
Barcelona II. 
 
ACTIVITATS BÀSIQUES 2020 

 
 
En el gràfic podem observar que un 35% de les persones usuàries presenta una afectació nul·la o 
mínima (0-10 punts) per a les activitats més bàsiques. Pel que no necessiten o a penes necessita 
ajuda d'una tercera persona per a aquestes activitats. En un 32% mostra puntuacions entre 11-
20 punts indicant un grau lleu-moderat de dependència, i per tant, la necessitat de major 
assistència d'una altra persona en les activitats bàsiques. 
 
El segueix un 19% de les persones usuàries de dependència moderada. És a dir, que aquestes 
persones mantenen una certa autonomia, però necessiten i depenen de tercers per a realitzar 
correctament les seves activitats bàsiques, encara que participen de manera activa. Un 14% 
presenta puntuacions de 31-40 mostrant una dependència severa-total, no pot realitzar fer 
l'activitat ja de manera activa per si sol. 
 
ACTIVITATS INSTRUMENTALS-AVANÇADES 2020 
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En el segon gràfic es mostren les puntuacions de les activitats instrumentals-avançades. Es pot 
observa que un 82% de les persones usuàries presenta una dependència severa o total per a les 
activitats més complexes, un 14% una dependència moderada i només un 4% una dependència 
lleu. Un 0% de les persones usuàries es autònom per aquestes activitats. 
 
 
4.2.2.6. ESTIMULACIÓ COMPUTARITZADA 
 
El programa Guttmann NeuroPersonal Trainer, patentat i certificat com a producte sanitari Classe 
I per la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). Es tracta d’una 
plataforma informàtica que permet oferir un tractament individualitzat i supervisat de 
rehabilitació i estimulació cognitiva. D’aquesta manera, augmentem la intensitat de treball amb 
els nostres usuaris, oferint un servei més ampli, dinàmic i professional. 
 
Totes les persones usuàries realitzen una valoració neuropsicològica inicial, que ens permetrà 
conèixer el seu perfil cognitiu, així com fer un seguiment evolutiu del deteriorament.  
 
Els nostres ordinadors disposen de la plataforma, pel que, aprofitant la valoració inicial, 
introduirem els resultats obtinguts al perfil neuropsicològic que crearem per cadascun dels 
nostres usuaris. Aquest perfil generarà unes sessions d’estimulació o rehabilitació 
individualitzades i sempre partint dels resultats obtinguts prèviament, pel que l’usuari estarà 
realitzant exercicis adaptats a la seva patologia i/o grau de deteriorament cognitiu.  
El programa treballa les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, 
llenguatge, percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats. Cada usuari té 
la possibilitat de realitzar un màxim de dues sessions setmanals de aproximadament 60 min de 
durada. Aquestes es realitzen amb l’ordinador, on sempre hi conten amb el suport d’un dels 
nostres professionals.  
 
En l’any 2020, s’han beneficiat d’aquesta eina un total de 53 usuaris del Centre Diürn Especialitzat 
en Alzheimer i s’han dut a terme un total de 103 sessions. 
 
 
4.2.2.7. LOGOPÈDIA 
 
Durant l’any 2020, 3 persones usuàries del CDEA s’han beneficiat de les sessions individuals de 
logopèdia, havent realitzat un total de 34 d’aquest tipus de sessions. La durada d’aquestes és de 
30 o 45 minuts en funció de les necessitats de la persona usuària, la periodicitat és d’una vegada 
a la setmana.  
La logopeda ha estat en contacte contínuament amb les persones responsables de les sales on 
han estat ubicades aquestes persones usuàries al centre per coordinar-se a l’hora de treballar les 
habilitats i dificultats orals que presenta la persona. També ha estat en contacte per via telefònica 
amb la família d’una d’aquestes persones usuàries per resoldre dubtes i donar recomanacions 
per a casa. 
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4.2.2.8. ATENCIÓ D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 
 
Aquest àrea té com objectiu fomentar la cura integral de la persona i es l’encarregada d’elaborar 
un pla de cures adequat i individualitzat a cada usuari/a. 
 
Enguany les dades a tractar són en base als 102 usuaris/es que han assistit al llarg de l’any a les 
instal·lacions del centre terapèutic.  Les dades les mostrem amb percentatges per a poder 
comparar les dades d’un any a l’altre i poder extraure una visió més amplia de la realitat a l’àrea 
d’infermeria al CDEA.  
 
 
Valoració inicial de l'usuari/a 
 
En l’ ingrés d’un nou usuari/a al centre terapèutic, es realitza una entrevista conjunta amb el 
cuidador principal del usuari/a per cercar tota la informació, patologies, anomalies, al·lèrgies etc. 
que presenta l’usuari/a i així poder fer una valoració complerta de salut.   
 
També es realitzant seguiments constants per tal d’estar informats de tots els canvis de conducta, 
determinades caigudes, possibles infecció d’orina que al llarg de la trajectòria de la malaltia i del 
dia a dia es van presentant. En cas d’alguna urgència , aquest seguiment es fa realitzant visita al 
domicili del usuari/a. i/o derivació al equip PADES de Reus. 
 
Les dades han sigut amb un 13% visites en el domicili del usuari/a  amb el seu familiar i un  76% 
han sigut visites en les instal·lacions del centre terapèutic. 
 

 
 
Amb la finalitat de detectar els possibles dèficits que pot haver-hi en les cures de l’usuari/a i 
modificar-los per millorar la qualitat de vida del mateix i de les seves famílies, valorem els punts 
que són exposats seguidament.  
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Úlcera 
Per detectar les UPPS ( úlceres per pressió ). Utilitzem l’índex de Norton. L´índex Norton és l’escala 
que mesura el risc que té una persona de patir ulceres per pressió. Tractats per úlceres: 11% 
d’usuaris 
Sense úlceres: 89% d’usuaris 
 

 
 
 
Cures 
Enguany en el centre s'han realitzat diverses cures de diferent naturalesa i causa, com poden ser 
lesions per gratat, contusió... que s'han atès en el centre.  
 
Les persones usuàries amb deteriorament cognitiu tenen un risc més elevat de patir úlceres per 
pressió. Durant aquest any, hem atès a un 13% d’usuaris/es que han sofert aquest tipus de lesió, 
que han estat guarides sense problemes. 
 
A nivell de prevenció, s'ha realitzat una valoració completa en totes les persones usuàries amb un 
alt risc de patir úlceres per pressió per la seva immobilitat o desnutrició. En el moment en què es 
detecten s'engega el protocol per a la prevenció i posterior curació de les mateixes, administrant-
li una nutrició adequada sobre la base de les seves necessitats i disminuint el major temps 
possible la pressió en aquesta zona, utilitzant diferents mesures, com són els canvis posturals, 
matalàs antiescares, coixins antiescares, etc.  
 
També s'informa als familiars sobre com és convenient prevenir i guarir les úlceres pel seu 
coneixement i perquè les cures que es realitzen en el centre tinguin una continuïtat al domicili. 
 
Risc nutricional 
S'utilitza el test de Lipschitz per a tractar/prevenir el risc envers la nutrició de la persona usuària. 
Enguany presenten risc de desnutrició el 5% de persones ateses. Aquests usuaris/es amb risc de 
malnutrició augmenten la possibilitat de patir patologies relacionades, com poden ser l'aparició 
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d’úlceres per pressió. Es va posar en coneixement a la família i al seu metge, se’ls hi van pautar 
batuts específics rics en proteïnes i hipercalòrics. 
 
Control urinari i fecal 
En el centre terapèutic el 28% de les persones usuàries ateses presenten incontinència urinària i 
el 71% presenten continència urinària. El 8% presenten incontinència fecal i el 92% del total dels 
usuaris/es presenten continència fecal. 
 

   
 
 
Presa de constants 
Al llarg de l'any s'ha pres el control de diferents constants amb la finalitat de detectar alteracions 
en les mateixes: 
 
Tensió arterial (TA) 
La tensió s'ha pres una vegada a la setmana a tots els usuaris/es, el 11% van tenir en algun 
moment un episodi d'hipertensió que es va resoldre sense problema. El mateix va succeir amb el 
8% que van patir hipotensió, la resta, el 81%, van tindre nivells de TA adequades. 
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Glucèmies capil·lar 
S'ha realitzat setmanalment un control de glucèmies a totes les persones usuàries que presenten 
tractament amb antidiabètics orals i a tots els usuaris/es tractats amb insulina. 
 
Durant aquest període, 1% van patir hiperglucèmies i 1% van patir en algun moment 
hipoglucèmies, tots amb xifres poc alterades i sense repercussió en les persones usuàries. 
 

 
 
 
Temperatura corporal  
S'han practicat controls de temperatura a aquelles persones que presentaven símptomes de 
febre o que tenien alguna patologia que cursa amb febre. En el centre, el 4% dels usuaris/es van  
tenir un procés febril, es va avisar a la família i van ser valorats pel seu metge, la resta d’usuaris/es, 
96%, no van presentar cap símptoma de temperatura corporal alta -“febre”-. 
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Pes 
S'ha fet seguiment del pes mensualment per valorar variacions. Aquesta dada ha estat important 
per detectar possibles malnutricions.  
 

 
 
 
Hidratació 
En alguns usuaris/es hem detectat possibles casos de deshidratació en la pell, és per això que 
hem portat a terme dos vegades per setmana sessions d’hidratació. 
 
Un 35% han necessitat en un moment donat alguna sessió de hidratació sobretot en extremitats 
inferiors i superiors.  
 

 
 
 
Valoració dels membres inferiors 
També, es realitza la valoració dels membres inferiors de cada usuari/a per a la vigilància dels 
possibles problemes vasculars i peu diabètic o possibles úlceres per pressió. En casos de 
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necessitat de prendre cura dels peus: s'ofereix a la família el servei de pedicura del centre. En el 
2020 en el centre han necessitat d'aquest servei de podologia el 56% de les persones usuàries. 
 
Amb la finalitat de mantenir i promoure els bons hàbits d’higiene corporal en la persona usuària, 
en el centre oferim servei de dutxa de manera gratuïta una vegada a la setmana. Els familiars 
porten els accessoris personals del seu familiar usuari (tovallola, gel, crema hidratant, esponja, 
etc..) amb la finalitat de realitzar correctament una bona higiene corporal. El 17% fa ús d’aquest 
servei. Per altra banda , alguns familiars necessiten més recolzament en aquest aspecte, per el 
que comporta realitzar dues higienes a la setmana en un mateix usuari/a. En aquest cas el 3% 
dels usuaris fan ús d’aquest doble servei. 
 
En la següent gràfica s’observa  les higienes realitzades per mesos, tenint en compta que en el 
mes de Març i Juny es van realitzar la meitat d’higienes arrel d’activar l’estat de l’alarma per la 
COVID19. També es reflexa amb 0 serveis els mesos d’Abril i Maig pel confinament total. 
En total a l’any, s’han realitzat 344 dutxes. Adjuntem gràfica. 
 
 

 
 
 
Incidències 
S'han valorat diversos signes i símptomes per detectar precoçment malalties. Durant aquest any 
als nostres usuaris/es se’ls ha detectat de forma precoç patologies conegudes que precisaven 
tractament, el qual ha pautat el seu metge.  
 
Podem destacar:  
Infeccions respiratòries: hem detectat en el 7% de les persones usuàries que presentaven la 
simptomatologia corresponent. 
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Infecció d'orina: es van detectar en el 44% de les persones usuàries símptomes urinaris.  
Estrenyiment: es van administrar ènemes al 3% dels usuaris/es. Degut a la dificultat que 
presentaven per defecar amb normalitat i al risc que tenien de presentar fecalomes. A tots/es 
se'ls va canviar el tractament per millorar el restrenyiment de comú acord amb la família. 
 
A causa del deteriorament cognitiu que les persones usuàries del centre presenten, una de les 
alteracions més usuals és l'aparició d'al·lucinacions, enguany el 38% dels usuaris/es han presentat 
en algun o un altre moment aquest tipus de trastorn. També, 38% d’usuaris/es han presentat 
agressivitat i irritabilitat. Quan detectem els símptomes ens posem en contacte amb els familiars, 
s’observa si al domicili també apareixen i es valora com afrontar-ho.  
 
 
Urgències  i  derivació 
Si es produeix alguna urgència en el centre s’actua segon protocol establert. Es prenen constants 
i es deriva a urgències si és necessari, trucant al 112 . Mentre , des de direcció s'avisa als familiars 
perquè tinguin coneixement del succeït i per informar d’acudir al centre per realitzar 
l’acompanyament a l’hospital amb familiar usuari. 
 
En totes les ocasions que vam tenir urgències vitals es va tenir bona coordinació de tot el 
personal. En aquest any hi ha hagut el 6% de les persones usuàries amb risc vital, qui va precisar 
d’atenció del 112. 
 
Respecte a derivacions: enguany hi ha hagut un 13% d’usuaris/es amb derivació al servei PADES, 
neuròleg o metge de família. 
 
 
Vacunació 
Cada any es vacuna de la grip comuna durant el mes d'octubre/novembre a totes les persones 
usuàries que ho sol·liciten. Aquest any cap ha utilitzat aquest servei, degut a que utilitzen el 
serveis de la seguretat social i ho fan a través del seu metge de capçalera. 
 
 
Gestió medicaments 
De de l'àrea d'infermeria del centre s'encarrega de la correcta administració de la medicació,  del 
registre de confirmació de la presa de la medicació; així com, el control de la medicació que entra 
al centre.  
 
En el centre s'administra el tractament que l'usuari/a pren de forma crònica i que ha estat pautat 
pel seu metge de capçalera i especialistes segon cas. 
 
Normalment s’administra de manera oral amb un 66%, però hem realitzat  de manera puntual 
administració intra-muscular, 1%. 
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La medicació que es dispensa al centre és la que correspon a les hores que l'usuari/a assisteix al 
centre, la resta la pren al seu domicili. A vegades, s'administren tractaments aguts puntuals 
deguts a un episodi patològic passatger, com pot ser una infecció respiratòria o una conjuntivitis 
i que ha estat pautat pel seu metge de capçalera. 
 
Com podem observar a les gràfiques següents: El 34% dels usuaris/es prenen medicació en el 
centre durant el desdejuni, el menjar o el berenar i a través de via oral.  Així mateix, el 31% dels 
usuaris/es, van precisar d'algun tractament agut de forma puntual. 
 

 
 
 
Tipus de medicacions 
Especifiquem a la gràfica següent la medicació que ens resulta més significativa al nostre col·lectiu 
específic. 
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Totes les persones usuàries del centre tenen pautat un tractament farmacològic, destaquem al 
gràfic els medicaments més característics.  
 

 
 
 
Actuació i informació COVID19 
Davant la Pandèmia viscuda en aquest any 2020, el centre terapèutic per mesures de prevenció i 
per instruccions de la Generalitat de Catalunya s’ha vist obligat ha estar tancat durant el 
confinament en el primer estat d’alarma (15-03-2020 al 10-06-2020). 
Tot i així , l’equip de professionals del centre terapèutic no ha deixat de teletreballar per arribar 
als domicilis amb material d’estimulació cognitiva, físic-funcional i material sanitari. Tot per a 
poder ajudar i estar més a prop de les famílies.  
 
També en aquest pla establert, des de l’àrea d’infermeria s’han creat nous protocols davant 
l’estat d’alarma. Estem parlant de protocols com : Protocol d’actuació davant possible COVID19, 
Protocol d’entrada i sortida del centre terapèutic amb totes les mesures de prevenció, 
temperatura, gel hidroalcohòlic , canvi de mascaretes, etc.., Protocol vestimenta EPPIS , bata, 
mascaretes FP2, guants, Protocol de derivació en cas d’urgència, etc.. 
 
 
Aquest protocols realitzats garanteixen la prevenció i el risc de contagi davant un possible cas de 
sospita de COVID o un COVID positiu cap a les persones usuàries i al professionals del centre 
terapèutic que han estat convivint ,en la mateixa  bombolla. 
 
La metodologia de treball de l’àrea d’infermeria , ha estat funcionant amb seguiments telefònics, 
mitjançant correu electrònic o bé fins i tot arribant als domicilis degut alguna urgència. 
El 62 % dels seguiments  han sigut per la via telefònica, el 22% per via correu electrònic i per últim 
amb un 3% ha sigut a través de visites domiciliàries.  
 

Usuaris medicació Vitamines / Minerals

Usuaris medicació Antidepresius

Usuaris medicació Antipsicótics

Usuaris medicació Alzheimer
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40%
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94%
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Un cop arribada la fase de desescalada, aplicant els protocols adients i desprès de la reobertura 
del centre terapèutic , s’ha tingut que activar en varies ocasions el PROTOCOL DE POSSIBLE 
SOSPITA DE COVID19, degut a que algunes persones usuàries ; en concret un 3% del total de 
població usuària, tenien símptomes com febre, mucositat, etc.. finalment ambdues van estar 
NEGATIVES a les proves PCR realitzades en el seu CAP de SALUT. No obstant això, en el centre 1 
persona usuària amb GDS 6a, necessitant ajuda i supervisió per a totes les activitats de la vida 
diària i del dia a dia, va estar en vincle estret  amb un familiar cuidador principal positiu. Aquest 
cas va ser tractat seguint en tot moment  els protocols de SALUT.  
 
Vàrem tenir una coordinació molt fluïda i eficaç amb el nostre cap de referència (Maria Fortuny 
Reus 5) i tots els referents de Salut quan vàrem tenir que activar el PROTOCOL DE COVID POSITIU. 
Ens van informar que la resta de companys (persones usuàries) que es trobava a la mateixa 
bombolla de treball ,per ser contacte estret, s’havien de realitzar la prova PCR i quedar-se 
confinats durant  14 dies en el seu domicili.  Arrel d’aquest cas van sortir 3 casos positius més, 
tots sense cap simptomatologia. El cas es va donar el dia 23 de Desembre del 2020 i les persones 
usuàries es van reincorporar el dia 8 de Gener de 2021. 
 
En el centre terapèutic es segueixen garantint totes les mesures de prevenció, distància de 
seguretat, us d’equip EPI, mascareta FP2 incloent proves PCR aleatòriament als professionals del 
centre cada 15 dies. 
 
 
4.2.2.9. SERVEI MENJADOR 
 
El servei de menjador és l’encarregat de proporcionar a les persones usuàries els diferents àpats 
del dia, i garantir que estan nutricionalment adaptats per a les necessitats de cada persona.  
Per la qual cosa, s’ha proporcionat al servei de càtering extern els menús previstos per a cada 
setmana. Aquests, estan composats d’un primer plat, un segon, una guarnició, una amanida i un 
postre, tot això adequat a l’època de l’any i aprofitant els productes de temporada.  

62%

22%
3%

ACTUACIÓ COVID-19

Seguiment telefònic

Seguiment correu
electrònic

Visites domiciliàries
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L’horari del servei de menjador comença a les 13 hores amb el parament de la taula, i 
proporcionant a cada persona els estris que precisa en funció del seu grau d’autonomia, que és 
un dels nostres punts a tenir en compte. Per això, aquest any s’han adquirit noves ajudes 
tècniques com plats i coberts adaptats i mantells antilliscants per tal que les persones puguin 
menjar el més autònomament possible i així conservar o mantenir al màxim les seves capacitats 
motrius.  
 
Un dels nostres objectius des del servei de menjador és que les persones, tot i les seves 
circumstàncies, puguin formar part de les decisions relacionades amb els menjars, i manifestar 
els seus desitjos amb plena confiança respecte si vol més o menys menjar, un postre alternatiu, 
etc. Sense deixar de banda el proporcionar una alimentació completa i variada.   
 
Des de l’àrea d’infermeria, junt amb la nutricionista del càtering i la família de cada persona 
usuària s’avalua quines són les seves característiques a nivell mèdic, així com les dolències que 
puguin presentar per tal de valorar quin és el tipus de menú que requereix, normal o especial, i 
en aquest cas, quin tipus d’especial necessita.  
 
A continuació es detalla quins menús han segut necessaris aquest període 2020: 
 Menú basal 
 Menús especials: 

o Menú hiposòdic: menú amb baix contingut en sodi.  
o Menú diabètic/hipocalòric: menú amb una dieta de baix contingut calòric.  
o Menú sense llegums: menú lliure de llegums.  
o Menú sense peix i marisc: menú lliure de peixos i mariscs.  
o Menú triturat: normalment és un menú encarat a persones que tenen disfàgia i 

d’aquesta manera se’n facilita la seva deglució.  
o Menú fàcil masticació: menú encarat a persones que tenen problemes a nivell 

bucodental o alguna dificultat en la deglució.  
 
El servei del menjador d’aquest període 2020 s’ha vist repercutit pel Covid-19. Per la qual cosa, 
els mesos Gener, Febrer i primera meitat del mes de Març, el funcionament del centre es 
realitzava de manera normal. Els mesos d’Abril i Maig el centre es va veure obligat a tancar el 
centre puntualment degut a l’estat d’alarma generat per la pandèmia. Amb l’apertura del es 
Centre el 8 de Juny es van incorporar importants canvis importants que  també van afectar al 
servei de menjador.  
 
L’objectiu principal era garantir la seguretat alimentària de les persones usuàries i una correcta 
gestió dels aliments i estris necessaris per a la seva disposició, per la qual cosa, es van crear dos 
menjadors, un per a cada Unitat Terapèutica. 
 
Cada menjador gestiona els seus àpats, amb un equip format per una referent i uns auxiliars a 
cada lloc formats en la manipulació dels aliments i amb la coneixença dels diferents protocols 
establerts per a mantenir una correcta higiene de l’espai abans, durant i després.   
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Des del servei de càtering també proporcionen els menús diferenciant el menjador 1 i 2 per tal 
de no manipular aliments que no corresponen al menjador. També cadascun s’encarrega de la 
gestió de les seves brosses.  
 
Com els dissabtes el servei de càtering roman tancat, aquests menús es proporcionen el 
divendres en línia freda, seguint les mesures necessàries per a la seva correcta manipulació.  
Una altra de les millores que s’han fet aquest any des del servei de menjador és la formació en 
manipulador d’aliments de tot el personal del centre, impartit des del Mas Carandell per a que 
qualsevol persona de l’equip estigués capacitada amb la manipulació dels àpats d’una manera 
correcta i seguint els protocols establerts, si fora necessari.  
 
Aquest període 2020, el centre ha donat servei a 102 persones usuàries i d’aquestes 66 persones 
han fet ús del menjador. D’aquestes, 60 ho han fet de manera estable i 6  de manera puntual. Per 
tant, el 64,7% de les persones que acudeixen al centre han fet ús del menjador. D’aquests, 91% 
ho han fet de manera estable, i el 9% de manera puntual.  
 
En quant als menús distribuïts, 53 comensals dels 66 han menjat necessitat dieta normal, i 13 
dieta especial. Això suposa que el 80,3% han menjat un menú normal i el 19,7% menú especial.  
 
 
4.2.2.10. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA FAMILIAR 
 
En el gràfic observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 
cuidadors de de les persones usuàries del CDEA.  
 

 
 
Com es pot observar en la gràfica el 23% de les persones cuidadores obté una puntuació inferior 
a 47, indicant així absència de sobrecàrrega. Un 18% puntuen entre 47 i 55 punts, mostrant un 
grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 59%, té puntuacions superiors a 55, mostrant-se en un nivell 
de sobrecàrrega intens. 
 
Podem observar que la sobrecàrrega mostra tendència a incrementar a mesura que avança la 
malaltia. L'aparició de símptomes de sobrecàrrega sol estar relacionada amb les alteracions 
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psicològiques i del comportament de la persona amb la malaltia d'Alzheimer o altres demències 
i amb la disminució de la seva autonomia en les activitats de la vida diària. Aquest any la càrrega 
ha incrementat degut a l’època de confinament i les dificultats que han hagut de superar les 
famílies.  
 
4.2.2.11. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR  
 
S’ha donat suport a 102 famílies, de les quals 60 van ser noves acollides.  
 
Per altra part, des d’aquest servei es fa orientació i assessorament sobre l’adaptació de l’entorn 
domiciliari a les necessitats de la persona amb Alzheimer; així com, entrenament en les tasques 
de cures al malalt (higiene personal, transferències...). La infermera, el fisioterapeuta, tècnic 
auxiliar, en aquest casos col·laboren en la intervenció.  
 
Des del servei no es tramiten recursos, participem en la gestió de les prestacions vinculades al 
servei (PEVS), derivem als serveis competents i realitzem coordinació amb els professionals de 
referència. Les institucions amb què hem realitzat coordinació són: Centres Cívics, Centre de 
Salut/Social Atenció Primària, Unitat de Diagnòstic Pere Mata-EAIA Trastorns cognitius; Fundació 
ACE; Unitat de neurodegeneratives/geriatria de l’hospital de Sant Joan (Unitat de 
neurodegeneratives va tancar el servei el dia 15/03/20 i no ha reobert els tallers per a persones 
amb deteriorament cognitiu, amb la qual cosa les coordinacions des de la data d’estat d’alarma 
es van aturar les coordinacions amb aquest equip, sí s’han mantingut amb el Servei de Geriatria); 
Departament de la dependència municipal, comarcal i altres; PADES, Residències/centres de dia 
del municipi i comarca, Sociosanitaris; així com, ens coordinem amb l’equip de seguiment i 
diagnòstic neurologia privats, en cas que el seguiment de la persona amb demència sigui portat 
de forma privada. També, coordinacions amb la Creu Roja Reus per tramitació de localitzadors, 
enguany s’han tramitat 5 localitzadors des d’aquesta àrea.  
 
Especial coordinació enguany amb el Departament de Benestar i el Departament de Salut. 
Respecte l’aplicació de les mesures COVID en el referent a la prestació vinculada, les instruccions 
van ser que la prestació quedava aturada mentre el Centre Terapèutic es va trobar tancat del 
15/03/2020 al 10/06/2021, per la qual cosa va suposar treballar cada expedient amb el 
departament per a reactivar l’expedient de la dependència i la prestació vinculada al Centre; així 
com, explicar a cada família la seva situació concreta.   
 
Des de l’àrea es van evitar les visites domiciliàries, l’àrea d’infermeria sí va realitzar visites al 
domicili.  
 
 
4.2.2.12. FESTES, ACTIVITATS I SORTIDES  
 
Durant aquest període 2020, el centre ha realitzat diferents activitats de caire més extraordinari, 
algunes d’elles, relacionades amb persones externes del servei amb les que s’ha realitzat algun 
tipus d’intercanvi, d’altres a partir de donacions de persones o entitats que han volgut participar 
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en la causa del centre, i d’altres més de caire intern que han permès donar un reconeixement a 
les persones en alguna data en concret. 
 
"Activitat intergeneracional - Escola Isabel Besora" 
Dia: 20/02/2020 
Horari: De 9:30 a 11: 30h 
Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 
Assistents: 52 alumnes de quart de primària, usuaris i professionals de centre. 
28niños / 24 nenes 
Comentari: Alumnes de l'escola Isabel Besora de Reus, ens van visitar amb molta il·lusió i emoció 
per a realitzar juntament amb els usuaris / es de centre una macedònia de fruita. 
Després els alumnes van cantar als usuaris / es del centre unes cançons que havien estat 
ensenyant durant mesos, sent uns moments molt emotius per a tots, on les emocions estaven a 
flor de pell. A l'acabar els usuaris/as de centre van entregar un detall que havien fet amb molt 
afecte als alumnes / as regalant-los un fermall de filtre. 
 
"Visita santuari de Misericòrdia" 
Dia: 12/8/2020 
Horari: De 10h a 11: 30h 
Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 
Assistents: Grup de persones usuàries (5), alumna de pràctiques i professional de centre. 
Comentari: Vam anar caminant des del centre de dia al Santuari de Misericòrdia. Les persones 
usuàries estaven molt contentes de visitar l'església. Durant la vista van recordar moments molt 
emotius, un d'ells va ser, que una persona usuària es va casar en aquest lloc, compartint 
anècdotes i experiències molt boniques tant al seus companys com als professionals de centre. 
 
Donació Smart Tv Newline   
Dia: 06/11/2020 
L’esportista professional Juanan Fernández és un veí de Reus que va voler contribuir amb la tasca 
que es realitza des del centre, i per això va dur a terme una fita esportiva en solitari a través de la 
qual va recol·lectar diners amb l’objectiu d’invertir-los amb algun material que pogués ser de gran 
utilitat. A partir dels 11km recorreguts en forma de triatló, va obsequiar al centre amb una Smart 
TV Newline de grans dimensions que permet a les persones usuàries del Centre Terapèutic fer un 
apropament a les noves tecnologies, a més de ser un suport visual al realitzar les teràpies diàries, 
i per les prestacions que disposa, permet que la persona interactuï amb la pantalla tàctil.  
Les persones usuàries van voler fer-li un detall en agraïment al seu esforç altruista dedicant-li 
unes paraules a través d’una targeta.  
 
Concurs Targetes de Nadal CEAFA 
Dia: 20/11/2020 
Vàrem presentar 3 targetes en la 13º edició de Postals Nadalenques organitzada per CEAFA a 
nivell nacional on diverses  associacions i diferents usuaris/es participen. 
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Aniversaris  
L’ aniversari d’una persona és un moment molt important de la seva vida. Són els anys de vida i 
les experiències passades que acompanyen a les persones i que donen aquesta singularitat a la 
pròpia persona.  
Per això, tot i les circumstàncies en les que es troben a nivell cognitiu algunes de les persones 
usuàries, considerem que no podem deixar passar un moment tan destacat. Tenim molt present 
quin dia és l’aniversari de cadascú i quants anys compleixen par tal de poder donar-li un tracte 
especial a la persona a partir de material decoratiu de festa, cançó d’aniversari, fotos, vídeos i 
moltes mostres d’afecte i reconeixement com a manera de dignificar la seva persona.  
 
Taller de cuina i celebració  festivitats 
Una de les diverses activitats que es porten a terme al centre i que resulta molt gratificant per als 
nostres usuaris/es és el taller de cuina.  
Un espai en el que les persones participants poden sentir benestar i utilitat, ja que forma part de 
les activitats de la vida diària i que han estat realitzat durant tota la seva vida.  
Per la qual cosa, permet mantenir les seves capacitats funcionals així com compartir experiències 
pròpies relacionades amb la gastronomia: receptes familiars, receptes típiques de la zona o de 
les diferents festivitats que es celebren durant l’any com al Dia de Tots Sants, que a Catalunya és 
típic fer panellets; o quan tenim productes de l’hort que ens permet fer el procés de recol·lecció, 
neteja, preparació, cuinar-los i per suposat, gaudir després del resultat.  
També durant el mes de Desembre, aprofitem el taller de cuina per a realitzar galetes de mantega 
amb motius nadalencs, així com ubicar en el temps a les persones usuàries que estem en període 
nadalenc fent un brindis conjunt, acompanyant-ho de nadales, tarrons, polvorons. El fem els dos 
dies més assenyalats del Nadal: el dia 24 com a previ al Dia de Nadal; i el dia 31 amb els típics 
dotze raïms 
 
 
4.2.2.13. RESULTATS ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 
 
Es tracta d’un qüestionari confidencial dirigit als familiars-cuidadors d'usuaris/es que acudeixen 
al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer.  
 
Els resultats corresponen a una mostra de 34 familiars-cuidadors.  
 
Un 46% de les persones que han contestat l’enquesta utilitzen el servei fa més de dos anys, sent 
el grup majoritari. Un 21% assisteix al centre de dia des de fa entre 6 mesos i un any; un 18% 
acudeixen de fa menys de 6 mesos i un 15% fa entre 1 any i 2 que assisteixen. 
 
Les puntuacions obtingudes i que es reflecteixen en la gràfica següent és una ponderació mitjana 
del total de valoracions obtingudes en les enquestes en una valoració sobre 10 punts. 
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La valoració de satisfacció segons els resultats obtinguts, és de 8,87 punts sobre una escala de 0 
a 10 punts. La satisfacció és molt positiva i es té en comte segons els diferents ítems que 
contempla el qüestionari: 
 
Es pot observar en la gràfica, que els aspectes millor valorats són els de l’empatia i el tracte i 
actitud de les professionals amb més de 9,5 punts. També tenen una valoració superior als 9,3 
sobre 10, la rapidesa amb que s’atén la consulta del familiar i l’accessibilitat del professional, la 
rapidesa a adjudicar plaça des de la sol·licitud i la capacitat de resolució de problemes. També la 
competència tècnica o l’equipament i confortabilitat de les instal·lacions per la persona que 
acudeix. 
 
En aquesta valoració també es contemplen qüestions referents a les mesures després del 
confinament, obtenint una puntuació de més de 9 punts en que les mesures del centre són les 
adequades i en la informació sobre els canvis en el funcionament del centre, també la confiança 
en la professionalitat del centre respecte mesures COVID. La puntuació més alta en aquest tema 
(9,48) és sobre la satisfacció en la comunicació amb l’equip d’atenció. 
 
Es valora amb 8,55 punts el grau de satisfacció general durant el confinament que es va produir 
entre Març i Juny de 2020, període en que es va haver de tancar el centre com a mesura de 
protecció vers el coronavirus. 
 
Seguidament, les puntuacions entorn a 9 són les referents al seguiment de les referents, a 
l’atenció i assessorament social, l’informe periòdic, l’atenció a les necessitats bàsiques i a 
l’atenció. S’ha obtingut una valoració de 9,2 punts en que la persona cuidadora se sent més 
tranquil·la des que el seu familiar acudeix al centre fet que ha suposat un benefici per a la seva 
família. També en aquesta franja es situa el grau de valoració general amb el centre de dia amb 
9,15 punts. 
 
Superen els 9 punts la valoració sobre el coneixement del funcionament del centre en general, 
els horaris d’atenció familiar, la organització i funcionament del centre i la satisfacció de que la 
persona cuidadora se sent més acompanyada en el procés de la malaltia. Hi ha una bona valoració 
en que hi hagi major nombre de professionals que en un centre de dia ordinari, en el seguiment 
d’infermeria i en la valoració vers les expectatives que es tenien abans de començar a acudir al 
centre.  
 
Les puntuacions que van entre el 8 i el 9, de forma descendent, són les valoracions sobre l’atenció 
sanitària i cures de salut, l’atenció de fisioteràpia, la valoracions de les entrevistes familiars i 
l’horari del centre. També en aquesta franja de punts es troba la valoració en que el familiar es 
sent més recolzat des de que assisteix la persona al centre, hi ha hagut una millora de la qualitat 
de vida de la persona amb la malaltia i es proporciona l’atenció que potencia la seva autonomia; 
La persona cuidadora se sent més segura i hi ha bona valoració de que els professionals donen 
suport als familiars cuidadors. També hi ha una bona valoració pel que fa a entendre millor la 
malaltia/trastorn i el seu maneig, que el fet d’acudir al centre permeti viure en el domicili habitual 
en millors condicions i en la valoració sobre la persona que acudeixi estigui més motivat/da o hagi 
millorat el seu estat d’ànim. Hi ha una valoració de la relació qualitat-preu de 8,42 i una valoració 



101 
 

del format de la factura de la quota de 8,14 punts. També referent a puntuacions majors de 8, es 
troba que el familiar cuidador esta més satisfet amb la seva vida. 
 
Les puntuacions entre 7 i 8 punts engloben les valoracions referents a que el familiar dedica més 
temps a sí mateix, la valoració de la millora de l’estat de salut en general del familiar cuidador i, 
sent la valoració més baixa, si l’assistència al centre de dia ha permès que la persona familiar 
cuidadora es relacionés amb altres persones 
 
Un altre tipus de qüestions que s'han realitzat, són les següents: 
 
- Coneix el "Consell Assessor’’?  
56% de les persones que van respondre a l'enquesta no coneix que és el “Consell Assessor” i la 
resta, el 44% el coneix i com és el funcionament d'aquest.  
 

 
Participa o l’interessaria participar en el consell assessor?  
Un 21% de les persones que han respost aquesta pregunta hi ha participat o tenen interès en fer-
ho. 
 
- Coneix el grup psicoeducatiu per a cuidadors familiars?  
55% de les persones coneixen el grup de psicoeducació per a persones familiars i cuidadores, 
mentre que un 46% encara no coneix aquest servei que ofereix l'Associació d'Alzheimer de Reus 
i Baix Camp. 
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45%
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- Coneix el servei d'Atenció Individual Psicològica?  
61% de persones familiars cuidadores coneix el servei de teràpia individual psicològica. 
 

 
 
 
- Acudir al centre ha evitat l'ingrés del seu familiar en una residència.  
53% de les persones que han respòs el qüestionari, expressen que l'haver conegut i el fet d’acudir 
al servei del Centre de Dia, ha evitat l'ingrés del seu familiar en una residència. 
 

  
 
 
 Recomanaria vostè aquest servei? 
 
El 100% de les persones que van respondre al qüestionari recomanarien el servei del Centre de 
Dia Especialitzat d'Alzheimer a altres persones que ho puguin necessitar. 
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Analitzant els resultats de les valoracions, la satisfacció en general és molt bona, ja que la 
puntuació més baixa ha estat de 7,36 punts, i un 76% del total de les qüestions han obtingut 
puntuacions de més de 8,5 punts, sent la puntuació més alta 9,59 punts sobre 10. 
 
El fet de que totes les persones que han respòs el qüestionari tinguin en consideració el servei 
com per recomanar-lo, posa en bona posició el funcionament que hi ha en conjunt dels 
professionals amb les famílies cuidadores respecte les persones amb trastorn neurocognitiu que 
hi acudeixen. 
 
En conclusió posem en manifesta que seria necessari donar més informació als familiars 
cuidadors dels serveis que realitza l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, com el servei 
d'atenció individual psicològica als familiars cuidadors, també que existeix un grup psicoeducatiu 
per a cuidadors i augmentar el coneixement de l’òrgan del Consell Assessor. 
 
 
4.2.3. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI  
 
4.2.3.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ. 
 
Durant l’any 2020 s’han atès a 11 persones en el seu domicili i en l’entorn domiciliari. 
 
S’ha de dir que hi ha persones que han sigut beneficiaries de diferents serveis, si 
comptabilitzéssim els diferents serveis com a persones serien d’aquesta manera 14 persones; no 
obstant això, per a no repetir dades de la mateixa persona i entenent-la com a diferents persones 
sent la mateixa persona, entenem 11 beneficiaris. Es a dir; per exemple, la persona realitza dins 
del seu pla de tractament estimulació cognitiva i servei d’higiene, en aquest cas per a descriure 
el perfil en les memòries no hem duplicat cap dada de la mateixa persona, així com, certs serveis 
puntuals que s’han realitzat, si ha sigut la mateixa persona, únicament la hem comptabilitzat en 
una ocasió. 
 
S’han realitzat 4 altes i 2 baixes durant l’any. El moviment de l’any segon servei s’expressa al 
gràfics a continuació. 
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Les altes i les baixes durant l’any: respecte el servei d’higiene no s’han cursat altes ni baixes, en 
el servei d’estimulació, s’han cursat 4 altes i 1 baixa; respecte el servei d’acompanyament no 
s’han cursat  altes i hi ha hagut 1 baixa. No hi ha hagut serveis de SAD puntuals en tot l’any 2020. 
 
Els motius de la baixa dels serveis han estat un 50% per ingrés en servei residencial temporal i 
posterior atenció centrada al domicili  per cuidador familiar i un 50% per canvi de servei  a Centre 
de Dia Especialitzat en Alzheimer. 
 
 
4.2.3.2. PERFIL DE LA POBLACIÓ 
 
PERSONES USUÀRIES 
 
Les persones usuàries presenten majoritàriament trastorn neurocognitiu tipus Alzheimer o altres 
tipus de demència (89%), resideixen a Reus un 47% , un 32% resideix a la comarca del Baix Camp, 
i un 21% en altres comarques del voltant. 
 
Les persones beneficiàries del serveis són principalment de gènere masculí (53%), són persones 
casades (47%),  i la majoria tenen 85 anys o més (32%). L’edat mitjana de les persones 
beneficiàries és de 79 anys. El 38% de les persones beneficiàries han rebut prestació econòmica 
vinculada al servei de SAD a partir del PIA acordat a partir del reconeixement de la dependència. 
 
Tota la informació es detalla en els gràfics següents, dades segons les 11 persones beneficiàries 
d’aquest any 2020: 
 
 
GÈNERE: Un 55% de les persones ateses al SAD són dones, mentre que un 45% són homes. 
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LLOC DE RESIDÈNCIA: Les serveis a domicili es duen a terme al domicili habitual de la persona 
usuària. Durant aquest any, un 46% de les persones són de Reus, un 36% d’altres municipis de la 
comarca del Baix Camp i un 18% persones de municipis d’altres comarques del voltant com, per 
exemple, el Tarragonès. 
 

 
 
 
ESTAT CIVIL: Un 73% de les persones usuàries són casades, un 27% viudo/a i no s’ha atès cap 
persona soltera. 
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EDAT: Totes les persones ateses al servei tenen més de 60 anys. Un 40% tenen 80 anys o més, un 
altre 40% entre 70 i 79 anys i el 20% restant tenen entre 60 i 69 anys. 
 

 
 
 
LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: De les persones que tenen 
reconegut algun grau de dependència, un 45% tenen vinculada la prestació corresponent a 
aquets servei, mentre que un 55% no té prestació econòmica vinculada a aquest servei d’atenció 
a domicili. 
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PERSONA CUIDADORA SAD 
 
La major part de persones familiars cuidadores de referència són la parella sentimental amb un 
79%, la majoria resideix a Reus (48%),  de gènere femení (84%), l’estat civil de les persones 
familiars referents és d’estar casades (74%) i l’edat mitjana és de 66,1 anys. El grup d’edat 
majoritari és d’entre 50 i 69 anys (52%).  El 74% de les persones cuidadores familiars cohabiten 
amb la persona amb trastorn neurocognitiu beneficiària dels serveis. Tota la informació es detalla 
en les gràfiques següents. 
 
VINCLE PARENTIU: La relació de parentiu entre la persona usuària del familiar i familiar cuidador 
eé en un 55% de fill/a i el 45% són la parella sentimental.  
 

 
 
LLOC DE RESIDÈNCIA: La persona familiar cuidadora referent viu en un 37% a la ciutat de Reus, 
un 26% a altres municipis del Baix Camp i un 27% a altres comarques. 
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ESTAT CIVIL: Un 80% de les persones cuidadores són casades, un 10% són vidus/des i un altre 
10% solters/es. 
 

 
 
 
EDAT: l’edat mitjana de la persona cuidadora referent és de 62,4 anys. La majoria (45%) tenen 
entre 50 i 59 anys, un 22% tenen entre 60 i 69 anys, el mateix percentatge que el grup de 70a 79 
anys, i un 11% tenen 80 anys o més. 
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4.2.3.3. SERVEIS REALITZATS 
 
Seguidament mostrem la proporció del nombre de serveis de cada tipus que s’han dut a terme, 
sense tenir en compte les hores dedicades a cadascú. 
 

 
 
 
ÀREA NEUROPSICOLÒGICA. PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI D’ESTIMULACIÓ 
 
El perfil diagnòstic de les persones usuàries del SAD que tenen servei d’estimulació cognitiva: 
 

 
 
El 50% de les persones usuàries tenen deteriorament cognitiu, un 14% Demència Fronto-
Temporal i un 14% deterioració cognitiva secundària a epilèpsia. 
 
Els resultats de l'avaluació neuropsicològica administrada a les persones usuàries periòdicament 
està expressada per les puntuacions obtingudes en diferents test i mesures neuropsicològiques. 
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En les següents gràfiques es mostren els resultats de 5 dels 7 usuaris que han passat pel Programa 
d'estimulació cognitiva del Servei d'Ajuda a Domicili durant l'any 2020.  
 
En la gràfica podem observar les puntuacions obtingudes pel grup les persones usuàries en el test 
de cribratge de MEC. 
 

   
 
En la gràfica es pot observar la distribució de puntuacions del test MEC. El 20% puntuen entre 30 
i 35, un 20% entre 25 i 29, un altre 20% entre 20 i 24,  i un 40% més entre 15 i 19.  Un 0% de les 
persones usuàries puntuen entre 10 i 14 i menys de 10.  
 
En la següent gràfica es mostren els resultats obtinguts a l'escala de deterioració global GDS-FAST 
de Reisberg. 
 

 

20%

20%

20%

40%

0%0%

MEC SAD 2020

30 a 35 25 a 29

20 a 24 15 a 19

10 a 14 < 10

0%0%
15%

14%

57%

14%
0%

GDS- FAST SAD 2020

1 2 3

4 5 6

7



111 
 

En el gràfic s'observa que un 0% de les persones usuàries presenten un nivell 1 de GDS-FAST, que 
correspon a una absència de deteriorament cognitiu. També que un 0%  presenta un nivell GDS-
FAST de 2, que es correspon amb un dèficit cognitiu molt lleu en el qual no trobem dèficits en 
l'orientació temporal ni personal, un reconeixement adequat de persones familiars, presenten 
capacitat per a desplaçar-se a llocs coneguts, etc.  
 
D'altra banda, un 30% del les persones usuàries presenta un GDS-FAST de 3 i 4 segons aquesta 
escala, indicatiu d'un dèficit cognitiu moderat amb dificultats per a dur a terme les activitats 
instrumentals i avanços de la vida diària com anar a comprar o fer tasques domèstiques. 
 
El 57% de les persones usuàries presenta un GDS-FAST de 5, indicatiu d'un nivell de deterioració 
cognitiva entre moderat i greu, amb més dificultats per a dur a terme de forma autònoma les 
activitats de la vida diària.  
 
El 14% de les persones usuàries presenten un nivell 6 en l'escala, corresponent a una deterioració 
cognitiva severa en el qual la persona és dependent en la realització de les activitats bàsiques de 
la vida diària. 
 
Tal com podem observar en el gràfic, cap de les persones usuàries que fa servir el servei 
d’Estimulació Cognitiva en el domicili se situa en GDS-FAST 7, que equivaldria a un dèficit cognitiu 
molt greu i el qual requereix l'assistència d'una altra persona per a realitzar qualsevol activitat. 
 
 
HORES SERVEI SAD: ESTIMULACIÓ COGNITIVA, HIGIENE, ACOMPANYAMENT, TERÀPIA 
OCUPACIONAL, SAD PUNTUAL 
 
Aquests resultats són obtingut pels diferents servei d’ajuda a domicili realitzats durant l’any 2020, 
comptabilitzant les hores directes d’atenció en el domicili s’han realitzat 1.970’5 hores, 
desglossades de la següent manera:  
 

- S’ han realitzat un total de 542,5 hores de servei d’higiene portades a terme al llarg de 
l’any. 

- S’han realitzat un total de 202 hores de servei d’estimulació cognitiva portades a terme 
al llarg de l’any.  

- S’han realitzat un total de 932,5 hores de  les persones usuàries portades a terme al llarg 
de l’any.  

- No s’han realitzat serveis de SAD puntuals.  
 
Els mesos d’Abril i Maig no es contemplen hores dels serveis ja que correspon al període de 
confinament, en el que es realitzava seguiment telefònic i suport a les famílies per part de l’equip 
tècnic. 
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4.2.3.4. ASSESSORMAENT I BANC AJUDES TÈCNIQUES 
 
Durant l’any 2020, s’ha donat assessorament en les adequacions de la llar per part de la terapeuta 
ocupacional a 5 famílies. S’han prestat a 4 persones Cadires de rodes, a 2 persones Caminadors, 
a 1 persona Bicicleta estàtica, a 2 persones Pedals de bicicleta.  

 
 
4.2.3.5. RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
 
Les puntuacions obtingudes que es reflecteixen a la gràfica són una ponderació mitjana del total 
de valoracions obtingudes dels qüestionaris contestats de forma anònima. 
 
Les persones que han contestat són principalment fills/es de la persona amb trastorn 
neurocognitiu,  i un 67% conviuen amb la persona beneficiària del servei, que fa menys de 6 
mesos que es duu a terme. A continuació es mostren les valoracions de satisfacció en una escala 
del 0 a 10 sent 0 gens satisfactori i 10 molt satisfet. 
 
RESULTATS ENQUESTA: 
Pel que fa a les puntuacions de la satisfacció dels diferents ítems, les més altes, amb una 
puntuació de 10 punts, refereixen a la satisfacció de rapidesa entre que es va demanar informació 
i es va donar resposta a la demanda; en l’atenció, tracte i actitud directa al domicili en la 
satisfacció referent a la competència tècnica.  
 
Relacionat amb les persones beneficiàries la opinió més elevada refereix a que la persona usuària 
ha millorat l’estat d’ànim, i el familiar cuidador es sent més segur u més acompanyat en el procés 
de la malaltia, suposant un benefici per la seva família. 
 
Les valoracions que superen els 9 punts són la majoria. Les puntuacions que superen el 9,7 punts 
són: Referents a la persona cuidadora, que li ha servit per relacionar-se amb altres persones, se 
sent més tranquil i recolzat i ha millorat el seu estat de salut en general. També supera el 9,7 la 
satisfacció en el tracte i actitud i la satisfacció d’atenció tracte i actitud de direcció/coordinació. 
 
Les puntuacions de 9,5 punts són en els ítems de satisfacció sobre la millora en la qualitat de vida 
del cuidador/a, també en la millora de qualitat de vida de la persona beneficiària, en la valoració 
respecte les expectatives que es tenien abans d’iniciar el servei, i que el familiar cuidador dedica 
més temps per a si mateix i ha millorat la seva autonomia. En aquest llindar també es troba la 
satisfacció de la orientació i l’assessorament. 
 
Per damunt de 9 punts encara trobem diversos aspectes com són que el familiar cuidador entén 
millor la malaltia i el seu maneig, la persona beneficiària es sent més tranquil·la i està més motivat. 
També la satisfacció en accessibilitat al professional i en relació a la qualitat-preu del servei. 
 
Seguidament es troben els ítems sobre la millora, en general de l’estat de salut del familiar 
cuidador, la satisfacció sobre l’empatia i la informació dels professionals sobre les entrevistes 
familiars. 
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Les puntuacions entre 8 i 9 punts es concentren en la satisfacció en la rapidesa en que s’atén la 
consulta del familiar i la capacitat de resolució de problemes, en l’atenció i seguiment telefònic i 
el compliment de l’horari. Al voltant dels 8 punts també s’ha valorat la informació dels 
professionals en informació general o seguiment per correu electrònic. 
 
Les qüestions que han rebut puntuacions inferiors a 8 i majors de 7 són les relacionades amb el 
pla de treball, la satisfacció en la organització i funcionament i,  el grau de satisfacció general del 
servei també estaria en aquest llindar. 
 
Amb puntuacions inferiors a 7 punts es troba la satisfacció sobre els horaris i preu del servei i en 
els horaris d’atenció. 
 
També es van afegir una sèrie de qüestions relacionades en l’atenció durant el confinament 
domiciliari que es va produir arrel del COVID durant els mesos d’Abril i Maig, ja que no es va poder 
dur a terme els serveis, i es va donar suport i seguiment telefònic per part de l’equip tècnic. 
 
Aquestes qüestions han rebut una valoració de 10 punts en els ítems del suport en resolució de 
problemes, sobre el suport a les teràpies, exercicis i activitats de la vida diària i en el sentir-se 
acompanyat/da durant el confinament. La puntuació més baixa en aquestes qüestions ha suposat 
9,7 punts en la satisfacció de sentir-se escoltat i tenir suport psicològic. 
 
En conclusió, les valoracions del servei són positives majoritàriament. Seguidament mostrem la 
gràfica amb la mitjana de les respostes. 
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4.2.4. PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ. UNITAT DE LA MEMÒRIA  
 
4.2.4.1. TALLERS COGNITIUS PER A PERSONES AMB ALTERACIONS DE LA MEMÒRIA O 
DETERIORAMENT COGNITIU LLEU. DESCRIPCIÓ POBLACIÓ I RESULTATS. ENQUESTES 
SATISFACCIÓ. 
 
POBLACIÓ ATESA 
Des d'aquest servei s'ha donat atenció a 9 persones durant l'any 2020. S’han realitzat 2 altes 
durant l’any (una al febrer i l’altra a l’octubre). 
 
PERFIL DE LA POBLACIÓ 
El grup d'usuaris que es beneficien d'aquest servei és heterogeni en edat i gènere. El 33.3% 
d'aquests correspon al gènere femení i el 66.6%, al masculí. Per una altra banda, la franja d'edat 
es situa entre els 62 i els 86 anys. En referència a la procedència el 77.7% resideixen a Reus, un 
11.1% resideixen a pobles del Baix Camp i un altra 11.1% a la comarca del Priorat. 
 
ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA 
En la gràfica podem observar les orientacions diagnostiques dels participants del taller.   

 
 
Pel que fa la orientació diagnòstica dels participants del taller es distribueix de la següent manera.  
El 44 % de les persones usuàries no presenten orientació diagnòstica, un 34% presenten un 
deteriorament cognitiu lleu. Un 11% presenta una deteriorament cognitiu lleu associat al 
Parkinson i un altre 11% un trastorn cognitiu lleu secundari a un accident cerebrovascular.  
 
 
RESULTATS 
 
En els resultats de les proves es pot observar que en el test MEC, una prova de screening que 
mesura la gravetat del dèficit cognoscitiu i que ens permet fer un seguiment del curs dels canvis 
cognoscitius al llarg del temps, un 75% de les persones usuàries presenten una puntuació que se 
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Sense Orientació Diagnòstica Deteriorament Cognitiu Lleu

Deteriorament Associat al Parkinson Trastorn Cognitiu lleu
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situa entre els 30 i 35 punts i el 25% restant en una puntuació entre els 25 i 29 punts, indicatiu 
de deterioració cognitiva molt lleu i lleu, respectivament. 
D'altra banda, en l'escala GDS-FAST de Reisberg un 62,5% de les persones usuàries se situen en 
un nivell 1-2, puntuacions que corresponen amb una deterioració cognitiva molt lleu amb cap o 
mínima afectació en les AVD’s. El 37,5% restant es situen en un nivell 3-4, puntuacions que 
corresponent a un deteriorament cognitiu lleu amb afectació per a realitzar tasques complexes i 
activitats instrumentals de la vida diària.  
 
ESTIMULACIÓ COMPUTERITZADA  
 
El programa Guttmann NeuroPersonal Trainer és una eina de treball per a la rehabilitació i 
estimulació de funcions cognitives. Aquest programa està destinat a persones amb dany cerebral 
i/o deteriorament cognitiu. Mitjançant les diferents activitats que ofereix el programa es treballa 
l’atenció, la percepció, la memòria, el càlcul, la orientació, el llenguatge i el reconeixement, en 
diferents nivells adaptats al usuari. En l’any 2020 les 9 persones usuàries del taller de memòria 
per a persones amb alteracions de la memòria o deteriorament cognitiu lleuger han realitzat un 
total de 310 sessions, dutes a terme dins del horari del taller 
 
ENQUESTES SATISFACCIÓ TALLERS ALTERACIONS I DCL 
 
Com cada any, al finalitzar el curs, es va passar un qüestionari de satisfacció on hem representat 
els resultats obtinguts en la següent gràfica: 
 

 
Cal destacar que els resultats obtinguts en la mateixa sempre superen el 8 en tots els paràmetres 
consultats. Les puntuacions més altes (amb puntuacions iguals o superiors a 9) han estat: la 
rapidesa en atendre una consulta; l’horari d’atenció; l’organització de la Unitat; l’accessibilitat, la 
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competència tècnica, el tracte i actitud i l’empatia dels professionals; el grau de satisfacció per el 
canvi de les instal·lacions; i la rapidesa en adjudicar la plaça.  
 

 
 
Com podem observar a la gràfica el 50% de les persones usuàries ha assistit als tallers 
d’estimulació cognitiva per a persones amb DCL entre 2 i 3 anys, el 38% ha assistit més de 3 anys, 
i un 12% ha assistit menys d’un any.  
 
Totes les persones usuàries afirmen que recomanarien el servei a altres persones. En relació a 
l’horari la gran majoria estan d'acord amb el mateix, on només una persona usuària li agradaria 
que durant l'hivern es realitzessin en el mateix horari de tarda i durant l'estiu en horari de matí. 
 
 
4.2.4.2. TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA (GIMNÀSIA MENTAL). DESCRIPCIÓ 
POBLACIÓ I RESULTATS. ENQUESTES SATISFACCIÓ 
 
 
POBLACIÓ ATESA  
 
Durant l’any han participat d’aquest tallers 37 persones. S’han cursat 19 altes i 12 baixes durant 
l’any 2020. 
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Com podem observar a la gràfica al mes de març 28 persones usuàries estaven inscrites als tallers 
de entrenament de la memòria i es el més on hi havia una ocupació més elevada. Els mesos de 
gener i octubre va ser quan més persones es van inscriure (un total de 8 i 5 persones 
respectivament). Per un altra banda, els mesos de abril, juny i agost van ser els mesos es van 
realitzar més baixes (un total de 2 persones a cada més) finalitzant l’any 2020 amb 25 persones 
usuàries. 
 
Hem impartit aquets tallers a un total de 4 grups que es distribueixen de la següent manera: 
 
- G1: dimarts de 16.15h - 17.45h 
- G2: dijous de 17.30h - 19.00h 
- G3: dijous de 10.00h - 11.30h  
- G4: dijous de 16:30h - 18:00h 
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PERFIL DE LA POBLACIÓ  
 

 
 
PROCEDÈNCIA: Com podem observar al gràfic la majoria de les persones usuàries que han assistit 
als tallers d’entrenament de la memòria resideixen a Reus (87%), a altres municipis del Baix Camp 
(8%), o d’altres municipis del territori d’influència. 
 
 

 
 
ESTAT CIVIL: Com podem observar al gràfic la majoria de persones usuàries estan casades (73%), 
seguit d’un 19% que son viudes, un 5% solteres, i un 3% estan separades. 
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GÈNERE: Com podem observar al gràfic de totes les persones usuàries dels tallers, un 81% son 
dones i un 19% son homes.  
 
 

 
 
EDAT: Com podem observar al gràfic un 43% de les persones usuàries tenen entre 70 i 79 anys, 
un 27% tenen entre 60 i 69 anys, un 19% tenen entre 50 i 59 anys, un 3% té 80 o més anys, i cap 
te menys de 40 anys.  
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SITUACIÓ LABORAL: Un 78% de les persones usuàries estan jubilades, un 22% treballa actualment 
i cap es troba en situació d’atur.  
 
 
RESULTATS  
 
Pel que fa les valoracions neuropsicologies aquest any han estat únicament valorats el 31% de les 
persones usuàries que han passat pel servei. Molts d’ells no van voler valorar-se degut a la crisis 
del Covid-19, altres van ser donats de baixa abans de la valoració i d’altres seran valorats els 
pròxims mesos per falta de temps.  
 
En el qüestionari Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) el 89% del usuaris puntua inferior 
a 13 punts en la puntuació total, mostrant-se així per sota del punt de tall (13+) i indicant una 
absència d’alteracions de l’estat d’ànim que puguin influir en el seu rendiment cognitiu. Per altra 
banda, el 11% dels usuaris puntuen més de 13 punts, indicant així certa simptomatologia ansiosa-
depressiva.  
 
Pel que fa el subtest d’ansietat les puntuacions es comprenen entre 0 i 9 punts, essent ambdues 
inferiors al punt de tall (12+), i indicant així absència o lleu simptomatologia ansiosa.  
 
En el subtest de depressió, la situació és la mateixa, les puntuacions oscil·lant entre 0 i 7 i per tant 
també se situen per sota del punt de tall (12+).  
 
En els resultats del test MEC (Mini Examen Cognitivo de Lobo), una prova de cribratge que mesura 
la gravetat del dèficit cognoscitiu i que ens permet fer un seguiment del curs dels canvis 
cognoscitius al llarg del temps, el 100% de les persones usuàries valorades presenten una 
puntuació que se situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu d’absència de deteriorament cognitiu. 
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ENQUESTES DE SATISFACCIÓ  
 
Al finalitzar el curs, es va administrar un qüestionari de satisfacció que han respost totes les 
persones usuàries en una escala d’1 a 7 (sent 1 gens i 7 moltíssim). A continuació exposem els 
resultats. 
 

 
 
En base als resultats obtinguts de les enquestes de satisfacció, podem recalcar l’alt nivell de 
satisfacció general en els diferents aspectes relacionats amb el taller. Les persones usuàries estan 
molt satisfetes amb el canvi de les instal·lacions, tenen una molt bona satisfacció en general i 
recomanarien molt assistir als tallers d’entrenament de la memòria.  
 
En quant als continguts treballats als tallers, la majoria de persones usuàries prefereixen assistir 
presencialment encara que també els hi ha agradat la possibilitat de continuar el taller de forma 
virtual al llarg del confinament obligat entre els mesos d’abril i juny. 
 
 
4.2.5. PREVENCIÓ I ATENCIÓ SOBRECÀRREGA DEL CUIDADOR PROFESSIONAL 
 
El programa “Cuidado al cuidador professional” està destinat a tots els professionals de 
l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i el Baix Camp. El programa està 
planificat per la fisioterapeuta del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: es destina 1h/setmana 
per portar a terme la sessió i els professionals van tornant-se (en base a un llistat prèviament fet 
i a noves incorporacions).  La hora en la que es realitza el programa ha de estar dins del horari 
laboral de la fisioterapeuta, però, fora del horari laboral del professional que rep el tractament. 
 
Al llarg d’aquest any 2020, tenint en compte el tancament del centre degut a la pandèmia per 
COVID-19 durant els mesos d’abril y maig, en total s’han programat 35 sessions per atendre a la 
persona cuidadora professional. D’aquestes 35 sessions, s’han portat a terme 30, i en totes elles 
s’ha efectuat tractament de massoteràpia per l’esquena. 
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4.2.6. FORMACIÓ PLANTILLA 
 
Taller teòric-pràctic “Mètode Montessori aplicat a l’Alzheimer i altres trastorns 
neurodegeneratius"  
Ponent: Yolanda Panisello  
Data: 14/11/20  
Durada i horari: 8h. de 9-13h i de 14 a 19h  
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer Reus 
 
Sessió formativa: Prevenció Riscos laborals.  
Data: 1/12/20  
Durada i horari: 1h. de 18h a 19h  
Ponent: Hector Monclus.  
Lloc: On line 
 
Sessió formativa: La Presentació de Tràmits telemàtics al Ajuntament. Reus. 
Data: 27/11/20 
Durada i horari: de 10 a 12h (2 hores) 
Ponent: Ricard Roig i Irene Borràs 
Lloc: Antic hospital Reus. 

 
 
4.2.7. BEQUES TERÀPIA PER A L’ALZHEIMER 
 
PER PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA DE L’ENTITAT ES VAN CONCEDIR AJUDES DIRECTES A LES 
PERSONES USUÀRIES DEL CENTRE TERAPÈUTIC I LA UNITAT DE LA MEMÒRIA FASES INICIALS 
GRÀCIES A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AMB CÀRREC A L’ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA DEL 
0,7% DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE LES COMUNITATS 
AUTÒNOMES, DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES.  
 
La Junta de l’Associació, a data 2 de juliol de 2020, aprova les Bases de les BEQUES anomenades 
“TERÀPIA PER L’ALZHEIMER” i les publica al web de l’entitat conjuntament amb la sol·licitud. 
 
Són tres línies d’ajuts: 
 

- LÍNEA TRANSPORT ADAPTAT 
 
Es posa a disposició de les persones usuàries del Centre Terapèutic d’estimulació cognitiva i La 
Unitat de Memòria, sense cap requisit previ, un servei de transport adaptat, porta a porta, amb 
4 rutes que cobreixen els territoris d’influència del Centre amb una distància de 25 km 
aproximadament. Cobreixen el Camp de Tarragona: àrea de Reus, àrea de Tarragona, línia de 
costa i línia d’interior. A nivell orientatiu, aquest radi es dibuixa amb les poblacions de Valls, Els 
Pallaresos, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudecols, Alforja, La Selva del 
Camp i Alcover. 
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La línia d’ajut al transport adaptat és un copagament entre les persones usuàries i l’Associació. La 
persona usuària cofinança el transport amb una quota reduïda de 100 euros mensuals. La resta 
del l’import del cost del transport adaptat és becat i a càrrec de l’Associació. 

 
Durant l’any 2020 s’han beneficiat 45 persones usuàries d’aquesta tipologia, LÍNEA TRANSPORT 
ADAPTAT 
 

- LÍNEA PLACES DE JORNADA COMPLETA SUBVENCIONADES 
 
Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: s’ofereixen 30 places subvencionables de les modalitats 
de jornada sencera per a persones amb trastorn neurocognitiu que presenten vulnerabilitat 
econòmica. La persona beneficiària ha acreditat a nivell personal i individual una renda anual igual 
o inferior a 18.000 euros bruts. 
 
TIPOLOGIES DE PLAÇA SENCERA: 
de dilluns a dissabte: ajut de 350€ 
de dilluns a divendres: ajut de 300€ 
de dimarts-dijous i dissabte: ajut de 175€ 
de dimarts i dijous: ajut de 175€ 
 
 
Durant l’any 2020 s’han beneficiat 27 persones d’aquesta tipologia, LÍNEA PLACES DE JORNADA 
COMPLETA SUBVENCIONADES AL CENTRE DIÜRN.  El detall és el següent: 
de dilluns a dissabte: 7 persones usuàries 
de dilluns a divendres: 16 persones usuàries 
de dimarts-dijous i dissabte: 2 persones usuàries 
de dimarts i dijous: 2 persones usuàries 
 
 
Unitat d’estimulació Cognitiva de la Unitat de Memòria: s’ofereixen 10 places subvencionables 
de la modalitat de dilluns, dimecres i divendres, per a persones amb trastorn neurocognitiu en 
fases inicials que presenten vulnerabilitat econòmica. La persona beneficiària ha acreditat a nivell 
personal i individual una renda anual igual o inferior a 18.000 euros bruts. 
 
Durant l’any 2020 s’han beneficiat 16 persones d’aquesta tipologia, LÍNEA PLACES DE JORNADA 
COMPLETA SUBVENCIONADES A UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA FASES INICIALS 
 
 

- LÍNEA MENJADOR CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
 
S’han ofert 5 places de menjador a persones usuàries del Centre diürn. Consistirà en el servei de 
menjador habitual del Centre diürn, tan pel què fa a l’àpat de dinar com l’assistència dels 
professionals. 
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La finalitat d’aquesta beca és garantir un àpat saludable al dia, cobrint les necessitats nutritives 
bàsiques, per aquelles persones usuàries amb situació de vulnerabilitat. La persona beneficiària 
ha acreditat a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a 18.000 euros bruts. 
 
La línia de beques de menjador és incompatible amb la línia de places becades. La línia de beques 
de menjador és compatible amb la línia de transport. 
 
Durant l’any 2020 s’han beneficiat 3 persones usuàries d’aquesta tipologia, LÍNEA MENJADOR 
CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
 
 
 
Des del mes de juny 2020 fins al 31/12/2020 s’han beneficiat  un total de 91 persones usuàries 
de la convocatòria d’ajuts “BEQUES TERÀPIA PER A L’ALZHEIMER” .  
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5. ÀREA FORMACIÓ.  
 
 

5.1. ALUMNES DE PRÀCTIQUES 
 
“Pràctiques externes curriculars del grau de Educació Social, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
Data d’inici: 14/01/2020 
Data de finalització: 06/03/2020 
Hores realitzades: 300h 
Horari de pràctiques: 9.00h – 13.00h i 15.15h - 18h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumna: Mª Rosa  
Tutor: Alejandro Amezcua Eatenton 
 Va realitzar les seves pràctiques amb els grups 1 i 2 de la UEC, TT2 i als grups 1 i 3 dels tallers de 
memòria.  
 
“Pràctiques externes curriculars del grau de Psicologia, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)” 
Data d’inici: 05/10/2020 
Data de finalització: 02/12/2020 
Hores realitzades: 90h 
Horari de pràctiques: 9.30h – 13.00h  
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumne: Guillermo Cavallé Rol  
Tutor: Alejandro Amezcua Eatenton 
Va realitzar les seves pràctiques amb els grups 1 i 2  de la UEC, i també va vindre 2 dissabtes i va 
estar al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer.  
 
"Pràctiques externes curriculars de l’assignatura Psicologia clínica i de la salut del grau de 
Psicologia, UOC" 
Data d’inici: 28-09-2020 
Data de finalització: 29-01-2021 
Hores realitzades: 90h 
Horari de pràctiques: A convenir. 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumna: Ariadna Pedret Valles 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
El període de pràctiques ha tingut com a objectiu proporcionar a l’alumna les estratègies 
necessàries per posar a la pràctica tots els coneixements teòrics adquirits durant la seva formació, 
així com adquirir nous coneixements que complementen els previs. L’alumna ha entrat en 
contacte amb el funcionament de l’associació, participant en totes les teràpies que s’ofereixen al 
centre terapèutic; això li ha permès adquirir certes habilitats a l’hora de realitzar intervencions 
dirigides a persones que pateixen trastorns neurocognitius. Inicialment es va realitzar un 
aprenentatge observacional per tal de conèixer les diferents intervencions, els materials que 
s’utilitzen i les persones usuàries, així com el model d’atenció centrada en la persona que es 
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segueix al centre terapèutic. Posteriorment l’alumna va preparar i realitzar diverses sessions de 
les diferents teràpies, creant el material necessari tenint en compte les necessitats individuals de 
cada usuari/a (cognitives, físiques i funcionals). 
 
 
"Pràctiques externes curriculars del grau de psicologia, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)" 
Data d’inici: 5/10/2020 
Data de finalització: 27/11/2020 
Hores realitzades: 180 
Horari de les practiques: dilluns, dimecres de 10 a 13h i divendres de 10h a 14h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumna: Mónica Logos 
Tutora: Ananda García Gómez 
Els objectius eren que l’alumne conegués l’organització de l’Associació i el Lerin Neurocognitive 
Program, dins un mètode d’intervenció per atendre al col·lectiu i als familiars/cuidadors. També 
es buscava que conegués la feina realitzada pels diferents professionals que conformen l’equip 
tècnic i que posés en pràctica les seves habilitats i competències, creant tant material sensorial 
com cognitiu per a treballar les diferents àrees, tenint en compte diferencies cognitives, físiques 
i funcionals dels usuaris, basant-se en un model centrat en la persona. 
 
"Pràctiques externes curriculars de l'grau de Psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV)" 
Data d'inici: 11/02/2020 
Data de finalització: 10/03/2020 
Hores realitzades al centre: 66h 
Hores realitzades a distància: 124h 
Horari de les pràctiques al centre: de dilluns a divendres de 9: 00h a 13: 00h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumna: Judith Maestre Martínez 
Tutora: Ananda García Gómez 
El període de pràctiques va ser interromput per la situació d'alarma que vam viure al mes de març 
pel COVID-19. L'alumna va poder acabar les pràctiques realitzant un treball a distància i creant 
material centrat en la persona que posteriorment va ser utilitzat pels usuaris/es del centre. 
Podem dir que durant el període de pràctiques al centre va permetre a l'alumna conèixer el 
funcionament de el Programa Lerin Neurocognitive Program, ampliant coneixements teòrics i 
pràctics sobre els trastorn neurocognitius, des de l'àmbit de la intervenció, observant i posant en 
pràctica estratègies i tècniques d’actuació alhora de participar en sessions d'estimulació cognitiva 
amb diferents grups en diferents fases de la malaltia. 
 
"Pràctiques externes curriculars del grau de Psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
Data d’inici: 27/7/2020 
Data de finalització: 1/9/2020 
Hores realitzades: 180 
Horari de pràctiques: Dilluns a Divendres de 9h a 13h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
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Alumna: Ainhoa Arco Queralt   
Tutora: Ananda García Gómez 
El període de pràctiques ha permès que la l’alumna conegui el funcionament de l’associació i el 
Programa Lerin Neurocognitive Program, ampliant coneixements teòrics i pràctics de la malaltia 
d’Alzheimer en l’àmbit de la intervenció, observant i posant en pràctic estratègies i tècniques 
d’actuació en sessions pràctiques d’estimulació cognitiva en diferents grups de diferents fases i 
nivells de la malaltia. 
L’alumna va dur a terme tallers i activitats en grup satisfactòriament, basant-se en el model 
d’actuació centrat en la persona, tenint en compte necessitats i preferències de cada usuari/a. 
 
“Pràctiques externes curriculars d’atenció logopèdica en persones amb trastorns neurocognitius, 
Grau de Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona”  
Data d'inici: 19/10/2020 
Data de finalització: 15/3/2021 
Hores a realitzar: mínim 75h 
Horari de les pràctiques: dilluns de 9h a 13h 
Lloc: Centre Terapèutic Especialitzat en Alzheimer i Unitat de la Memòria 
Alumna: Ana Castillejos Guerra 
Tutora: Anna Creus Culubre 
L'alumna va conèixer el funcionament de l'Associació i del Lerín Neurocognitive Program. 
Col·labora de forma satisfactòria en el tractament logopèdic i en l’estimulació cognitiva dels 
usuaris/es basant-se en les dificultats i potencialitats de la persona, afavorint la seva autonomia, 
basant-se en el model d'atenció centrada en la persona, tenint en compte necessitats i 
preferències dels usuaris/es. 
 
“Pràctiques externes curriculars del Grau de Fisioteràpia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
Data d’inici: 16/09/2020 
Data de finalització: 27/09/2020 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp (Centre 
terapèutic especialitzat en Alzheimer). Av. Antoni Planàs i Marca 13, Reus.  
Alumna: Maria Crespo Pérez 
Tutora: Ada Chacón Senís 
Degut a la seva curta estada se li demana que realitzi només un cas clínic (enlloc de dos) i aquest 
el presenta oralment l’últim dia de pràctiques, ben estructurat i amb un molt bon nivell de 
coneixements.  
 
 
“Pràctiques externes curriculars del Grau de Fisioteràpia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
Data d’inici: 28/09/2020 
Data de finalització: 25/10/2020 
Hores realitzades: 120 hores. 
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Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp (Centre 
terapèutic especialitzat en Alzheimer). Av. Antoni Planàs i Marca 13, Reus.  
Alumna: Laura Martínez Filiu 
Tutora: Ada Chacón Senís 
L’última setmana de l’estada Laura no pot assistir per protocol COVID. Entrega els dos casos clínics 
per e-mail tal i com havia quedat amb la tutora professional.  
 
“Pràctiques externes curriculars del Grau de Fisioteràpia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
Data d’inici: 26/10/2020 
Data de finalització: 22/11/2020 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp (Centre 
terapèutic especialitzat en Alzheimer). Av. Antoni Planàs i Marca 13, Reus.  
Alumna: Laia Ferre Vilanova 
Tutora: Ada Chacón Senís 
Presenta dos casos clínics per escrit, mostra un molt bon nivell de coneixements. A més a més es 
mostra molt treballadora i amb iniciativa a l’hora de portar a terme activitats físiques en grup 
reduït. 
 
“Pràctiques externes curriculars del Grau de Fisioteràpia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
Data d’inici: 23/11/2020 
Data de finalització: 20/12/2020 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp (Centre 
terapèutic especialitzat en Alzheimer). Av. Antoni Planàs i Marca 13, Reus.  
Alumne: Christian Navarro Garrido 
Tutora: Ada Chacón Senís 
Presenta dos casos clínics per escrit, mostra un bon nivell de coneixements.  
 
“Pràctiques externes curriculars del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, Institut 
Gaudí, Reus" 
Data d’inici: 07/10/2019 
Data de finalització: 06/03/2020 
Hores realitzades: 383 hores. 
Horari de pràctiques: Dilluns a divendres, 9-13h 
Lloc: Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp (Seu Central). Carretera Castellvell, Reus.  
Alumne/a: Iona San Felipe Sans 
Tutor/a: Alba Lavernia Jover 
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"Pràctiques externes d’integració social – IOC: Institut obert de Catalunya" 
Data d’inici: 02/11/19 
Data de finalització: 09/05/2020 
Hores realitzades: 383h 
Horari de pràctiques: De dilluns a dissabte 9h a 17h (horari variable segons la setmana) 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumna: Sandra Martínez 
Tutora: Nora Cherdoudi Valderrama 
El període de pràctiques ha tingut com a objectiu que l’alumne entri en contacte amb el 
funcionament del centre terapèutic i del programa d’intervenció Lerin Neurocognitive Program. 
Li ha permès adquirir nous coneixements tant teòrics com pràctics sobre els mètodes 
d’intervenció que s’utilitzen com a tractament dels trastorns neurocognitius, permetent-se 
també l’aplicació dels coneixements previs adquirits mitjançant la seva formació. Inicialment es 
van realitzar una pràctica observacional per a que l’alumne es familiaritzes amb les tècniques, els 
materials i amb els usuaris, per tal de poder oferir donar una atenció més directa i centrada en 
les necessitats específiques de cada usuari/a. 
 
"Pràctiques externes de  Promoció i Intervenció Socioeducativa amb Persones amb Discapacitat, 
Escola de l’Esplai de Tarragona – Fundació Santa Maria de Siurana, Tarragona" 
Data d’inici: 23/12/2020 
Data de finalització: 14/01/2021 
Hores realitzades: 80h 
Horari de pràctiques: De dilluns a dissabte de 9h a 15h (horari variable segons la setmana) 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumna: Rosa Llauradó 
Tutora: Nora Cherdoudi Valderrama 
El període de pràctiques ha tingut com a objectiu que l’alumne entri en contacte amb el 
funcionament del centre terapèutic i del programa d’intervenció Lerin Neurocognitive Program. 
Li ha permès adquirir nous coneixements tant teòrics com pràctics sobre els mètodes 
d’intervenció que s’utilitzen com a tractament dels trastorns neurocognitius, permetent-se 
també l’aplicació dels coneixements previs adquirits mitjançant la seva formació. Inicialment es 
van realitzar una pràctica observacional per a que l’alumne es familiaritzes amb les tècniques, els 
materials i amb els usuaris, per tal de poder oferir donar una atenció més directa i centrada en 
les necessitats específiques de cada usuari/a. 
 
 
“Practiques externes d’Atenció Sanitaria a Persones Dependents en Institucions Socials, Acció 
Laboral (Plataforma Implantació Programes de Inclusió Laboral)” 
Data d’inici: 16-12-2020 
Data de finalització: 30-01-2021 
Hores realitzades: 104h 
Horari de pràctiques: De Dilluns a Divendres de 15:00 a 17:00 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumna: Dolors Titos Garcia 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
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El període de pràctiques ha tingut com a objectiu que l’alumne entri en contacte amb el 
funcionament del centre terapèutic i del programa d’intervenció Lerin Neurocognitive Program. 
Li ha permès adquirir nous coneixements tant teòrics com pràctics sobre els mètodes 
d’intervenció que s’utilitzen com a tractament dels trastorns neurocognitius, centrant-se tant en 
la part cognitiva de l’usuari com en la funcional. Inicialment es van realitzar una pràctica 
observacional per a que l’alumne es familiaritzes amb les tècniques, els materials i amb els 
usuaris, per tal de poder oferir donar una atenció més directa i centrada en les necessitats 
específiques de cada usuari/a. 
 
 
"Pràctiques externes de  Promoció i Intervenció Socioeducativa amb Persones amb Discapacitat, 
Escola de l’Esplai de Tarragona – Fundació Santa Maria de Siurana, Tarragona" 
Data d’inici: 09-11-2020 
Data de finalització: 30-11-2020 
Hores realitzades: 80h 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 15 a 16h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumne: Frankelly Capellán del Rosario 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
El període de pràctiques ha tingut com a objectiu que l’alumne entri en contacte amb el 
funcionament del centre terapèutic i del programa d’intervenció Lerin Neurocognitive Program. 
Li ha permès adquirir nous coneixements tant teòrics com pràctics sobre els mètodes 
d’intervenció que s’utilitzen com a tractament dels trastorns neurocognitius, permetent-se 
també l’aplicació dels coneixements previs adquirits mitjançant la seva formació. Inicialment es 
van realitzar una pràctica observacional per a que l’alumne es familiaritzes amb les tècniques, els 
materials i amb els usuaris, per tal de poder oferir donar una atenció més directa i centrada en 
les necessitats específiques de cada usuari/a. 
 
 

5.2. CURS INTENSIU A EMPRESES SOBRE LA MEMÒRIA I EL SEU FUNCIONAMENT 
 
DATA: 3-4 i 10-11 de desembre de 2020 
LLOC: Seu Alifarma  (C/ Prudenci Bertrana, 19  - Polígon Industrial Agro Reus) 
HORARI: 2 grups: 17-18h i de 18.30 a 19.30 (4 hores en total) 
ASSISTENTS: 30 persones 
PROFESSIONALS: Blanca de la Cruz Anglès, Neuropsicòloga i Alejandro Amezcua Eatenton Psicòleg 
General Sanitari expert en Neuropsicologia.  
 
Els tallers de memòria intensius per a empreses van dirigits a totes aquelles persones que tenen 
una inquietud per conèixer les diverses funcions cognitives i saber com estimular-les amb 
l’objectiu de fomentar una millora de les capacitats mentals.  
  
A partir dels diferents exercicis que es treballen a les sessions els assistents obtindran una idea 
dels exercicis pràctics que es poden realitzar per a treballar les diverses capacitats cognitives amb 
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l’objectiu de millorar aquestes aptituds, i aquestes millores son aplicables al dia a dia en l’entorn 
laboral o en la vida quotidiana. 
  
Els tallers es van realitzar per videoconferència amb grups reduïts de 10 persones i amb dues 
sessions de dues hores cadascuna. Els talleres de memòria intensius per a empreses són la 
continuació d’un programa de tallers que es van iniciar al 2019 degut al interès de part d’algunes 
empreses del territori en conèixer com funciona el cervell.  
 
 
RESULTATS 
 
L’escala likert puntua cadascun dels apartats en una escala de 0-5, essent 0 gens i 5 molt. A partir 
de l’escala de satisfacció, la qual van contestar un total de 22 assistents, es van obtenir els 
resultats següents. 
 
Pel que fa la satisfacció amb el contingut  de l’activitat va ser valorat per un 36% amb molta 
satisfacció, un 46% amb bastanta i un 18% amb bé. 

 
 
 
La satisfacció amb la dinàmica de l’activitat va obtenir un 36% amb molta satisfacció, un 50% amb 
bastanta i un 14% amb bé.  
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La valoració sobre la satisfacció dels materials empleats per a l’activitat va ser puntuada amb  27% 
amb molta,  un 46% amb bastant, un 23% amb bé, un 5% amb poca.  
 

 
 
 
La satisfacció general del grup va ser de d’un 32% amb molta, un 55% amb bastanta, un 9% amb 
bé i un 5% amb poca.  
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En quan a la pregunta de si els assistents recomanarien l’activitat les puntuacions obtingudes van 
ser d’un 41% molt, 46% bastant, 5% bé, 5% poc i un 5% gens.  
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6. VOLUNTARIAT 

 
6.1. Descripció de les activitats realitzades 
6.1.1. El grup de persones voluntàries 
6.1.2. Metodologia i acollida de la persona voluntària 
6.2. Resultats obtinguts; pàg.  
6.2.1. Perfil de voluntaris 
6.2.2. Àmbits d’actuació i hores dedicades 
6.2.3. Enquesta satisfacció del grup de persones voluntàries 
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6.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 
6.1.1. EL GRUP DE PERSONES VOLUNTÀRIES 
 
L’àrea de voluntariat està dividida en 2 apartats: l’àrea tècnica formada per les coordinadores de 
voluntariat i el grup de voluntariat format per les persones voluntàries. 
 
Funcions principals de l’àrea tècnica: 

- Acollida inicial de les aspirants a persones voluntàries. 
- Gestió de la documentació. 
- Coordinació del voluntariat. 
- Realització de projectes i memòries. 
- Foment de la participació i formació del voluntariat. 

 
Funcions del grup de persones voluntàries: 

- Suport en les principals activitats de l’Associació. 
- Suport als professionals en les diferents activitats dutes a terme al Centre Terapèutic 

Especialitzat en Alzheimer. 
- Suport als professionals en les diferents activitats dutes a terme a la Unitat de la 

Memòria. 
- Suport a les famílies i a les persones usuàries. 
- Participació en la formació. 

 
Actualment el grup de persones voluntàries està format per 13 persones que col·laboren amb 
nosaltres en diferents àmbits i de diferents maneres, tot i que al llarg de l’any 2020 han col·laborat 
amb nosaltres un total de 16 persones voluntàries. 
 
Objectius generals de l’àrea de voluntariat: 
Els objectius van encaminats a la participació i col·laboració en les principals activitats 
relacionades amb l’Associació dins de tots els seus àmbits d’actuació, les persones voluntàries 
participen en les següents activitats: 

- Dia Mundial de l’Alzheimer – 21 de setembre 
- Col·laboració a la Unitat de la Memòria 
- Col·laboració al Centre Terapèutic Especialitzat en Alzheimer 
- Col·laboració en Projectes específics de formació en l’àrea de persones cuidadores. 

 
 
6.1.1. METODOLOGIA I ACOLLIDA DE LA PERSONA VOLUNTARIA 
 
Les persones interessades en formar part de l’àrea de voluntariat es posen en contacte amb 
l’Associació expressant la seva voluntat de col·laboració, les dades personals són facilitades a 
l’àrea tècnica, sent les coordinadores les que es posen en contacte amb les persones i concreten 
una cita en la qual s’explica la trajectòria de l’Associació, funcionament i metodologia dels 
centres, així com les teràpies no farmacològiques que es duen a terme en els mateixos. En cas 
que la persona voluntària segueixi amb la seva voluntat d’entrar a formar part de l’equip, es 
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procedeix a signar la documentació necessària que exigeix la legislació actual per poder realitzar 
les activitats amb les millors garanties, especificant així mateix quines seran les seves funcions, 
sempre en funció del perfil que presentin. 
 
Documentació de l’àrea de voluntariat: 
 

- Fitxa del voluntariat 
- Compromís entre l’Associació i la persona voluntària 
- Autorització drets d’imatge 
- Declaració responsable COVID-19 
- Protocol d’actuació específic COVID-19 per a les persones voluntàries del Centre 

Terapèutic i Unitat de la Memòria 
- Protecció de dades personals 
- Normes internes per a les persones voluntàries 
- Plantilla de registre d’activitats del voluntariat 

 
Una vegada omplerta i signada la documentació s’informa a la persona voluntària que s’iniciarà 
un període de prova d’un mes a partir del dia de començament de les activitats, finalment es 
queda amb la persona voluntària per a què comenci les activitats. 
 
Àmbits d’actuació del voluntariat: 

 Suport a la Unitat de la Memòria 
 Suport al Centre Terapèutic Especialitzat en Alzheimer 
 Suport a Projectes específics de formació en l’àrea de persones cuidadores 
 Actes relacionats amb l’entitat 

 
 
6.1.2. PERFIL GRUP DE PERSONES VOLUNTARIES  
 
El percentatge de persones voluntàries amb les quals hem comptat aquest any en qüestió de 
gènere varia, sent un 19% de gènere masculí i un 81% de gènere femení. El grup d'edat majoritari 
es troba en els intervals de 18-30 anys (38%). La persona voluntària que col·labora amb nosaltres 
és principalment jubilada (38% del percentatge total).  
 
A continuació es mostren els resultats totals reflectits en les següents gràfiques: 
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6.2. RESULTATS OBTINGUTS 
 
6.2.1. ÀMBITS D’ACTUACIÓ I HORES DEDICADES 
 
Les persones voluntàries han dedicat un total de 348 hores a col·laborar amb nosaltres en les 
diferents activitats proposades. Les hores totals dedicades s’han distribuït de la següent manera: 
 

 
 
En l’anterior gràfica podem observar les activitats en les quals, principalment, la persona 
voluntària ha col·laborat durant l'any 2020. Aquestes hores les han dedicat a diferents projectes 
de l'Associació, sobretot han col·laborat en l'acompanyament dels usuaris dels diferents centres 
(CTEA i UM) en els diferents tallers d'estimulació cognitiva, activitats de la vida diària, estimulació 
cognitiva individualitzada computeritzada (ECIC)  i altres activitats presencials en el centre. En 
l'apartat d' “altres” es reflecteixen les hores realitzades per les persones voluntàries encarregats 
de la col·laboració en el Dia Mundial de l’Alzheimer, en Projectes específics de formació en l’àrea 
de persones cuidadores, la creació de les frases diàries amb el santoral, creació/traducció de 
material des de casa. 
 
Durant la meitat del mes de març, tot el mes d’abril i de maig no es van realitzar tasques de 
voluntariat, ja que el centre va romandre tancat durant el confinament domiciliari per l’estat 
d’alarma decretat pel Govern d’Espanya per la crisis sanitària COVID-19. 
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Cal destacar que com cada any es va programar la col·laboració de les persones voluntàries de "la 
Caixa". Programada els dies 10 i 11 de març al CTEA. Aquesta va ser cancel·lada per part de La 
Caixa donada la situació sanitària que s’estava vivint en aquells moments per prevenció de contagi 
del COVID-19 (coronavirus). 
 
A més hem d'agrair a tots aquells familiars i amics que han col·laborat de forma voluntària i 
puntual en les diferents activitats realitzades per l'Associació. 
 
Per últim, durant el 2020 s’han realitzat 7 entrevistes per a acollir noves persones voluntàries, de 
les quals, 6 han iniciat la seva tasca de voluntariat amb l’Associació. 
 
 
6.2.3. ENQUESTA SATISFACCIÓ DEL GRUP DE PERSONES VOLUNTÀRIES 
 
Les valoracions del nivell de satisfacció de les persones voluntàries, segon les respostes del 
qüestionari d’avaluació són les següents: 
 

 
 
Dues voluntàries destaquen que troben a faltar la labor presencial al centre, però que degut a la 
situació de pandèmia per COVID-19 de moment no es senten segures per tornar. Una altra 
comenta que ha estat molt enriquidor col·laborar en un Projecte específic de formació en l’àrea 
de persones cuidadores i li ha permès valorar més positivament la seva tasca de voluntariat. 
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7. COVID. PLA D’ACTUACIÓ TANCAMENT PER L’ESTAT D’ALARMA 14/03/2020 I 
REAPERTURA DE LES ACTIVITATS 

 
El projecte planificat per l'any 2020 es va veure modificat degut a l'impacte de la COVID-19 i les 
mesures preses per combatre'l.  
 
Les mesures COVID-19 i la seva materialització en la nostra tasca social han ocasionat canvis en 
l’execució del projecte programat pel 2020: el fet del tancament del Centre durant 12 setmanes 
(14/03/20-08/06/2020), l’acció durant el confinament de suport i acompanyament al col·lectiu, 
l'aplicació d’un ERTO parcial en la plantilla de treballadors durant 9 setmanes han estat grans 
canvis en el projecte que han ocasionat adaptacions i molt d’esforç de tots els agents implicats. 
 
El dissabte 14/03/2020 va tancar-se el centre per ordre del Departament, amb la Declaració de 
l’estat de l’Alarma, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. EL CENTRE I LA UNITAT DE 
MEMÒRIA I LA RESTA D’ACTIVITATS PLANIFICADES PER AL 2020 VAN ESTAR TANCADES DES DEL 
14/03/2020. ES PORTA A TERME EL PLA D’ACCIÓ EXTRAORDINARI, transversal a totes les activitats 
de l’entitat, FINS AL COMENÇAMENT DE LA FASE 3 AL TERRITORI D'ACTUACIÓ (CAMP DE 
TARRAGONA), TORNANT A OBRIR EL DIA 8/06/2020 LA UNITAT DE MEMÒRIA I EL SERVEI D'AJUDA 
A DOMICILI, I EL DIA 10/06/2020 EL CENTRE DIÜRN; AIXÍ COM, REPRENDRE LES ACTIVITATS AMB 
CUIDADORS/ES.  
 
El Pla d’acció Extraordinari es va desenvolupar durant aquests temps de confinament, 
estupefacció i incertesa. Aquest Pla Extraordinari li ha donat continuïtat a la tasca de l’Associació 
durant els 12 mesos, donant atenció i recolzament al col·lectiu afectat per trastorn neurocognitiu.  
 
 
ESTAT D’ALARMA I CONFINAMENT GOVERNAMENTAL. PLA D’ACCIÓ (FASE 0, FASE 1 I FASE 2) 
 
Ha estat molt importat en aquesta crisi sanitària global prendre decisions conforme l’avanç de la 
informació Sanitària i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat divulgada. Som 
conscients del patiment del nostre col·lectiu d’actuació en el seu dia a dia i hem treballat per a 
donar respostes fidels a les mesures preses per l’administració referents a les indicacions de 
confinament i hàbits saludables. 
 
En la segona quinzena de març es van redefinir les funcions dels treballadors per donar resposta 
a les necessitats del moment, gràcies en gran mesura al TELETREBALL.  
Tot el treball informàtic que recentment havia incorporat l’entitat a la seva acció professional ha 
estat una avantatja de gran impacte positiu, ja que permet realitzar una tasca de suport i 
seguiment amb totes les persones usuàries. També, ens permet a l'equip professional registrar, 
coordinar-nos i reunir-nos per via virtual. Així com, ens permet realitzar una tasca de contacte 
continu amb altres entitats i atendre les demandes que ens arriben des de l’Administració Pública.  
 
Tanmateix, es reforça d’una manera important la nostra activitat mitjançant el web i el facebook, 
com a eina per a compartir activitats, recomanacions, paraules i vídeos d’ànims, en relació al 
Centre Terapèutic i resta d’activitats de l’entitat. 
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Aquest Pla d’acció es va centrar en l’adequació de l’activitat que es porta a terme al Centre 
Terapèutic i la Unitat de Memòria a la situació de crisi del moment, potenciant l’atenció al 
cuidador familiar principalment, incloent al no familiars.  
 
El mateixos criteris que hem tingut en compte per a adequar el Centre Diürn Especialitzat en 
Alzheimer a la situació de crisi sanitària per la COVID, els hem contemplat per a les adequacions 
de les persones assistents als “tallers de suport” a la Unitat d’Estimulació Cognitiva de la Unitat 
de Memòria i la resta d’activitats que es porten a terme, adequant les mesures COVID a les 
diferents activitats de l’Associació: Servei Atenció domiciliària, servei d’informació, campanyes de 
sensibilització, etc. 
 
La tasca principal de l’equip humà es atendre dia a dia a persones afectades per trastorn 
neurocognitiu (Alzheimer o altres demències) i donar suport als seus cuidadors familiars. La 
nostra tasca es porta a terme fonamentalment, i casi exclusivament, de forma directa i presencial. 
Amb aquest escenari, el projecte ha reforçat i habilitat totes les vies d’atenció no presencials. 
 
 
Els principals punts del PLA D’ACCIÓ EXTRAORDINARI són: 
  
- Pla d’acompanyament i seguiment a les persones usuàries i els seus familiars cuidadors, del 
Centre Terapèutic, Unitat de Memòria i Servei d’Ajuda a Domicili (exceptuant tallers de memòria 
per a persones sense trastorn neurocognitiu): 
 
Trucades telefòniques: atenció integral (cognitiu, físic-funcional, d’ infermeria, assistencial i de 
suport psicològic)  
Preparació de material per al domicili: per correu electrònic o entrega al domicili segon protocol 
de desplaçament al domicili i entrega a la família, depenent del cas (material manipulatiu, 
material per exercicis físics i funcionals, fixes cognitives, etc.) 
Activitats a la xarxa internet: Web i Facebook, potenciant la comunicació per Xarxes Socials amb 
Creació de material de vídeos per part dels diferents professionals de la plantilla, compartir 
fotografies que envien les famílies usuàries, recomanacions davant del confinament, ànims, etc. 
 
--Atenció social de les demandes familiars (telefònicament o per correu electrònic) i efectuar les 
coordinacions pertinents amb la xarxa de l’administració pública. 
 
-Divulgació en el col·lectiu de les recomanacions de Salut Pública. 
 
-Pla d’incidències: atenció telefònica perquè es pugui contactar 24 hores amb direcció, treball 
social o administració. 
 
-Comunicació setmanal amb Benestar Social i Famílies per seguiment de les persones usuàries 
del Centre i informe, on s’assenyala especialment si apareixen casos de vulnerabilitat; així com, 
donar resposta a les demandes de Benestar i Salut en les seves línies de coordinació, amb les 
seves directrius i decisions. També, coordinació amb la xarxa de recursos general. 
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-Coordinació amb referent sanitària assignada pel Departament 
 
-Ampliació del Pla d’acció (maig):  

- Creació d’Espai de trobada virtual per cuidadors i familiars, des del 4/05/20, sessió 
setmanal de duració d’un hora. 

- Tallers de memòria telemàtics amb les persones sense trastorn neurocognitiu, des del 
5/05/2020, tres sessions setmanals d’un hora cadascuna. 

 
 
PERSONAL QUE ES VA MANTENIR COM A SERVEIS MÍNIMS per a desenvolupar el Pla d’Acció 
Extraordinari: 
 
-Direcció: 12 hores setmanals (de forma voluntària telèfon 24h) 
-Treballadora social i direcció tècnica: 12 hores setmanals (de forma voluntària telèfon 24h) 
-Treball social: 12hores setmanals 
-2 Psicologia: 15 hores setmanals cadascú/una 
-3 Tècnic educatius: dos tèc educatius a 15 hores setmanals i l'altre a 12hores setmanals 
- Infermeria: 2,5hores setmanals 
-Auxiliar d'infermeria coordinadora Centre i Coordinadora SAD: 15 hores setmanals 
-Auxiliar administrativa: 12 hores setmanals 
 
 
RESULTATS PLA D’ACCIÓ EXTRAOPDINARI 
 
Aquest Pla d’Acció lo hem desenvolupat des que l'activitat ha estat suspesa, condicionat a 
l’evolució de la crisi de salut pública generada per la COVID-19. Durant les 12 setmanes que van 
estar tancats els servei, vàrem tenir nombrosos contactes amb les famílies: 
 
-Contactes Centre Diürn: 
2.028 trucades telefòniques de suport, d'informació i orientació a les persones usuàries i els seus 
familiars cuidadors, aquí incloem a persones associades al projecte perquè havien estat baixa 
anteriorment o perquè ens havien conegut pel web 
500 contactes per mail als familiars cuidadors i persones cuidadores de la població general. 
135 trucades telefòniques de suport psicològic 
 
-Contactes Unitat de la Memòria. Tallers fases inicials trastorn neurocognitiu: 
257  trucades telefòniques de suport, d'informació i orientació a les persones usuàries i els seus 
familiars cuidadors 
43 trucades telefòniques de suport psicològic 
 
- Contactes Unitat de la Memòria. Contactes Tallers alteracions cognitives: 
83 trucades a les persones usuàries i els seus familiars  
 
-Servei d'Ajuda a Domicili: 
62 trucades a les persones usuàries i els seus familiars cuidadors 
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Es crea material específic "Recomanacions i propostes d'activitats cognitives i físic funcionals per 
a realitzar al domicili" i altres materials personalitzats.  
 
Es creen VÍDEOS que es pengen a la  pàgina web i al facebook:  
“Mou-te a casa Fes salut” , “Importància de l’estimulació cognitiva en el domicili” , “El sistema 
immune, per què és important en els moments que estem vivint” , “recomanacions i activitats 
per a treballar el llenguatge al domicili” , post “recomanacions des de l’àrea emocional per a 
afrontar millor el confinament” , “cures integrals en el dia a dia” , “Projecte Actitud” i més 
publicacions. 
 
 
ESPAI DE TROBADA VIRTUAL PER CUIDADORS I FAMILIARS 
 
Periodicitat setmanal amb duració d’1 hora: 4/05/2020; 11/05/2020; 18/05/2020; 25/05/2020; 
1/06/2020. 6 participants 

 
 

TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA TELEMÀTICS  
 
Sessions: 5/06/2020; 7/05/2020; 12/05/2020; 14/05/2020; 19/09/2020; 21/05/2020; 
26/05/2020; 28/05/2020; 2/06/2020; 4/06/2020; 9/6/2020; 11/06/2020; 11/06/2020; 
16/06/2020; 18/06/2020; 23/06/2020; 25/06/2020 
21 participants totals en les 24 sessions programades 
 
Amb les expectatives de tornar a obrir les activitats tant aviat com se’ns permetés, va ser un 
temps molt complicat i intens: fent l’atenció del moment i treballant en la projecció de l’obertura, 
estudiant como prevenir el risc de difusió de la possible contaminació per covid-19:  
 
es distribueixen els espais del centre; es realitza una recol·locació de l’estructura de les sales per 
a identificar nou aforo de persones usuàries segon mesures COVID; es valoren i creen el grups 
estables -bombolla-; es valora la metodologia d’atenció; formació plantilla i familiars cuidadors; 
organització del material i creació de nou per a les noves necessitats; s’organitzen les relacions 
entre les famílies i l’equip professional; s’adeqüen els protocols d’actuació i s’implementen de 
nous protocols per situació covid-19.  
 
 
PRESÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS 
 
Tota aquesta feina es realitza progressivament, adaptant-nos a les instruccions de cada fase en 
la desescalada. A la fase 1 vàrem començar a tenir presència a les instal·lacions, fet que va 
permetre estudiar i començar a fer els canvis, seguidament detallem els aspectes més importants 
d’aquest procés. 
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FASE 1 (11-05-2020 al 24/05/2020) 
Presència al Centre de la plantilla: Dilluns, dimecres i divendres de 09.00h a 13.00h. 
Es realitza repartiment domiciliari en alguns casos. 
 
 
FASE 2- (25/05/2020-7/06/2020)  
Supressió de l’atenció telefònica 24h. L’horari d’atenció als terminals mòbils és de dilluns a 
divendres de 09.00h a 13.00h i de 16.00h a 18.00h. Detalls per àrees d’interès: 
 
Contacte social i visites: 
Teletraball i presència al CDEA de tota la plantilla, que està amb ERTO parcial: Dilluns, dimecres i 
divendres de 09.00h a 13.00h. A partir del dia 3/06 assisteixen tots els treballadors, ja desafectats 
del ERTO. Al centre accedeix: equip professional, personal de manteniment i Fundació Rosa Maria 
Vivar. No estem oberts al públic. 
 
Mesures d’higiene: 

- Disponibilitat i distribució de cartells informatius 
- Ubicació dels punts de dispensació de solució hidroalcohòlica accessibles a totes les 

persones usuàries i treballadors. 
- Assignació de professional per a omplir diàriament aquest dispensadors i els 

dispensadors de sabó dels lavabos i cuina. 
- Valoració del sistema de climatització 

 
Tècniques de distanciament interpersonal: 

- Establiment de l’obligatorietat d’ús de mascareta per al personal, en aquelles situacions 
en que no es pugui respectar la distancia mínima de 2 metres entre persones. 

- Ubicació de les cintes indicadores de la distància. 
- Disponibilitat i distribució de cartells informatius. 
- Programació de l’entrada i la sortida escalonada dels usuaris/es. 
- Formació als familiars cuidadors on-line i per altres mitjans com és el telefònic. 
- Designació de persona supervisora (una per unitat) de la praxis amb els EPIS i les mesures 

preses. 
 
Mesures organitzatives, funcionament i coordinació: 

- Redacció del Pla d’actuació i entregar-lo al Departament 
- Concreció dels usuaris/es previstos a l’apertura i confecció d’un dibuix on se situen a 

tots/es els usuaris previstos a la sala, per part de cada referent d’unitat amb identificació 
de l’aforo actual real i número previst d’usuaris/es a atendre amb l’apertura. 

- Definició Metodologia de treball d’atenció directa i indirecta amb les persones usuàries 
- Definició Metodologia de treball d’atenció als familiars cuidadors 
- Modificació dels protocols d’actuació a la situació i metodologia d’atenció a la persona 

amb trastorn neurocognitiu i implementació de nous protocols per situació COVID-19 
- Formació per part de la figura higienicosanitària del centre als treballadors “Formació: 

Introducció Covid-19. Mesures tècniques de seguretat. Exposició dels protocols propis”. 
Programat 01/06/2020, a les 17.00h de forma presencial al centre.  
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- Decisions envers horari d’activitats i revisions de pla d’actuació individual dels usuaris/es. 
- Gestió de quotes, intensitat horària, reconversions de places amb horari que sigui viable 

en el nou funcionament. Afecta a set usuaris en horari de 14.00h a 19.00h, aquestes 
famílies acorden fer horari de 9.00 a 13.00h i dos de 13.00h a 17.00h. Referent a 
usuaris/es amb jornada sencera, estan d’acord en que una mesura sigui retallar l’horari 
del servei de CDEA per a minimitzar els riscos i optimitzat els recursos humans amb que 
compta el Centre. 

- Coordinació amb tots els serveis externs (càtering, neteja, transport) 
- Transport adaptat: L’entitat col·laborarà amb línies d’ajudes econòmiques per a facilitar-

ne l’ús. 
- Anul·lació de l’ERTO una setmana abans de l’apertura. 
- Tasca administrativa  
- Pla de contingències davant possibles baixes, excedències o qualsevol variació de la 

plantilla total amb que compta el projecte. 
- Creació d’inventari de tot el material comprat per la crisi sanitària. 
- Pla de comptabilitat davant les mesures preses per a l’apertura del CDEA i subvencions. 
- Dependència: Aclarir les PEV al Servei de Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer del 

mesos d’abril i juny. I si ha alguna indicació referent a canvis davant l’apertura. 
 
Prevenció risc de difusió contaminació: 

- Treballadors es van fer prova serològica 
- Usuaris/es, voluntàriament, es van fer PCR o prova serològica 
- Coordinació amb empreses externes. Informació sobre el nostre protocol i obtenció del 

seu protocol. 
- Definició de Mesures d’actuació davant de la sospita d’un possible cas de COVID. 
- Coordinació amb transport adaptat per a nova programació del servei d’entrada i de 

sortida.  
- Reforçar transport sanitari com a medi d’accés al centre.  
- Habilitació d’un espai per acomplir amb les mesures d’aïllament i control en aquells/es 

usuaris/es que presenten simptomatologia compatible amb COVID-19, es donarà avís i 
es complirà protocol intern. 

 
 
 
APERTURA ACTIVITATS I CONVIVÈNCIA AMB PRESÈNCIA COVID A LA SOCIETAT. PLA D’ACCIÓ AMB 
MESURES COVID 
 
Aquesta situació ha comportat una represa de les activitats amb nombroses condicions referents 
a l’estructura (distanciament de 2 metres, aforament, desinfecció constant), que ha generat 
múltiples variacions en la forma de portar a terme els objectius del projecte i, també, dels 
recursos humans i materials necessaris per a cobrir aquestes noves necessitats referents a higiene 
i relació interpersonal.  
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Seguidament detallem la data i els aspectes principals en lo referent a la represa de les activitats 
(amb les mesures COVID). Exposem les ACTIVITATS organitzades per les ÁREAS D’ACTUACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ: 
 
 
ÀREA SOCIAL 
 
INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
- Servei d’informació, orientació i assessorament: Es va reprendre l'activitat a la vegada que es 
van obrir les instal·lacions del Centre Terapèutic i unitat de la Memòria, tot i que no es va 
abandonar aquesta tasca durant el pla d’acció extraordinari, exclusivament de forma telemàtica. 
Es va restablir de forma presencial al juliol. 
La cultura de la relació d’ajuda està molt associada al cara a cara, una vegada ja tens relació amb 
el cas concret els seguiments sí són ben acollits telemàticament si la situació familiar i personal 
així ho permet; però, respecte al primer contacte, de forma general, és reticent la persona a que 
sigui exclusivament digital o telefònicament. 
 
- Assessorament Legal:  
les derivacions s’han realitzat i l’advocat s’ha posat en contacte telefònicament amb les famílies 
que ho han sol·licitat durant tot l’any. 
 
- Projecte Baix Camp.  
Tallers a Vilaplana es van reprendre el 9/06/2020.  
Posteriorment, des de el dia 22/10/20 fins el 19/11/20 es va aturar l’activitat degut a la 
RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre en la que es deia “en els equipaments cívics no es 
podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin pressencialitat”.   
El Taller es va posar en marxa de nou, el dia 24/11/20 fins a Nadal. 
 
 
SENSIBILITZACIÓ I CONCIENCIACIÓ 
 
-Sembrant llavors. Tallers educatius a les escoles. Es van aturar les sessions presencials als 
col·legis i es van valorar accions d’intercanvi intergeneracional, a finals d’any es va portar a terme 
una activitat conjunta amb un col·legi (primària) no presencial. 
 
-Conferències, Dia Mundial, -Altres 
Degut a la situació de Pandèmia derivada per la COVID-19 a l’any 2020 s’han hagut d’aturar totes 
les conferències programades. L’entitat, pel dia Dia Mundial sí que va portar a terme la Campanya 
de sensibilització amb les mesures necessàries pel COVID 19. 
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ÀREA CUIDADOR 
 
Les activitats adreçades a les persones cuidadores es van reiniciar al juny a les instal·lacions de 
l’Associació i es van clausurar les sessions informatives que estaven previstes a les instal·lacions 
de la Fundació. 
 
-Teràpia Individual Psicològica: 
Les teràpies individuals psicològiques per a cuidadors/es, es van aturar com a tal, durant l'estat 
d'alarma, es va mantenir suport psicològic telefònicament. De formar presencial es va reprendre 
al mes de juliol. 
 
-Grup pscicoeducatiu:  
El grup psicoeducatiu ja havia conformat els grups de treball dels cuidadors/es i feta la 
presentació; això no obstant, amb la declaració de l'estat d'alarma es va aturar aquesta activitat. 
Durant el confinament es va crear un espai virtual per al cuidador/a.  
En les activitats presencials grupals amb els familiars es va començar amb un curs de formació 
sobre la COVID. L’aforament  també es veu reduït, el grup de 12 cuidadors/es passa a 7, 
posteriorment passa a 5 cuidadors/es degut a la rigidesa de les mesures i al risc de rebrot, per a 
realitzar l’activitat a dos metres de distància entre els participants. Es van reprendre al setembre 
les sessions amb les mesures COVID.  
 
-Sessions informatives: 
Activitat que degut a la COVID no es va començar a fer i ha quedat cancel·lada. 
Les sessions informatives que havíem planificat a les instal·lacions del Centre Terapèutic i la Unitat 
de memòria, estaven programades de començar al març, aquestes sessions de format obert, amb 
l’expectativa de una mitjana d’entre 20 i 40 persones assistents, es van ajornar i no s’han 
recuperat. Es va valorar ajornar la planificació d’aquest format d’activitat per la incertesa actual, 
encara una situació de risc i inestabilitat. El plantejament de realitzar aquesta activitat en forma 
digital es va descartar per ara, s'ha de fer revisió de les eines temàtiques i, a més, les sessions ja 
planificades es van veure cancel·lades i els professionals compromesos i convidats a realitzar les 
sessions van posposar la seva col·laboració.  
 
A nivell de continguts d’informació i divulgatius l’entitat decideix publicar durant el confinament 
diversos  vídeos que van ser penjats en el web i facebook, material que encara ara és un material 
contemporani com a suport a les persones cuidadores en la convivència amb el seu familiar, 
principalment. Acció que s’ha mantingut durant l’any. La creació de vídeos referents a continguts 
relacionats amb el col·lectiu i la descripció del que fem s’ha instaurat per ara com a mitja de 
comunicació del projecte amb la societat. 
 
Les telecomunicacions com a eina principal en la relació del centre amb l’exterior (cuidadors 
familiars vinculats a les persones usuàries, cuidadors familiars que acudeixen al servei 
d’informació, orientació i assessorament; administració; mitjans de comunicació; serveis externs; 
visitants) s’ha millorat molt en l’ús de les formes de telecomunicació al nostre abast. Sense 
abandonar la relació presencial sotmesa a les normes COVID. 
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ÀREA AT INTEGRAL PERSONA AMB TRAST NEUROCOG: Programa LNP 
UNITAT DE MEMÒRIA FASES INICIALS I CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
 
El projecte estava en un moment que acabàvem de traslladar-nos d’instal·lacions a unes més 
adequades i grans, ens vàrem traslladar el 20/12/2019. En el moment del tancament del CDEA hi 
érem al 60% de l’aforo total del Centre, això ens ha permès aconseguir adequar les instal·lacions 
al requeriment de dos metres de distància entre les persones usuàries. Tanmateix, al contemplar 
un ràtio major de professionals, ens facilita poder adequar-nos amb la plantilla total original, 
canviant de metodologia i creant “grups estables”  (bombolles). Molt important els canals de 
coordinació entre els membres de l’equip, amb la finalitat de prevenir el contacte el màxim 
possible; i així, baixar el risc de difusió de la possible contaminació. 
 
Ens trobem amb un fort impacte en el col·lectiu amb un empitjorament generalitzat de l'estat 
integral tant en els usuaris/es com en els seus cuidadors/es. Amb molta incertesa per part de les 
famílies sobre si recuperar l’activitat o seguir confinat. Remarcaríem que hem tingut múltiples 
altes i baixes durant l’any, això ha suposat un nivell molt alt d'exigència en l'equip professional, 
degut al nombre d'acollides, valoracions, establiment de noves relacions amb la persona amb 
trastorn neurocognitiu i la seva unitat familiar, aspectes fonamentals a la nostra tasca. Valorem 
positivament el nombre de persones que s’han informat i s’han interessat per les activitats del 
projecte fins ara, encara més pel context de la COVID.  
 
La resposta de les famílies a la hora de tornar al centre va ser majoritàriament d’un SI. Sempre 
hem pensat que el projecte fa una tasca assistencial i terapèutica rellevant, actualment hem 
consolidat aquest valor per la demanda de la població i la confiança constant en el projecte. 
 
Es va reduir l’horari del Centre (reduint 1hora i mitja diària de dilluns a divendres, dissabtes igual) 
per a programar les activitats del CDEA amb la plantilla existent, degut a que ens veiem en una 
situació nova en la qual desconeixíem l’impacte que tindria en l’execució. Es va decidir no 
contractar personal nou per a omplir tot l’horari i aconseguir reorganitzar la plantilla per cobrir 
les necessitats amb aquest nou horari i valorar la gestió assistencial/terapèutica i econòmica amb 
aquest nou aforament. L’horari del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer des de la represa de 
l’activitat és: de dilluns a dissabte de 08.30h a 17.00h, les altres activitats han mantingut el mateix 
horari.  
 
 
 
 
INCORPORACIÓ A L’ACTIVITAT I CREACIÓ DE GRUPS BOMBOLLA AL CENTRE TERAPÈUTIC I LA 
UNITAT DE LA MEMÒRIA 
 
Per re-obrir el centre es van distribuir les persones usuàries per grups estables (bombolles): 
 
Al Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer es van crear 9 grups estables d’usuaris/es. 
Incorporació 10/06/2020. 
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A la Unitat d’Estimulació Cognitiva de fases inicials (Unitat de Memòria), es van constituir: 3 grups 
estables: dos el dilluns, dimecres i divendres i un grup els dimarts i dijous. Incorporació 8/06/2020 
 
Els grups d’usuaris/es estan establerts amb els mateixos criteris que al començament del projecte 
(GDS-FAST, personalitat), amb la condició d’estàtica-estable. S’ha habilitat com a menjador la 
mateixa sala de treball per minimitzar els riscos.  
 
És inevitable en el nostre treball anul·lar els contactes estrets, Raó per la qual és actualment molt 
important en el nostre dia a dia les tasques de desinfecció, l’aplicació dels EPIS de la forma més 
estricta possible i la distància de 2 metres sempre que sigui possible. També els/les usuaris/es 
porten obligatòriament mascareta quirúrgica. 
 
Ha comportat una distribució de professionals per referents de grup estable o grups bombolla: 
excloent a fisioteràpia, neuropsicologia, part de la categoria de psicologia, treball social. Ha 
conformat adaptacions en la metodologia del àrea terapèutica especialitzada, l’assistencial i 
infermeria, i l’àrea familiar.  
 
 
NOU AFORAMENT 
 
En la reorganització de les activitats es va calcular el nou aforament amb distància de 2 metres, 
en totes les sales es compte a més amb pantalles en seients que no arribaven a complir la 
distància dels 2 metres. Les unitats compten amb espais polivalents que es poden subdividir amb 
portes abatibles, les quals ara actualment estan tancades, tots els accessos tenen porta pròpia i 
sortida al jardí pròpia, fet que garanteix una ventilació satisfactòria. A més per ajudar en la neteja 
de l’aire disposem amb un aparell de desinfecció i purificador d’aire portàtil, que anem canviant 
d’indret conforme passa el dia.  
 
L’aforament canvia de la següent manera: 
 
Al CDEA de ser 80 usuaris/es passem a poder atendre a 62 
A la Unitat de Memòria, als tallers per fases inicials: de ser 40 usuaris/es passem a poder atendre 
a 21.  
 
 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
 S'obre el servei als usuaris/es dia 8/06 
 
ATENCIÓ I SUPORT A FAMILIARS CUIDADORS: S'obre el servei dia 8/06. Al juliol de forma 
presencial. 
 
ALTRES: 
Introducció de noves estratègies de comunicació amb les famílies de les persones usuàries del 
Centre: comunicació telefònica per al seguiment setmanal, i comunicació fluïda ara de forma 
habitual per WhatsApp. L’aplicació del WhatsApp ha resultat ser un mitjà més potent que els 
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correus electrònics amb el col·lectiu de familiars. El sistema de correus electrònics i WhatsApp és 
molt fluid, molt més utilitzat amb la relació amb familiars que abans de la COVID.   
 
A més s’ha efectuat canvi en la roba de treball: s’han introduït els uniformes sanitaris com a 
mesura d’alta protecció per al col·lectiu, va ser una mesura que ens dona seguretat a l’hora de 
reobrir, amb bata i mascareta FFP2. Amb pantalles segon la tasca (com és el dinar) quan l’escenari 
ha estat valorat com de risc de rebrot molt alt.  
 
Els serveis de càtering i mercaderies accedeix per porta lateral annexa al centre, sense entrar a 
les instal·lacions. 
 
 
PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ. Unitat de Memòria Alteracions i Tallers de Memòria persones 
sense Trastorn Neurocognitiu 
 
No repercuteix aquest nou aforament en els tallers de prevenció (tallers alteracions cognitives i 
Gimnàstica mental). CREACIÓ DE GRUPS BOMBOLLA: 

- Els tallers per a persones amb alteracions cognitives amb un grup de 8 persones. 
Incorporació 8/06/2020. 

- Els tallers de memòria per a persones sense trastorn neurocognitiu van fer sessions 
digitals durant el confinament i es van reprendre presencialment al mes de setembre 
amb grups de 10 persones (ja es preveia juliol i agost descans).  

 
S'ha donat a escollir als participants dels tallers fer de forma virtual o presencial les sessions, els 
participants es mostren reticents a fer els tallers de forma virtual i ens manifesten que deixarien 
l'activitat si fos virtual, prefereixen presencialment. Actualment es mantenen els tallers amb totes 
les mesures de seguretat.   
 
 
ÀREA FORMACIÓ 
Alumnes de pràctiques: En el cas de l'alumnat de pràctiques, es va recuperar la relació amb la 
figura del tutor/a i es va reiniciar a l'agost la participació del projecte en la formació d'estudiants 
del sector. 
 
 
ÀREA VOLUNTARIAT 
Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol no s’han realitzat accions de voluntariat. A partir 
d’agost es recupera l’activitat de voluntariat, amb un perfil de voluntari presencial que no formi 
part de grups de risc, com va indicar la Federació de Voluntariat de Catalunya. 
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8. ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS I COL·LABORADORS, REFERENTS A DIFUSIÓ, 
COORDINACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 
 
8.1. REUNIONS D’INTERÈS 
 
 
Assemblea General de Socis 
 
Data: 16/07/2020 en  horari: 18.00h a 20.00h 
Lloc de realització: Sala Santa Llúcia, a la Raval de Robuster, 34  
 
Assistents Taula presidencial: Cori Sánchez Garcia (Presidenta de la Junta de l’Associació) i M Jesús 
Lerín Sicilia (Directora del Centre Terapèutic especialitzat en Alzheimer i La Unitat de Memòria).  
Nombre total de assistents: 23 socis.  
Comentari: l’Assemblea es va desenvolupar correctament seguint tots els protocols de seguretat 
sanitària.   
 
Reunions Consell Assessor Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
 
Representant de la Junta Associació, Sra. Maria Lahor; representant dels treballadors/es, Sra. 
Cristina Solé; representant dels voluntaris/es: Sra. Núria Ruiz; representant dels familiars dels 
usuaris/es, Sra. Cristina Alonso i Sra. M. Cruz Ruiz 
 
10-01-2020, Reunió Núm. 14 (09:30h) i 16-07-2020, Reunió Núm. 15 (16:30h) 
 
 
Reunions amb la regidora de benestar social del Ajuntament de Reus.  
 
Data: 15/1/2020 en  horari: 9.30h a 10.30h 
Assistents: Xesca Jove Latour (Vocal Junta de l’Associació) i Cori Sánchez Garcia (Presidenta de la 
Junta de l’Associació).  
Comentari: Es reuneixen amb la Montserrat Vilella (Regidora de Benestar Social), per a demanar 
continuïtat a l’espai del Edifici de la Creu Roja del Carrer Dr Ferran, 33 com a Sede de la Associació 
d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp.   
 
 
Data: 5/11/2020 en horari: de 9.30h a 10.30h 
Assistents: Xesca Jove Latour (Vocal Junta de l’Associació) i Cori Sánchez Garcia (Presidenta de la 
Junta de l’Associació).  
Comentari: Es reuneixen amb la Montserrat Vilella (Regidora de Benestar Social), per a demanar 
una rebaixa de la factura de les deixalles.  
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Reunions Consell Municipal de la Discapacitat 
 
Dates reunions: 28/01/20 i 23/09/20 en horari de 18h a 19.30h 
Assistents: a la reunió del dia 28/01 assisteixen la Xesca Jove i la Cori Sánchez i a la reunió del dia 
23/09 assisteix la Nuria Ruiz.  
 
Comentaris: En la segona reunió es van organitzar les diferents Comissions de treball per a la 
discapacitat i l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp es va 
comprometre a participar activament en la Comissió del Dia Mundial de la Discapacitat.  
 
Reunions Comissió de Treball per el Dia Mundial de la Discapacitat 
 
Dates reunions: dies 30/09/20 i 28/10/20 reunió presencial i dia 26/11/20 reunió per 
videoconferència. 
Lloc reunions: Centre Cívic del Carme.   
Comentari: Totes les entitats van editar un vídeo representatiu de 1 minut de durada en motiu 
del Dia Mundial de la Discapacitat.  
 
 
 
8.2. ACTES SOLIDARIS, CULTURALS, FORMATIVUS D’ENTITATS/GRUPS COL.LABORADORS 
DIVERSOS EN ELS QUALS HA ASSISTIT I/O PARTICIPAT L’ASSOCIACIÓ 

 
Participació Acte Institucional solidari DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITAT 
 
03/12/2020 
Lloc: Saló de ples del Ajuntament de Reus 
Hora: 18.00h 
Assistents: Cori Sánchez Garcia.  
Comentari: En aquest acte es va reproduir el vídeo conjunt de totes les entitats col·laboradores 
de la Comissió de treball pel Dia Mundial de la Discapacitat.  
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9. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Aquí detallem alguns titulars de l’any 2020 
 
 
 
PREMSA 

“El nou Centre a ple rendiment. Va iniciar la seva activitat a finals de desembre de 2019” 
28/01/2020 
Reusdigital.cat 
 
“Entra en funcionament el nou Centre d’Alzheimer Rosa Maria Vivar de Reus” 
29/01/2020 
Diarimes digital 
 
“Ferides invisibles i irrecuperables: els malalts d’Alzheimer, especialment tocats pel 
confinament” 
28/07/2020 
Tarragonadigital.com 
 
“Places subvencionades, ajuts al transport i beques menjador al Centre per a l’Alzheimer 
de Reus” 
28/07/2020 
Reusdigital.cat 
 
“Reus se suma al Dia Mundial de l’Alzheimer amb la campanya de salut cognitiva “Cuida 
el teu cervell””. El Gaudí Centre s’il·luminarà de color verd el dia 21 de setembre 
15/09/2020 
Diari de la Discapacitat 
 
“Las terapias de estimulación cognitiva mejoran la calidad de vida de las personas con 
Alzheimer. Las familias reivindican la importancia de los tratamientos no farmacológicos 
y los expertos advierten que con el confinamiento la enfermedad neurológica se aceleró. 
El Alzheimer y las demencias son una pandemia estructural”. 
21/09/2020 
La Vanguardia 
 
“Si tingués de triar una paraula per definir el que fem, jo diria amor”. Amb vint anys de 
trajectòria, l’Associació de l’Alzheimer i altres Transtorns Neurocognitius de Reus i Baix 
Camp ha aconseguit visibilitzar la malaltia i convertir-se en referent al territori. 
4/11/2020 
Reusdigital.cat 
 
 
 



155 
 

“Antepongo la persona por delante de la enfermedad” 
El destino quiso que la Associació d’Alzheimer se cruzara en el camino de esta reusense 
que desde entonces ha trabajado para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas 
y sus familiares 
21/11/2020 
Diari de Tarragona 
 
“El Centre Terapèutic per a l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria compleix un any” 
22/12/2020 
Diari de Tarragona 

 
 
RÀDIO 
 

“La Ciutat Tarragona 21/07/2020” 
28/07/2020 
Ondacero.es 
 
“Entrevista Cope Tarragona Convocatòria oberta de Beques i Ajuts 
21/07/2020 
Cope Tarragona 

 
 
TELEVISIÓ 
 

“El Centre Terapèutic d’Alzheimer reobre les portes” 
28/07/2020 
Canalreustv.cat 
 
“El Centre Terapèutic Alzheimer disposa de noves places subvencionades” 
28/07/2020 
Canalreustv.cat 
 
Reus celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer 
14/09/2020 
Canal Reus TV 
 
 
XARXES SOCIALS 

 
Durant l’any 2020 s’ha tingut especialment presència a les xarxes socials, principalment facebook 
i Instagram. Ha estat un any en el qual s’ha dedicat més espai que mai a aquesta tasca creant 
vídeos i publicant notícies. A partir de l’octubre de 2020 es va contractar a l’empresa de 
Comunicació Núvol Blanc per tal de professionalitzar les xarxes socials de l’Associació. 
https://alzheimer-reus.org/;  https://www.facebook.com/associacioalzheimer/ 
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10. GRAU O NIVELL DE COMPLIMENT EFECTIU DELS OBJECTIUS ESTATUTARIS 
 

Capítol 1, Article 2 dels estatuts de l’Associació:  
 
“Els fins de l’associació són: 

 

- Desenvolupar activitats dirigides als efectes i conseqüències de l’Alzheimer. 

- Informar i sensibilitzar a la ciutadania arran la Malaltia d’Alzheimer. 

- Recolzar moral i legalment als familiars. 

- Donar suport psicològic als familiars. 

- Realitzar activitats adreçades a l’atenció integral del malalt i del cuidador principal. 

- Es queda exclòs tot ànim de lucre”. 

 
 
El grau de compliment efectiu dels finals estatutaris és satisfet totalment en les actuacions que 
duu a terme l’Associació.  
 
Els finals estatutaris que s’anomenen als estatuts són el motor i la raó de ser de l’entitat.  
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11. NOMBRE TOTAL DE BENEFICIARIS O PERSONES USUÀRIES DE LES ACTIVITATS O SERVEIS DE 
L’ENTITAT, CLASSE I GRAU D’ATENCIÓ QUE REBEN I ELS REQUISITS O CIRCUMSTÀNCIES QUE 
HAN DE REUNIR PER A GAUDIR D’AQUESTA CONDICIÓ 

 
 

11.1. ÀREA SOCIAL 
 

11.1.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
SERVEI INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT (SIOA) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  272 persones (191 entrevistes) 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. Presencial, 
excepcionalment per telèfon. Hi ha casos en que es fa seguiment.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
ASSESSORAMENT LEGAL 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 7  famílies. 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. Presencial, 
excepcionalment per telèfon. Hi ha casos en que es fan gestions, amb la qual cosa suposa més 
d’una consulta.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cuidadors/es derivats del servei SIOA. 
 
 
PROJECTE BAIX CAMP: 
 
COORDINACIÓ I DEMANDA D’INFORMACIÓ 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  2 persones  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. Presencial, 
excepcionalment per telèfon. Hi ha casos en que es fa seguiment.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per Als casos derivats des del municipi del Baix Camp. 
 
TALLERS D’ESTIMULACIÓ A VILAPLANA 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  7 persones  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: sessions d’estimulació cognitiva i psicomotricitat, modalitat grupal.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: resident de Vilaplana. 
 
 

11.1.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
SEMBRANT LLAVORS. SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 52 alumnes de forma presencial i 53 en forma d’activitat no presencial 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i sensibilització a infants i adolescents. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: alumnat de primària. 
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MUNICIPIS SOLIDARIS 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: tots els ajuntaments dels municipis del Baix Camp 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: sensibilització i conscienciació. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: municipi del Baix Camp amb conveni amb aquesta acreditació. 
 
DIA MUNDIAL 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: Respecte a les activitats que es van portar a terme al carrer no és 
estimable. 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, sensibilització i recollida de donatius. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
CAMPANYA MEMÒRIA “CUIDA’T EL CERVELL” 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  76 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individual, divulgació, conscienciació i sensibilització. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
 

11.2. ÀREA CUIDADOR 
 
GRUP PSICOEDUCATIU 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 36 persones cuidadores  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Social, psicològica i emocional. Atenció grupal.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Tenir o haver tingut un familiar amb deteriorament cognitiu, 
Malaltia d’Alzheimer o altra demència.  
 
SESSIONS FORMATIVES 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 25 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Formativa grupal. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones cuidadores de la ciutadania en general. 
 
TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 7 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica individual. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones cuidadores de ciutadania en general. 
 

 
11.3. ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU 
(LERIN NEUROCOGNITIVE PROGRAM) 

 
UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA (UEC) UNITAT DE MEMÒRIA.  
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 41 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han d’estar diagnosticats de trastorn 
neurocognitiu menor o deteriorament cognitiu lleuger 
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CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER (CDEA) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 102 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han d’estar diagnosticats de trastorn 
neurocognitiu menor o major tipus Alzheimer o altres demències. 
 
 
SERVEI DE ESTUDI I PREVENCIÓ DE SOBRECÀRREGA I DEPRESSIÓ EN CUIDADORS PRINCIPALS. I 
SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR. LERIN NEUROCOGNITIVE PROGRAM 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 143 familiars cuidadors 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació, orientació, acompanyament. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: familiars cuidadors de les persones usuàries del Programa. 
 
 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 11 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica. Integral. Assistencial. Atenció personificada i individual 
domiciliària.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: diagnòstic de trastorn neurocognitiu o deteriormanet cognitiu. 
 
 
SAD ADEQUACIÓ DE LA LLAR I AJUDES TÈCNIQUES 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 14 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Informació, orientació i assessorament domicili. Acompanyament en 
els canvis a la llar. Atenció personificada i individual.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: diagnòstic de trastorn neurocognitiu. 
 
 
UNITAT DE MEMÒRIA. TALLERS COGNITIUS PER A PERSONES AMB ALTERACIONS DE LA MEMÒRIA 
O DETERIORAMENT COGNITIU LLEUGER. 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 9 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica. Integral.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han de presentar alteracions cognitives. 
 
 
UNITAT DE LA MEMÒRIA. TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMPORIA (GIMNÀSIA MENTAL) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 37 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones sense alteracions cognitives que vulguin treballar les 
capacitats cognitives. 
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11.4. ÀREA DE FORMACIÓ 
 
ALUMNES EN PRÀCTIQUES 
NOMBRE DE ALUMNES: 16 alumnes de diferents nivells acadèmics.  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: formativa. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: conveni o acord entre l’entitat i el centre formatiu/alumne 
 
 
CURS INTENSIU A EMPRESES SOBRE LA MEMÒRIA I EL SEU FUNCIONAMENT 
NOMBRE DE ALUMNES: 30  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: formativa 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: treballadors/es d’empreses interessades 
 
 

11.5. Àrea de voluntariat 
 

NOMBRE DE VOLUNTARIS:  16 voluntaris/es de l’Associació. 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: comunitària. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: compromís, confidencialitat. 
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12. MITJANS PERSONALS DELS QUE DISPOSA L’ENTITAT, AMB EXPRESSIÓ DE LA PLANTILLA 
PROFESSIONAL 

 
PERSONAL CONTRACTAT 
 
DIRECTORA I COORDINADORA: Mª Jesús Lerín Sicilia. 40 hores setmanals. 
DIRECTORA TÈCNICA / TREBALLADORA SOCIAL: Mª Carmen Soler Martínez. 40 hores setmanals. 
NEUROPSICÒLOGA: Blanca De la Cruz Angles. 40 hores setmanals. 
NEUROPSICÒLOGA: Margarita Torrente Torné. 15 hores mensuals.  
PSICÒLOGA: Ananda M. García Gómez. 40 hores setmanals. Excedència a partir de 14/11/2020. 
PSICÒLOGA: Cristina Gallego Argilaga. 24h setmanals. Passa a 40h setmanals el 16/11/2020. 
PSICÒLOGA: Miriam Gomez Monje 10h setmanals. Finalitza relació laboral el 30/01/2020. 
PSICÒLEG: Cristian Cabrera Marchante. Contracte puntual el 07/09/20 de 8h. Del 28-09 al 02-10-
20 24 h/setmanals. El 30/10/20 contracte de 5 hores. Del 2 al 15/11 contracte de 3 hores. Del 
16/11 al 31/12/20 contracte de 40 hores. 
PSICÒLEG: Alejandro Amezcua Eatenton. Alta 27/01/2020 a 40h setmanals. 
PSICÒLOGA: Núria Ruiz de Haro. Alta 01/03/2020 a 20h setmanals. 
FISIOTERAPEUTA: Ada Chacón Sentis. 40 hores setmanals. 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Ana Belen Beltra Santacruz. 40 hores setmanals.  
TREBALLADORA SOCIAL: Cristina Solé Caus. 40 hores setmanals. 
INFERMERA: Trinidad Martínez Serrano. 7 hores setmanals.  
EDUCADORA SOCIAL: Patricia Sánchez Algar. Excedència per baixa maternitat, reincorporació a 
20h setmanals el 28/01/2020. Excedència a partir de 03/06/2020. 
EDUCADORA SOCIAL: Vanessa Porteiro Rey. 34 hores setmanals. Baixa des del 29-01-2020. Baixa 
maternitat a 6-10-2020. 
LOGOPEDA: Anna Creus Culubret. 17 hores setmanals. 
ANIMADORA SOCIO-CULTURAL: Laura Reyes Aguilera. 40 hores setmanals. Baixa maternitat des 
de 28/09/2020. 
INTEGRADORA SOCIAL: Laura Pujol Martin. Des del 01/01/2020 a 30h/ set. A partir de l'01/10/20 
passa a  25h/setmana. 
INTEGRADORA SOCIAL: Alba Lavernia Jover. 40h setmanals. Canvi de categoria a EDUCADORA 
SOCIAL a data 01/07/2020. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Misericòrdia Pons Altès. 40 hores setmanals. 
AUXILIAR ADMINISTRATIU: David Campos Carrasco. Contracte com AUX. TEC. EDUCATIU a 
15/01/2020 a 40h. Canvi a Auxiliar administratiu a 01/02/2020 a 40h. Fi relació laboral 
16/06/2020.  
TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA: Natalia Virgili Lerín. 40 hores setmanals. 
TÈCNIC AUXILIAR D’INFERMERIA: Mar Sánchez Moragues. 23h./set. A partir de 01/09/2020 passa 
a fer 25h/set. A partir del 15/10/2020 passa a fer 31h./set. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Txema Puigpinós March. 40 hores setmanals. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Elena Sicília Marin. 40h setmanals. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Nora Cherdoudi Valderrama. 40 hores setmanals. Passa a 24h. 
setmanals el 01/10/2020 Canvi de categoria a PSICÒLOGA 01/12/2020. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Celia Almendro Crespo. 13h setmanals. 
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AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Sandra Muñoz Domingo. 40h setmanals. Canvi a EDUCADORA 
SOCIAL a 01/07/2020. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Maria Jesús Tiñena Beseran. Contracte a 4h setmanals el 
07/01/2020. El dia 14/06/2020 passa a fer 40h/setmana. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Maria Rosa Ramirez Merida. Contracte  a 40h setmanals el 
09/06/20. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Ester Abadia Carles. Contractada a 5h Des del 01/09/2020. A patir 
del 01/10/20 passa a fer 27h/setmana.  
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Ainoha Del Arco Queralt. 8h en dies puntuals  05/09/2020, 
14/09/2020 i 26/09/2020. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Guillermo Cavalle Rol. Contracte a 09/12/2020 a 24h setmanals. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Judith Maestre Martinez. Alta el 27/07/20 30h./setmanals. Fi de 
relació laboral el 14/08/20. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Silvia Mancho Lopez. Contracte a 21/12/2020 40h setmanals.  
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Adriana Pedret Valles. Contracte a 17/12/2020 40h setmanals. Fi 
relació laboral a 31/12/2020. 
 
Degut al tancament dels serveis per la situació de crisi sanitària per la COVID-19, durant l'estat 
d'Alarma i confinament, des del 15/03/2020 al 08/06/2020 -durant 12 setmanes- l'entitat no 
podia sostenir el cost de tots els recursos humans. Va tramitar-se un ERTO parcial DEL 1/03/20 
AL 3/06/2020, actiu durant 9 setmanes, mantenint part dels recursos humans per a desenvolupar 
el Pla d’Acció Extraordinari durant el confinament, que permetia acompanyar a les famílies i 
mantenir el projecte atent a les instruccions del Departament de Salut i d’Afers Socials i Famílies. 
El 3 de juny queda tota la plantilla desafectada del ERTO. 
 
Seguidament detallem les persones treballadores amb els percentatges de reducció de jornada 
fins a 03/06/2020, data en que s’incorpora la resta de la plantilla activa al març i es tornen a fer 
les hores totals segons contracte. La resta de treballadors/es en aquest temps està  en un ERTO 
total.  
 
 
DETALL TREBALLADORS/es afectats per l’ERTO parcialment (reducció de Jornada).  
 

- Lerín Sicilia, M. Jesús: Directora. Reducció de jornada del 70%. Realitza 12 hores 
setmanals. 

- Soler Martínez, M. Carmen: Directora tècnica/ Treballadora social. Reducció de 
jornada del 70%. Realitza 12 hores setmanals.  

- Amezcua Eatenron, Alejandro: Psicòleg. Reducció de jornada del 62,50%. Realitza 15 
hores setmanals. 

- Cherdoudi Valderrama, Nora. Reducció de jornada del 62,50%. Realitza 15 hores 
setmanals. 

- Garcia Gomez, Ananda. Psicòloga. Reducció de jornada del 62,50%. Realitza 15 hores 
setmanals. 

- Martinez Serrano, Trinidad: Infermera. Reducció de jornada del 64,29%. Realitza 2,5 
hores setmanals. 



163 
 

- Pons Altés, Misericòrdia: Auxiliar administrativa. Reducció de jornada del 70%. 
Realitza 12 hores setmanals. 

- Puigpinos March, José M.: Auxiliar tècnic educatiu. Reducció de jornada del 70%. 
Realitza 12 hores setmanals. 

- Sicilia Marin, Elena: Auxiliar Tècnica educativa. Reducció de jornada del 62,50%. 
Realitza 15 hores setmanals.  

- Solé Caus, Cristina: Treballadora social. Reducció de jornada del 70%. Realitza 12 
hores setmanals.  

- Virgili Lerín, Natalia: Coordinadora i Auxiliar d’Infermeria/ Coordinadora SAD. 
Reducció de jornada del 62,50%. Realitza 15 hores setmanals. 

 
 
 
EMPRESES SUBCONTRACTADES I CONTRACTADES PUNTUALMENT  
 
ABACUS COOP. F08226714 
AIGUES DE REUS. A43673839 
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA. A28007748 
AMAZON SPAINSERVICES S.L. B84570936 
AXA SEGUROS. A60917978 
BOSCH, PODOLOGÍA. 39619566F 
BRAINHEALSOLUTIONS SL. B66383738 
BURGUEÑO LIMPIEZAS. B43481688 
CABLEMATIC. B62231261 
CALCULOS DIGITALES SRL. SUREACT. B64570872 
BEN TIP CATERING. 9886195D 
CARREFOUR. A28425270 
COP D'ULL. J55518104 
CUINA I GESTIO. B43642222 
DAS EXTINTORES SL. B43431220 
ELECTRONICA REUS. B43774975 
ENDESA ENERGIA, S.A. A81948077 
EPIC TELECOM SOLUTIONS. B43757996 
ESELFRI. B43216803 
FAFAC. G62049382 
FARMACIA DALMAU CORTES. 39662893-Z 
FARMACIA GERARD SANS. B43929280 
FARMASANS REUS S.L. B43969203 
FEDERACIÓ MESTRAL. G43804095 
FONTBOTÉ ASSESSORS. A43097195 
FISAUDE.COM. B32403495 
FUNCIO IMFE MAS CARANDELL. G43624659 
FUNDACIÓN ROSA M. VIVAR. G55738678 
IVEMON AMBULÀNCIES EGARA. B08923963 
JARDILAND. B-63785067 
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JUAN JOSÉ MANZANO GONZÁLEZ. 43716102W 
JURISA. B43405372 
LA CASA DEL CABELL. X9625810B 
LABORATORIOS ESCUREDO. 38410642-K 
MANEL CARLOS ESTRADA DEL CASTILLO. 31594067M 
MANTFRED. B-43598887 
MARITIMA SERVEIS. B43397686 
MERCADONA S.L. A- 46103834 
MOVISTAR. A78923125 
NEURONUP SL. B26479725 
NEXUS AEGERUS SLU. B64290810 
NUVOL BLANC  SCP. J55767438 
OFI LOGISTIC. B55535835 
PER VITANATURE  M.D.P., S.L. B43807064 
QUIMINET PROFESIONAL, S.L. B55764807 
QUIRON PREVENCION. B64076482.  
RAMON BERGADÀ. B43448414 
REUSDIGITAL.CAT. E43940485 
SON 3D. 47763294E 
SPOVE14 SL. B55629786 
UNIFORME LABORAL.COM. B55736086 
VISSEGUR. B43857705 
 
 
COL·LABORADORS 
Advocat 
Gestoria De La Guardia (Plaça Catalunya, 2 -Reus) 
 
VOLUNTARIAT 
16 persones voluntàries de l’Associació. Ja que algunes persones prefereixen quedar-se en 
l’anonimat hem decidit no especificar els seus noms a les memòries. 
 
 
¡¡MOLTES GRÀCIES A TOTHOM, SENSE VOSALTRES NO SERIA POSSIBLE AQUEST PROJECTE!! 
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13. MITJANS MATERIALS I RECURSOS AMB ELS QUE COMPTA L’ENTITAT  
 
SEU DE L’ENTITAT: carrer Dr. Ferran, 33-37, 1er pis. Edifici de Creu Roja de Reus (43202). 
L’Ajuntament de Reus s’encarrega de les despeses lloguer, aigua i llum, segon conveni. 
 
INSTAL·LACIONS CENTRE TERAPÈUTIC I UNITAT DE LA MEMÒRIA: Avinguda Antoni Planàs i Marca, 
13 Reus (43205). Règim lloguer. El Programa en la actualitat, està equipat amb material idoni per 
a realitzar l’activitat. Durant l’any hem anant actualitzant, renovant i adquirint divers material 
tecnològic i informàtic. 
 
 

14. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2020. SUBVENCIONS APROVADES. ENTITATS QUE 
HAN COL·LABORAT AMB EL PROJECTE DURANT L’ENTITAT DURANT L’ANY 2020  

 
Nom de projectes realitzats durant 2020: 
 
- Atenció integral a persones amb trastorns neurocognitius en fases inicials i conscienciació i 
sensibilització a la societat i als familiars  
- Centre de dia terapèutic especialitzat en Alzheimer- NeuronUp i COVID  
- LERIN NEUROCOGNITIVE PROGRAM-Centre Terapèutic D'estimulació Cognitiva per Alzheimer I 
La Unitat De Memòria  
- Atenció especialitzada Alzheimer i trastorns neurocognitius en fases avançades - inversió en 
equipament. Butaques . 
- Tratamiento físico funcional para personas con deterioro cognitivo o demencia (Programas 
atención para la autonomía personal). 
- Atenció integral per persones amb Alzheimer i trastorn neurocognitius - COVID  
 
 
Entitats que han col·laborat amb el projecte durant l’entitat durant l’any 2020: 
Generalitat de Catalunya. Departament De Treball, Afers Socials i Família (COSPE) 
Generalitat de Catalunya. Departament De Treball, Afers Socials i Família (IRPF) 
Diputació de Tarragona 
Fundación Once 
Fundació La Caixa 
Fundació Reddis 
 
 
 

15. NOMBRE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTEGREN L’ASSOCIACIÓ 
 
286 socis/es integren l’associació a data 31 de desembre de 2020. 
 
La Junta directiva,  a 31 de desembre, es composa dels següents membres:  
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Misericòrdia Sánchez García     M Teresa Besora Cabré 
Presidenta       sots-presidenta 
39845742-J       39626854-Q 
 
 
 
 
M José Mozo Aguilar      Jose Antonio Sariñena 
Tresorera       Secretari 
72876327-Q       17677691-Y 
 
 
 
 
Josep M. Dalmau Vallés      Carmen Roselló Rosell 
Vocal        Vocal 
39851853-Y       39840190-G 
 
 
 
 
Esteve Huguet Jacob      Raimunda Valldosera Gomis 
Vocal        Vocal 
39844424-Y       39619469-Z 
 
 
 
 
Francesca Jové Latour      Maria Lahor Nogues 
Vocal        Vocal  
39835353-C       39794828-K 
 
 
 
 
Sagrario del Carmen Laudo Maluenda     
Vocal         
39835643-B        
 
 
 
Reus, 10 de març 2020 
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16. Annex 1. Imatges de les activitats 

 
ÀREA SOCIAL 
 

SEMBRANT LLAVORS.  

Visita a l'escola Isabel Besora de Reus  

 

 

 

MUNICIPIS SOLIDARIS AL BAIX CAMP  
 

Llaç verd penjat, de l’Ajuntament d l’Albiol i ajuntament de Botarell 21/09/20 
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FOTO MESA PETITORIA E INFORMATIVA  21/09/20 

 

 
FOTO CAPSA GAUDÍ DIA MUNDIAL 21/09/20. Alcalde i regidora Benestar del municipi de Reus 
 

 

 

ACTE INSTITUCIONAL DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITAT 3/12/20  
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TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA VILAPLANA 2020 

  

 
 
ÀREA CUIDADOR 
 
 
GRUP PSICOEDUCATIU 2020 

 

 
 

        

 



170 
 

 
SESIONS FORMATIVES CUIDADORS/ES: Taller “El Paper de las noves tecnologies”  
 

     

 

 

 

 

SESIONS FORMATIVES CUIDADORS/ES: “Cures Musicals en família” 

 
 
 
 
 
 
 



171 
 

ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU (LERIN NEUROCOG 

NITIVE PROGRAM) 

 

UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA. FASES INICIALS 
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CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA/LABORTERÀPIA 

  

      

DOLL THERAPY       
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SALA SNOEZELEN 

     

 

 

        

MUSICOTERÀPIA 
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ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 

       

         

 

TERAPIA HORTÍCOLA 
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SORTIDA  

 

ANIVERSARIS 
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PANELLETS 

                    
 
NADAL 
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17. ANNEX 2. GLOSSARI 
 
 
CUIDADORS 
 
Entrevista de sobrecàrrega del cuidador de Zarit: instrument dissenyat per avaluar la 
sobrecàrrega dels cuidadors de pacients amb demència des de la teoria general de l’estrès. 
Consta de 22 ítems que valoren les repercussions negatives sobre determinades àrees de la vida 
associades a la prestació de cuidador (salut física, salut psíquica, activitats socials i recursos 
econòmics). Cada ítem s’avalua mitjançant una escala de freqüència. La puntuació màxima en 
aquesta escala és de 110 punts. Puntuacions inferiors a 46 punts són indicatives de que el 
cuidador no pateix sobrecàrrega; entre 46 i 56 punts indiquen un nivell de sobrecàrrega lleu i 
puntuacions superiors a 56 punts indiquen sobrecàrrega intensa. 
 
PROVES ÀREA NEUROPSICOLOGIA 
 
MAST (Mississipi Aphasia Screening Test): Prova de cribratge que ens permet detectar una 
possible afàsia. Normalment el farem servir en casos de dany cerebral adquirit. 
 
MMSE: Prova breu per realitzar cribratge del deterior cognitiu , la seva estimació i avaluació dels 
canvis evolutius. Test de screening que mesura la severitat del dèficit cognoscitiu en un 
determinat moment i que ens permet fer un seguiment del curs dels canvis cognoscitius al llarg 
del temps, així com donar resposta al tractament d’estimulació cognitiva. La puntuació màxima 
és de 30 punts i el punt de tall per a deteriorament cognitiu associat a demència és de 23/34 
punts. A menor puntuació obtinguda, major és el nivell de dèficit cognoscitiu. 
 
MEC: Prova breu per realitzar cribratge del deteriorament cognitiu, la seva estimació i avaluació 
dels canvis evolutius. 
 
SMMSE: Prova de cribatge breu, que administrem quan el deterior cognitiu es troba en fase més 
avançada o quan el MMSE és inferior a 9. 
 
Test del Reloj: Mitjançant la còpia i el dibuix lliure d’un rellotge, valorarem la planificació, viso-
construcció i capacitat visoespacial. 
 
Escala de deteriorament global GDS-FAST de Reisberg: instrument que permet valorar el nivell de 
deteriorament cognitiu i funcional. En aquesta escala es diferencien 7 graus, essent 1 punt 
indicatiu d’autonomia y absència de deteriorament i 7 punts indicatiu d’un nivell de dependència 
i deteriorament cognitiu sever. 
 
Test Barcelona- Subtest de Dígits: El Test Barcelona és una bateria de valoració del rendiment 
cognitiu global formada per subtests que permeten valorar les diferents funcions cognitives. El 
subtest de Dígits ens permet obtenir una aproximació al rendiment de l’atenció sostinguda i 
memòria de treball. 
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WAIS IV- Subtest de Cubs: El WAIS IV és una bateria de valoració del rendiment cognitiu global 
formada per subtests que permeten valorar les diferents funcions cognitives. El subtest de Cubs 
permet valorar la percepció visual, capacitat per establir relacions espacials i coordinació 
visomotora. 
 
Boston Naming Test: El subtest de denominació de Boston ens permet avaluar la denominació 
mitjançant la confrontació visual. 
 
Figures Superposades de Poppelreuter: Test format per dues làmines que contenen figures 
superposades. Ens permet objectivar signes agnòsics visuals. 
 
Rellotges de Luria: Test format per quatre rellotges que permet valorar la capacitat viso-espacial 
i viso-perceptiva. 
 
Figura Complexa de Rey: Test  que ens permet valorar possibles dèficits neurològics i cognitius  
relacionats amb disfunció de la percepció, les funcions motores, l’atenció, la memòria visual i la 
planificació. 
 
Test de memòria de Buschke: Prova objectiva que permet valorar les quatre fases de la funció 
mnèsica: registre, consolidació, emmagatzematge i reproducció. 
 
Test d’aprenentatge audio-verbal de Rey: Prova que permet valorar la capacitat d’aprenentatge 
verbal. 
 
TMT A i B: Prova que permet valorar la velocitat de processament, l’atenció sostinguda i dividida. 
 
SDMT: Test que permet valorar l’atenció sostinguda, velocitat de processament i atenció dividida 
mitjançant la còpia d’una clau simbólica. 
 
FAS: A través de l’evocació fonética, ens permet valorar l’accés al lèxic i la velocitat de 
processament. 
 
Fluència semàntica: A través de l’evocació d’una categoría semántica, ens permet valorar la 
memòria semántica i velocitat de processament. 
 
VOSP- Subtest de Localització de números: El VOSP és una batería que permet valorar la funció 
viso-perceptiva i viso-espacial. Amb el subtest de localització de números ens permet valorar la 
capacitat viso-espacial. 
 
Test de piràmides i palmeres: El Test de piràmides i palmeres és un instrument que permet valorar 
de la memòria semàntica 
 
CERAD - Subtest de praxis: Subtest de la bateria CERAD que permet valorar la capacitat viso-
constructiva i la memòria visual diferida. 
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STROOP: Permite medir el nivel de interferencia generada por los automatismos en la realización 
de una tarea, i valorar aspectos como la atención selectiva y de control inhibitorio 
 
-Entrevista estructurada per recollir informació de la història mèdica del pacient. (Administrada 
a familiars o cuidadors). 
 
PIEN- Test Barcelona Revisat: Bateria de valoració neuropsicològica global. 
 
GDS Yesavage abreviat: Qüestionari de valoració emocional en població geriàtrica. 
 
Escala de Goldber: Qüestionari de valoració de la ansietat i la depressió.  
 
HADS: Qüestionari autoadministrat que ens permet obtenir una puntuació objectiva dels nivells 
d’ansietat i depressió. 
 
NPI-Q: Qüestionari administrat a familiars que ens permet obtenir informació sobre alteracions 
neuropsiquiàtriques. 
 
PROVES ÀREA FISIOTERÀPIA 
 
Escales per valorar l’equilibri i el risc de caigudes: 

o Escala Tinetti: Permet una estimació validada de l’equilibri i la marxa de la persona. La puntuació 
màxima és de 28 punts: entre 28 i 26 punts indica que no hi ha risc de caigudes o aquest és baix, 
entre 25 i 19 punts suposa que existeix algun problema en la marxa i/o l’equilibri de la persona 
(risc de caigudes “moderat”); finalment, uns resultats inferiors a 19 indiquen un alt risc de 
caiguda. 

o Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993): Permet valorar la probabilitat de que la persona 
pateixi o no alguna caiguda, en ella es tenen en compte: les caigudes prèvies, la medicació, els 
dèficits sensorials, l’estat mental i la marxa de la persona.  Una puntuació major a 3 indica alta 
probabilitat de risc de caigudes. 
 
Escales per valorar la intensitat del dolor i escala per valorar l’espasticitat: 

 Escala Numèrica del Dolor: Escala numèrica (del 0 -gens de dolor- al 10 -dolor de màxima 
intensitat-) per valorar la intensitat del dolor que pateix la persona. Aquesta escala, de vegades, 
no es pot administrar a les persones usuàries degut al deteriorament cognitiu, per això, en 
aquests casos es fa servir l’escala PAINAD. 

 Escala de valoració del dolor en persones amb demència avançada (PAINAD): Escala de valoració 
del dolor a través de la observació de la persona, consta de 5 elements: respiració, vocalització 
negativa, expressió facial, llenguatge corporal i capacitat d’alleugeriment. Cada ítem pot obtenir 
una puntuació màxima de 2 punts. Les puntuacions totals poden ser de 0 (sense dolor) a 10 
(màxim dolor). 

 Escala Ashworth modificada: Escala que valora la espasticitat muscular (to muscular augmentat) 
amb el moviment de cada articulació, la puntuació es basa en els següents paràmetres: 
 0 punts: No hi ha canvis en la resposta del múscul als moviments de flexió o extensió. 
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 1 punt: Lleuger augment en la resposta del múscul al moviment (flexió o extensió) valorable 
amb la palpació, o només mínima resistència al final del arc del moviment. 

 1 + punt: Lleuger augment en la resistència del múscul al moviment en flexió o extensió seguit 
d’una mínima resistència en la resta de l’arc de moviment (menys de la meitat). 

 2 punts: Notable increment en la resistència del múscul durant la major part del arc de 
moviment articular, però, la articulació es mou fàcilment. 

 3 punts: Marcat increment en la resistència del múscul; el moviment passiu és difícil en la flexió 
o extensió. 

 4 punts: Les parts afectades estan rígides en flexió o extensió quan s’intenten moure 
passivament. 
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18. ANNEX 3. LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES 
 

                  

    

 
 
 

                        
 
 

 

                                    
 
 

        
   
 
 
  


