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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 instal·lacions Institut Lerín Neurocognitive: 977 317 603  -  686 219 419 
Correu electrònic: associacio@alzheimerreus.org 
Pàgina web: www.alzheimer-reus.org 
Facebook: https://www.facebook.com/alzheimerreus/ 
Instagram: @alzheimerreus 
 
Entitat d’Utilitat Pública (2009). 
Membre de CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Personas con la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias). 
Membre de FAFAC (Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya). 
Membre de COCEMFE (Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica). 
Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: Acreditación Cuidados de Demencias sin Sujeciones. 
Centro Acreditado por CEAFA según modelo Fundación María Wolff (2016). 
PREMI Imserso-Infanta Cristina 2009. Premio al Mérito Social. 
Nombre de socis: 307 
 
Representant legal de l’entitat: Misericòrdia Sánchez García. 
Directora i coordinadora del INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE 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. INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE: Àrea Especialitzada d’atenció integral persona amb 

trastorn neurocognitiu (CENTRE TERAPÈUTIC, UNITAT DE MEMÒRIA i SAD) 
4. Àrea Formació 
5. Àrea Voluntariat 

https://www.facebook.com/alzheimerreus/
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2. ÀREA SOCIAL 

  

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 de l’institut Lerin 
Neurocognitive (85% de les entrevistes realitzades), per part de la directora i una treballadora 
social, i també s’ofereix des de la seu de l’Associació (15% de les entrevistes realitzades), per part 
d’una psicòloga. 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/es 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 
 
El servei atén a les persones interessades en assumptes legals 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 segons els casos en 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 familiar 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, ha estat disponible una psicòloga especialitzada 
en demències per acudir als pobles de la comarca sempre que hi hagés demanda específica i 
mitjançant cita prèvia per part dels ciutadans 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, Mont-roig 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 actualment 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 i reunions amb les treballadores 
socials del Consell Comarcal del Baix  Camp, a 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, enguany, degut a la situació de la covid, no ha participat de manera 
presencial de l’oferta ARE (2020-2021), 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 
Inter generacionals, vam decidit crear un nou recurs pedagògic virtual per distribuir en els centres 
educatius i aconseguir arribar als infants d’una manera no presencial. 
 
 

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 familiars cuidadors. 
 
 

2.1.2.3. CONFERÈNCIES 
 
A la fi de aproximar-nos a la comunitat es programen conferències sobre l’Alzheimer i altres 
demències. Aquest any i com a segon any consecutiu degut a la pandèmia provocada pel 
Coronavirus,  hem programat únicament la següent conferència:  
 
“Es pot prevenir l’Alzheimer” A càrrec de la doctora MARGARITA TORRENTE TORNÉ. La 
coordinadora de l’àrea de Neuropsicólogia del Centro Terapèutic de Estimulació Cognitiva para 
el Alzheimer i Unitat de la Memòria.  
 
 

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 2021 de CEAFA es (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas 
con Alzheimer y otras Demencias):  “Cero omisiones. Cero Alzheimer”. 
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Aquets any l’eix central de aquestes reivindicacions i propostes es centra en la importància del 
diagnòstic precoç, com a punt de partida basic e imprescindible per a arribar a temps no tan sol 
en la detecció de casos, però sobre tot, per a poder posar en marxa els necessaris processos de 
intervenció terapèutica que s’han de dirigir al conjunt de la família afectada per l’Alzheimer o 
altres tipus de demència. Igualment, el diagnòstic és la eina imprescindible per a reduir les 
alarmants xifres que representa el infra diagnòstic de aquesta malaltia neurodegenerativa que, 
de acord a la Societat Española de Neurologia, pot arribar al 30% de casos sense diagnosticar.  
 
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 2021 ha esta la següent: 
 

- 16, 17 i 20 de setembre “Revisió Cognitiva”. De les 09.00h a les 17.00h a les instal·lacions 
de l’institut Lerin Neurocognitive - a Antoni Planas i Marca, 13 a Reus-,  un equip 
composat per tres professionals en neuropsicologia de l’Associació realitza gratuïtament 
una valoració neuropsicològica a totes les persones interessades, valoracions 
neuropsicològiques de cribratge del funcionament cognitiu amb informe de devolució. 
 

- 21/09/2020 Taules informatives i petitòries a Reus. Les taules van estar ubicades des de 
les 09.00h fins a les 20.00h en la plaça Prim de Reus. 
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- 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 una enganxi na en el següent missatge: “Recorda’m si t’oblido”. 

 
- El 16, 17 i 18 de setembre. De les 17.30h fins a les 20.00h. Punt d’informació en el centre 

comercial de la Fira de Reus, on hi va estar el personatge de “la Neurona”. Un personatge 
molt especial que va informar i assessorar sobre el que fa referència a l’Associació. 

 
- 21/09/2020. Es va proposar als socis/es i famílies que ens acompanyessin a l’Associació a 

la Capsa Gaudi, on la Presidenta de l’associació va llegir el manifest del Dia Mundial de 
l’Alzheimer mentre la Capsa Gaudí va lluir el color verd. 

 
- 21/09/2020. Van demanar els Ajuntaments dels municipis solidaris del Baix Camp la 

possibilitat de col·laborar penjant el llaç de color verd (que van adquirir durant l'any 2019) 
a la porta del ajuntament durant un dies i també fer actes i activitats 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. Durant l’any 2021 es 
van programar les següents activitats: 
 

- Dia 23 d’Abril des de les 9h fins a les 13.30h es va organitzar una PARADA AMB ROSES DE 
SANT JORDI a la gasolinera de les Ànimes al polígon Agroreus, gràcies a la col·laboració 
de la gasolinera que cada any ens ajuda en aquest dia assenyalat per a la població. 

- Dia 17 d’octubre a les 18.30 h a la Sala Santa  Llúcia (Raval Robuster, 34). GALA BENÈFICA 
D’HUMOR a favor de l’associació. Organitzat per Comèdia en Acció. 

- SOPAR BENÈFIC programat el divendres dia 10 de desembre a les 21h al restaurant 
Vermut Rofes de Reus, al carrer de Sant Vicenç, 21, 23 de Reus. Durant el sopar es va 
presentar a la persona que ha apadrinat la nostra Associació, l’Asha Miró, escriptora, 
presentadora catalana i sensibilitzada vers la malaltia d’Alzheimer. 

- Entrega de la recaptació d’una Rifa d’una Panera al Pallol a benefici de la nostra 
Associació. Dia 11 de desembre.  

- XOCOLATADA BENÈFICA el dissabte dia 11 de desembre a la tarda al Pallol de Reus. De les 
17.30h fins a les 20.00h.  

 
 

2.2. RESULTATS OBTINGUTS 
 

2.2.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 

2. 2.1.1. SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
S’han realitzat 270 entrevistes, en les qual s’ha donat atenció a 356 persones. De les quals, un 
67% han estat un primer contacte. Un 69% d’aquestes atencions ha estat de forma presencial, i 
la resta per mitjans telemàtics. 
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El perfil de la persona que acudeix al servei és d’una dona de Reus, filla de la persona afectada 
per trastorns neurocognitiu, majoritàriament amb diagnòstic, d’edat mitjana d’uns 56 anys 
d’edat. Ha arribat a conèixer el nostre servei a través del “boca a boca “ o per la pàgina d’internet 
i que mostra un interès en el programa d’estimulació. 
 
Seguidament mostrem les dades recollides amb més detall. 
 
GÈNERE:  
Les persones ateses han estat un 71% són dones i un 29% són homes. 
 

 
 
 
PROCEDÈNCIA:  
 
Les persones que han acudit al servei d’informació són en un 55% de la mateixa ciutat de Reus, 
un 16% provenen d’altres municipis de la comarca del Baix Camp, i un 29% provenen 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 (55%) els fills/es de les persones amb 
trastorn neurocognitiu o alteracions. Un 20% tenen una relació de parella, mentre que un 10% és 
la mateixa persona afectada que acudeix al servei d’informació. En menys mesura, un 4% són 
parentius de nora/gendre,  un 9% són persones amb altres tipus de vincle familiar, un 2% no té 
cap parentesc directe. 
 

 
 
MITJÀ PEL QUAL S’ARRIBA AL SERVEI:  
 
EL mitjà pel qual una persona arriba a l’Associació a demanar informació és el següent: amb un 
24% des de les activitats que realitza la mateixa entitat; un 22% és per contactes informals o 
“boca a boca”; un 16% per la pàgina d’internet i xarxes socials i un 8% a través dels mitjans de 
comunicació. Un 7% arriben degut a una derivació o informació rebuda per part dels serveis 
socials d’atenció primària; un 5% acudeix des de la unitat de demències de l’EAIA; un 4% des de 
serveis sanitaris d’atenció primària i un 1% des del mateix Hospital. Un 3% han arribat per les 
actuacions i campanyes que ha realitzat la Fundació Rosa Maria Vivar i un 1% han estat informats 
a partir del projecte Baix Camp. La resta, el 3%, 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 69% ja tenien un 
diagnòstic de malaltia d’Alzheimer, trastorn neurocognitiu o similar previ. Un 17% no havia rebut 
cap diagnòstic relacionat amb aquestes patologies i un 9% acudien amb diagnòstics d’altes tipus. 
Un 5% de les entrevistes referia a persones amb diagnòstic d’ictus.  
 

 
 
 
TIPUS DE DEMANDA:  
 
La demanda rebuda en el servei ha estat un 61% un interès pel programa d’estimulació que duu 
a terme l’Associació amb els diferents serveis, un 31% han sigut entrevistes que anaven 
orientades a donar informació i orientació sobre la malaltia, el seu maneig i orientació sobre 
aspectes relacionats i un 8% eren demandes directes sobre grups de psicoeducació de les 
persones cuidadores. 
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SERVEI EN EL QUE ES TÉ INTERÈS:  
 
Després de realitzar l’entrevista, el servei en que és mostra major interès és, amb un 53%, el 
Centre diürn especialitzat, seguit per l’interès en la Unitat d’Estimulació Cognitiva amb un 22%. 
Un 13% manifesten interès en activitats per a persones familiars cuidadors; un 5% interès 
respecte el servei a domicili i un 4% en els tallers d’entrenament cognitiu per a persones sense 
alteracions (Gimnàstica Mental). Un 1% mostren interès en el tallers per a persones amb 
alteracions cognitives o deteriorament cognitiu lleu. 
 

 
 
 
Del total, un 63% de beneficiaris han acudit exclusivament al SIOA. De la resta d’entrevistes que 
s’han realitzat han fet un ingrés en algun dels serveis de l’institut Lerin Neurocognitive: un 17%, 
han cursat ingrés al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, un 6% han cursat ingrés a la Unitat 
d’Estimulació Cognitiva, un 2% han cursat ingrés en el servei de SAD, i un 1% en el taller per a 
persones amb alteracions i un 2% en els tallers d’entrenament cognitiu per a persones sense 
alteracions. Un 9% han acudit a les activitats del Programa de persones cuidadores.  
 
El 15% d’entrevistes del Servei d’Informació s’han realitzat a la seu de l’entitat de mà de la 
psicòloga. De les totes les entrevistes fetes, 7 persones s’han afegit els grups psicoeducatius i 5 
persones es vam incorporar a les sessions de Teràpies Individuals psicològiques.   
 
 

2.2.1.2. ASSESSORAMENT LEGAL 
 
L’advocat col·laborador ha atès 14 casos. Als quals ha fet assessorament legal. A tots les ha fet 
atenció telefònica i a més amb 8 casos ha complementat l’atenció telefònica amb atenció 
presencial.  
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2.2.1.3. PROJECTE BAIX CAMP 
 
Durant l’any 2021 s’han dut a terme trucades periòdiques i enviament de correus electrònics a 
tots els ajuntaments del municipis de la comarca per fer recordatori i actualització dels serveis 
oferts per l’Associació. 
 
El dia 17/08/2021 es va enviar un correu informatiu a tots els ajuntaments de la comarca del Baix 
Camp sobre els serveis del projecte “Projecte Baix Camp” i la seva calendarització: 
 

- Servei d'Informació, Orientació i Assessorament. Es un servei gratuït per a tot el municipi. 
- Tallers d'Estimulació Cognitiva. 
- Conferències a demanda.  
- Banc d'ajudes tècniques  
- Tallers pràctics formatius 
- Grup psicoeducatius pels familiars cuidadors  
- Sensibilització i conscienciació: Activitats Dia Mundial 

 
 
El dia 28/05/21 es va realitzat una reunió per videoconfèrencia amb totes les treballadores socials 
del Consell Comarcal del Baix Camp on es va explicar i anomenar tots els serveis disponibles pels 
municipis de la comarca des de la nostre Associació. Van assistir-hi totes les treballadores socials 
i la rebuda va ser molt bona ja que van participar totes les persones convocades i es van mostrar 
molt interessades fent moltes preguntes.   
 
 
PROJECTE BAIX CAMP. TALLERS ENTRENAMENT COGNITIU 

 
 

TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA A VILAPLANA 
 

Consisteix en un taller d’estimulació cognitiva el qual va dirigit a una població de gent gran amb 
certes dificultats cognitives i funcionals i que no tenen la facilitat de vindre al nostre centre 
especialitzat en teràpies cognitives. En el taller es treballa l’ estimulació cognitiva, les activitats 
de la vida diària, psicomotricitat, labor teràpia i diferents jocs d’estimulació cognitiva i memòria.  
Aquest 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 territori. 7 persones màximes establertes 
pel conveni. 
 
Assistents 7 persones. Un alta al maig i una baixa al setembre. 
 
El taller es va iniciar el 13/05/21 aturant-se el 1/07/21 per vacances d’estiu.  
 
El període de vacances d’estiu va estar des de el 2/07/21 fins al 1/09/21 reiniciant un altre cop el 
2/09/21 i finalitzant el 16/12/21 al començar el període de vacances de Nadal.   
 
Durant el 2021, i degut a les mesures restrictives imposades pel govern derivat de la pandèmia 
pel Covid-19, el taller ha sigut paralitzat i reiniciat en diferents ocasions. 
 
En total s’han fet 42 sessions des de el 13/05/21 fins al 16/12/21. Les sessions es realitzen tots el 
dimarts i dijous d’11.00h a 13.00h del matí. La mitja mensual d’assistència és del 90% (sempre 
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que algú no assisteix ho justifica informant a la psicòloga del motiu de la no assistència amb 
antelació).  
Els participants manifesten GRAN SATISFACCIÓ per part de les persones usuàries del taller i dels 
seus familiars ja que queda reflectida en la pròpia assistència i en les reunions informals que la 
monitora crea dintre del propi grup per fer la valoració de les activitats.  
 
 
PERFIL POBLACIÓ: 
 
De les persones usuàries assistents al taller el 85’7%  són dones i el 15’3% són homes d’entre 85 
i 90 anys d’edat. Totes són persones viudes i viuen soles. 
Podríem dir que 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.  
 
Respecte a les dificultats cognitives i funcionals, un 15% de les persones usuàries tenen 
diagnosticat un deteriorament cognitiu lleu, el 85% usuaris/es no presenten diagnòstic de 
trastorn neurocognitiu.  
 
Respecte a funcionalitat, el 15% té dificultats de mobilitat degut a una malaltia de deteriorament 
muscular amb necessitat d’ajuda d’una persona que l’acompanyi en cotxe a l’entrada i a la sortida 
del taller. La resta, el 86%, mantenen un nivell d’autonomia molt elevat. 
 
El nivell d’estudis acadèmics: un 71% de les persones usuàries tenen escolaritat bàsica, un 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 ajuda a crear un bon ambient de treball en les sessions terapèutiques.  
 
 
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE REUS NORD 
 
Durant el mes de Juny l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE REUS NORD es va posar en contacte amb la 
nostra Associació per fer una demanda específica de dos tallers de entrenament de la memòria 
pels seus socis/es.  
 
Aquest taller està dirigit a totes aquelles persones que, sense presentar alteracions de la 
memòria, vulguin aprendre tècniques de retenció i treballar les diferents capacitats cognitives 
(atenció, memòria, comprensió, càlcul...) com a eina de prevenció i entrenament mental.  
 
Es van programar dos Tallers degut a la gran demanda de persones que es van inscriure: 
 
1. Taller d’entrenament de la memòria matí. tots els dilluns de 10h a 12h des del 30 d’agost al 

20 de desembre.  
 
En total han estat 15 sessions de dues hores cada una. El nombre de participants han estat 7 
persones. 
 
 
PERFIL POBLACIÓ: 
De les persones usuàries assistents al taller el 71.5% són dones i el 28.5% són homes d’entre 68 i 
84 anys d’edat. 
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El nivell d’estudis acadèmics: el 90% de les persones usuàries tenen estudis superiors finalitzats, 
el 10% té un cert nivell d’estudis acadèmics. Totes són persones jubilades.  
 
Totes són persones molt participatives i es coneixien entre ells. La relació prèvia entre ells ha 
afavorit el bon clima de treball des del primer dia que es va iniciar el taller. Tothom ha mostrat 
una molt bona predisposició davant les activitats, hi ha hagut molt bon feedback entre la 
monitora del grup i les persones usuàries; tot això ha facilitat la feina a la psicòloga monitora i ha 
ajudat a crear un bon ambient de treball en les sessions de entrenament de la memòria.  
 
 
Els participants van manifestar gran satisfacció per part de les persones participants del taller. 
Podem afirmar que la mitja mensual d’assistència és del 95% (sempre que algú no assisteix ho 
justifica informant a la psicòloga del motiu de la no assistència amb antelació).  
 
2. Taller d’entrenament de la memòria Tarda. tots els dijous de 18h a 20h des del 21 d’octubre i 

actualment seguint desenvolupant les sessions.  
 
En total han estat 9 sessions de dues hores cada una. Aquest taller segueix funcionant fins al 
31/03/22. El nombre de participants es de 7 persones. 
 
Els participants van manifestar gran satisfacció per part de les persones participants del taller. 
Podem afirmar que la mitja mensual d’assistència és del 95% (sempre que algú no assisteix ho 
justifica informant a la psicòloga del motiu de la no assistència amb antelació).  
 
 
PERFIL POBLACIÓ: 
De les persones usuàries assistents al taller el 85’7%  són dones i el 15’3% són homes d’entre 68 
i 82 anys d’edat. 
 
El nivell d’estudis acadèmics: el 42% de les persones usuàries tenen estudis superiors finalitzats, 
el 58% té un cert nivell d’estudis acadèmics. Tothom són persones jubilades.  
 
Totes són persones molt participatives i encara que no es coneixien entre ells han mostrat una 
molt bona predisposició davant les activitats, existeix molt bon feedback entre la monitora del 
grup i entre les mateixes persones usuàries; tot això facilita la feina al monitor i ajuda a crear un 
bon ambient de treball en les sessions de memòria.  
 
 

2.2.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 

2.2.2.1. 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. Degut a la situació d’ emergència sanitària arrel de la COVID l’entitat ha tingut que 
anul·lar les activitats presencials als centres educatius. 
 
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 
Inter generacionals, hem mantingut aquesta activitat de manera NO presencial: es va enviar un 
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correu electrònic a totes les escoles de la comarca de Reus i Baix camp amb un recurs educatiu i 
pedagògic dissenyat per fer servir a l’aula amb els alumnes.  
Aquest recurs educatiu i pedagògic consisteix en una presentació de Power Point que recull de 
manera molt didàctica i pràctic (amb les explicacions adreçades a cada una de les diapositives) 
els principals aspectes que defineixen les demències. Aquest recurs te com a objectiu ajudar a 
normalitzar la realitat de les demències que hi son presents a multitud de famílies.  
 
TITUL Recurs pedagògic: “Com funciona el sistema nerviós i que li passa a la persona quan te 
Alzheimer” 
Edat: Educació primària (6-12 anys)  
Durada: 20’  
Justificació de la presentació: L’Associació sempre ha treballat activament per a promoure la 
sensibilització social cap a una malaltia encara desconeguda per moltes persones a través de 
xerrades formatives en diferents espais socials. Es presenten diapositives que es dirigeixen els 
nens i nenes que és un col·lectiu que te un paper molt important en l'àmbit familiar envers 
aquesta malaltia. Ells/elles són futurs membres actius de la societat i pensem que la 
sensibilització ha de començar des de ben petits per tal de fomentar l'empatia i les 
relacions d'ajuda amb les persones amb Alzheimer, una malaltia que malauradament és una 
realitat cada cop mes estesa al nostre entorn. Aquest és un pas mes endavant en la normalització 
d'aquesta realitat que afecta a multitud de famílies. Aquesta malaltia es una realitat i els més 
petits tenen que conèixer-la. Ocultant-la o ometent-la s'està promovent la por, els dubtes i els 
prejudicis dels mes petits. És per aquests motius que considerem tant important explicar-hi 
aquesta malaltia de manera que la puguin entendre. Transmetem els valors de l'amor, la 
amabilitat i la generositat envers als que més ho necessiten. 
 
Objectius de la presentació: 

− Donar a conèixer aspectes principals de la malaltia de forma dinàmica. 
− Empatitzar amb les dificultats d'una persona quan té Alzheimer. 
− Empatitzar amb cuidador principal. 
− Resoldre dubtes, pors i prejudicis envers la malaltia. 
− Fomentar les relacions d'ajuda i les relacions Inter generacionals 
− Donar valor a la Gent Gran i als avis i les àvies, com a membres actius de la societat i de 

l'àmbit familiar. 
− Donar a conèixer serveis que ofereixen tractaments específics i proporcionen qualitat de 

vida a les persones amb Alzheimer i als seus familiars. 
  
Nombre d’alumnes beneficiaris (2021): 500 alumnes potencials.  
 
 

2.2.2.2. MUNICIPIS SOLIDARIS. PROJECTE BAIX CAMP 
 
Els ajuntaments que s'han unit a aquesta proposta han signat una declaració, 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 familiars cuidadors. 
 
Aquestes accions de sensibilització es realitzaran,  a través de l'Associació d'Alzheimer de Reus i 
Baix Camp, mitjançant la instauració d'un punt d'informació dins del Projecte Baix Camp, actes 
benèfics, concursos, xerrades, etc. 
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Difondre en els mitjans de comunicació oficials de l'ajuntament, que s'han unit a aquesta 
proposta de CEAFA , és un altre requisit establert per a ser ajuntament solidari.  Va ser acordat a 
la fi del 2018 i d’aplicació a partir de gener del 2019. 
L'Associació va aconseguir a l'any 2019 que tots els ajuntaments de la comarca siguin solidaris 
amb la malaltia d'Alzheimer. 
 
El 2021, 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 uns dies.  
 
També se’ls va instar a realitzar algun tipus d’activitat intergeneracional per a donar visibilitat a 
la malaltia. L’entitat va enviar un conte titulat “la Veïna d’en Miquelet” que es va digitalitzar per 
poder enviar i fer servir com a recurs educatiu a la casa de la cultura i biblioteques del pobles de 
la comarca.  
 
Es va rebre confirmació del Llaç verd penjat, de l’ajuntament d’Argentera, de l’ajuntament de 
Botarell, ajuntament de Montbrió i ajuntament de l’Alforja. A més, l’ajuntament de Montbrió va 
organitzar un Taller anomenat “Hora del Conte” que estava adreçat a nens i nenes de 5 a 7 anys 
i tenia com a objectiu comprendre l’Alzheimer. 
 
 

2.2.2.3. CONFERÈNCIES 
 
Degut a la situació de Pandèmia derivada per la Covid-19 a l’any 2021 exclusivament es va 
programar una conferència al centre de Lectura del Teatre Bartrina de la Ciutat de Reus.  
 
Títol Conferencia: “Es pot prevenir l’Alzheimer”  
13/09/21 a les 18h.  
A càrrec de la doctora Margarita Torrente Torné, coordinadora de l’àrea de Neuropsicologia de 
l’Institut Lerin Neurocognitive. 
 
Van assistir 48 persones, capacitat màxima de la sala. Es van quedar fora de la sala persones que 
no van poder assistir per limitació de l’aforament.  
 
La Conferència va estar rebuda amb molt d’interès i participació per part dels assistents i es va 
allargar fins a les 19.30 degut al nombre de preguntes que es van fer.   
 
 

2.2.2.4. DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 
 

Els resultats de les activitats realitzades envers el Dia Mundial són: 
 
21/09/2021 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 la Plaça Prim de Reus. 

 
Les persones que estaven a les taules van donar informació a les persones interessades i van 
repartir tríptics de l’associació.  
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A part de la Junta, persones sòcies, voluntariat i plantilla professional, hi va haver col·laboració 
d’amistats, els quals ens van donar suport i ajuda, podent fer una gran difusió i es van recollir 965 
euros. 
 
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 
l’Ajuntament de Reus juntament amb la nostre Presidenta Cori Sánchez es van fer una foto davant 
de la Capsa Gaudí (el color que lluïa la Capsa Gaudí era VERD) en commemoració del Dia Mundial 
de l’Alzheimer i juntament a les famílies que ens acompanyaven es va llegir el manifest del Dia 
Mundial de l’Alzheimer 2021 de CEAFA.   
21/09/2021 Adhesiu de l’Associació a les Botigues de Reus.  
Es va fer arribar un adhesiu imprès amb el següent missatge “RECORDA’M SI T’OBLIDO” a tots els 
botiguers de Reus.  
 
Els dies 16, 17 i 18 de setembre. Punt d’informació en el centre comercial de la Fira de Reus, on hi 
va estar el personatge de la Neurona, Un personatge molt especial que va informar i assessorar 
sobre el que fa referència a l’Associació, de les 17.30h fins a les 20.00h.  Hi van ser un gran equip 
format per voluntaris i voluntàries, socis/es, membres de la Junta, treballadors/es i famílies 
implicades les que van fer possible aquesta activitat de sensibilització envers la societat.  
 
Agrair 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 
i per facilitat les gestions necessàries per estar presents durant 3 dies al centre Comercial La Fira.  

 
 

2.2.2.5. CAMPANYA DE SALUT CEREBRAL: REVISIÓ COGNITIVA 
 
Dies: 16/09/2021; 17/09/2021; 20/9/2021 
Horari: de 9.00h a 18.00h 
Lloc: Institut Lerín Neurocognitive 
Assistents: 37 persones d’un total de 43 interessats. 
 
Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre) es va realitzar la campanya de 
sensibilització de salut cerebral per a totes aquelles persones interessades amb el seu estat 
cognitiu. Durant la campanya es van passar un conjunt de proves neuropsicològiques (screening) 
i es van elaborar els pertinents informes de devolució. També es van derivar al Metge d’Atenció 
Primària aquelles persones que van presentar alteracions cognitives. 
   
Per a la realització de la campanya va ser necessari la implicació de diferents professionals: 3 
professionals amb categoria de Neuropsicologia i 2 administratives. 
 
La procedència de les persones valorades en la campanya: un 32% resideixen a Reus, un 38 % en 
pobles del Baix Camp, un 11% a Tarragona i un 19% a altres poblacions. 
 
 
Resultats valoracions: Del total de les 37 valoracions que es van realitzar un 76% de les persones 
no presentava cap tipus d’alteració, un 11% presentava alteracions de tipus emocional, i un 13% 
alteracions de tipus cognitiu.  
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2.2.2.6. 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 2021, destaquem: 
 
Diada de Sant Jordi. Dia 23 d’Abril des de les 9h fins a les 13.30h es va organitzar una parada a la 
gasolinera d’un dels nostres socis amb Roses de Sant Jordi. Van participar 6 persones (cinc 
procedents de la Junta i un voluntari) durant 2 dies en la preparació i l’estada a la parada de roses. 
Es va recaptar 1.230 euros. 
 
 
Fira de mostres 51a edició d’EXPROREUS 
La fira multisectorial havia de complir enguany la seva 51a edició i es va cancel·la (per segona 
vegada) la celebració de la fira multisectorial ExproReus per tal de donar prioritat a les mesures 
de seguretat en relació amb la Covid-19.  
 
 
Gala benèfica d’humor a favor de l’Associació. Organitzat per Comèdia en Acció. Dia 17 d’octubre 
a les 18.30 h a la Sala Santa  Llúcia (Raval Robuster, 34). 
Hi van ser 132 assistents i es va recaptar 1.240,13 euros.  
 
El públic ha valorat com a molt positiva l’actuació. Hi ha hagut mont bon acolliment. S’ha donat 
la possibilitat d’adquirir entrada a “Fila 0” i s’han adquirit un total de nou entrades per aquesta 
via. Es va posar taula petitòria a l’entrada de la sala amb informació de la nostra Associació.  
 
 
Sopar benèfic, divendres dia 10 de desembre a les 21h al restaurant Vermut Rofes de Reus, al 
carrer de Sant Vicenç, 21-23 de Reus. 
 
Durant el sopar es va presentar a la persona Padrina de l’Associació, l’Asha Miró, escriptora, 
presentadora catalana, sensibilitzada vers la malaltia d’Alzheimer.  
 
Hi va haver un acolliment molt positiu davant la iniciativa, amb representació de diferents 
col·lectius: associats/des, teixit empresarial i de l’associacionisme de la ciutat, sanitari, polític... 

76%

13%

11%

VALORACIONS CAMPANYA "REVISIÓ COGNITIVA" 2021

Sense alteracions

Alteracions cognitives

Alteracions emocionals
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Tanmateix, molt bona resposta per part dels establiments col·laboradors; així com, bona resposta 
per part de qui no podia assistir. 
 
Malauradament, degut a un incident, va tenir-se que anul·lar el Sopar passat el primer plat. 
Tothom es va comportar exemplarment, va venir el 112 i va actuar davant la situació.  
 
110 assistents presencials. 10 donacions en concepte “cobert-0”. Es van recaptar 1.925€. 
 
 
Xocolatada benèfica el dissabte dia 11 de desembre a la tarda al Pallol de Reus. De les 17.30h fins 
a les 20.00h. Aquest acte es va organitzar per part dels representants del Pallol a benefici de la 
nostra entitat. Van ser 10 persones participants que col·laboren en aquesta activitat en la que es 
va recaptar 407 euros.  
 
A part de la xocolatada, el mateix dia, ens van lliurar el benefici recaptat per la organització d’una 
rifa d’una panera des d’una de les botiges del Pallol i es van recaptar 100 euros a benefici de 
l’entitat.  
 
 

3. ÀREA  FAMILIAR CUIDADOR 

 

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 cognitius, 
conductuals com físics, que pateixen les persones amb la malaltia de 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 projecte dels grups psicoeducatius.  
 
Una trobada per a familiars cuidadors que durant l’any 2021 té lloc dos cops cada 15 dies a la Seu 
de la Associació al carrer Doctor Ferran, 33. Els grups estan programats els dimecres i divendres 
pels matins de 10.30h a 12h però es poden fer en horari de tarda (15h a 16.30h) si hi ha demanda 
específica.  
 
Aquestes sessions estan encaminades a entendre els canvis del seu familiar i com afecten en la 
convivència, a la vagada que orientar i acompanyar per reduir i prevenir els nivells d’activació 
d’ansietat i estrès dels familiars cuidadors. 
 
L’objectiu d’aquesta proposta és oferir suport i formació per aprendre a conviure amb la malaltia 
i a disminuir el nivell de sobrecàrrega dels familiars cuidadors. 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 tots els familiars cuidadors que s’apropin al grup.  
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3.1.2. SESSIONS FORMATIVES 
 
Durant l’any 2021 s’han organitzat diferents tallers formatius pràctics adreçats a familiars 
cuidadors amb l’objectiu de proporcionar eines i informació per afrontar les tasques de cuidar 
amb millor fortalesa emocional. Les sessions estan obertes també a les persones cuidadores no 
familiars. 
 
Taller “Recursos Tecnològics per fer servir la música com a eina amb les persones amb Demència”. 
L’Objectiu general va ser ensenyar i practicar l’ús d’un reproductor de música i opcions de 
recopilació de cançons des d’internet per a les cuidadores i cuidadors que fan servir la música 
como a eina terapèutica amb les persones amb demència. Objectius específics: Facilitar una guia 
pràctica per baixar les cançons des d’internet.  
 
Taller “Activitats musicals per a les persones amb demència”. Presentar la Música como eina per 
ajudar a les persones amb Alzheimer a activar records i moments significatius de la seva vida. 
Aquesta teràpia es un mitjà per a frenar el deteriorament de la consciencia biogràfica. Els 
objectius específics: Conceptes bàsics i beneficis de la musicoteràpia. Presentar els recursos 
necessaris para fer servir la música com a teràpia d’ajuda als familiars a l’hora de relacionar-se 
amb les persones amb la malaltia de trastorn neurocognitiu. (MP3, altaveu i cascos). Llistats de 
música. Classificació per temàtiques. Introduir la metodologia i processos de desenvolupament 
de la utilització de la música com a teràpia. Anàlisi dels patrons d’actuació en moments d’activació 
o inhibició motora i adequació de les llistes de cançons per a promoure o desactivar determinats 
comportaments en les persones amb trastorn neurocognitiu. 
 
Taller “Cuidem a la persona cuidadora”. L’objectiu general: Enfortir els coneixements i habilitats 
dels familiars cuidadors respecte a les persones que cuiden per incrementar la seva salut i per 
tant el seu benestar i satisfacció. Els continguts són: ¿De què pateix el familiar cuidador?; La 
importància de la salut del familiar cuidador en aquest procés; ¿Què puc fer per a cuidar-me com 
a familiar cuidador?; ¿Com fer les transferències segures a casa?; Prevenció de la sobrecarrega 
per al familiar cuidador d’una persona dependent. 
 
Taller “Ajudes Tècniques i adaptacions a la llar”. L’objectiu general:  Formar i oferir eines 
pràctiques a persones cuidadores no professionals per a facilitar i millorar la seva tasca i 
promoure que les persones en situació de dependència puguin viure en el seu entorn amb la 
màxima qualitat possible. Els continguts són: Orientacions en sòls i mobiliari; Adaptacions en 
banys i en habitacions/descans; Ajudes tècniques per a la mobilitat/transferències; Ajudes 
tècniques per a les activitats de la vida diària bàsiques; Us de pictogrames.  
 
Taller “Confort Físic”. L'objectiu general:  En aquest taller formatiu i informatiu pràctic es treballar 
aspectes essencials de la cura física, proporcionant orientació i directrius en totes les àrees 
importants que afecten al familiar cuidador i la persona amb la malaltia a nivell físic. Els Continguts 
són: Aconsellar a les famílies o persones cuidadores sobre la higiene postural de la persona 
usuària; Ensenyar a les famílies o persones cuidadores a realitzar correctament les transferències; 
Proposar diferents tipus d’exercici físic segons les capacitats de la persona usuària. 
 
Taller “Importància de la nutrició en pacients amb demència”. L’objectiu general: Aquest taller 
formatiu pretén donar orientacions i eines als familiars cuidadors amb la intenció d’ensenyar 
mesures dietètiques preventives per als seus familiars amb demència. Informar sobre la 
intervenció nutricional adaptada per a les persones amb la malaltia. Els continguts són: 
Característiques d’una dieta saludable en persones amb demència; Ingestes recomanades 
d’energia i nutrients; Consells de dietes en les diferents fases de la malaltia. 
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Taller “Confort Emocional dels familiars cuidadors”. L’objectiu general: En aquest taller oferim 
recursos i eines per a facilitar la gestió emocional i afavorir l’afrontament dels familiars cuidadors 
als canvis el que estan sotmesos dia a dia. Els continguts són: Adquirir coneixements i eines per a 
millorar l’estat psicològic; Aprendre a gestionar les emocions i els pensaments, prendre 
consciència; Identificar situacions ansioses i poder actuar des de la prevenció; Millorar la salut. 
 
Taller “Cures Musicals en família”.  L'objectiu és orientar a les famílies en grup per a utilitzar la 
música com a mitjà de comunicació, estimulació i relaxació, mitjançant activitats lúdic-
terapèutiques a partir de música adient. Els continguts són: Música i demència. Impacte de la 
música amb persones amb Alzheimer; Activitats i recursos musicals amb la família; Posada en 
pràctica d’activitats en un ambient lúdic. 
 
  

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, per a facilitar 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 al familiar cuidador i aportar-li estratègies per a que pugui 
superar els reptes del dia a dia, afavorint sempre un ànim positiu. 
 
 

3.2. RESULTATS OBTINGUTS 
 

3.2.1. GRUP PSICOEDUCATIU  
 
El grup s’ha iniciat al gener del 2021, consolidant-se i obrint-se a nous familiars cuidadors. Es van 
programar dues edicions de la mateixa sessió cada 15 dies per tal de donar més opcions als 
familiars cuidadors i per mantenir la distància de seguretat establerta per les mesures derivades 
de la Covid-19.  
 
A continuació es descriu la valoració de l’any 2021. 
 
Nom i dades de les sessions realitzades   
 
GENER 
Sessió 1 Treballant la Memòria. Exercicis pràctics per a mantenir i reforçar la Memòria a curt 
termini i a llarg termini en les persones afectades d’Alzheimer i altres demències.  
20/01/21 i 22/01/21  
 
FEBRER  
Sessió 1 Assertivitat. Animar als familiars cuidadors a reflexionar envers les reaccions passives, 
agressives i assertives. 03/02/21 i 05/02/21 
Sessió 2 Taller de Risoteràpia aplicada i bon humor per als familiars cuidadors. 17/02/21 i 
19/02/21  
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MARÇ  
Sessió 1 Activitats de la Vida Diària. Consideracions bàsiques i pràctiques que milloren la gestió 
de la vida quotidiana. 03/03/21 i 05/03/21  
Sessió 2 Entrenament de les emocions per als familiars cuidadors. L’impacte emocional de cuidar. 
17/03/21 i 19/03/21  
 
ABRIL  
Sessió 1 El paper de la música en els afectats d'Alzheimer i altres demències. 07/04/21 i 09/04/21  
Sessió 2 Taller pràctic d’Escriptura Terapèutica.  21/04/21 i 23/04/21  
 
MAIG 
Sessió 1 L’impacte de la malaltia en la família: canvi de rols i conflictes. 05/05/21 i 07/05/21  
Sessió 2 Potenciar el Coneixement de la Malaltia d'Alzheimer en les diferents fases. 19/05/21  
i 21/05/21  
 
JUNY 
Sessió 1  Identificar la meva xarxa d'ajuda social i mútua. 02/06/21 i 04/06/21  
Sessió 2 El dol en el procés de la malaltia. 16/06/21 i 18/06/21  
 
SETEMBRE  
Sessió 1. Benvinguda i acollida desprès del període estival. Fases i evolució de les demències. 
08/09/21 i 10/09/21  
Sessió 2. Com explicar als nens les demències. 22/09/21 i 24/09/21  
OCTUBRE  
Sessió 1. El Dol en el procés de la malaltia. 06/10/21 i 08/10/21  
Sessió 2. Potenciació del grup. Resolució de problemes. 20/10/21 i 22/10/21  
 
NOVEMBRE  
Sessió 1. Fases de la cura i les seves emocions associades.  03/11/21 i 05/11/21 
Sessió 2. Com afrontar el nou comportament i els canvis d’humor. 17/11/21 i 19/11/21  
 
DESEMBRE  
Sessió 1. Treballant l’autoestima. 01/12/21 I 03/12/21 
Sessió 2. Cine Fòrum. Valoració i conclusions en grup.  15/12/21 i 17/12/21 
 
Lloc: Seu de la Associació. C/ Doctor Ferran, 33. 1er pis.   
Horari: de 10.30 a 12h  
Nombre total de sessions realitzades: 29 sessions.  
Nombre total de participants que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2021: 22 familiars 
cuidadors. 
 
 
PERFIL DELS FAMILIARS CUIDADORS del grup psicoeducatiu:  
 

- Gènere: El 82’6% son dones i el 17’4% homes.  
 

- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 22’7% son marits; el 31’8% són 
dones; el 36’4% són fills i filles; el 9’1% són germans.  

  
- Situació laboral: 46% de les persones estan actiu, el 54% de les persones són jubilades. 
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Per a conèixer l’opinió del grup, en cada una de les sessions, es va demanar l’opinió dels 
participants mitjançant un qüestionari de valoració de la satisfacció que han d’omplir. Els aspectes 
a destacar han sigut:  
 
Tothom (100%) que ha participat coincideixen en que recomanarien les sessions a altres persones 
i el 99’1% diuen que estan molt satisfets globalment amb la sessió. El 90% dels participants diuen 
que el taller els hi ajuda a resoldre dubtes i preocupacions. Aquest és l’item més baix de tots, tot 
i que ha apujat respecte a la valoració del 2020 que el percentatge era del 70%. El 99’1% 
comenten que tots els temes tractats han sigut exposats amb claredat i pensen que els temes 
han sigut 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 soledat, i 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.  
 
Destacar l’impacte que suposa els grups en la millora en la reducció de l’aïllament que pateixen 
totes les famílies que conviuen amb una malaltia de aquest tipus.  
 
 

3.2.2. SESSIONS FORMATIVES 
 
Taller “Recursos Tecnològics per fer servir la música com a eina amb les persones amb Demència”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (1 sessió de una hora) 
Dia i horari: 18/01/21 de 10.30h a 11.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Nuria Ruiz de Haro, Psicòloga.  
Assistents: 3 (100% dones ) 
 
Taller “Activitats musicals per a les persones amb demència”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (2 sessions d’1.30h) 
Dia i horari: 22/02/21 i 01/03/21 de 15.30h a 17h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Nuria Ruiz de Haro, Psicòloga i Àfrica Ratés (estudiant de Psicologia i voluntària).  
Assistents: 5 (100% dones ) 
 
Taller “Cuidem al cuidador”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (1 sessió d’1h) 
Dia i horari: 8/04/21 de 10.30h a 11.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Nèstor Muñoz (professor universitari fisioterapeuta) 
Assistents: 11 (73% dones i 27% homes ) 
 
Taller “Ajudes Tècniques i adaptacions a la llar”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (1 sessió d’1h) 
Dia i horari: 20/05/21 de 10.30h a 11.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Anna Belen Beltrà (Terapeuta ocupacional de l’Institut Lerín Neurocognitive) 
Assistents: 5 (100% dones) 
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Taller “Confort Físic”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (1 sessió d’1h) 
Dia i horari: 23/06/21 de 10.30h a 11.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Albert Llavería  (fisioterapeuta de l’Institut Lerín Neurocognitive) 
Assistents: 7 (86% dones i 14% homes ) 
 
Taller “Importància de la nutrició en pacients amb demència”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (1 sessió d’1h) 
Dia i horari: 17/09/21 de 10.30h a 11.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Claudia Villatoro  (Nutricionista en Nexus i professora associada universitària) 
Assistents: 9 (78% dones i 22% homes ) 
 
Taller “Confort Emocional de les persones cuidadores”.  
Nombre de tallers realitzats: 1 (1 sessió d’1h) 
Dia i horari: 15/10/21 de 10.30h a 11.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Nora Cherdoudi  (Psicòloga de l’Institut Lerín Neurocognitive) 
Assistents: 9 (100% dones) 
 
Taller “Cures Musicals en família”.   
Nombre de tallers realitzats: 2 (1 sessió de 2 hores) 
Dies i horari: 12/11/21 de 10.30h a 12.30h i 17/12/21 de 10.30h a 12.30h 
Lloc: Seu de l’Associació. (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja). 
Impartir per: Montserrat Vernet, musicoterapeuta de Singular, Música i Alzheimer 
Assistents: 6 (100% dones) el dia 12/11/21 i 7 (100% dones) el dia 17/12/21 
Assistents: 13 participants.  
 
La valoració de la satisfacció del participants els tallers formatius pràctics es pot generalitzar en les 
següents terminis per a totes les sessions realitzades: el 100% dels assistents recomanarien el 
taller, el troben molt útil, interesant i els temes es van exposar amb claredat.  
 

 

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. Fins al 31 
de desembre de 2021 s’han atès 17 familiars cuidadors, amb un total de 62 visites efectives. 
 
El perfil dels familiars cuidadors atesos: 
 
Localitat de procedència: Reus 58’8%, Tarragona 11’8%, Hospitalet de l’Infant 5’9%, Barcelona 
5’9%, Botarell 11’8% i Vilabella 5’9% 
 
Gènere: Dones 58’84%, homes 41’2% 
 
Edat: Menys de 65 anys 52’94%, més de 65 anys 47’06%; essent el familiars cuidador més jove 
de 33 anys i el més gran de 85 anys. 
 
Estat civil: 58’8% casats, 23’5% solters, 11’8% divorciats i 8’9% viudos.  
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Socis/es de l’entitat: Socis 41’2%, No socis 58’8%  
 
Relació amb persona amb la malaltia: Marit/muller 70’6%, Fill/a 23’5% i sense relació amb una 
persona amb demència 5’9% 
 
Convivència amb persona amb la malaltia: 52’9% conviuen, 47’1% no conviuen.  
 
Persona amb la malaltia serveis Associació: No usuaris/es 35’3%,  Usuaris/es Centre Terapèutic 
29’4%, Usuaris/es Unitat de Memòria 11’8%, Usuaris/es SAD 11’8% i Usuaris/es Unitat 
Rehabilitació Cognitiva 11’8% 
 
Tipus de malaltia amb la que conviuen: 82’3% Demència, 11’8% Seqüeles Traumatisme i no 
diagnòstic 5’9% 
 

4. ÀREA ATENCIÓ INTEGRAL PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU. 
INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE: CENTRE TERAPÈUTIC, UNITAT DE LA 
MEMÒRIA I SAD.  

 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES  
 

4.1.1. PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER A PERSONES AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU 

LERIN NEUROCOGNITIVE PROGRAM. (LNP). BREU RESUM DEL PROGRAMA 
 
El programa d’atenció va néixer a l’any 2002 arrel de la falta de serveis especialitzats en el territori 
i degut a la necessitat i a la demanda del col·lectiu afectat per trastorns neurocognitius. El 
programa vetlla per a un intervenció global de la persona i el seu entorn; inclou la prevenció i actua, 
especialment, en la patologia. El programa realitza un suport familiar continuat, que dota a la 
família cuidadora d’estratègies i informació, que els permet afrontar i gestionar les diferents 
etapes. El programa d’atenció està conformat per un equip de professionals multidisciplinar i 
especialitzat. 
 
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. 
 
El Lerin Neurocognitive Program (LNP) es caracteritza per ser un programa viu, el qual està a 
l’avantguarda de tots els avenços científics d’actuació, buscant i rebent la millor formació i  
integrant-los en la cartera de serveis.  
 
És de rellevant importància realitzar avaluacions periòdiques per tal de poder identificar les 
necessitats de la persona i família en cada fase i etapa. Les àrees d’avaluació del LNP són les 
encarregades de realitzar aquestes avaluacions i mantenir un seguiment longitudinal al llarg del 
procés. 
 
 
 
Les àrees d’avaluació del LNP són les següents:  
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- Neuropsicològica 
- Funcional 
- Física 
- Logopèdica 

 
 
INFORME I DEVOLUCIÓ: Una vegada avaluades totes les àrees, s’elabora un informe 
multidisciplinar  en el qual es mostra l’evolució o estat integral de la persona. A causa de la 
tecnicitat de l’informe, es realitza una reunió amb la persona i/o amb els seus familiars cuidadors 
i es presenta  de manera individualitzada els resultats de l'avaluació. També es crea un espai per 
resoldre dubtes o inquietuds dels implicats en la cura. Les valoracions i informes es realitzen de 
forma anual o segons criteri professional o demanda de la família. 
 
METODOLOGIA: 
El programa treballa amb GRUPS HOMOGENIS i també de forma individual. 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 envers les característiques intrínseques de cada persona (conductes, afinitats, 
autonomia i gustos).  
Es duu a terme una ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA i se situa el principal interès en la 
comprensió de les característiques individuals de cadascú. El Programa realitza una intervenció 
LLIURE DE CONTENCIONS.  
 
Es treballa amb diferents tipus de materials, els quals poden ser materials manipulatius o 
activitats de llapis i paper, així com programes d’estimulació computeritzada (Guttman 
neuropersonal training i NeuronUp) i activitats en format oral.  
 
La metodologia utilitzada varia en funció de diversos aspectes: la teràpia que es pretén  treballar, 
els objectius que es volen aconseguir, les activitats plantejades per a cada sessió i les 
característiques i habilitats preservades de cada persona en concret.  
 
 

4.1.1.1. ÀREA D’AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA 
 
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 
 
L’Àrea d’avaluació Neuropsicològica és l’encarregada de portar a terme l’Avaluació 
Neuropsicològica (AN), aquesta avaluació consisteix en aplicar un conjunt de tasques específiques 
dissenyades que mesuren una funció cognitiva vinculada a una estructura en particular (Matías, 
2016), subministrant una estimació, el més sistemàtica i objectiva possible, de les capacitats i 
dèficits cognitius i comportamentals de la persona. Amb això s'estableix, entre altres coses: a) Els 
perfils d'habilitats conservades o minvades. b) La magnitud de la pèrdua. c) L'evolució temporal. 
d) Les diferències entre perfils patològics (Ruiz, 2000). 
 
Una vegada identificades les variables individuals de cada cas es realitza una selecció de les 
proves, el més ecològica possible, que permet posar en evidència el perfil cognitiu de la persona 
usuària. Posteriorment, amb els resultats de l’Avaluació Neuropsicològica, el/la 
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neuropsicòleg/oga elabora un informe detallant el perfil cognitiu, una proposta d'intervenció i es 
realitza un seguiment. 
 
Les capacitats cognitives que s’avaluen són (Jodar, M et al., 2013; Peña- Casanova, J. et al. 2019; 
Diéguez-Vide & Peña-Casanova, 2012; Bauermeister, 2008): 
 

- Orientació: Capacitat bàsica que es relaciona amb el processament de les relacions entre 
el subjecte actiu amb l’espai, el temps i les persones. 

- Atenció: Capacitat de selecció d’un estímul o una característica en concret dins d’un 
conjunt, i que serà processada de manera preferent a la resta, inhibint la informació 
irrellevant. 

- Llenguatge: des d’una perspectiva funcional, és un instrument que permet la comunicació 
entre els éssers humans i, més en concret, entre un emissor i un receptor, gràcies a la 
participació de certs elements (un missatge que apunta a un referent i que es transmet 
per mitjà d’un codi i a través d’un canal).  

- Memòria: Procés cognitiu mitjançant el qual es codifica, emmagatzema i recupera una 
informació determinada o un succés en concret. 

- Percepció: Capacitat de reconèixer estímuls prèviament apresos mitjançant els sentits. 
- Habilitats visuo-espacials: Capacitat de representar i ubicar objectes en l’espai.  
- Praxis:  Capacitat d’actuar, és a dir, de moure una part del cos de manera proposicional 

amb un objectiu en concret.  
- Funcions executives: Las funcions executives són activitats mentals complexes, 

necessàries per planificar, organitzar, guiar, revisar, regularitzar i avaluar el 
comportament necessari per adaptar-se eficaçment a l’entorno i per assolir metes. 

 
També es realitzarà una valoració de l’estat emocional de la persona (majoritàriament ansietat i 
depressió). 
 
 

4.1.1.2. ÀREA D’AVALUACIÓ DE FISIOTERÀPIA 
 
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’àrea d’avaluació de fisioteràpia és l’encarregada de realitzar l’Avaluació Fisioterapèutica. Les 
capacitats físiques i funcionals que es tenen en compte al realitzar aquesta valoració són: 
 
- El grau d’independència i les transferències: Es valora si la persona usuària pot desplaçar-se o no 
i si necessita ajuda tècnica. En les transferències es té en compte si necessita ajuda d’algú altre o 
pot fer-les de manera autònoma. 
- L’estat de la pell: en base a l’exploració es valora el color, la temperatura, la presència d’edemes, 
cicatrius, etc. 
- La mobilitat articular: a través del balanç articular actiu i passiu de la persona usuària es valorarà 
si aquesta mobilitat és: adequada, funcional, o limitada. 
- El to muscular: Es valora si la persona presenta alteracions del to muscular (híper-/hipotonia). 
- La força muscular: Es valorà la força muscular dels principals grups musculars mitjançant proves 
on s’aplica una resistència externa.  Per puntuar-ho es tindrà com a referència l’Escala Daniels. 
Aquesta escala permet objectivar la força muscular amb una escala numèrica.  
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- El dolor: gràcies a la comunicació amb la persona usuària o la seva família intentem obtenir 
informació en la regió corporal afectada, el tipus de dolor, la seva intensitat, etc. 
- La sensibilitat: es valora la capacitat de la persona per reconèixer estímuls externs (esterocepció) 
i interns (propiocepció). Els estímuls externs es valoren a través del tacte en diverses regions 
corporals i els interns amb diferents posicions de les extremitats, en ambdós casos la persona ha 
de tancar els ulls i dir en quina regió del cos se li està tocant o en quina posició està certa 
articulació, respectivament. 
- La respiració: es valora si el patró respiratori és adequat, o si és més abdominal o toràcic, i es 
conten les respiracions/minut. 
- La postura: en base a l’observació i la palpació, es valora si la persona presenta alteracions de la 
columna vertebral (escoliosi, augment/disminució de les cifosis o les lordosis fisiològiques...). 
- L’equilibri i la marxa: Es valora la capacitat de la persona per realitzar transferències, per 
mantenir l’equilibri en estàtic i en dinàmic (tant en sedestació com en bipedestació), i  per portar 
a terme la marxa; en base a la puntuació obtinguda en l’escala Tinetti es determina el risc de 
caigudes que té la persona. 
 
 

4.1.1.3. ÀREA D’AVALUACIÓ FUNCIONAL 
 
L’àrea d’avaluació funcional és l’encarregada de valorar l’autonomia de la persona per a realitzar 
les Activitats de la Vida Diària (AVD). Les AVD són el “conjunt de conductes que una persona 
executa tots els dies, o amb freqüència quotidiana, per viure de forma autònoma i integrada en 
el seu medi ambient per complir el seu paper social” (Baztán, González & Del Ser, 1994).  
L'avaluació de les AVD consisteix en la valoració del grau d’independència de la persona envers 
aquestes activitats. En la valoració es tenen en compte aspectes tant físics com cognitius, així com 
variables individuals de la persona i la situació en concret.   
 
Les AVD que s’avaluen són (Peña-Casanova, J. et al.,2019): 
  

- Bàsiques: Capacitats més elementals de l’individu. Es centren en la mobilitat i l’auto-cura, 
que permeten a l’individu tenir una autonomia i independència elemental.   

- Instrumentals: Capacitats que permeten l’adaptació a l’entorn i el manteniment de la 
independència en la comunitat.  

- Avançades: Capacitats més complexes que inclouen activitats que impliquen conductes 
elaborades del control del medi físic i social, i que permeten que l’individu desenvolupi 
un paper social, mantingui una bona salut mental i gaudeixi d’una excel·lent qualitat de 
vida.  

 
 

4.1.1.4. ÀREA D’AVALUACIÓ LOGOPÈDICA 
 

L’àrea d’avaluació logopèdica és l’encarregada de portar a terme l’Avaluació Logopèdica. Les 
exploracions logopèdiques tenen com objectiu detectar i avaluar les competències que estan 
implicades en els processos comunicatius de les persones; així com, també, les funcions orals 
associades. Concretament les àrees que s’avaluen són: 
 

- Llenguatge: des d’una perspectiva funcional, és un instrument que permet la comunicació 
entre els éssers humans i, més en concret, entre un emissor i un receptor, gràcies a la 
participació de certs elements (un missatge que apunta a un referent i que es transmet 
per mitjà d’un codi i a través d’un canal) (Diéguez-Vide & Peña-Casanova, 2012). 
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- Articulació de la parla: producció dels sons mitjançant moviments determinats de la 
llengua, dels llavis, del vel del paladar, etc.  

- Veu: so que es produeix a la laringe en vibrar les cordes vocals quan l’aire expel·lit pels 
pulmons s’obre pas a través d’elles, posades prèviament en contacte. 

- Fluïdesa: el ritme de la parla. 
- Deglució: pas dels aliments o altres substàncies des de la boca fins l’estómac. 
- Masticació: primera part de la funció digestiva que consisteix en triturar l’aliment a la 

cavitat oral. 
- Respiració: funció biològica dels éssers vius per la que absorbeixen oxigen, dissolt en aire 

o aigua, i expulsen diòxid de carboni per mantenir les seves funcions vitals. 
 

Quan una persona usuària s’incorpora al centre, el llenguatge es valora dins de l’avaluació 
neuropsicològica. La resta d’àrees es valoren en funció de la patologia, si hi ha alguna demanda 
per part de la pròpia persona usuària, dels familiars cuidadors,  o si es detecta o sospita d’alguna 
dificultat en elles. 
 
 

4.1.1.5. ÀREES D’INTERVENCIÓ DEL LNP 
 
Degut a que els TN no sempre tenen un curs preestablert i que és de vital importància l’atenció 
global i directe de les necessitats,  les àrees d’intervenció del LNP són les encarregades d’actuar 
directament sobre la persona usuària i la família. Aquestes àrees atenen les demandes i treballen 
per a mantenir les capacitats de la persona afectada. 
 
Les teràpies no farmacològiques (TNF) es defineixen com intervencions no químiques, 
teòricament sustentades, focalitzades i replicables, realitzades sobre la persona usuària o el 
familiar cuidador, capaces d'obtenir potencialment un benefici significatiu (Olazarán et al., 2010). 
Per tant, qualsevol TNF ha de tenir en compte les característiques de la persona a la qual es 
dirigeix i ha de comptar amb un manual d'intervenció prou detallat per a que qualsevol 
professional la pugui posar en pràctica.  
 
Els objectius terapèutics d'aquestes intervencions són:  
 
a) estimular i mantenir les capacitats mentals;  
b) evitar la desconnexió de l'entorn i enfortir les relacions socials;  
c) donar seguretat i incrementar l'autonomia personal de la persona; 
d) estimular la pròpia identitat i autoestima;  
e) minimitzar l'estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales;  
f) millorar el rendiment cognitiu;  
g) millorar el rendiment funcional;  
h) incrementar l'autonomia personal en les activitats de la vida diària; 
i) millorar l'estat i sentiment de salut, i,  
j) millorar la qualitat de vida de la persona amb trastorn neurocognitiu i dels familiars cuidadors.  
 
 
Les àrees d’intervenció del LNP són:  
 

- Àrea Cognitiva  
- Àrea Logopèdia 
- Àrea Emocional 
- Àrea Físic  Funcional 
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- Àrea Familiar i Social  
- Àrea Infermeria i Assistencial 
- Prevenció 

 
 

4.1.1.5.1. ÀREA COGNITIVA 

 
El cervell humà sosté diversos processos mentals o habilitats que permeten processar informació 
externa gràcies a les senyals que rep dels nostres sentits. Aquestes habilitats les anomenem 
funcions cognitives i permeten a la persona percebre, atendre, comprendre i interaccionar amb 
el seu entorn. En aquest sentit, les funcions cognitives permeten reconèixer diferents objectes o 
sons, raonar, aprendre i recordar informació, realitzar càlculs, representar mentalment el món 
que l’envolta, i conforma la identitat individual de la persona.  
 
L’Àrea Cognitiva esta destinada a treballar aquestes habilitats, concretament, l’orientació, 
l’atenció, la memòria, el llenguatge, les funcions executives, les gnosies, les praxis, les habilitats 
visuo-espacials, el càlcul i la cognició social, amb la finalitat de millorar-les o mantenir-les, 
fomentant el bon funcionament cognitiu de la persona per mantenir la seva independència. 
 
Des de l’Àrea Cognitiva es dona servei a diversos col·lectius: a persones amb alteracions cognitives 
causades per un dany cerebral adquirit (DCA), a persones amb deteriorament cognitiu lleu (DCL) i 
a persones amb Trastorn Neurocognitu Major (TNM). 
 
En les persones amb demència, la intervenció cognitiva destaca gràcies a la preservació de les 
capacitats mentals el màxim temps possible, la potenciació de l'autonomia, la funcionalitat i 
l'autoestima de la persona, la millora de la interacció d'aquesta amb el seu entorn i la disminució 
de l'ansietat o frustració. 
 
A la Intervenció Cognitiva del LNP es treballen totes les funcions cognitives, tant específicament 
com globalment. Concretament es treballa: 
 

- Atenció, concentració i percepció. 
- Orientació (de la persona, en el temps, i en l’espai). 
- Memòria: a curt i llarg termini, de treball, semàntica i autobiogràfica. 
- Llenguatge: expressió verbal, capacitat lectora, escriptura, comprensió oral i escrita, 

raonament, etc. 
- Càlcul. 
- Praxis: execució i producció d’actes motors voluntaris.  
- Gnosies. 
- Funciones executives: judici social, raonament abstracte, planificació i organització de la 

informació. 
- Habilitats socials. 

 
Teràpies Cognitives: 
Estimulació Cognitiva; Rehabilitació Cognitiva; Estimulació Sensorial; Teràpia d’Orientació a la 
Realitat; Logopèdia; Teràpies; Emocionals; Reminiscència 
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4.1.1.5.2. ÀREA FÍSIC-FUNCIONAL 

 
Actualment, es considera que un dels factors protectors més estudiats i evidenciats per combatre 
el deteriorament cognitiu i preservar les habilitat motores és l’activitat física. Un dels principals 
beneficis que posseeix l’activitat física per fer front als processos neuropatològics de les 
demències i altres trastorns neurocognitius són:  
 

- Reducció de factors de risc generals com HTA, intolerància a la glucosa, resistència a la 
insulina, sobrepès, disminució de risc d’Ictus. 

- Major flux sanguini cerebral. 

- Relentització del declivi de la matèria gris en el còrtex prefrontal. 

- Estimulació de la plasticitat del Sistema Neurològic Central. 
 
L’objectiu general d’aquestes teràpies serà mantenir l’estat físic i funcional de la persona per 
millorar la seva autonomia i augmentar tant la seva qualitat de vida com la de la persona 
cuidadora. 
 
 
Teràpies Físic-funcionals 
Psicomotricitat; Rehabilitació de Fisioteràpia; Mobilitat Passiva; Activitats de la Vida Diària; Teràpia 
Hortícola; Estimulació Basal 
 
 

4.1.1.5.3. ÀREA EMOCIONAL 

 
L'Àrea Emocional intervé sobre els aspectes emocionals que poden afectar a les persones 
usuàries tant com a conseqüència directa com secundària d'un DCL, DCA, o TNM. Els efectes 
emocionals i conductuals que poden tenir aquestes persones són: simptomatologia depressiva, 
ansietat, apatia o falta d'iniciativa, canvis d'humor, labilitat o canvis emocionals, irritabilitat, canvi 
de personalitat o exacerbació de la seva personalitat, desinhibició, o agitació. 
 
Les alteracions emocionals associades a un DCL, DCA, o TNM acostumen a ser altament 
disfuncionals. La presència d'aquestes alteracions són especialment problemàtiques, ja que 
incideix en un menor aprofitament en la resta d'intervencions i afecta les relacions socials, 
familiars o laborals. A més, les alteracions emocionals poden provocar un alt patiment vital per a 
la persona i acabar convertint-se en un factor estressant per als familiars cuidadors. 
 
La presència d’alteracions emocionals està associada a una pitjor recuperació cognitiva, 
incrementa les limitacions en les activitats de la vida diària (AVD), i disminueix la funció social i 
interpersonal. 
 
L'Àrea Emocional té com a objectiu fomentar i mantenir el bon funcionament emocional de les 
persones usuàries. Tenint en compte aquest objectiu, l'Àrea Emocional compren una sèrie de 
tècniques que componen la Intervenció Emocional que inclou el LNP. 
 
La Intervenció Emocional (IE) és una TNF que tracta de fomentar un bon equilibri emocional, 
treballant aspectes com l'autoestima, l'autoconcepte, el sentiment d'autoeficàcia i la mateixa 
identitat de la persona, respectant la seva individualitat.  
 
La Intervenció Emocional té com a objectius principals: promoure un benestar general de la 
persona usuària que permeti un millor aprofitament de les teràpies cognitives; enfortir la identitat 
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de la persona mitjançant l'evocació de records autobiogràfics positius; estimular i reviure 
emocions positives; crear hàbits i consciència dels estats d'ànim positius; i, fomentar la integració, 
la participació i la interacció social satisfactòria. 
 
Teràpies d’Estimulació Emocional 
T2E; Musicoteràpia; Laborteràpia; Doll Therapy; Socialització; Teràpia de Benestar Assistida amb 
Gossos 
 
 

4.1.1.5.4. ÀREA LOGOPÈDICA 

 
En tots els casos es potencia l'autonomia, funcionalitat i l'autoestima de la persona, la millora de 
la interacció d'aquesta amb el seu entorn i la disminució de l'ansietat o frustració. En els trastorns 
neurocognitius (tant majors com menors) també es poden veure afectades les funcions orals no 
verbals associades que són la respiració, la masticació i la deglució. La intervenció logopèdica 
s’encarrega d’avaluar aquestes funcions i aconseguir la màxima funcionalitat d’aquestes. 
 
Els trastorns en la deglució (disfàgies) poden donar lloc a alteracions, d’una banda,  en l’eficàcia 
provocant malnutrició o deshidratació i, de l’altra, en la seguretat de la deglució, causant aspiració 
a les vies respiratòries i com a conseqüència, augmentant el risc de pneumònia i la taxa de 
mortalitat. El tractament logopèdic té com a objectiu donar estratègies compensatòries perquè 
la persona usuària pugui mastegar i empassar amb la major seguretat i eficàcia possible, evitant 
tots els riscos que puguin aparèixer. 
 
L’afectació de la respiració deguda a un TN pot provocar alteracions en la freqüència respiratòria 
o dispnea, un patró respiratori inadequat i falta de coordinació fonorrespiratòria. La logopèdia 
anirà enfocada a avaluar i millorar o compensar les dificultats respiratòries presents. 
 
 

4.1.1.5.5. ATENCIÓ D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 

 
L’àrea d’Infermeria i Assistencial treballa per cobrir les necessitats bàsiques de la persona usuària, 
controla i limita les complicacions derivades de l’estat de salut general. Es l’encarregada de 
valorar i realitzar seguiment del Pla d’atenció individualitzat. En la pràctica assistencial diària 
treballa coordinadament amb el familiar cuidador. 
 
ÀREES DE VALORACIÓ I INTERVENCIÓ: 
 

1. Control i seguiment de constants vitals 
2. Control nutricional -Risc malnutrició test MNA (mini Nutritional Assessment) i 

hàbits saludables d’ alimentació 
3. Atenció de la higiene 
4. Prevenció i pla de cures  (úlceres i altres cures) 
5. Control del tractament farmacològic (administració medicació) 
6. Comprèn serveis complementaris 

 
 
CONTROL I SEGUIMENT DE CONSTANTS VITALS 
 
Els signes vitals indiquen l’estat fisiològic dels òrgans fonamentals, cervell, cor i pulmons. 
Expressen de manera immediata els canvis funcionals que van succeint en l’organisme. 
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Hi ha 5 signes vitals principals: Temperatura corporal; Freqüència cardíaca; Observació de la 
respiració; Pressió Arterial; Saturació d’oxigen a la sang (oximetria del pols). Aquest signes es 
mesuren per ajudar a avaluar la salut física en general de les persones. Segons els nivells que 
s’obtenen , ens orienta de possibles alteracions de la salut física de la persona usuària. 
 
En LNP efectua un seguiment setmanal, quinzenal o mensual depenent de la situació i necessitat 
de la persona usuària. Aquests paràmetres vitals, es realitzen a través de monitors multimodals i 
es registren per poder efectuar un bon seguiment en l’historial clínic de la persona usuària. Si 
durant el seguiment s’observa alguna alteració en els signes vitals, l’àrea d’infermeria es fica en 
contacte amb el familiar per donar tota la informació necessària i segons el grau d’urgència es fa 
derivació al CAP de salut o a urgències. 
 
 
CONTROL NUTRICIONAL 
 
ALIMENTACIÓ , NUTRICIÓ/DESNUTRICIÓ  
Les persones amb la malaltia d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius comencen a tenir 
diversos problemes per aconseguir alimentar-se correctament, degut a alteracions en la salivació, 
masticació, falta d’apetit, alteracions en les olors, provocant alteracions gastrointestinals. Es per 
això que s’aconsella que la dieta sigui rica en proteïnes, hidrats de carboni, com llegums, patates 
i també obtinguin vitamines i àcid fòlic per donar reforç al to vital i evitar problemes a la pell entre 
d’altres.   
 
L’Alimentació ha de ser adequada per ajudar a mantenir la salut en les millors condicions i millorar 
el seus símptomes, sempre evitant els aliments que contenen grasses animals i potenciant ingerir 
força líquid i aliments amb fibres adequades.  
 
La Nutrició es basa en ingerir tots els nutrients , minerals i vitamines necessàries. Si aquesta no 
és del tot adequada pot començar a aparèixer la desnutrició que s’associa a un increment del 
deteriorament funcional i de la seva fragilitat.  
 
L’àrea del menjador es coordina amb el familiar cuidador, la nutricionista del càtering i l’àrea de 
logopèdia per a cobrir les necessitats de la persona usuària. Segons les dificultats de deglució, 
intoleràncies i patologies es creen menús personalitzats en diferents textures (menú triturat, tou, 
hipocalòric, diabètic, etc.) afavorint una dieta completa a la persona usuària. 
 
 
ATENCIÓ DE LA HIGIENE / HIDRATACIÓ EN LA PELL 
 
LA HIDRATACIÓ i LA HIGIENE 
La hidratació en aquest col·lectiu és un punt important a tenir en compte. En els diferents serveis 
del LNP, per tal de cobrir aquesta necessitat , es crea  un pla d’hidratació on s’indiquen les zones 
més afectades per aconseguir una bona hidratació i a la mateixa vegada es segueix una sèrie 
d’exercicis i maniobres de drenatge per ajudar a afavorir la circulació.    
 
Per altra banda, la higiene corporal és una tasca que pot presentar complicacions ja que moltes 
vegades es perd la consciència de la necessitat de l’autocura.  
 
Els familiars cuidadors es troben en dificultats per fer front a aquesta nova situació, és per això 
que han de buscar estratègies per a crear una rutina i sovint no saben com fer front i demanen 
ajuda als professionals. El LNP ofereix servei d’higiene en el centre terapèutic per ajudar a afavorir 
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aquest tema. Aquesta activitat sempre es realitza respectant privacitat, costums i potenciant 
l’autonomia de la persona.   
 
 
PREVENCIÓ I PLA DE CURES 
 
El pla de prevenció i cura dona un recolzament de manera personalitzada, integral i continua per 
a complir el tractament tant farmacològic com a no farmacològic, és per això que es realitza una 
valoració integral, incloent aspectes bio-psico-socials. L’objectiu principal i general és millorar la 
qualitat de vida de la persona i mantenir l’autocura tot el temps que sigui possible, un cop 
detectats els dèficits es crea un llistat d'intervencions les quals donaran com a resultat el 
compliment d’objectius específics segons la necessitat de la persona usuària. 
 
En tot moment l’àrea d’infermeria informa al familiar cuidador per a establir una bona continuïtat 
de l’estat de salut en general i del pla de cures en el domicili en cas de ser necessari. 
 
 
RISC D’ULCERES  
Es valora amb l’escala Norton, s’observa en quin estat de risc de patir UPP es troba la persona 
usuària. Aquestes acostumen a ser per pressió i apareixen degut a la poca mobilitat i manca de 
proteïnes, aquí es quan l’àrea d’Infermeria i Àrea físic funcional intervenen per fer un pla correcte 
de canvis posturals. Les zones afectades tenen tendència a ser parts “toves“ del cos (talons, 
còccix, etc.) , en aquestes zones és on existeix un recolzament en una superfície i hi ha un contacte 
directe amb ella. En el moment que es detecta una UPP es crea un protocol per la prevenció i 
posteriorment curació de les mateixes.   
 
 
CONTROL DEL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC   
 
MEDICACIÓ 
L’ús adequat de la presa dels medicaments és un factor important per alleugerir simptomatologia 
que s’estigui presentant, a més a més és imprescindible per a poder preservar a la persona usuària 
de reaccions adverses causades per toxicitat pròpia dels medicaments. És per això que en el LNP 
s’administren fàrmacs pautats per l’equip mèdic referent sanitari i es vetlla pel bon hàbit i per 
una bona i correcta administració del fàrmac prescrit. 
 
Cal destacar que, segons l’evolució cal controlar símptomes conductuals i psicològics llavors es 
quan la infermera del LNP fa intervenció per a valoració del tractament farmacològic, sempre 
amb el consentiment del familiar cuidador principal i la implicació de referent mèdic del cas. 
 
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS  
 
El LNP ofereix serveis complementaris per l’autocura de la persona usuària, facilitant a la persona 
usuària i al seu familiar cuidador la cobertura de les necessitats: podologia, perruqueria i dutxes. 
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4.1.1.5.6. SERVEI DE MENJADOR 

 
El servei de menjador és l’encarregat de proporcionar el dinar a les persones usuàries que fan ús 
d’aquest servei. Cada dia, a través de l’empresa Cuina i Gestió, SL, ubicada a la ciutat de Reus, 
se’ns faciliten els menús necessaris segons el nombre de comensals i les seves necessitats 
particulars.  
 
Els menús estan creats per la nutricionista del propi càtering i validats per la nostra infermera, 
atenent a les necessitats mèdiques que puguin tenir.  
 
El Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (Centre Terapèutic) disposa de dos menjadors, degut 
als canvis que ens vam veure obligats a adoptar per la situació generada per la pandèmia. 
Cadascun d’ells està dirigit per una persona de referència i ubicat dintre de cada unitat 
terapèutica.  
 
L’horari del servei de menjador comença a les 13,30 hores amb el parament de la taula, i 
proporcionant a cada persona els estris que precisa en funció del seu grau d’autonomia. 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.  
 
A continuació es detalla quins menús han segut necessaris aquest període 2021: 

- Menú basal 
- Menús especials: 

- Menú hipo-sòdic  
- Menú diabètic 
- Menú hipo-calòric  
- Menú sense llegums  
- Menú sense lactosa  
- Menú triturat 
- Menú fàcil masticació 
- Menú sense carn i arròs 
- Menú ric en fibra 
- Menú sense mel 
- Menú sense conill 

 
 

4.1.1.5.7. ATENCIÓ SOCIAL I FAMILIAR 

 
L’àrea familiar i social es dedica a informar i orientar a la persona i a la família envers aspectes 
relacionats amb la convivència amb la malaltia. En les accions que es duen a terme pren especial 
importància dissenyar estratègies d’afrontament de la casuística concreta.  Durant el procés de 
la malaltia la situació familiar i dels familiars cuidadors implicats és dinàmica com ho és la 
naturalesa de la malaltia. Degut a l’impacte que ocasiona en la relació amb els demés, la família 
es converteix en la majoria de casos en el recurs principal de la persona amb la malaltia, i la que 
es responsabilitzarà des de fases molt inicials de la cobertura de necessitats i la qualitat de vida 
de la persona amb TN. Raó per la qual és necessari un Programa d’acollida i suport a la persona 
cuidadora. 
 
Des d’aquesta àrea s’impulsa la implicació de diferents  familiars cuidadors (i de persones 
cuidadores no familiars) com a mesura per a combatre la sobrecàrrega en les tasques pròpies de 
la cura i atenció constant que requereix una persona amb trastorn neurocognitiu major. 
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Les accions tindran en compte la situació derivada de l’estat de la persona amb trastorn 
neurocognitiu; així com, les energies i recursos propis de la família. Les accions tenen la finalitat 
de que les persones cuidadores comptin amb una resposta assumible i adaptativa al moment que 
s’estigui vivint (segons el cicle vital del familiar cuidador, segons la fase i existència o no 
d’alteracions psicològiques i de la conducta, cohabitació, estat de salut del familiar cuidador, etc.).  
 
Les intervencions es centren en informar, formar, donar suport i gestionar els tràmits de 
prestacions socials. Com a eina fonamental en la intervenció es fa servir la psicoeducació per a 
que les persones afectades i famílies coneguin la natura de la malaltia, promovent l’autonomia, 
l’empoderament i la integració social. Amb les intervencions es proporciona informació sobre la 
malaltia, les seves conseqüències i el maneig dels diversos problemes, a més d'entrenament en 
habilitats per a cuidar i cuidar-se millor. Les intervencions es fan per a cobrir les demandes 
d'informació i capacitació que garanteixin unes atencions adequades,  des del reconeixement i la 
valoració de les tasques que fa el familiar cuidador, establint una comunicació amb la persona 
que cuida que permeti la seva participació en la presa de decisions, una major percepció de 
control i implicació en l'atenció. 
 
Segons la perspectiva integral d’atenció, el seguiment i escolta activa al familiar cuidador són 
fonamentals durant tot el procés vivencial. La tasca de cura comporta un gran impacte, 
generalment aquest efecte s’associa a l’aparició d’una varietat de problemes de l’àmbit físic, 
psíquic i sòcio-familiar, ja que implica la realització de múltiples activitats que fan que la vida de 
la persona cuidadora es vegi condicionada al seu paper de cura. Entre les més freqüents, es 
troben: fatiga, insomni, cefalees, lumbàlgies, problemes gastrointestinals, depressió, ansietat i 
una disminució del funcionament dels sistema immune. 
 
Els objectius generals d’aquesta àrea són: 

- Oferir informació sobre la malaltia i els recursos disponibles. 
- Millorar l’estat emocional del familiar cuidador i prevenir la sobrecàrrega. 
- Acompanyar a la família durant el procés de la malaltia. 
- Capacitar i millorar habilitats per a afrontar les atencions a la persona amb TN. 
- Promoure l’atenció del familiar cuidador a sí mateix (autocura). 
- Oferir suport tècnic que afavoreixi la informació adient; així com, la coordinació i 

derivació a altres agents socials implicats. 
 

Aquesta àrea s’organitza en cinc eixos d’intervenció. 
 

- Informar i orientar 
- Formació 
- Suport en el tràmit de prestacions i recursos socials 
- Coordinació i derivació 
- Acollida i seguiment LNP 

 
 
En aquesta Àrea es porta a terme el servei d’ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DEL 
Familiar cuidador. La sobrecàrrega fa referència a quan l’atenció sobrepassa la pròpia capacitat 
física i mental del familiar cuidador i cuidar es conforma en un fet estressant crònic. La càrrega es 
percebuda de formes molt diferents. Les tasques més estressants poden ser la higiene de la 
persona amb TN, la deambulació constant (vagabundeig), la repetició, etc. També les 
característiques pròpies del familiar cuidador i de la família condicionen especialment el risc de 
patir sobrecàrrega; així com, les variables contextuals (demogràfiques, culturals, 
socioeconòmiques). És convenient explorar envers aquestes amb la finalitat de trobar estratègies 
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d’afrontament i prevenir situacions de risc. Es realitza suport emocional a la persona cuidadora, 
individual o familiar. S’explica els programes de suport emocional, intervencions psicoeducatives 
o grups de familiars cuidadors.  
 
Un dels objectius d’aquest servei és el d’obtenir la màxima informació possible sobre la vivència 
personal de cada familiar cuidador i detectar els casos on es presenten més dificultats en la cura 
per tal de dissenyar estratègies de suport al familiar cuidador.  
 
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 
familiars cuidadors s'administra un qüestionari que permet detectar la presència de sobrecàrrega, 
la entrevista sobre la càrrega del cuidador de Zarit i Zarit. 
 
L’Associació ha realitzat un suport formal a aquestes famílies sense envair mai la llibertat del 
familiar cuidador qui decideix voluntàriament si accepta aquest acompanyament que oferim.  
 
 

4.1.1.5.8. PREVENCIÓ 

 
La perspectiva de PREVENCIÓ està als orígens de l’entitat. Les activitats de prevenció són aquelles 
que marquen els seus objectius en la potenciació de les capacitats i habilitats cognitives, 
impulsant el reforç de la reserva cognitiva; així com, també és una eina que ens permet detectar 
alteracions en la cognició i per tant potencien el diagnòstic primerenc.  
 
 

4.1.1.6. INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE (ILN) 
 
A aquest punt expressem el diferent serveis que s’ofereixen a ILN, amb el codi de registre al 
RESES, i posteriorment destaquem a la població a la que va dirigit cada servei i la seva 
calendarització. 
 
L’Institut Lerin Neurocognitive comprèn els següents serveis:  
 
1. Unitat de Memòria (S06346):  

1.1. Unitat Estimulació Cognitiva. Fases inicials  
1.2. Servei Rehabilitació 
1.3. Prevenció:  

1.3.1. tallers cognitius per a persones amb alteracions cognitives i deteriorament 
cognitiu lleuger;  

1.3.2. taller entrenament de la memòria (S06346) 
2. Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer -Centre Terapèutic- (S08070, F21182) 
3. Servei d’Ajuda a Domicili (S09364) 
 
 
Detall resumit dels serveis: 
 

1. UNITAT DE MEMÒRIA 
 

1.1. UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA 
 
Atenció fases inicials 
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Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10.00 a 13.00h; Dimarts i dijous de 10.00 a 13.00h 
Descans de dos setmanes en el període de Nadal, una setmana a Setmana Santa i una setmana a 
l’agost.  
 
 

1.2. REHABILITACIÓ COGNITIVA 
 
Durant els últims anys, des del servei d’estimulació de l’Associació s’ha observat una demanda 
creixent de persones amb Dany Cerebral Adquirit, per la qual cosa, es va obrir el 11/05/2021 una 
línia de Rehabilitació i estimulació cognitiva en Dany Cerebral Adquirit, amb la finalitat de donar 
cobertura a aquesta demanda creixent. 
 
L’horari del servei REHABILITACIÓ ha estat els dimarts i dijous de 8:30h a 9:30h, descansant dos 
setmanes en el període de Nadal i una setmana a l’Agost.  
 
Respecte les persones usuàries del grup TALLERS PER A ALTERACIONS COGNITIVES i del CENTRE 
TERAPÈUTIC s’han respectat els horaris de cada grup/servei però, des del servei REHABILITACIÓ, 
el neuropsicòleg referent del servei ha realitzat les valoracions inicials, seguiment terapèutic i ha 
donat pautes d’actuació específiques tant a persones responsables de sala com a familiars 
cuidadors. La freqüència de revisió, actualització i adaptació de les sessions computeritzades ha 
estat d’un cop setmanal per a cada persona usuària des del seu inici al servei. 
 
 

1.3. PREVENCIÓ. UNITAT DE LA MEMÒRIA:  
 

1.3.1. TALLERS COGNITIUS PER A PERSONES AMB ALTERACIONS 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. Les persones usuàries presenten lleus alteracions de memòria i d’altres 
capacitats cognitives.  
 
El taller es duu a terme dilluns i dimecres de 15:45h a 17:45h (descans a l’agost). 
 
 

1.3.2. TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA (GIMNÀSIA MENTAL) 
 
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. 
 
L’origen d’aquest taller va ser les queixes de memòria que afecten als familiars cuidadors. 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.  
 
El taller es duu a terme el dimarts de 15.45-17.45h, dijous 10.00h-11.30h i dijous 17.30-19.00h. 
Descans a juliol i agost. 
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2.  CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER (CENTRE TERAPÈUTIC) 
 
El CENTRE TERAPÈUTIC es un Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer que va obrir al 2010, va ser 
acreditat per la Generalitat de Catalunya al 2011. És un centre especialitzat en l’atenció de les 
persones amb trastorn neurocognitiu en totes les fases de la malaltia. 
 
Horari de 08.00h a 18.00h de dilluns a divendres i de 09.00h a 17.00h els dissabtes.  
 
 

3. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
 
Servei que realitza l’atenció a l’àmbit domiciliari, acreditat per la Generalitat de Catalunya al 2017. 
 
Horari de dilluns a divendres de 8.00h a 19.00h. Serveis: 
 

- Estimulació cognitiva 
- Acompanyament 
- Higiene 
- Orientació i adequació de la llar: ajudes tècniques 

 
 

4.2. RESULTATS OBTINGUTS 
  

4.2.1. UNITAT DE MEMÒRIA: UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA. PERSONES AMB 

DETERIORAMENT COGNITIU I FASES INICIALS TN 
 
 

4.2.1.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ 
 
Durant l’any 2021 s’han atès un total de 42 persones usuàries. S’han cursat 21 altes i 12 baixes. 
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El motiu de baixa principal de la Unitat d'Estimulació Cognitiva ha estat, en la mateixa proporció, 
a un canvi dins el mateix programa d'atenció integral de l'Associació cap al Centre diürn 
Especialitzat en Alzheimer amb un 22%, a un canvi del lloc de residència amb un 22%, i a causa 
de no haver superat el període d'adaptació inicial amb un 21%. Un 14% s'ha donat de baixa amb 
la intenció d'allargar les vacances d'estiu, i un altre 14% perquè han canviat cap a un servei de 
Centre de Dia públic de la Seguretat Social. El 7% restant de les baixes han sigut degudes per 
defunció de la persona usuària. 
 

 
 
 
 

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 
d’Estimulació Cognitiva.  
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Pel que fa el tipus de diagnòstic de les persones usuàries es distribueix de la següent manera.  Un 
69% presenten un deteriorament cognitiu no especificat, un 18% demència tipus Alzheimer, un 
8% Parkinson i un 5% restant altres patologies de causa vascular.  
 
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC PEERSONES USUSARIES 
 
A continuació, en aquest apartat, detallem el perfil de les persones que han assistit al servei de la 
Unitat d’Estimulació Cognitiva. En primer lloc, volem destacar que el perfil mitjà que assisteix a la 
UEC és d’una dona, que viu a Reus, casada, de 72 anys i que acudeix amb una intensitat de 3 dies 
per setmana. 
 
A continuació descrivim els resultats del perfil demogràfic de les persones usuàries que han 
assistit a la UEC al llarg de l’any 2021 per a tenir una visió més complerta. 
 
GÈNERE: Un 67% de les persones ateses han estat dones i un 33% han estat homes. 
 

 
 
 
ESTAT CIVIL: La majoria, amb un 61% són casats/des, un 32% són persones vídues i un 7% 
separades. 
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PROCEDÈNCIA: Del total de persones usuàries que han acudit a la UEC, el 57% viuen a Reus, 
mentre que un 5% resideixen a altres municipis del Baix Camp i el 38% restant viuen a altres 
municipis de fora de la comarca. 
 
 
 

 
 
 
GRUPS D’EDAT: L’edat mitja del total de persones usuàries que han assistit a la UEC és de 72,2 
anys. El grup majoritari de persones usuàries tenen entre 70 i 74 anys i representen un 28,6% del 
total, seguit d’un 23,8% que tenen entre 75 i 79 anys, un 16,7% tenen entre 80 i 84, un 14,3% 
tenen 64 o menys anys, un 9,5% tenen entre 65 i 69 anys, i un 7,1% tenen 85 anys o més.  
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INTENSITAT D’ASSISTÈNCIA: un 55% de les persones ho han fet amb una intensitat de 3 dies a la 
setmana, un 40% han assistit 2 dies a la setmana, i un 5% han assistit 5 dies a la setmana.  
 

 
 
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC FAMILIARS CUIDADORS  
 
A continuació, en aquest apartat, detallem el perfil dels familiars cuidadors referents de les 
persones usuàries que assisteixen al servei de la Unitat d’Estimulació Cognitiva. En primer lloc, 
volem destacar que el perfil mitjà de persona cuidadora és el de una dona, filla de la persona 
usuària, que conviu amb la persona amb la malaltia, està casada, resideix a Reus i té 61 anys.  
 
A continuació descrivim els resultats del perfil demogràfic de familiars cuidadors de l’any 2021 
per a tenir una visió més complerta. 
 
CONVIVÈNCIA: El 67% de familiars cuidadors conviu amb el familiar amb trastorn neurocognitiu 
de forma continuada. 
 
PARENTIU FAMILIAR: El 57% són el espòs/a o parella sentimental, un 38% són fills/es; i un 5% 
tenen un altre parentiu (amistat).  
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GÉNERE: un 62% són dones i el 38% són  homes. 
 

 
 
ESTAT CIVIL: Del total de familiars cuidadors de la UEC a l’any 2021, el 83% estan casades, el 12% 
estan separats/des, un 2% són vídues i un 3% són solters/es. 
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PROCEDÈNCIA: Del total de familiars cuidadors de la UEC a l’any 2021, un 48% resideixen a la 
ciutat de Reus, mentre que un 12% són de municipis del de la comarca del Baix Camp,  i el 40% 
restant resideixen a altres poblacions del Camp de Tarragona. 
 

 
 
 
 
 
GRUPS D’EDAT: La mitja d’edat del total és de 61 anys. El 4,8% són menors de 40 anys, el 14,3% 
tenen entre 40-49 anys, el 21,4% tenen entre 50-59 anys, el 14,3% tenen entre l’interval de 60-
69 anys, el 35,7% tenen entre 70-79 anys, i el 9,5% tenen 80 anys o més. 
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4.2.1.3. VALORACIÓ 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 la gràfica podem observar les puntuacions obtingudes pel grup de persones usuàries en el test 
de cribratge MEC. 
 
 

 
 
 
Es pot observar com la majoria de persones obtenen un rendiment superior als 25 punts, indicatiu 
de deteriorament cognitiu lleu. Aquesta franja suposa un 55% de les persones usuàries (33% 
obtenen una puntuació entre 35-30 punts, i 33% entre 29-25 punts). D’altra banda, observem 
que un 20% 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 8% dels usuaris. Per últim un 6% de les persones usuàries 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. Global Deterioration Scale – Functional Assessment Stages (Reisberg). 
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En el gràfic es mostra que el 21% de persones usuàries 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 45% de les persones assistents 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 21% 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.  
 
El 10% 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 només 
un 3% estan en el nivell 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, 
respectivament. També un 0% està en 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.  
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4.2.1.4. VALORACIÓ ACTIVITATS VIDA DIÀRIA 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts en l'Escala d'Activitats de la Vida Diària del Test 
Barcelona II. 
 
ACTIVITATS BÀSIQUES 2021:  

 
 
En el gràfic podem observar que un 92% 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 8% 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 2021:  

 
 
En el gràfic es mostren les puntuacions de les activitats instrumentals-avançades. Es pot observar 
que un 75% de les persones usuàries presenta una dependència moderada-severa per a les 
activitats més complexes, i un 25% una dependència lleu-moderada. 
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4.2.1.5. LOGOPÈDIA 
 
Durant l’any 2021 s’han dut a terme sessions logopèdiques setmanals en petits grups a la Unitat 
d’Estimulació Cognitiva; així com, també, s’han dut a terme sessions en grup gran de forma 
quinzenal, s’han beneficiat d’aquestes activitats un total de 42 persones usuàries. 
 
 

4.2.1.6. SESSIONS TERÀPIES NO FARMACOLÒOGIQUES 
 
Indiquem el nombre de sessions dutes a terme a la Unitat d’Estimulació Cognitiva de la Unitat de 
Memòria. 
 

 
 
ÀREA COGNITIVA:  
 
S’han dut a terme un total de 1.162 sessions 
 

 
 
TERÀPIA D’ORIENTACIÓ A LA REALITAT: Al llarg de l’any 2021 s’han dut a terme 228 sessions. 
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ESTIMULACIÓ COGNITIVA (EC): Al llarg de l’any 2021 s’han dut a terme 312 sessions 
 
ESTIMULACIÓ COMPUTERITZADA: Al llarg de l’any 2021 s’han dut a terme 622 sessions; 234 són 
sessions amb el programa Guttmann NeuroPersonal Trainer i 428 són sessions amb NeuronUp..  
 
 
ÀREA FÍSIC FUNCIONAL 
 
S’han dut a terme un total de 216 sessions 
 

 
 
PSICOMOTRICITAT: Al llarg de l’any 2021 s’han dut a terme 72 sessions 
ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA (AVD): Al llarg de l’any 2021 s’han dut a terme 144 sessions 
 
 
ÀREA EMOCIONAL 
 
S’han dut a terme un total de 248 sessions 
 

 
TERÀPIA DE REMINISCÈNCIA: Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 72 sessions 
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MUSICOTERÀPIA: A l’any 2021 entre totes les persones usuàries han realitzat un total de 9 
sessions 
 
LABORTERÀPIA: Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 96 sessions 
 
SOCIALITZACIÓ:  
L’horari està plantejat amb un “intermedi-cafè” on es potencia la socialització entre les persones 
usuàries. Degut a la situació de pandèmia de la COVID-19 que hem continuat vivint al llarg del any 
2021 i amb l’objectiu de prevenir el contagi les socialitzacions externes al centre es van cancel·lar. 
 
TERÀPIA D´ESTIMULACIÓ EMOCIONAL (T2E®):  
La teràpia d’estimulació emocional (T2E®) és una teràpia no farmacològica creada per la Fundació 
Maria Wolff específica per treballar les emocions. Amb aquesta teràpia es millora la depressió, la 
conducta i els interventors han reportat millores en l’apatia. Mitjançant aquesta teràpia es viuen 
sensacions i emocions caigudes en desús o mai sentides com la passió amorosa, sentir-se 
triomfants o desfer-se per tendresa. També es treballen en sessions sentir emocions pròpies de 
països i que al nostre no tenen un nom per a designar aquesta emoció concreta   
 
Les sessions realitzades han estat: metodologia i format de la teràpia T2E®, la cohesió grupal, el 
riure, la gratitud, la força física, la tendresa, la  il·lusió, la confiança, l’ optimisme, la 
responsabilitat, la vivacitat, l’harmonia, la llibertat, la curiositat, la confortabilitat, l’acollida, 
l’empatia, gaudir, la felicitat, la compassió, l’admiració, la plenitud, passió amorosa, passió vital, 
atractiu, riure  exprés, esperança, orgull exprés, interès exprés, sorpresa, i il·lusió, el hyggie, 
geborgenheit, dolce far niente, la gelassenheit, nuannaarpoq, plenitud, nuannaarpoq, i 
esperança. 
 
Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 35 sessions a la UEC. 
 
 

4.2.1.7. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DEL FAMILIAR CUIDADOR 
 
En el gràfic observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 
familiars cuidadors de les persones usuàries de la UEC.  
 

 
Com es pot observar en la gràfica el 57% de les persones cuidadores obtenen una puntuació 
inferior a 47, indicant així absència de sobrecàrrega. Un 36% dels familiars cuidadors puntuen 
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entre 47 i 55 punts, mostrant un grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 7%, 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 42 famílies, i s’han portat endavant 21 acollides de noves famílies i persones 
usuàries.  
 
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, sí es porta a terme orientació, per exemple, respecte a 
localitzadors; 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; PADES, etc). 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, Hospitals de dia, 
Geriatria Hospital de Sant Joan, PIUS Valls i altres. 
 
 

4.2.1.9. ALTRES ACTIVITATS 
 
CAMINADA POPULAR “Jo marco el ritme” 1/03/2021 amb l’objectiu de donar visibilitat a la 
Malaltia d’Alzheimer.  
 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS DE REUS 
Amb la col·laboració de Victoria, portem realitzant des de fa 2 anys una activitat de lectura de 
contes un divendres al mes. Aquest any 2021 la Victoria ens ha llegit fragments que relataven 
petites històries que succeïen a diversos llocs emblemàtics de Reus i on les persones usuàries han 
pogut compartir les seves vivències o anècdotes arrel d’aquestes historietes. A més, cada cop que 
la Victoria ens ha visitat ens ha portat llibres relacionats amb la temàtica i que les persones 
usuàries interessades se’ls han endut per llegir a casa. Al llarg del any 2021 totes les persones 
usuàries que han participat s’han mostrat interessades i han gaudit de l’activitat. 
 
 

4.2.1.10. RESULTATS ENQUESTES DE SATISFACCIÓ  
 
A finals del 2021, com cada any, s’ha passat  una enquesta de satisfacció a les persones usuàries 
i als seus familiars cuidadors 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. Cal destacar 
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que el nivell de satisfacció general per part de les persones usuàries 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. 
 
 
ENQUESTA DE SATISFACIÓ A LES PERSONES USUÀRIES DE LA UEC 2021 
 
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. 
 
-T'agrada assistir a la UEC? Al 52% li agrada molt assistir a la Unitat de Memòria, mentre que el 
48% restant li agrada. No hi ha cap persona usuària que no ali agradi assistir a la UEC.  
 
-T'agrada l'horari del servei? El 56% li agrada l’horari del servei, mentre que el 44% restant li 
agrada molt. No hi ha cap persona usuària que no li agradi el horari de servei.  
 
- T'agrada la distribució horària: dues sessions diferents separades per descans? El 60% li agrada 
la distribució horària de dues sessions diferents separades per descans, mentre que el 40% 
restant els hi agrada molt.  
 
- T'agrada que tanquem per vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu)? Un 72% els hi agrada que 
tanquin per vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu), un 24% els hi agrada molt que tanquin per 
aquestes dates, i un 4% que no els hi agrada.  
 
- T'agrada la tasca que realitzen els diferents professionals de la UEC? El 79% els hi agrada molt 
la tasca que realitzen l’equip professional de la Unitat de Memòria, mentre que el 21% restant 
els hi agrada.  
 
- T'agraden els diferents tallers que es realitzen? Al 56% els hi agrada molt els diferents tallers 
que es realitzen, mentre que el 44% restant, els hi agrada.  
 
-Estimulació Emocional: Un 12% de les persones usuàries no han respòs. De les persones usuàries 
que sí han contestat: el 54% els hi agrada molt i a l’altre 45% restant els hi agrada.  
 
-Psicomotrocitat: Un 8% de les persones usuàries no han respòs. De les persones usuàries que sí 
han contestat: el 52% els hi agrada molt, a l’altre 43% els hi agrada i al 4% no els hi agrada. 
 
-AVD's: Un 64% els hi agrada realitzar activitats de la vida diària, un 32% els hi agrada molt i un 
4% que no els hi agrada realitzar aquestes activitats.  
 
-Estimulació cognitiva individual computeritzada (ECIC): Un 48% els hi agrada molt realitzar 
estimulació cognitiva individual computeritzada, un 40% els hi agrada, i un 12% no els hi agrada 
fer aquesta estimulació.  
 
-Laborteràpia: A un 54% de les persones usuàries els hi agrada molt fer laborteràpia, a un 42% els 
hi agrada, només i a un 4% no els hi agrada fer laborteràpia.  
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-Logopèdia en petit grup: Un 12% de les persones usuàries no han respòs. De les persones 
usuàries que sí han contestat: el 54% els hi agrada molt, a l’altre 41% els hi agrada i al 4% no els 
hi agrada. 
 
-Activitats especials/fora de l’horari: Un 16% de les persones usuàries no han respòs. De les 
persones usuàries que sí han contestat: el 38% els hi agrada molt, a l’altre 52% els hi agrada i al 
10% no els hi agrada. 
 
-Sortides i activitats de socialització: Un 8% de les persones usuàries no han respòs. De les 
persones usuàries que sí han contestat: el 39% els hi agrada molt, a l’altre 57% els hi agrada i al 
4% no els hi agrada. 
 
-Creus que hi ha bon ambient en el teu grup? Totes les persones usuàries que han contestat 
aquesta pregunta creuen que sí que hi ha bon ambient en el seu grup.  
 
-Et sents còmode amb el teu grup de companys? Totes les persones usuàries han contestat que 
es senten còmodes amb el seu grup de companys i companyes. 
  
- Recomanaries a altres persones que vinguessin a la UEC? Totes les persones usuàries que han 
contestat aquesta pregunta recomanarien a altres persones que vinguessin a la Unitat de 
Memòria.  
 
ENQUESTES SATISFACCIÓ FAMILIARS CUIDADORS UEC: 
 
El grau de satisfacció general dels familiars de la Unitat de Memòria és notable, amb 8,3 punts.  
Es pot observar en la gràfica, que els familiars cuidadors presenten una molt alta satisfacció, i que 
els aspectes millor valorats són l’accessibilitat professional i el tracte i l’actitud, sent valorats amb 
més de 9,05 punts. Tanmateix, es troben molt satisfets respecte a (9-8,5 punts) la competència 
tècnica, la capacitat de resolució de problemes, empatia i la rapidesa amb la que s’atén la consulta 
familiar.  
Les puntuacions entre 8 i 9, ens indica que els familiars cuidadors estan notablement satisfets en 
quant l’equipament i confortabilitat de les instal·lacions, l’organització i funcionament, l’atenció i 
assessorament social, horaris d’atenció i entrevistes familiars; l’atenció terapèutica, l’atenció a 
necessitats bàsiques, el coneixement sobre el funcionament del centre, ha suposat un benefici 
per la seva família, impacte en la qualitat de vida de la persona usuària, seguiment de les 
referents, informe periòdic, valoració respecte les expectatives, permet viure en el domicili 
habitual en millors condicions, millora la qualitat de vida de la persona amb la malaltia i 
proporciona atenció que potencia l’autonomia de la persona amb la malaltia. El familiar cuidador 
se sent més acompanyat en el procés de la malaltia i se sent més tranquil; se sent amb un millor 
estat d’ànim i se sent més motivat i dorm o descansa millor.  
 
El familiar valora amb més d’un 7,5 punts l’enteniment de malaltia i el seu maneig, se sent més 
segur i recolzat. Finalment, veiem que el que el familiar cuidador valora menys positivament 
(entre 7 i 6 puts) és el fet de dedicar més temps per a si mateix,  la millora del seu estat de salut 
general i el que li ha servit per relacionar-se amb altres persones.  
 
Referent a les valoracions referents a les mesures COVID, s’obté una puntuació de 8,96 en quant 
a que les mesures del centre són les adequades a la situació. Els familiars cuidadors estan molt 
satisfets que l’entitat compte amb beques (puntuat amb 9,5).  
 
- Recomanaria vostè el servei de la UEC de la Unitat de Memòria? Tothom recomanaria aquest 
servei a la resta de població.  
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4.2.2. UNITAT DE MEMÒRIA: REHABILITACIÓ I ESTIMULACIÓ NEUROPSICOLÒGICA EN 

DANY CEREBRAL ADQUIRIT 
 
CRITERIS D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ: 
 
Criteris d’admissió general: 

- Persona amb DCA que, un cop acabada la fase de rehabilitació post-aguda, segueix 
presentant problemes cognitius, emocionals, socials i també a nivell de reinserció social, 
familiar i/o professional. 
 

Criteris d’exclusió: 
- Que la persona tingui menys de 18 anys. 
- Que la persona presenti un estat vegetatiu persistent. 
- Que la persona presenti trastorns de conducta molt greus en els que sigui pràcticament 

impossible la convivència i requereixin d’una supervisió contínua (agressivitat, conductes 
autolesives, destrucció d’objectes, etc.). 

- Que la persona necessiti d’un tractament molt complex i especialitzat, on no es puguin 
beneficiar o ser tractades correctament amb els recursos de la unitat. Si es dona el cas, 
s’estudiarà la recomanació o derivació cap a un recurs que disposi de les seves necessitats 
especials d’acord amb la seva situació. 

- Que la persona requereixi d’una atenció mèdica especial pròpia d’un entorn hospitalari. 
 
 

4.2.2.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ 
 
S’han cursat 5 altes i cap baixa al servei Rehabilitació. Del total de persones usuàries d’aquest 
servei, 3 són persones usuàries del grup Rehabilitació, 1 persona és usuària del Taller per a 
alteracions cognitives i 1 és persona usuària del Centre Terapèutic per beneficiar-se d’acord a 
intensitat, perfil individual i tipologia de grup terapèutic. 
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4.2.2.2. PERFIL DE POBLACIÓ 
 
PERFIL DIAGNÒSTIC 
 
Durant l’any 2021 el servei ha estat obert a persones que han patit DCA secundari a:  

− Accidents Cerebrovasculars (ACV): isquèmics o hemorràgics. 

− Traumatismes cranioencefàlics (TCE): lesions tancades i lesions penetrants. 

− Tumors cerebrals. 

− Hipòxia cerebral. 

− Infeccions cerebrals. 

− Altres situacions que hagin provocat un dany cerebral sobrevingut que es considerin 
beneficiaris/ies d’una rehabilitació cognitiva. 
 

Respecte al perfil diagnòstic 75% han patit un ACV i 25% seqüeles neurològiques secundàries a 
COVID-19. 
 

 
 
 
 
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC 
 
PRODECÈNCIA: pel que respecta a localització geogràfica, 60% persones usuàries són de Reus, 
20% procedeix de la zona Baix Camp i 20% procedeix d’altres territoris. 
 
EDAT: la mitja d’edat és de 58 anys. 
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GÈNERE: 60% homes i 40% són dones. 
 
 

4.2.2.3. ATENCIÓ I SESSIONS TERAPÈUTIQUES 
 
Durant l’any 2021 el servei ha admès un total de 5 persones usuàries i exclòs a 1 persona, qui va 
ser derivada al servei de logopèdia exclusivament. 
 
Les sessions són realitzades en el servei en que està inclosa la persona usuària que duu a terme 
la Rehabilitació. 
 
En total s’han realitzat 64 sessions personalitzades de rehabilitació i estimulació cognitiva 
mitjançant les plataformes Guttmann NeuroPersonalTrainer® i NeuronUP a persones usuàries del  
grup Rehabilitació, 44 sessions personalitzades a persones usuàries del Taller per a alteracions 
cognitives i 45 sessions personalitzades a persones usuàries del Centre Terapèutic. 
 

 
 
 
Per necessitats específiques, durant l’any 2021 el servei REHABILITACIÓ ha requerit de sessions 
complementàries de logopèdia en 1 persona usuària del grup TALLERS PER A ALTERACIONS 
COGNITIVES, sessions individuals de teràpia psicològica a 2 persones usuàries del GRUP 
REHABILITACIÓ i sessions individuals específiques de rehabilitació i estimulació cognitiva a 1 
persona usuària del CENTRE TERAPÈUTIC. 
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LOGOPÈDIA:  
Durant l’any 2021, s’han realitzat avaluacions logopèdiques a tres persones usuàries de la Unitat 
de Rehabilitació Cognitiva. A partir de les avaluacions realitzades, s’ha considerat necessari l’inici 
de tractament logopèdic d’ambdues d’elles, la tercera no ha necessitat aquest tipus de 
tractament i s’han donat pautes d’actuació i recomanacions tant als familiars cuidadors per via 
telefònica, com a les persones responsables de la sala on ha estat ubicada aquesta persona al 
centre per coordinar-se a l’hora de reforçar les habilitats i dificultats orals que s’han observat i 
refereix la persona. Les altres dues persones usuàries (una afectada per un accident 
cerebrovascular i l’altra amb sospita de demència frontó-temporal) han realitzat tractament 
logopèdic individual en sessions de 45 minuts, una d’elles a partir del setembre ha realitzat una 
sessió de forma quinzenal i l’altra a partir de novembre ha realitzat 3 sessions mensuals. En total 
s’han realitzat 14 sessions logopèdiques individuals durant l’any en aquest servei. La logopeda ha 
estat en contacte directe amb la família d’aquestes persones per comentar el que s’ha estat 
treballant a cada sessió i donar recomanacions per casa. 
 
 

4.2.3. CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER (CENTRE TERAPÈUTIC) 
 
 

4.2.3.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ 
 
El Centre diürn Especialitzat en Alzheimer compta amb 80 places. Amb les mesures COVID es van 
reduir a 64. Durant l’any 2021 el servei ha atès a 115 persones en total. Durant l’any s’han cursat 
54 altes i 37 baixes en total.  
 
 
A continuació, mostrem moviments d’ocupació de persones usuàries durant any: 
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ELS MOTIUS DE BAIXA DEL SERVEI HAN ESTAT:  
 
Majoritàriament, la baixa ha estat per ingrés a Residència, amb un 28% dels casos; un 17% per 
ingrés a un centre socio-sanitari; un 14% ha causat baixa per defunció de la persona i un 11% per 
centrar l’atenció en l’entorn del domicili. En menor mesura, un 8% ha cursat baixa per un canvi 
de domicili; un 6% per ingrés hospitalari de llarga durada i un 5% per no superar el període 
d’adaptació, el mateix percentatge de persones que han ingressat en plaça de CD pública. 
Finalment les baixes per claudicació familiar i per motius econòmics suposen un 3% en cada cas. 
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4.2.3.2. PERFIL DE POBLACIÓ 
 
PERFIL DIAGNÒSTIC PERSONES USUÀRIES CDEA 
 
En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics de les persones usuàries del Centre Diürn 
Especialitzat en Alzheimer.  
 

 
 
Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic de les persones usuàries es distribueix de la següent 
manera.  El 45% de les persones usuàries presenten un deteriorament cognitiu no especificat, un  
36% Malaltia d’Alzheimer, un 3% Parkinson, 3% Demència Fronto-Temporal, un 5% Demència per 
Cossos de Lewy, un 5% alteracions cognitives per Causes Vasculars, i el 3% restant altres 
patologies d’afectació neurològica.  
 
 
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC PERSONES USUÀRIES 
 
El perfil de la persona amb trastorn neurocognitiu que assisteix al Centre és d’una dona, de 85 
anys o més, casada i de la cuitat de Reus. Que acudeix a jornada completa amb intensitat diària. 
 
A continuació, detallem les dades demogràfiques més detallades de les persones usuàries del 
centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: 
 
 
GÈNERE: Les persones usuàries del Centre de Dia són predominantment de gènere femení (59%), 
mentre que hi ha un 41% homes.  
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EDAT: L’edat mitjana és de 77,9 anys. Referent als grups d’edat, un 26% són persones de 85 anys 
o majors. El segon grup més representatiu és el de 80 a 84 anys  i de 75 a 79 anys (22% cada un 
respectivament), de 70 a 74 anys suposen un 14%, els grups de 65 a 69 anys representen un 9%, 
i hi ha un 7% de les persones que són menors de 64 anys. 
 

 
PROCEDÈNCIA: Un 71% de les persones que acudeixen són de Reus, un 12% venen d’altres 
municipis de la comarca del Baix Camp i un 17% procedeixen de municipis d’altres territoris. 
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ESTAT CIVIL: Generalment, les persones que assisteixen són casades (59%), seguidament de 
persones viudes (35%). També acudeixen persones separades (3%) o solteres (3%). 
 

 
 
 
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. 
 
Un 28% tenen reconeguda una dependència moderada, grau I; un 32% té reconeguda una 
situació de dependència severa, que correspon a un grau II;  mentre que un 14% té 
reconeixement de gran dependència amb un grau III. Un 5% de persones usuàries, els han 
denegat grau. Hi ha un 18% de les persones usuàries que encara no tenen resolució definitiva, 
per tant encara tenen l’expedient en tràmit i un 3% que no tenen sol·licitat aquest tràmit. 
 

 

59%

35%

3% 3%

ESTAT CIVIL PERSONA USUÀRIA 2021 CDEA

CASAT/DA

VIUDO/A

SOLTER/A

SEPARAT/DA

3%

18%

5%

28%

32%

14%

GRAU DEPENDÈNCIA 2021 CDEA

NO SOL·LICITAT

Dependència EN TRÀMIT

Denegat

GRAU 1

GRAU 2

GRAU 3



69 
 

 
De les persones usuàries que tenen acord PIA, un 57% de les persones gaudeixen d’una Prestació 
Econòmica Vinculada al CDEA. 
 
 
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC FAMILIAR CUIDADOR 
 
El perfil familiar cuidador referent és d’una dona, d’entre 70 i 79 anys d’edat, casada i resident a 
la ciutat de Reus, i que és la parella de la persona usuària. Posteriorment detallem perfil. 
 
CONVIVÈNCIA: Un 73% conviuen amb el familiar cuidador; d’aquests un 94% dels familiars 
cuidadors ho fan de forma continua i un 6% amb períodes de convivència puntuals. 
 

 
 
GÈNERE: Principalment la figura del familiar cuidador és de gènere femení amb un 68%, mentre 
que els familiars cuidadors referents homes suposen un 32%. 
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EDAT: La mitjana d’edat és de 63 anys. El grup majoritari és d’entre 70 i 79 anys amb un 27%, 
seguidament un 26% de persones entre 50 i 59 anys. També un 26% tenen entre 60 i 69 anys 
mentre que un 13% tenen entre 40 i 49 i un 6% té 80 anys o més. Un 2% és menor de 40 anys.  
 

 
 
 
PROCEDÈNCIA: La majoria de familiars cuidadors resideixen a la ciutat de Reus (66%), un 17% ho 
fan a altres municipis de la comarca del Baix Camp i un7% viuen a territoris del voltant 
(principalment del Tarragonès i Alt Camp). 
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ESTAT CIVIL: La gran majoria, el 89%, estan casades; un 8% són persones solteres; un 2% són 
persones separades i un 1% són vídues.  
 

 
 
 
 
PARENTIU: La relació de parentiu entre familiar cuidador i persona usuària és principalment de 
matrimoni amb un 48%, tot i que un 44% són fills o filles. Un 8% tenen altres relacions de parentiu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

89%

1%

8%
2%

ESTAT CIVIL FAMILIAR CUIDADOR 2021 CDEA

CASAT/DA

VIUDO/A

SOLTER/A

SEPARAT/DA

48%

44%

8%

PARENTIU AMB LA PERSONA USUÀRIA 2021 CDEA

ESPOS/A o parella
sentimental

FILL/A

ALTRES



72 
 

4.2.3.3. VALORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA 
 

Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer es diferencien un total de 7 grups homogenis; això no 
obstant, els resultats que es presenten a continuació engloben a totes persones usuàries, sense fer 
distincions per grup de treball, fase de la malaltia ni sexe. A continuació es mostren els resultats de 
les persones usuàries que han passat pel programa durant l’any 2021.  
 
En la gràfica podem observar les puntuacions obtingudes en el test MEC.  
 

 
 

Com podem observar a la gràfica, les persones usuàries presenten una gran variabilitat en les 
puntuacions obtingudes en el test MEC. Un 8% obtenen  puntuacions superiors a 30 punts. 
 
El 15% obté una puntuació entre 25 i 29 punts, indicatiu d’un nivell de deteriorament cognitiu 
lleu; un 14% obté puntuacions entre 20 i 24 punts, indicant així un nivell de deteriorament 
cognitiu moderat; un 12%, puntuacions entre 15 i 19 punts, indicatives d’un nivell de dèficit 
cognoscitiu moderat-sever; el 16% obté puntuacions entre 10 i 14 punts, indicatives d’alteracions 
severes i, per últim, un 35% 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 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 es situa en els graus 1 i 2 
d’aquesta escala, que es correspondria amb un rendiment normal o amb un deteriorament 
cognitiu molt 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, que pateixen Dany Cerebral 
Adquirit.  
 
L’1% se situen en un grau 3, indicatiu de deteriorament cognitiu lleu.  El 10% es 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 16% de les persones usuàries 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 que es troben entre els dos graus de deteriorament, 
tot i que els hem inclòs al grup on més s’identificaven.  
 
El 71% de les persones usuàries 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% restant 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. 
 
 

4.2.3.4. ATENCIÓ FISIOTERAPÈUTICA 
 
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. 
 
A partir dels canvis esdevinguts en la gestió i organització del treball degut a la pandèmia per 
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 
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. Com a mesura de prevenció de 
contagis de COVID-19, cada sala-bombolla disposa de material per portar a terme la teràpia de 
psicomotricitat, d’aquesta manera no és necessari compartir-lo entre sales. A més a més, un cop 
per setmana es realitzen les sessions de psicomotricitat amb el/la fisioterapeuta, en elles es 
potencia la marxa per circuits amb obstacles, escala d’habilitats i escales-rampa al gimnàs; a més 
de realitzar els exercicis de mobilitat activa. En finalitzar les sessions, tot el material utilitzat es 
desinfectat. 
 
- Sessions individuals de fisioteràpia: Les sessions individuals de fisioteràpia es realitzen 
periòdicament a totes les persones usuàries, tenen una durada aproximada de 30 min. En elles 
es fa especial èmfasis al tractament del dolor, l’entrenament de l’equilibri i el control de tronc, el 
potenciament de la marxa i la millora de la resistència aeròbica, i l’estimulació de la mobilitat 
activa-assistida o passiva en els casos de demència severa. 
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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). 
 
Els valors de les gràfiques següents corresponen a les valoracions realitzades a les persones 
usuàries.  
 
Escala Tinetti 
  

 
 
 
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 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 2021, hi ha hagut un registre total de 13 caigudes succeïdes en el 
centre diürn 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, 
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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. 
 
 
Balanç Articular. Resultats del Balanç Articular, per regions corporals. 
 

 
 
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. 
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Balanç Muscular. Resultats del Balanç Muscular, per regions corporals. 
 

 
 
El balanç muscular es valora tenint com a referència l’Escala Daniels, aquesta escala puntua de 0 
a 5 la potencia muscular que presenten els músculs d’extremitats superiors i inferiors, i tronc. La 
puntuació obtinguda en l’Escala Daniels s’interpreta de la següent manera: puntuació 5/5: la 
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 és 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 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 i 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. 
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Estudi del dolor. Resultats de la valoració del dolor per prevalença de regions corporals. 
 

 
 
 
La valoració del dolor es composa 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. En la gràfica 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 suplement a les sessions individuals de fisioteràpia o en els casos on no es rep aquesta 
atenció (com en la Unitat d’Estimulació i Servei Rehabilitació Cognitiva), 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. 
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Durant l’any 2021, s’han beneficiat d’aquest servei 11 persones usuàries, i s’han realitzat 165 
sessions de fisioteràpia.  
 
En la majoria de casos (7 de les 11 persones usuàries), el servei s’ha contractat amb la finalitat 
d’augmentar l’activitat física de la persona, potenciar la musculatura i reeducar la marxa i 
l’equilibri. En els casos restants, el servei té com a finalitat reduir les àlgies de la persona amb 
tractaments passius i actius (quan la persona es mostra més col·laboradora). 
 
 
PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA PROFESSIONAL 
(“PROGRAMA DE CUIDADO AL CUIDADOR PROFESSIONAL”) 
 
El programa “Cuidado al cuidador professional” està destinat a l’equip professional 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 membres de l’equip van tornant-se (en base a un llistat prèviament 
fet i a noves incorporacions).  L’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 2021, s’han portat a terme 24 sessions per atendre a la persona cuidadora 
professional. A partir de juliol de 2021, aquest servei queda suspès a causa de la incidència de 
contagis per COVID-19. 
 
 
 

4.2.3.5. 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 2021 

 
 
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 23% 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. 
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El segueix un 32% de persones usuàries amb 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 10% presenta puntuacions de 31-40 mostrant una dependència severa-total, no té capacitat 
per a fer l'activitat de manera activa per si mateix/a. 
 
 
ACTIVITATS INSTRUMENTALS-AVANÇADES 2021 

 
 
En el gràfic es mostren les puntuacions de les activitats instrumentals-avançades. Es pot observa 
que un 87% de les persones usuàries presenta una dependència severa o total per a les activitats 
més complexes, un 9% una dependència moderada i un 3% una dependència lleu. Un 1% de les 
persones usuàries presenta autonomia per aquestes activitats. 
 
 

4.2.3.6. LOGOPÈDIA 
 
Durant l’any 2021, s’han realitzat dues valoracions logopèdiques a dues persones usuàries del 
centre terapèutic per demanda específica de la família. No s’ha considerat necessari l’inici de 
tractament individual en cap cas i s’han donat pautes d’actuació i recomanacions tant als familiars 
cuidadors per via telefònica, com a 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. Cap més persona usuària del centre terapèutic ha 
necessitat tractament logopèdic. 
Les avaluacions realitzades han estat totalment subjectives sota criteri de la professional.  
 
 

4.2.3.7. SESSIONS TERÀPIES NO FARMACOLÒOGIQUES 
 
Durant tot l’any 2021 s’han distribuït els espais de les Unitats Terapèutiques de la següent 
manera: 
 
La Unitat Terapèutica 1 (UT1) en quatre grups bombolla (grup 3, grup 4, grup5 i grup 6); i la Unitat 
Terapèutica 2 (UT2) en tres grups bombolla (grup 7, grup 8 i grup 9). Essent grups d’entre 6 i 12 
persones. Cap a finals de l’últim trimestre de l’any, millorant la situació pandèmica, es realitza 
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una reorganització de taules i cadires, l’aforament s’ha anat ampliant, adaptant-se a les mesures 
de prevenció. 
 

- Durant l’any 2021 han passat per la Unitat Terapèutica 1 un total de 80 persones usuàries. 
4 bombolles de convivència 

 
- Durant l’any 2021 han passat per la Unitat Terapèutica 2 un total de 72 persones usuàries. 

3 bombolles de convivència 
 

 

4.2.3.7.1. UNITAT TERAPÈUTICA 1 

 
Durant l’any 2021 s’han dut a terme a la Unitat Terapèutica 1 un total de 5.071 INTERVENCIONS 
TERAPÈUTIQUES NO FARMACOLÒGIQUES.  
 
Les teràpies que es duen a terme es distribueixen en tres grans blocs:  
 
per un costat tenim les teràpies de l’Àrea cognitiva, aquest any s’han impartit 2.990 sessions, el 
qual suposa un 59% del total; d’altra banda, tenim les teràpies de l’Àrea emocional, en la qual 
durant aquest any s’han dut a terme un total de 877 sessions, és a dir, un 17% de les sessions 
totals; i finalment, en tercer lloc, tenim les teràpies que fan referència a l’Àrea Físic-Funcional; 
durant aquest any s’han dut a terme un total de 1.238 sessions, el qual suposa un 24% del total 
de sessions dutes a terme. 

 
 
 
 
 
TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES. ÀREA COGNITIVA 
 
Les sessions s’han distribuït de la següent manera: dues sessions diàries d’Estimulació Cognitiva, 
una sessió diària de Teràpia d’Orientació a la Realitat i una sessió setmanal d’Estimulació 
sensorial. 
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De les 2.990 sessions realitzades dins l’Àrea Cognitiva, un 74% han estat sessions d’Estimulació 
Cognitiva, un 17% han estat sessions de Teràpia d’Orientació a la Realitat,  un 6% han estat 
sessions d’Estimulació Sensorial i un 3% han estat sessions de Rehabilitació Cognitiva. 
 
 
TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES. ÀREA EMOCIONAL 
 
Cada grup té establertes dues sessions setmanals de la Àrea Emocional. Les teràpies s’alternen 
equitativament cada dues setmanes, quedant distribuïdes de la següent manera: Una sessió de 
Teràpia d’Estimulació Emocional que s’alterna amb una sessió de Teràpia de Reminiscència, i una 
sessió de Musicoteràpia que s’alterna amb una sessió de Laborteràpia. 
 
En referencia a la teràpia de Socialització, es treballa amb profunditat en dies concrets on es 
preparen activitats lúdic-festives per a celebrar sortides del centre o festes populars. D’altra 
banda, val a dir que dia a dia es produeixen intercanvis socials de forma espontània entre les 
persones usuàries de la Unitat Terapèutica 1 on es pot observar com s’han generat relacions 
estretes i afectives entre algunes persones usuàries. 
 
No s’han dut a terme sessions de Doll Therapy, ja que no s’ha valorat adequada per a les persones 
usuàries que han integrat la Unitat Terapèutica 1. 
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De les 877 sessions realitzades dins l’Àrea Emocional, un 26% (228 sessions) han estat  
d’Estimulació Emocional, un 23% (202 sessions) han estat de Laborteràpia, un altre 23% (202 
sessions) han estat de Musicoteràpia, un 20% (177 sessions) han estat sessions de Reminiscència, 
un 3% (25 sessions) han estat sessions de Teràpia assistida amb gossos, un 1% (8 sessions) han 
estat sessions de Teràpia de socialització i un 4% (35 sessions) han estat sessions amb teràpia 
assistida amb gossos. 
 
La teràpia d’estimulació emocional (T2E®) és una teràpia no farmacològica creada per la Fundació 
Maria Wolff específica per treballar les emocions. Amb aquesta teràpia es millora la depressió, la 
conducta i els interventors han reportat millores en l’apatia. Mitjançant aquesta teràpia es viuen 
sensacions i emocions caigudes en desús o mai sentides com la passió amorosa, sentir-se 
triomfants o desfer-se per tendresa. També es treballen en sessions sentir emocions pròpies de 
països i que al nostre no tenen un nom per a designar aquesta emoció concreta. 

 
Les sessions realitzades han estat: metodologia i format de la teràpia T2E®, la cohesió grupal, 
el riure, la gratitud, la força física, la tendresa, la  il·lusió, la confiança, l’ optimisme, la 
responsabilitat, la vivacitat, l’harmonia, la llibertat, la curiositat, la confortabilitat, l’acollida, 
l’empatia, gaudir, la felicitat, la compassió, l’admiració, la plenitud, passió amorosa, passió vital, 
atractiu, riure  exprés, esperança, orgull exprés, interès exprés, sorpresa, i il·lusió, el hyggie, 
geborgenheit, dolce far niente, la gelassenheit, nuannaarpoq, plenitud, nuannaarpoq, i esperança. 
 
 
TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES. ÀREA FÍSIC FUNCIONAL 
 
Les sessions s’han distribuït de la següent manera: una sessió diària de Psicomotricitat, una sessió 
setmanal de Teràpia d’Activitats de la Vida Diària i una sessió setmanal d’Horticultura.  
 

 
 

 
De les 1.238 sessions realitzades dins l’Àrea Físic-Funcional, un 71% han estat sessions de 
Psicomotricitat, un 19% han estat sessions de Teràpia d’Activitats de la Vida Diària i un 10% han 
estat sessions de Teràpia Hortícola.  
 
Degut a la situació excepcional de la COVID-19, durant tot l’any 2021 no s’ha pogut fer servir les 
instal·lacions creades per a portar a terme el Taller de Cuina. A la Unitat Terapèutica 1 per 
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respectar les bombolles, les persones usuàries no podien accedir a l’espai terapèutic establert 
per a aquest taller, el qual es troba ubicat al mòdul de la Unitat Terapèutica 2. Això no obstant, 
tot i que no s’han fet servir les instal·lacions destinades a la cuina, sí s’han fet tallers amb aquest 
contingut realitzant sessions amb els productes que adquirim de l’hort de la Unitat. 
 
 

4.2.3.7.2. UNITAT TERAPÈUTICA 2 

 
Durant l’any 2021 s’han dut a terme a la Unitat Terapèutica 2 un total de 2.276 INTERVENCIONS 
TERAPÈUTIQUES NO FARMACOLÒGIQUES.  
 
Les teràpies que es duen a terme es distribueixen en tres grans blocs:  
 
per un costat tenim les teràpies de l’Àrea cognitiva, aquest any s’han impartit 1.074 sessions (47% 
del total), d’altra banda, apliquem les teràpies de l’Àrea emocional de la qual s’han dut a terme 
un total de 516 sessions (22% de les sessions totals) i també apliquem les teràpies que fan 
referència a l’Àrea Físic-Funcional; durant aquest any s’han dut a terme un total de 718 sessions 
(31% del total de sessions). 
 

 
 
 
TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES.  ÀREA COGNITIVA  
 
Cada grup té establertes: dos sessions diàries de Teràpia d'Orientació a la Realitat i una sessió 
diària d’Entreteniment cognitiu. 
 
Al grup 7 la distribució setmanal és la següent: dos sessió d'estimulació cognitiva i dos sessions 
d'estimulació sensorial. Hi ha sessions terapèutiques que s’alternen equitativament cada dues 
setmanes, quedant distribuïdes de la següent manera una sessió d'estimulació cognitiva i un altre 
sessió d'estimulació sensorial. 
 
En els grups 8 i 9 la distribució setmanal és la següent: una sessió d’estimulació cognitiva i dos 
sessions d'estimulació sensorial. 
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De les 1.074 sessions realitzades dins l’Àrea Cognitiva, un 9% (95 sessions) han estat pròpiament 
sessions d’Estimulació Cognitiva. Un 24% (260 sessions) han estat sessions d’entrenament 
cognitiu, les quals són activitats que impliquen activar i estimular les diferents capacitats i 
funcions cognitives amb diferents materials i formats,  jocs cognitius i activitats de motricitat fina 
adaptades a l’estimulació cognitiva. Un 52% (578 sessions) han estat sessions de Teràpia 
d’Orientació a la Realitat. Un 13% (141 sessions) han estat sessions d’Estimulació Sensorial. 
 
 
TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES.  ÁREA EMOCIONAL 
 
Al grup 7 és realitzen tres sessions setmanals de l'àrea Emocional.  Les teràpies s’alternen 
equitativament quedant distribuïdes de la següent manera: dos sessions de Reminiscència, que 
s’alternen amb dos sessions de Musicoteràpia; i dos sessió de teràpia emocional que s’alternen 
amb dos sessió de Laborteràpia. A més a més, es duu a terme quinzenalment una sessió de teràpia 
assistida amb gossos 
 
Als grups 8 i 9  és realitzen quatre sessions setmanals de l'àrea Emocional. Es duen a terme dos 
sessió de reminiscència setmanalment i , quinzenalment, una sessió de musicoteràpia i una sessió 
de teràpia de gossos.  La resta de les teràpies s’alternen equitativament cada dues setmanes 
quedant distribuïdes de la següent manera: dos sessions de doll teraphy s’alternen amb dos 
sessions de laboteràpia. 
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De les 516 sessions realitzades dins l’Àrea Emocional; un 13% (65 sessions) han estat 
d’Estimulació Emocional; un 21% (111 sessions) han estat sessions de Laborteràpia; un altre 23% 
(120 sessions) han estat de Musicoteràpia; un 20% (120 sessions) han estat de Reminiscència - 
utilitzant diferents recursos, com és la caixa de reminiscència on es guarden objectes personals, 
informació en paper i fotos de la persona usuària sobre moments vitals importants-; un 7% (35 
sessions) han estat de Doll Therapy -duta a terme de forma exclusivament de forma 
individualitzada- i un 10% (50 sessions) han estat de Teràpia de socialització, centrades en 
festivitats i activitats cooperatives. 
 
 
TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES.  ÁREA FÍSIC FUNCIONAL 
 
Les sessions setmanals de l'àrea Físic-Funcional en cada grup, queden distribuïdes de la següent 
manera: dos sessions diàries de psicomotricitat, una sessió setmanal d'activitats de la vida diària, 
una sessió setmanal de taller de cuina i una sessió setmanal de teràpia hortícola. 

 
 
En l’àrea Físic Funcional s’han realitzat un total de 718 sessions. 
  
De les 718 sessions realitzades dins l’Àrea Físic-Funcional, un 52% (503 sessions)han estat de 
Psicomotricitat; un 27%  (260 sessions) ha estat de motricitat fina; un 11%  (111 sessions) han 
estat de Teràpia d’Activitats de la Vida Diària; un 5% (sessions) han estat sessions de Teràpia 
Hortícola i un 5% (sessions) han estat sessions de tallers de cuina -en grups de màxim quatre 
persones-. 
 
Referent a la Teràpia Moviments passius, molt útil per al col·lectiu més avançat en la malaltia, és 
l’àrea de fisioteràpia la que desenvolupa aquestes sessions.  
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4.2.3.7.3. SALA SNOEZELEN 

 
S’han realitzat 1.380 sessions a la sala multisensorial “Snoezelen”.  
Duració de la sessió: 25 minuts. 
Horari: dilluns a divendres de 10:15 a 12:15. 
 
En tota activitat que realitza una persona intervenen els sentits i és essencial desenvolupar-los i 
potenciar-los. 
 
Les sales multisensorials Snoezelen són espais interactius dissenyats per estimular els sentits amb 
l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb deteriorament cognitiu que tenen 
afectades les capacitats cognitives, conductuals i emocionals.Els estímuls que sorgeixen en la sala 
multisensorial Snoezelen permeten abordar i estimular les alteracions de les persones usuàries 
per tal que puguin mantenir el contacte amb el seu entorn i afavorir el seu propi 
autoconeixement. 
 
Es treballen diferents components cognitius, sensorials, motors i psicosocials. En cada una 
d’aquestes sessions s’intenta, en la mesura que sigui possible, treballar en un component en 
concret. Nosaltres dividim aquest treball en tres modalitats: cognitiva, sensorial i reminiscència. 
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Indiquem número i percentatge segons la modalitat realitzada en la Unitat Terapèutica 1: 

 
 
 
 
Indiquem número i percentatge segons la modalitat realitzada en la Unitat Terapèutica 2: 

 
 
La resposta per part de les persones usuàries ha estat molt positiva. Els beneficis que podem 
observar en les diferents sessions són molts positius i variats. Alguns dels més habituals són: 
establiment d’una bona comunicació, proporcionalment de sensació de benestar i relaxament, 
millora en la confiança d’un mateix, augment del temps d’atenció i concentració o reducció de 
canvis i alteracions conductuals. 
  
Hem vist clarament que l’estimulació multisensorial ofereix més d'una manera de fer connexions 
i treballar conceptes. És una molt bona eina que complementa tot el treball que realitzem dins 
l’Institut Lerín. 
 
És clau poder disposar d’un material molt variat que ens permeti ampliar el conjunt d’actuacions 
i mesures que garantiran la millor resposta a les necessitats i les diferencies de cada una de les 
persones. 
 
Tanmateix, en els gràfics superiors podem observar que el número de sessions individuals 
s’incrementa de forma notable en la Unitat Terapèutica 2 a causa de l’avanç de la malaltia que 
comporta que haguem de realitzar una atenció molt més individualitzada.  
 
Tot seguit exposem alguns dels comentaris fets per les persones usuàries un cop estaven 
realitzant la sessió: “Es como estar en el cielo”;“Qué bonito todo”;“Me ha dado una alegría”; 
“Joven, muchas gracias. El próximo día me haces más preguntas"; “Es estupendo”; “Com ho feu 
tot això?” 
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4.2.3.7.4. ESTIMULACIÓ COMPUTARITZADA 

 
Els programes Guttmann NeuroPersonal Trainer i NeuronUp, són plataformes informàtiques que 
permeten oferir un tractament individualitzat i supervisat de rehabilitació i estimulació cognitiva.  
Els programes treballen les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, 
llenguatge, percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats.  
 
En l’any 2021, s’han beneficiat d’aquesta eina un total de 58 persones usuàries del Centre Diürn 
Especialitzat en Alzheimer i s’han dut a terme un total de 167 sessions. 
 
 

4.2.3.7.5. TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS 

 
LA TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS s’ha desenvolupat durant l’any 2021.  El dia 8/02/2021 ens 
comunica “Tan Amics” que ens concedeixen l’ajut respecte Teràpia Assistida amb gossos. va venir 
al Centre Alexia Pedrola per a explicar la col·laboració de CEVA i com distribuir les sessions. 
 
Durant el termini del 15/03/2021 al 5/07/2021, va costear la teràpia CEVA amb “Projecte Tan 
Amics”, degut a una convocatòria d’ajudes a la que l’Associació es va presentar i va resultar 
guanyadora. La resta de l’any l’Associació va contractar els serveis de la Teràpia de Gossos. 
 
Les sessions van estar programades amb la gestora del projecte de Tan Amics, Alexia Piedrola. 
Les sessions han estat realitzades per la terapeuta del projecte, Merçè, pedagoga terapèutica, 
acompanyada de les gosses “Rita i Llum”,  i posteriorment per Maite Garcia, educadora social, 
acompanyada de Lana.  
 
Hem de dir que la intervenció de Tan Amics ha estat en tot moment va ser respectuosa amb les 
mesures de protecció davant la covid-19, a més a més han respectat en tot moment les normes 
de convivència i han contribuït en la qualitat d’atenció que oferim al Programa d’intervenció del 
Centre. 
 
Nombre de sessions (individuals i grupals): S’han realitzat 57 sessions, les quals han integrat 
l’estimulació cognitiva, físic funcional i emocional. S’han afavorit les habilitats socials de les 
persones beneficiàries de les sessions.  
 
Horari: dilluns alterns 3 sessions 9:45-10:30; 10:45-11:30;11:45- 12:30 
 
Professionals del Centre implicats: 
Ana Belén Beltrán, terapeuta ocupacional i Sandra Muñoz, educadora social  
 
NOMBRE DE BENEFICIARIS DURANT LA COL·LABORACIÓ DE CEVA: 27 persones usuàries. 
Nombre de persones usuàries durant tot l’any al CDEA: 85 persones usuàries. 
 
Durant les sessions s’observa a les persones usuàries especialment actives i participatives. 
Mantenen un bon estat d’ànim, inclús després de realitzar la teràpia. 
 
Molts dels familiars cuidadors han agraït expressament que es realitzi aquesta teràpia, observen 
que el seu familiar es mostra molt motivat i agraeixen molt les fotografies que són enviades per 
l’equip del Centre als referents familiars.  
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4.2.3.8. ATENCIÓ D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 
 

4.2.3.8.1. VALORACIÓ ÀREA D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 

 
Enguany les dades a tractar són en base als 115 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 extraure una anàlisi per a conèixer els resultats de 
l’activitat. 
 
Valoració inicial i seguiment de la persona usuària 
 
En l’ ingrés d’un nou usuari/a al centre terapèutic, es realitza una entrevista conjunta amb el 
familiar cuidador del usuari/a per cercar tota la informació 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 a l’equip PADES de Reus. 
 
Degut a la situació que estem vivint ara amb la pandèmia de la covid19, s’ha escollit, 
preferentment, l’opció de realitzar les entrevistes de manera telefònica.   
 
Les dades dels contactes han estat: 0% visites en el domicili del usuari/a  amb el seu familiar , un  
74% han sigut visites en les instal·lacions del centre terapèutic i un 26% seguiment telefònic. 
 

 
 
 
Amb la finalitat de conèixer l’estat 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.  
 
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 úlceres per pressió.  
Tractats per úlceres: 5% de persones usuàries; sense úlceres: 95% de persones usuàries 
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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 33% d’usuaris/es que han sofert aquest tipus de lesió, 
que han estat guarides sense problemes. Per altra banda, no sempre es realitzen les cures en el 
centre, un 67% de persones usuàries han fet seguiment de cura en el seu CAP referent.  
 

 
 
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. 
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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 16% de persones ateses. Aquests usuaris/es amb risc de 
malnutrició augmenten la possibilitat de patir patologies relacionades, com poden ser l'aparició 
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 32% de les persones usuàries ateses presenten incontinència urinària i 
el 68% presenten continència urinària. El 17% presenten incontinència fecal i el 83% 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 totes les persones usuàries, el 7 % van tenir en 
algun moment un episodi d'hipertensió; el 2% que van patir hipotensió i el 91%, 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 tothom tractat amb insulina. 
 
Durant aquest període, 3% van patir hiperglucèmies i 2% 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 11% 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, 
89%, 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 37% han necessitat en un moment donat alguna sessió d’hidratació sobretot en extremitats 
inferiors i superiors.  
 

 
 
 
Valoració dels membres inferiors 
 
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 necessitat de 
prendre cura dels peus: s'ofereix a la família el servei de podologia del centre. En el 2021 en el 
centre han fet ús del servei de podologia el 65% de les persones usuàries. 
 

16%

3%

81%

CONTROL PES

Usuaris  amb perduda de
pes

Usuaris amb augment de
pes

Usuaris amb pes estable

37%

63%

PLA D'HIDRATACIONS

Usuaris que cal reforçar la
hidratació

Usuaris que no precisen
hidratació
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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 18% fa ús d’aquest 
servei. Per altra banda , alguns familiars necessiten més recolzament en aquest aspecte, i algunes 
persones usuàries realitzen dues higienes a la setmana, un 8% fan ús d’aquest doble servei. 
 

 
 
En la següent gràfica s’observa  les higienes realitzades per mesos. En total a l’any, s’han realitzat 
586 dutxes. Adjuntem gràfica. 
 

 

65%

35%

PODOLOGIA

Persona usuària que
fa ús del servei

Persona usuària que
no fa ús del servei

18%

82%

HIGIENES

Persona usuària que
fa ús del servei

Persona usuària que
no fa ús del servei

48
44

52 54 56

39
43 44 46 43

53

64

HIGIENES MENSUALS
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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 3% de les persones usuàries que presentaven la 
simptomatologia corresponent. 
Infecció d'orina: es van detectar en el 57% de les persones usuàries símptomes urinaris.  
Estrenyiment: es van administrar ènemes al 19% 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 28% dels usuaris/es han presentat 
en algun o un altre moment aquest tipus de trastorn. També, 28% 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 2% de les persones usuàries amb risc vital, qui va precisar 
d’atenció del 112. 
 
Respecte a derivacions: enguany hi ha hagut un 7% d’usuaris/es amb derivació al servei PADES, 
neuròleg o metge de família. 
 
Gestió medicaments 
L’àrea d'infermeria és l'encarregada 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. 
 
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 24% 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 22% dels 
usuaris/es, van precisar d'algun tractament agut de forma puntual. 
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Tipus de medicacions 
Especifiquem a la gràfica següent la medicació que ens resulta més significativa al nostre col·lectiu 
específic. 
 
Totes les persones usuàries del centre tenen pautat un tractament farmacològic, destaquem al 
gràfic els medicaments més característics.  
 

 
 
 

4.2.3.8.2. ACTUACIÓ COVID19 

 
VACUNACIÓ 
 
En les mateixes instal·lacions es va facilitar a les persones usuàries rebre la primera i segona dosis 
corresponent de la vacuna PFIZER, tant per a les persones usuàries del Centre Terapèutic com a 
les persones usuàries de la Unitat de Memòria. 
 
El procediment el va portar a terme un equip mèdic de la Regió Sanitària, les instal·lacions del 
Centre van ser adaptades per a tenir una adequada i eficaç coordinació i funcionament.  
 

Usuaris Medicació al centre

Usuaris No Medicació al centre

Usuaris Medicació puntual

Usuaris que no precisen  medicació puntual

24%

76%

22%

78%

MEDICACIÓ

Usuaris medicació Vitamines / Minerals

Usuaris medicació Antidepresius

Usuaris medicació Antipsicótics

Usuaris medicació Alzheimer

17%

65%

65%

95%

TIPUS DE MEDICACIÓ
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Es van respectar les bombolles de convivència, havent-hi en cada unitat un equip mèdic 
especialitzat, es van col·locar les cadires en files per a facilitar la feina a l’equip professional. 
 
Dies de vacunació al Centre: 

- 1ª DOSI: 26/02/2021 
- 2ª DOSI: 19/03/2021 

 
Van ser 81 persones usuàries del Centre Terapèutic que van fer ús d’aquest servei. Van ser 32 
persones usuàries de la Unitat de Memòria que van fer ús d’aquest servei. 
 
La 3ª DOSI es va formalitzar al voltant del mes de setembre, aquesta dosi la van rebre las persones 
usuàries en el seu CAP de Salut referent.  
 
 
PERSONES USUÀRIES VACUNADES AMB PAUTA COMPLETA: 
 
En el Centre Terapèutic hi ha un 97% de persones usuàries vacunes amb pauta complerta de la 
COVID19, mentre que el 3% restant de persones usuàries van decidir no rebre la vacuna per 
motius externs. 
En la Unitat de Memòria hi ha un 98% de persones usuàries vacunes amb pauta complerta de la 
covid19, mentre que el 2% restant de persones usuàries van decidir no rebre la vacuna per motius 
externs. 
 

      
 
 
PROTOCOLS COVID 
 
Durant l’any s’han adaptat els diferents protocols cada cop que les mesures preventives anaven 
variant.  
 
Durant l’any s’ha seguit el document emès per Salut  “Mesures i recomanacions per al maneig de 
la Covid-19 en els serveis de centre de dia per la gent gran”, i l' ”Adaptació del document de Salut 
Pública de mesures de mitigació a l'àmbit de residències de gent gran, de persones amb 
discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat”.  
Adaptant el funcionament del Centre Terapèutic a les diferents versions publicades. 
 

97%

3%

PERSONES USUÀRIES VACUNADES 
CENTRE TERAPÈUTIC

CT Persones
usuàries
vacunades

CT Persones
usuàries no
vacunades

98%

2%

PERSONES USUÀRIES VACUNADES 
UNITAT DE MEMÒRIA

UM persones
usuàries
vacunades

UM persones
usuàries no
vacunades
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Aquest protocols realitzats garanteixen la prevenció i el risc de contagi davant contactes estrets,  
cas de sospita de COVID i com actuar davant cas de COVID positiu. Anomenem breument els 
protocols a continuació:  
 
-Protocol de cas positiu COVID19, 
-Protocol d’actuació davant possible COVID19,  
-Protocol contacte estret cas positiu COVID19, 
-Protocol d’entrada i sortida del centre terapèutic amb totes les mesures de prevenció canviant 
mascaretes, mesurant la temperatura i fent rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
-Protocol vestimenta Equips de Protecció Individual   
-Protocol de derivació en cas d’urgència. 
 
El 3% del total de la població usuària van presentar símptomes com febre, mucositat, etc.., i es 
va tenir que activar el Protocol de Possible Sospita de COVID19. Posteriorment a les proves 
realitzades en el seu CAP de Salut, aquestes persones usuàries van resultar ser positives en COVID. 
Per la qual cosa vàrem tenir que activar el Protocol de COVID positiu 4 vegades, seguint les 
instruccions. 
 
Amb tots els casos s’ha portat a terme la comunicació i la coordinació corresponent amb la Regió 
Sanitària, amb el Departament de Drets Socials i amb el nostre cap de referència (Maria Fortuny 
Reus 5). La informació i actuació van ser ràpides i eficaces. Totes les consultes efectuades a la 
Regió Sanitària i al nostre Cap de Referència van ser ateses molt satisfactòriament. 
 
 
ACTIVACIÓ PROTOCOL COVID POSITIU AL CENTRE TERAPÈUTIC: 
 
El primer protocol de covid19 positiu es va activar el 27/01/2021, va afectar els grups bombolla 
8-9 de la Unitat Terapèutica 2. Aquesta va ser confinada, sent 10 persones usuàries contactes 
estrets. En aquest cas, despès de fer a les persones la PCR, va resultar una persona usuària també 
positiva en COVID19. 
La segona actuació, degut al protocol de COVID19 positiu, va ser el 13/07/2021, va afectar a la 
bombolla 7 de la Unitat Terapèutica 2. Aquesta va ser confinada, sent 9 persones usuàries 
contactes estrets. 
La tercera actuació, degut al protocol de covid19 positiu, es va activar el 30/09/2021, va afectar 
a la bombolla 6 de la Unitat Terapèutica 1. Aquesta va ser confinada, sent 14 persones usuàries 
contactes estrets. En aquest cas, un contacte estret va ser positiu dos dies desprès. 
La quarta actuació, degut a l’aplicació del protocol COVID positiu, va ser el dia 29/12/2021, va 
afectar als grups bombolla 7, 8 i 9 de la Unitat Terapèutica 2. Aquestes van ser confinades, sent 
25 persones usuàries contactes estrets.  
 
PERSONES CONFINADES PER SER CONTACTE ESTRET DURANT 2021: 58 casos han estat confinats 
per ser contacte estret. D’aquests 58 casos, van ser detectades 2 persones usuàries que eren 
asimptomàtiques. 
 
Des de l’àrea d’infermeria i a través del seguiment familiar, s’ha donat suport i ofert estratègies 
en la cura de la persona usuària en el domicili als familiars cuidadors. 
 
PERSONES USUÀRIES CONFINADES PER SER POSITIU EN COVID: 8 casos han estat positiu en 
COVID19 durant l’any. Adjuntem gràfica. 
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CRIBRATGES 
 
S’ha facilitat a la nostra infermera referent del CAP Maria Fortuny (Reus 5), periòdicament, el 
llistat actualitzat de les persones amb contacte directe de les persones usuàries del Centre 
Terapèutic (professionals, voluntariat i alumnat en pràctiques). El Centre de Salut referent 
administrava al Centre Terapèutic el material necessari per a realitzar els cribratges 
adequadament.  
 
Al Centre Terapèutic, en horari de 7.45h a 9.00h, es portaven a terme les probes amb personal 
propi, han sigut realitzades per 3 professionals formades. Posteriorment es portaven les mostres 
per a que fossin analitzades i les persones rebien els resultats per l’aplicació de la Meva Salut. 
 
En els cribratges es van detectar 4 casos de la plantilla professional  
 
EQUIP PROFESSIONAL COVID POSITIU: 
 

 
 
 
 

7%

93%

COVID19 PERSONES USUARIES

Casos positius persones
usuàries

Casos negatius persones
usuàries

11%

89%

CASOS COVID19 PROFESSIONALS

Casos positius professionals

Casos negatius professionals
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S’han realitzat 20 sessions de cribratges al Centre Terapèutic, indiquem els dies i una gràfica que 
indica el nombre de persones que van realitzar-se per dia.  
 
01/01/2021, 23/01/2021, 21/02/2021, 15/03/2021, 21/04/2021, 03/05/2021, 14/07/2021, 
28/07/2021, 04/08/2021, 06/10/2021, 20/10/2021, 03/11/2021, 17/11/2021, 01/12/2021, 
15/12/2021, 17/12/2021 (tar), 22/12/2021, 24/12/2021 (tar), 29/12/2021, 31/12/2021 (tar) 
 
 

 
 
La prova realitzada ha estat la PCR exceptuant 3 cribratges amb TAR al mes de desembre, ja que 
al mes de desembre, degut a la taxa alta d’incidència al territori, es realitzaven 2 cribratges a la 
setmana: un dia a tothom mitjançant PCR, i altre dia per a les persones que no tenien la pauta 
completa de vacunació al que es reforçava el cribratge amb una prova de TAR.  En els mesos de 
Juny i Setembre no s’efectua cap cribratge.  
 
Total cribratges duts a terme al Centre Terapèutic i Unitat de Memòria: 
  

- Total de proves PCR realitzades: 535  
- Total de proves TAR realitzades: 24  

 
Persones usuàries, equip professional, alumnat en pràctiques que van resultar COVID19 positiu van 
dur a terme el protocol correctament, tornant a reincorporar-se havent passant la COVID19 amb 
simptomatologia lleu. 
 
 

4.2.3.9. SERVEI MENJADOR 
 
Aquest any 2021 l’àrea de menjador ha donat servei a 75 comensals, de les persones que han 
estat donades d’alta en algun moment de l’any. Per tant, el 65’79% de les persones usuàries del 
Centre es queden a dinar a les nostres instal·lacions. 
 
El 58’77% es queda de manera habitual i el 7’02% són persones que n’han fet ús de manera 
esporàdica.  
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Si comparem aquestes dades amb les obtingudes l’any anterior, podem observar un augment del 
nombre de comensals als que ha atès el servei de menjador.  
 
Els menús que han segut necessaris durant l’any 2021: 

- Menú basal 
- Menús especials: 

- Menú hipo-sòdic  
- Menú diabètic 
- Menú hipo-calòric  
- Menú sense llegums  
- Menú sense lactosa  
- Menú triturat 
- Menú fàcil masticació 
- Menú sense carn i arròs 
- Menú ric en fibra 
- Menú sense mel 
- Menú sense conill 

 
 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES A L’AREA MENJADOR 
 
CALÇOTADA ANUAL: 
Aquest any 2021, des de l’àrea del menjador s’ha portat a terme una activitat de caire més festiu. 
Hem decidit realitzar una calçotada per a totes les persones usuàries del servei, a fi d’apropar-
nos una mica més a les tradicions de la nostra cultura i aprofitant els productes de temporada.  
L’activitat es va portar a terme el 5/03/2021. 
En aquell moment, el nombre de comensals habituals que dinaven al centre eren 37 persones, i 
tan sols 3 van decidir menjar menú habitual del càtering per qüestió de gustos/necessitats. A més, 
vam donar l’oportunitat de gaudir d’aquest dia a les persones que tenen contractat el servei tan 
sols pel matí, de poder enrederir l’hora de marxar per tal de formar part d’aquest dia especial. 
Van ser 8 les persones que es van quedar aquest dia com a forma excepcional. 
 
El menú de calçotada va ser distribuït per l’empresa reusenca Calçot Cuit, SL i sempre respectant 
les mesures de seguretat necessàries per garantir un dinar agradable i amb total tranquil·litat.  
 
    
CASTANYADA: 
Cada 31 d’octubre, a Catalunya es celebra la nit de la Castanyada com a prèvia al dia de Tots 
Sants. Amb aquest motiu, el centre realitza diferents activitats relacionades amb aquesta festa i 
des de l’àrea del menjador també ens unim a nivell gastronòmic. Comprem menjar típic d’aquesta 
data senyalada com els moniatos, castanyes, panellets i tot això banyat amb sidra sense alcohol 
per acabar d’arrodonir el dia. Sempre garantint les mesures de seguretat alimentàries que 
corresponen i així com les de la Covid-19.  
 
NADAL: 
Les festes del Nadal són dates molt assenyalades en les que s’evoquen un conjunt d’emocions, a 
partir de les diferents circumstàncies que viuen les nostres persones usuàries, és per això que ens 
agrada acompanyar-los en aquest dies tan especials i fer-los sentir com a casa. Aquest any, no ha 
pogut faltar la sidra sense alcohol i els torrons per fer el nostre brindis nadalenc anual.  
Tanmateix, el servei de càtering ens porta un menú especial per ajudar-nos a gaudir com cal 
d’aquests dies i treballar el que són les festivitats de Nadal.  
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4.2.3.10. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DEL FAMILIAR CUIDADOR 
 
En el gràfic observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 
familiars cuidadors de les persones usuàries del CDEA.  
 

 
 
Com es pot observar en la gràfica el 25% de les persones cuidadores obtenen una puntuació 
inferior a 47, indicant així absència de sobrecàrrega. Un 34% dels familiars cuidadors puntuen 
entre 47 i 55 punts, mostrant un grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 41%, 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. Aquest any la càrrega 
ha incrementat en part degut a l’època de confinaments i les dificultats que han hagut de superar 
les famílies.  
 
 

4.2.3.11. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR  
 
S’ha donat suport a 115 famílies, de les quals 54 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. Enguany, va publicar-se una instrucció que va beneficiar a les persones usuàries 
reconegudes amb un grau II de dependència, equiparant-se la prestació del Centre diürn de les 
persones reconegudes amb grau III, fet que ha estat molt ben rebut per les famílies. L’àrea de 
treball social del Centre ha col·laborat amb l’Administració en regularitzar tots els expedients del 
Centre. La nostra referent del Departament d’Atenció a les Persones és Alicia Pinyol Gil. 
 

25%

34%

41%

ZARIT CDEA 2021

<47

47-55

>55
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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; 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. 
 
Especial coordinació enguany amb el Departament de Benestar i el Departament de Salut, 
actualitzant el Pla de Contingències davant la situació COVID i comunicant a la PLATAFORMA GIR 
els casos de COVID en les persones usuàries i equip professional. Les nostres referents han estat: 
Laia Sancho Forner i Rebeca Cabrero Mata. 
 
 

4.2.3.12. ALTRES  
 
VISITA AL CENTRE TERAPÈUTIC DE L’ALUMNAT DEL COL·LEGI ISABEL BESORA (REUS). 15/06/2021 
 
52 alumnes i alumnes van visitar el Centre Terapèutic. Es va realitzar una ACTIVITAT 
D’INTERCANVI INTERGENERACIONAL, el grup del Centre Terapèutic i el grup d’alumnat varen 
realitzar unes targetes que es van intercanviar. Posteriorment nens i nenes van fer l’exhibició del 
ball preparat per a fi de curs.  
 
S’havia programat una altra trobada pel dia 21/12/2021, va tenir que ser cancel·lada degut a la 
situació de la COVID. Això no obstant, les persones usuàries del Centre Terapèutic van 
intercanviar targetes de Nadal amb l’alumnat de l’escola Isabel Besora.  
 
 
CONCURS TARGETES DE NADAL CEAFA 
 
Dia: 16/11/2021 
Vàrem presentar 3 targetes en la 14º edició de Postals Nadalenques organitzada per CEAFA a 
nivell nacional on diverses  associacions i diferents persones usuàries de serveis participen. 
 
 
INSPECCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT. SECRETARIA DE SALUT 
PÚBLICA 
Inspecció Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: 26/10/2021 
Inspector: Miguel Angel Ortiz Mayorgas 
 
 

4.2.3.13. RESULTATS ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 
 
Es tracta d’un qüestionari confidencial dirigit als familiars cuidadors de les persones usuàries que 
assisteixen al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer.  
 
Les puntuacions obtingudes i reflectides en la gràfica que següent és una ponderació mitjana del 
total de valoracions obtingudes en les enquestes en una valoració sobre 10 punts. 
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QÜESTIONARI SATISFACCIÓ FAMILIARS CUIDADORS DEL CENTRE TERAPÈUTIC 2021
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Les famílies usuàries valoren positivament, estan molt satisfetes (amb una puntuació major a 9’5):  
amb que el Centre Terapèutic tingui major nombre de professionals que en un centre de dia 
generalista, l’accessibilitat al professional, la rapidesa amb la que s’atén al familiar cuidador, la 
competència tècnica, tracte i actitud, l’organització del centre i funcionament, l’equipament i 
confortabilitat de les instal·lacions, la rapidesa en la primera atenció. I també, valoren 
extraordinària que el Centre Terapèutic compti amb “Les Beques per l’Alzheimer”” i gestioni 
beques de plaça de jornada sencera i beques Menjador i així facilitar l’accés a persones amb més 
vulnerabilitat, i que disposi de beques de transport per a col·laborar amb tothom en el cost que 
suposa fer servir un transport adaptat de forma regular. 
 
En aquesta valoració es tenen en comte qüestions referents a les mesures COVID, mostrant els 
familiars estar molts satisfets, obtenint una puntuació de més de 9,5 en quant: l’adequació de les 
mesures del centre, la informació dels canvis en el funcionament del centre, la confiança en 
l’equip i la professionalitat del centre. 
 
Els familiars indiquen que el Centre cobreix molt les seves expectatives (9,1 de puntuació).  
El grau de satisfacció que tenen els familiars del Centre Terapèutic és elevat (9,4) 
 
Veiem que l’impacte de l’activitat en el familiar cuidador i en la persona usuària és rellevant: 
tenint puntuacions entre 8 i 9, de forma ascendent:  
 
Respecte el familiar cuidador, indica que ha millorat el seu estat de salut general, entén millor la 
malaltia i el seu maneig, dedica més temps per a si mateix. Respecte a la persona usuària indica 
que el meu familiar usuari descansa i dorm millor, ha millorat l’estat d’ànim,  està amb un millor 
estat d’ànim, impacte en la qualitat de vida de la persona afectada, el familiar es troba més 
satisfet amb la seva vida, permet viure en el domicili habitual en millors condicions, el familiar 
cuidador se sent més segur i està satisfet amb les entrevistes familiars.  El familiar cuidador indica 
que li ha servit bastant (7,3) per relacionar-se amb altres persones.  
 
Altres preguntes sobre la valoració del Servei: 
-En el seu cas, acudir al centre ha evitat l’ingrés del seu familiar en una residència?: El 48% dels 
familiars cuidadors, acudir al centre sí que ha evitat l’ingrés de la persona usuària del centre en 
una residència, mentre que l’altre 52% restant, acudir-hi no ha evitat aquest ingrés en alguna 
residència.  
 
-Recomanaria vostè el servei del Centre Terapèutic?: Tots els familiars cuidadors recomanarien 
el servei del Centre Terapèutic.  
 
 

4.2.4. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI  
 

4.2.4.1. POBLACIÓ ATESA. OCUPACIÓ 
 
Durant l’any 2021 s’han atès a 14 persones en el seu domicili i en l’entorn domiciliari. S’ha de dir 
que hi ha persones que han sigut beneficiàries de diferents serveis. Per a no repetir dades de la 
mateixa persona i no crear duplicitats, es contemplen 14 persones beneficiàries finals, ja que hi 
ha alguna persona usuària que 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 la 
persona. 
 
Serveis: Estimulació cognitiva al domicili; Acompanyament; Higiene 
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OCUPACIÓ: S’han realitzat 9 altes i 9 baixes durant l’any.  
 

 
   
ALTES I BAIXES: respecte el servei d’higiene i d’acompanyament s’han cursat 2 altes i 4 baixes; En 
el servei d’estimulació cognitiva, s’han cursat 2 altes i 4 baixes; En el servei físic-funcional s’ha 
realitzar una alta i 1 baixa. No hi ha hagut serveis de SAD puntuals en tot l’any. 
 

 
 
MOTIUS DE BAIXA: Un 22% van canviar al servei de la Unitat d’Estimulació de la pròpia Associació; 
un 11% per hospitalització i un altre 11% per canvi a un altre servei de SAD; Un 56% han estat per 
altres motius no contemplats (per exemple motius econòmics).  
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4.2.4.2. PERFIL DE LA POBLACIÓ 
 
PERSONES USUÀRIES 
 
PERFIL DIAGNÒSTIC 
En la gràfica podem observar els diagnòstics de les persones usuàries del SAD.   
 

 
 
Pel qual fa el tipus de diagnòstic de les persones usuàries es distribueix de la següent manera. El 
50% de les persones usuàries tenen deteriorament cognitiu/demència, un 25% Demència per 
Cossos de Lewy i un 25% deterioració cognitiva secundària a epilèpsia. 
  
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC 
 
Les persones beneficiàries del serveis són principalment de gènere masculí (53%), casades (47%), 
i la majoria tenen 85 anys o més (32%). L’edat mitjana 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. 
 
GÈNERE: Durant el 2021 han estat un 50% dones, i 50% homes. 
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LLOC DE RESIDÈNCIA: Els serveis a domicili es duen a terme al domicili habitual de la persona 
usuària. Durant aquest any, un 50% de les persones són de Reus, un 36% d’altres municipis de la 
comarca del Baix Camp i un 14% persones de municipis d’altres comarques del voltant com, per 
exemple, el Tarragonès. 
 

 
 
ESTAT CIVIL: Durant el 2021 un 50% de persones usuàries han estat persones casades i un 50% 
vidus/es. 
 

 
 
 
EDAT: Totes les persones ateses al servei tenen més de 64 anys. Un 36% de persones tenen entre 
80 i 84 anys; un 29% tenen 85 anys o més; un 21% entre 75 i 79 anys d’edat. Un 14% estan entre 
la franja de 65 a 69 anys i no s’han atès persones en la franja d’entre 70 i 74 anys. 
 

50%

36%

14%

LLOC DE RESIDÈNCIA PERSONA USUÀRIA SAD 2021

REUS

BAIX CAMP

ALTRES

50%50%

0%0%

ESTAT CIVIL PERSONA USUÀRIA SAD

CASAT/DA

VIUDO/A

SOLTER/A

SEPARAT/DA



109 
 

 
 
LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA:  
De les persones ateses al 2021 un 50% tenen reconeguda una dependència moderada, grau I 
(50%), un 22% dels usuaris/es té reconeguda una situació de dependència severa, que correspon 
a un grau II;  mentre que un 14% dels usuaris/es té reconeixement de gran dependència amb un 
grau III. Hi ha un 14% de les persones usuàries que encara tenen l’expedient en tràmit, per tant 
encara no han rebut reconeixement de grau. 
 

 
 
 
 
PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC FAMILIAR CUIDADOR 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. Tota la informació es detalla en les gràfiques 
següents. 
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GÈNERE: un 79% són dones i un 21% són homes. 
 

 
 
 
VINCLE PARENTIU: La relació de parentiu entre la persona usuària del familiar i familiar cuidador  
en un 57% de fill/a i el 43% són la parella sentimental.  
 

 
 
 
 
CONVIVÈNCIA: Un 71% del familiars cuidadors són convivents habituals amb la persona 
beneficiària del servei de SAD, mentre que un 29% hi conviuen en períodes no continus. 
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LLOC DE RESIDÈNCIA: El familiar cuidador resideix en un 50% a la ciutat de Reus, un 29% a altres 
municipis del Baix Camp i un 21% a altres territoris. 
 

 
 
 
 
 
ESTAT CIVIL: Un 82% dels familiars cuidadors són casats, un 9% són vidus/des i un altre 9% 
solters/es. 
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EDAT: l’edat mitjana del familiar cuidador és de 63 anys. La majoria (36%) tenen entre 50 i 59 
anys, un 27% tenen entre 60 i 69 anys, un 18% tenen 80 anys o més i un 9% tenen entre 70 i 79 
anys, el mateix percentatge que el grup d’edat entre 40 i 49 anys.  
 

 
 
 
 

4.2.4.3. SERVEIS REALITZATS 
 
 
HORES MENSUALS SERVEIS 
 
S’han realitzat un total de 1.588 hores en el Servei d’Ajuda a domicili durant l’any 2021. 
D’aquestes hores, un 39% han estat dedicades a serveis d’higiene; 36% d’acompanyament; un 
24% han estat hores de serveis d’Estimulació Cognitiva i un 1% van ser hores de servei físic-
funcional. 
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Aquests resultats són obtingut pels diferents servei d’ajuda a domicili realitzats durant l’any 2021, 
comptabilitzant les hores directes d’atenció en el domicili s’han dut a terme 1.588 hores, 
desglossades de la següent manera:  
 

- S’ han dut a terme un total de 624,5 hores de servei d’higiene portades a terme al llarg 
de l’any. 

- S’han dut a terme un total de 386,5 hores de servei d’estimulació cognitiva portades a 
terme al llarg de l’any.  

- S’han dut a terme un total de 568 hores d’acompanyament a les persones usuàries 
durant tot l’any. 

- S’han dut a terme 9 hores de servei físic-funcional durant l’any 2021. 
 
 

4.2.4.4. ASSESSORMAENT I BANC AJUDES TÈCNIQUES 
 
Durant el 2021 es contemplen 8 persones beneficiàries d'aquest servei. Del total de persones 
beneficiàries, un 75% han estat dones, i un 25% homes. 
 
El material prestat durant l'any consta de dues cadires de rodes i dos caminadors i s'ha retornat 
dues cadires de rodes. També s'ha obtingut durant l'any material de noves donacions particulars, 
en concret s'ha obtingut un matalàs antiescares, una cadira de rodes i un caminador. 
 
 

4.2.4.5. RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
 
Es tracta d’un qüestionari confidencial dirigit als familiars cuidadors de les persones usuàries 
respecte el servei d’assistència al domicili. Les puntuacions obtingudes i que es reflecteixen en la 
gràfica següent és una ponderació mitjana de valoracions obtingudes en les enquestes en una 
valoració sobre 10 punts 
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El grau de satisfacció en general del SAD té una puntuació de més de 9,5 punts, estant les famílies 
molt satisfetes amb el SAD. 
 
Les famílies estan molt satisfetes amb la cobertura d’expectatives (abans de realitzar el servei) 
valorant amb la puntuació màxima aquest item. Es pot observar en la gràfica de barres, que els 
aspectes millor valorats són el pla de treball, el compliment de l’horari i el tracte i actitud de 
l’equip professional amb més de 9,5 punts. 
 
Les famílies estan altament satisfetes, puntuant entre 9 i 10 punts, són la millora en la qualitat de 
vida de la persona beneficiària del servei, la millora en la qualitat de vida del familiar cuidador, 
accessibilitat professional, horaris d’atenció, rapidesa amb la que s’atén la consulta del familiar, 
capacitat de resolució de problemes, empatia, atenció i seguiment per correu electrònic, atenció, 
tracte i actitud de direcció/coordinació i qualitat-preu del servei.  
 
Les puntuacions entorn a 9, manifestant els familiars cuidadors estar molt satisfets, són les 
referents a l’atenció, tracte i actitud directe al domicili, orientació i assessorament, atenció i 
seguiment pel telèfon i competència tècnica. Totes aquestes valoracions tenen una puntuació de 
9,3 punts.  
 
Les puntuacions referides a l’impacte de l’activitat en les esferes relacionals, de salut general i 
emocionals és bastant o molt baix, com s’especifica en els paràgrafs següents: 
Les puntuacions que van entre el 3 i el 4, de forma ascendent, són les valoracions sobre el familiar 
cuidador, respecte a que el seu estat de salut en general no ha millorat i no li ha servit el SAD per 
relacionar-se amb altres persones. I respecte el familiar, beneficiari del SAD, trobem que ha 
millorat poc el seu estat de salut en general, ha millorat poc la seva autonomia, no es sent més 
tranquil i no es troba més actiu/motivat. Totes tenen la mateixa puntuació (3,5 punts). Cap 
persona va respondre a l’item de si el familiar cuidador se sent més segur a partir de comptar 
amb aquesta activitat. 
 
Les puntuacions que van entre el 4 i el 5, de forma ascendent, són les valoracions sobre el familiar 
cuidador se sent poc més  acompanyat en el procés de la malaltia, el familiar dedica poc més 
temps a si mateix, se sent poc recolzat i el servei li ha suposat un benefici per a la seva família i 
el/la familiar que entén a mitges la malaltia i el seu maneig (5 punts)  
 
 

4.2.5. UNITAT DE LA MEMÒRIA PREVENCIÓ 
 
 

4.2.5.1. TALLERS COGNITIUS PER A PERSONES AMB ALTERACIONS DE LA MEMÒRIA O 
DETERIORAMENT COGNITIU LLEU. DESCRIPCIÓ POBLACIÓ I RESULTATS. ENQUESTES 
SATISFACCIÓ 
 
 
POBLACIÓ ATESA 
Aquest servei ha atès a un total de 10 persones al llarg de l'any 2021.  
 
S’han realitzat 2 altes durant l’any (una al febrer i l’altra al setembre), i 2 baixes (una al febrer i 
l’altre al abril). Una persona usuària va ser baixa perquè va canviar cap al servei de la Unitat 
d’Estimulació Cognitiva, i l’altre a principis d’any degut a la por a la COVID-19. 
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PERFIL DE LA POBLACIÓ 
 
El grup de persones usuàries que es beneficien d'aquest servei és heterogeni en edat i gènere. El 
30%  correspon al gènere femení i el 70%, al masculí. Per una altra banda, la franja d'edat se situa 
entre els 61 i els 87 anys. En referència a la procedència el 70% resideixen a Reus, un 20% 
resideixen a territoris del Baix Camp i el 10% a altres territoris. 
 
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 50% presenten un deteriorament cognitiu lleu, un 10% presenta una deteriorament cognitiu 
lleu associat al Parkinson, un 20% ha presentat un accident cerebral vascular i el 20% restant 
tenen altres diagnòstics.   
 
RESULTATS ÀREA NEUROPSICOLÒGICA 
 
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 70% de les persones usuàries presenten una puntuació que se 
situa entre els 30 i 35 punts i el 30% 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 50% 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 50% 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.  
 
 
SESSIONS TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES (TNF) 
 
ESTIMULACIÓ COGNITIVA (EC)  
La EC està pensada per a persones amb alteracions cognitives i per a l'alentiment de la pèrdua de 
capacitats mitjançant la realització d’activitats. 

50%

10%

20%

20%

DIAGNÒSTIC TT2 2021

Deteriorament Cognitiu Lleu

Deteriorament Associat al
Parkinson

Accident Cerebral Vascular

Altres



117 
 

Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 84 sessions. 
 
ESTIMULACIÓ COMPUTERITZADA  
A l’any 2021, les 10 persones usuàries han dut a terme 357 sessions amb el programa Guttmann 
NeuroPersonal Trainer, dins de l’horari del taller. 
 
REHABILITACIÓ COGNITIVA 
Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 39 sessions 
 
TERÀPIA D´ESTIMULACIÓ EMOCIONAL (T2E®)  
Al llarg de l’any 2021 vam introduir sessions de T2E degut als beneficis que aquesta intervenció 
pot implicar a nivell emocional, fomentant l’empatia i les relacions socials. En total s’han realitzat 
35 sessions dutes a terme al grup de persones amb alteracions la Unitat de Memòria. 
 
 
ENQUESTES SATISFACCIÓ TALLERS ALTERACIONS I DCL 
 
Les puntuacions obtingudes i reflectides en la gràfica és una ponderació mitjana del total de 
valoracions obtingudes en les enquestes en una valoració sobre 10 punts. 
 
Es pot observar en la gràfica, que les persones usuàries del taller tenen una molt alta satisfacció. 
Els aspectes millor valorats són els de tracte i actitud, la rapidesa amb la que s’atén una consulta, 
l’atenció i la informació,  la competència tècnica, l’empatia, la capacitat de resolució de 
problemes, l’accessibilitat; així com, la comunicació amb els i les professionals, l’organització i 
funcionament de la Unitat i els horaris d’atenció, es puntua amb uns valors iguals o majors a 9’5 
punts, resultant ser una activitat molt satisfactòria per les persones usuàries.  
 
En aquesta valoració també es tenen en compte qüestions referents a les mesures actuals envers 
la COVID, obtenint una puntuació de més de 9 punts, al·ludint a que les mesures del centre són 
les adequades i a que la comunicació i la informació sobre els canvis en el funcionament del centre 
ha estat molt satisfactòria; així com, la confiança i la comunicació amb l’equip professional és 
molt satisfactòria.  
 
Es valora amb una puntuació de amb 9’38 el grau de satisfacció general dels tallers cognitius per 
a persones amb alteracions de la memòria o deteriorament cognitiu lleu a la Unitat de Memòria. 
resultant estar molt satisfetes les persones usuàries.  
Tot seguit, les puntuacions entorn a 9 són les referents al format de la factura de la quota, el de 
potenciar l’autonomia, el de l’equipament i comoditat de les instal·lacions i el de l’informe anual 
periòdic. Tenint aquests items una valoració molt elevada per part de les persones usuàries. 
 
Respecte la valoració de les expectatives, la puntuació és de 9,1. .  
Les puntuacions que es troben entre el 8 i 9, de forma ascendent, són les valoracions sobre estar 
més motivat/ actiu, la millora de l’estat d’ànim, respecte l’horari dels tallers i l’impacte en la 
qualitat de vida.  
 
Trobem un únic valor per sota de 8, que correspon a descansar i dormir millor, que és de 7’87 
punts.  
 
 
- Recomanaria vostè el servei de la Unitat de Memòria? Totes les persones usuàries van respondre 
que SÍ recomanarien el servei. 
 



118 
 

 

9,25

9,00

9,13

9,57

8,43

9,25

9,50

8,83

9,33

9,88

9,88

9,63

9,88

9,88

9,50

9,75

9,14

8,25

8,63

7,88

8,86

9,38

9,75

9,75

9,75

9,75

0 2 4 6 8 10 12

Potencia l'autonomia

Millora la calitat de vida

valoració respecte expectatives

Rapidesa d'atenció/informació

Rapidesa en adjudicar plaça

Equipament i comoditat de les insta·lacions

Organització i funcionament de la UM

Horari de la UM

Format de la factura de la cuota

Tracte i actitud

Competència tècnica

Empatia

Capacitat de resolució de problemes

Rapidesa amb la que s'atén una consulta

Horaris d'atenció

Accessibilitat al professional

Informe periòdic anual

Estic més motivat/actiu

Ha millorat el meu estat d'ànim

Descanso (dormo) millor

Impacte de la calitat de vida

Grau de satisfacció de la UM

Tinc confiança en la professionalitat del centre respecte mesures
OVID

M'han informat dels canvis en el funcionament degut al COVID

Les mesures en el centre són adequades a la situació

La comunicació amb l'equip professional és satisfactòria

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ TALLERS ALTERACIONS  UM 2021 



119 
 

4.2.5.2. TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA. DESCRIPCIÓ POBLACIÓ I RESULTATS. 

ENQUESTES SATISFACCIÓ 
 
 
POBLACIÓ ATESA  
 
En el transcurs de l’any 2021 han participat d’aquest tallers un total de 37 persones, on s’han 
cursat un total de 11 altes i 15 baixes.  
 
Com podem observar a la gràfica següent els mesos amb major ocupabilitat van ser els de febrer 
i abril amb un total de 28 persones usuàries inscrites als Tallers de Entrenament Cognitiu. El mes 
d’octubre va ser on més persones es van inscriure (un total de 5 persones). Per un altra banda, 
els mesos d’agost i octubre van ser els mesos on es van realitzar més baixes (un total de 6 i 4 
persones a cada mes respectivament) finalitzant l’any 2021 amb una ocupació total de 22 
persones usuàries. 
 
S’han impartit aquets tallers a un total de 3 grups que es distribueixen de la següent manera: 
 
G1: dimarts de 16.15h - 17.45h; G2: dijous de 10.00h - 11.30h; G3: dijous de 11:30h - 13:00h 
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PERFIL SOCIDEMOGRÀFIC 
  

 
 
GÈNERE: Com podem observar al gràfic, un 81% són dones i un 19% son homes.  
 
 
 

 
 
 
PROCEDÈNCIA: La majoria de les persones usuàries que han assistit als tallers resideixen a Reus 
(92%), a altres municipis del Baix Camp (5%), o a altres municipis del territori d’influència (3%). 
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ESTAT CIVIL: La majoria de persones usuàries estan casades (78%), seguit d’un 16% que són 
viudes, un 5% solteres, i un 3% estan separades.  
 
 

 
 
 
EDAT: un 49% de les persones usuàries tenen entre 70 i 79 anys, un 24% tenen entre 60 i 69 anys, 
un 19% tenen entre 50 i 59 anys, un 3% tenen entre 40 i 49 anys, un 5% tenen 80 o més anys. 
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SITUACIÓ LABORAL: Un 84% de les persones usuàries estan jubilades, un 16% treballa actualment 
i cap es troba en situació d’atur.  
 
 
RESULTATS ÀREA NEUROPSICOLOGIA 
 
En el qüestionari Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) el 55% de les persones usuàries 
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 45% persones usuàries 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 11 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 12 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 presenten una puntuació que se 
situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu d’absència de deteriorament cognitiu. 
 
 
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ  
 
Al finalitzar el curs, es va administrar un qüestionari de satisfacció que han respost totes les 
persones usuàries en una escala de 0 a 10 (sent 1 gens i 10 moltíssim). A continuació exposem els 
resultats. 
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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 la idoneïtat de les instal·lacions, tenen una molt bona satisfacció en general 
i recomanarien molt assistir als tallers d’entrenament de la memòria.  
 
En l’apartat de suggeriments i comentaris una persona ha comentat que alguns exercicis 
treballats eren molt difícils, un altre ha comentat que li agradaria realitzar més exercicis de càlcul 
mitjançant dinàmiques grupals, una altra persona ha comentat que li agradaria realitzar més 
dinàmiques grupals.  
 
 

4.2.6. FORMACIÓ PLANTILLA 
 
 
Curs: “Introducción al concepto BOBATH en el adulto: análisis y facilitación del movimiento” 
Data: 22/01/2021 al 24/01/2021 
Durada: 20 hores 
Modalitat:  presencial 
ORGANITZA: Kenzen formació 
 
 
Curs: “Sessió webinar Gestió COVID. ’Aplicatiu de centres de dia per a gent gran””  
Data: 26/03/2021 
Durada: 1h 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: Departament Drets Socials 
 
 
Curs: “Trabajo multidisciplinar . comunicación asertiva y organizacion eficaz “ 
Data: 23/03/2021 
Durada: 30 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
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Curs: “Sessió formativa COSPE”  
Data: 26/03/2021 
Durada: 1h 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: Departament Drets Socials 
 
 
Curs: “Webinar Mesures jurídiques de protecció de les persones (Testament, testament vital, 
tuteles, guardes de fet, etc.)” 
Data: 14/04/2021 
Durada: 2h 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: lletrats del despatx Vilarriba 
 
 
Curs: Jornada taula del tercer sector presentant la creació d’una guia de Fons Europeus 
Data: 11/05/2021 
Durada: 2H 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: Taula del tercer sector i empresa B.Link 
 
 
Curs: "Prevención de las alteraciones de la comunicación y la deglución en las personas con 
demencia" 
Data: 13/05/2021 
Durada: 1h. 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: Webinar "Censo de personas con Alzheimer y Otras demencias en España" 
Data: 27/05/2021 
Durada: 2h 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CEAFA 
 
 
Curs: “La atención centrada en la persona en el ámbito de las demencias" 
Data: Del 10 al 24 de maig de 2021 
Durada: 31 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: “Tècniques i recursos per a la captació i selecció de voluntariat" 
Data: 19/05/2021, 26/05/2021, 2/06/2021, 9/06/2021 
Durada: 16 h. 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: Punt de Voluntariat (Ajuntament Reus) 
 
 
 

https://associacioacad.us12.list-manage.com/track/click?u=eb839c19329d1735427897de7&id=dd6497ac32&e=ec1226be9b
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Curs: “Aprèn a participar amb èxit en un projecte europeu” 
Data: 25/05/2021, 28/05/2021, 1/06/2021, 4/06/2021, 10/06/2021, 16/06/2021 
Durada: 15 h. 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA:  
 
 
Curs: “Taller com elaborar un Protocol d’Assetjament” 
Data: 8/06/2021 
Durada:  1,5 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: l’ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA i 
Associació ACAD 
 
 
Curs: “Buenas prácticas del trabajador en equipo en Instituciones sociosanitarias” 
Data: Del 7/6/2021 al 21/6/2021 
Durada: 30 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: ”Avanzado en la atencion centrada en la persona , proteccion a la intimidad (2ª edicion)” 
Data: Del 6/9/2021 al 20/9/2021 
Durada: 30 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: “Síntomas psicologia y conductuales de las demencias (2 edicion)” 
Data: Del 4/10/2021 al 18/10/2021 
Durada:  30 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: “Atenció a la gent gran a les residencies per covid -19 “ 
Data: Del 8/10/21 al 12/11/21 
Durada:  15 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: Acció Laboral 
 
 
Curs: Webinar: Llei 8/2021. Desgranem la nova reforma de la capacitat jurídica per al suport de les 
persones amb discapacitat 
Data: 6/10/2021 
Durada: 2 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: Fundació Alzheimer Catalunya 
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Curs: Sessió informativa d'acreditació i de provisió de noves places públiques 
Data: 19/10/2021 
Durada: 2hores 
Modalitat: on-line 
Organitza: ACAD 
 
 
Curs: “Intervención cognitiva en demencias (2ª edición)” 
Data: Del 8/11/2021 al 22/11/2021 
Durada:  30 hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: “Memoria: funcionamiento y rehabilitación” 
Data: Del 01/12/2021 al 15/12/2021 
Durada: 30  hores 
Modalitat: on-line 
ORGANITZA: CREA Alzheimer Salamanca 
 
 
Curs: Terapia de Estimulación Emocional T2E® 
Data: del 8/05/2021 al 18/12/2021. La formació en T2E® estava dividida en dos mòduls. El primer, 
el curs T2E® bàsic que es va realitzar del 8 de maig de 2021 fins al 31 de juliol de 2021, i el segon, 
el curs T2E® expert que es va realitzar de l’11 de setembre de 2021 fins al 18 de desembre de 
2021.  
Modalitat: presencial i on-line  
ORGANITZA: Fundación Maria Wolff 
 
 

4.2.7. BEQUES TERÀPIA PER A L’ALZHEIMER 
 
PER PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA DE L’ENTITAT ES VA COMENÇAR A L’ANY 2020 A 
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 aprova les Bases de les BEQUES anomenades “TERÀPIA PER L’ALZHEIMER” 
i les publica al web de l’entitat conjuntament amb la sol·licitud. 
 
 
L’equip de l’àrea de Treball Social es reuneix cada 15 dies per a revisar sol·licituds i mantenir 
actualitzat el llistat de beques concedides, cancel·lades i llista d’espera. A dia 1 i 16 de cada mes, 
al taulell de l’entrada del centre es pot consultar l’estat de les beques “TERÀPIA PER 
L’ALZHEIMER”. 
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Les BEQUES és composen de 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. 
 
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 2021 s’han beneficiat 68 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 20.000 euros bruts. 
 
TIPOLOGIES DE PLAÇA SENCERA: 
 
de dilluns a dissabte: ajut de 400€ 
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 2021 s’han beneficiat 53 persones d’aquesta tipologia, LÍNEA PLACES DE JORNADA 
COMPLETA SUBVENCIONADES AL CENTRE DIÜRN.   
 
 
El detall és el següent: 
 
de dilluns a dissabte: 16 persones usuàries 
de dilluns a divendres: 19 persones usuàries (a fi d’any hi ha 2 persones en llista d’espera) 
de dimarts-dijous i dissabte: 11 persones usuàries 
de dimarts i dijous: 7 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 20.000 euros bruts. 
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Durant l’any 2021 s’han beneficiat 17 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. 
 
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 20.000 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 2021 s’han beneficiat 9 persones usuàries d’aquesta tipologia, LÍNEA MENJADOR 
CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER. A fi d’any hi ha una persona en llista d’espera. 
 
 
Des del 01/01/2021 fins al 31/12/2021 s’han beneficiat  un total de 148 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 Psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona" 
 
Data d’inici: 15/03/2021 
Data de finalització: 31/05/2021 
Hores realitzades: 180h 
Horari de pràctiques: dimarts i divendres de 9.00h – 13.00h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumna: Nerea  
Tutor: Alejandro Amezcua Eatenton 
 
Data d’inici: 01/02/2021 
Data de finalització: 30/03/2021 
Hores realitzades: 180 hores. 
Horari de pràctiques: Dimarts – Dimecres – Dijous, de 9 a 17h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Carles Fernandez Ayats 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
 
Data d’inici: 08/02/2021 
Data de finalització: 19/04/2021 
Hores realitzades: 180 hores. 
Horari de pràctiques: Dilluns a Divendres de 9-13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Ivo Fontanet Soler 
Tutora: Nora Cherdoudi Valderrama 
 
Data d’inici: 01/04/2021 
Data de finalització: 31/05/2021 
Hores realitzades: 180 hores. 
Horari de pràctiques: Dimarts – Dimecres – Dijous – Divendres, de 9 a 17h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Binta Sow Sow 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
 
Data d’inici: 01/10/2021 
Data de finalització: 30/11/2021 
Hores realitzades: 180 hores. 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Anamaria Roxana Astalas 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
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“Pràctiques externes curriculars del Màster en Psicologia General Sanitària, Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Tarragona" 
 
Data d'inici: 11/01/2021 
Data de finalització: 08/10/2021 
Hores a realitzar: 430h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a divendres de 9.00h – 13.00h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumna: Susana Vargas Pérez 
Tutor: Alejandro Amezcua Eantenton 
  
Data d'inici: 18/01/2021 
Data de finalització: 26/03/2021 
Hores a realitzar: 270h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a divendres de 9.00h – 15.00h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumna: Alba Michans Justribó 
Tutor: Alejandro Amezcua Eantenton 
 
Data d'inici: 05/04/2021 
Data de finalització: 31/06/2021 
Hores a realitzar: 270h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a divendres de 9.00h – 13.00h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumna: Yara Berni Saganta 
Tutor: Alejandro Amezcua Eantenton 
 
 
“Pràctiques externes curriculars d’atenció logopèdica en persones amb trastorns neurocognitius, 
Grau de Logopèdia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya”  
 
Data d'inici: 01/10/2021 
Data de finalització: 3/05/2021 
Hores a realitzar: 120h 
Lloc: Unitat de la Memòria 
Alumna: Iris Gonzalez Cots 
Tutor: Anna Creus 
 
 
“Pràctiques externes curriculars del Grau de Fisioteràpia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
 
Data d’inici: 01/02/2021 
Data de finalització: 26/02/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Jordi Pallàs Grau 
Tutora: Ada Chacón Senís 
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Data d’inici: 01/03/2021 
Data de finalització: 26/03/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Joan Martin Vicent  
Tutora: Ada Chacón Senís 
 
Data d’inici: 08/03/2021 
Data de finalització: 27/03/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 13 a 17h; i dissabtes de 9 a 15h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Mercè Canela Añón 
Tutora: Ada Chacón Senís 
 
Data d’inici: 29/03/2021 
Data de finalització: 23/04/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Mikel Olasagasti Galarraga 
Tutora: Ada Chacón Senís – Albert Llaveria  
 
Data d’inici: 01/09/2021 
Data de finalització: 24/09/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne/a: Paula Martínez Pérez  
Tutor/a: Ada Chacón Senís – Albert Llaveria 
 
Data d’inici: 27/09/2021 
Data de finalització: 22/10/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Judith Clemente Rubiales   
Tutora: Ada Chacón Senís 
 
Data d’inici: 25/10/2021 
Data de finalització: 19/11/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Àlex López Morales  
Tutora: Ada Chacón Senís 
 
Data d’inici: 22/11/2021 
Data de finalització: 17/12/2021 
Hores realitzades: 120 hores. 
Horari de pràctiques: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
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Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Lidia Rupérez Ariza  
Tutora: Laia Ferré Vilanova 
 
 
“Pràctiques externes curriculars del Grau de Treball Social (assignatura pràcticum d’intervenció). 
Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona" 
 
Data d’inici: 2/11/2021 
Hores a realitzar: 345 h. 
Lloc: Centre Terapèutic i Unitat de Memòria 
Alumna: Anna Yushang Ruiz Solà 
Tutora: M Carmen Soler Martínez 
 
 
“Pràctiques externes d’Integració Social, Institut Obert de Catalunya  (IOC), Tarragona" 
 
Data d’inici: primer període 26/04/2021, segon període 01/09/2021 
Data de finalització: primer període 30/06/2021, segon període 21/01/2022 
Hores realitzades: 383 hores. 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 9 a 11:30h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Raquel de la Cruz Ferrant 
Tutora: Cristina Gallego Argilaga 
 
 
“Pràctiques externes curriculars del Cicle Superior d’ Integració Social (UOC)” 
 
Data d’inici: 19/04/2021 
Data de finalització: 25/06/2021 
Hores realitzades: 385h 
Horari de pràctiques: de dilluns a divendres de 9h-14:30/15h-17:30 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Susana Alicia Sabina Soage 
Tutora: Sandra Muñoz 
 
 
“Pràctiques externes curriculars del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, Institut 
Gaudí, Reus" 
 
Data d’inici: 02/11/2021 
Data de finalització: 22/12/2021 
Hores realitzades: 383 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 9 a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic 
Alumna: Lucia Carrillo Pareja 
Tutora: Mª Rosa Ramírez Mérida 
 
Data d’inici: 15/11/2022 
Data de finalització: 24/06/2022 
Hores realitzades: 449h. 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 15 a 18h. 
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Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Maria Fernandez Torrente 
Tutora: Ana Belén Beltrá Santacruz 
 
Data d’inici: 02/11/2020 
Data de finalització: 12/03/2021 
Hores realitzades: 311h 15 min. 
Horari de pràctiques: de dilluns a divendres de 9h a 13h 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Miriam Peñalver Gómez 
Tutora: Elena Sicília Marín 
 
Data d’inici: 9/11/2020  
Data de finalització: 23/04/2021 
Hores realitzades: 383h 
Horari de pràctiques: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10h a 14h i dissabtes de 10h a 14h 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Raquel M. Jurado López 
Tutora: Alba Lavernia Jove  
 
Data d’inici 14/12/2020 
Data de finalització: 30/04/2021 
Hores realitzades: 383 
Horari de pràctiques: Dilluns a Divendres de 9h a 13h 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Júlia Porqueras Massó 
Tutora: Elena Sicília Marín 
 
Data d’inici: 07/11/2020 
Data de finalització: 04/06/2021  
Hores realitzades: 383h 
Horari de pràctiques: de dilluns a divendres de 9h a 13h 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Oriol Torrens Mallafre 
Tutora: Alba Lavernia Jove 
 
Data d’inici: 15/02/2020 
Data de finalització: 04/06/2021 
Hores realitzades: 383h 
Horari de pràctiques: Dilluns a Divendres de 9h a 13h 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumne: Claris Baiges Lleó 
Tutora: Sandra Muñoz 
 
 
 
“Pràctiques externes: Atenció Sociosanitarària a persones dependents en institucions socials. 
Centre de Formació: Acción laboral (“plataforma implantación programes de inclusión laboral en 
col·lectives desafavorecidos”), Reus" 
 
Data d’inici: 23/02/2021 
Data de finalització: 27/02/2021 
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Hores realitzades: 76h. 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 10 a 17h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Lidia Alvarez Jimenez 
Tutora: Ana Belén Beltrá Santacruz 
 
 
“Pràctiques externes: Atenció Sociosanitarària a persones dependents en institucions socials. 
Centre de Formació: Organització empresarial Catalana de la formació, Reus" 
 
Data d’inici: 04/05/2021 
Data de finalització: 20/05/2021 
Hores realitzades: 80h. 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 09 a 15h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Mara Parra Pardo 
Tutora: Ana Belén Beltrá Santacruz 
 
Data d’inici: 03/05/2021 
Data finalització: 07/06/2021 
Hores realitzades: 104h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a divendres de 10h a 14h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Ona Farzon Tejedor  
Tutora: Elena Sicilia Marín 
 
Data d’inici: 04/05/2021 
Data finalització: 25/05/2021 
Hores realitzades: 80h 
Horari de les pràctiques: Dilluns a Divendres de 8h a 13h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Ivonneth Peredo Quiroga 
Tutora: Elena Sicília Marín 
 
Data d’inici: 04/05/2021 
Data finalització: 27/05/2021 
Hores realitzades: 80h 
Horari de les pràctiques: Dilluns a Divendres de 13h a 17:30h 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Sandra Sánchez 
Tutora: Sandra Muñoz 
 
Data d’inici: 19/05/2021 
Data finalització: 04/06/2021 
Hores realitzades: 65h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a divendres de 9h a 14h.  
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Marlen Justa Cachi Huanca 
Tutora: Elena Sicília Marín 
 
Data d’inici: 30/08/2021 
Data finalització: 08/09/2021 
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Hores realitzades: 80h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a dissabte de 9h-15h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: M. Carolina Castro 
Tutora: Elena Sicilia Marín 
 
Data d’inici :06/09/2021 
Data finalització: 17/09/2021  
Hores realitzades: 80h 
Horari de les pràctiques: de dilluns a divendres de 9h a 17:30h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Silvia López Carafi 
Tutora: Elena Sicilia Marín 
 
 
“Pràctiques externes: Atenció a les persones en institució de dependència. Centre de Formació: 
Institut Jaume I, Reus" 
 
Data d’inici: 24/05/2021 
Data de finalització: 18/06/2021 
Hores realitzades: 383h. 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 09 a 15h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Chadia Moussati Aislimani 
Tutora: Ana Belén Beltrá Santacruz 
 
 
“Pràctiques externes Fundació Santa Maria de Siurana" 
 
Data d’inici: 01/03/2021 
Data de finalització: 12/04/2021 
Hores realitzades: 80h 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 15 a 17h. 
Lloc: Centre terapèutic  
Alumna: Maria Kalimyna Jimenez de Mieres 
Tutora: Mª Rosa Ramírez Mérida 
 
Data d’inici: 01/03/2021 
Data de finalització: 12/04/2021 
Hores realitzades: 80h 
Horari de pràctiques: Dilluns – Dimarts - Dimecres - Dijous - Divendres, de 15 a 17h. 
Lloc: : Centre terapèutic 
Alumna: Nieves M. Canton Fernandez 
Tutora: Mª Rosa Ramírez Mérida 
 
 

5.2. CURS INTENSIU A EMPRESES SOBRE LA MEMÒRIA I EL SEU FUNCIONAMENT 
 
Els tallers de memòria intensius per a empreses van dirigits a tots aquells col·lectius 
empresarials que tinguin una inquietud per aprendre diferents tècniques que li 
permetin potenciar les seves capacitats cognitives i l’agilitat mental. Les estratègies de 
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memorització que s’obtindran d’aquesta formació, es poden utilitzar com a una eina 
de millora que permet potenciar les capacitats mnèsiques, aptituds relatives a la memòria, 
aplicables al dia a dia en l’entorn laboral o en la vida quotidiana. 
  
Els tallers es duen a terme amb grups reduïts i amb dues sessions de dues hores cadascuna. Les 
persones participants disposaran de dossiers propis i individualitzats i gaudiran d’un mètode 
basat en diverses dinàmiques i activitats grupals. 
  
Els talleres de memòria intensius per a empreses van iniciar-se per primera vegada al mes de 
desembre de 2019.  
 
 
SESSIONS I RESULTATS 
 
 

SESSIÓ 1: 
 
DATA: 16 i 18 de març de 2021. 
LLOC: Mas Carandell  (Carrer de Terol, 1, 43206 Reus, Tarragona) 
HORARI: 11.30 a 13.30 (4 hores total) 
ASSISTENTS: 20 persones 
PROFESSIONALS: Blanca de la Cruz Anglès 
 
A partir de l’escala de satisfacció, la qual van contestar les persones assistents, es van obtenir els 
resultats següents:  
 
L’escala likert puntuava cadascun dels apartats en una escala de 1-7, essent 1 gens i 5 moltíssim.  
 
Pel que fa la satisfacció amb el contingut de l’activitat va ser valorat per un 35% moltíssima 
satisfacció, un 42% molt bé, un 11% bastant bé, un 6% com a bé i el restant, 6%, van respondre 
que van estar poc satisfets/tes.   
 

 
 
 
 
La satisfacció amb la dinàmica de la activitat va obtenir un 6% bé, un 11% bastant bé, un 48% 
molt bé, i un 35 moltíssima satisfacció.  
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La satisfacció general del grup va ser de d’un 6% suficient, un 11% bastanta, un 53% molt i un 
30% moltíssima. 
 

 
 
En quan a la pregunta de si els/les assistents recomanarien l’activitat les puntuacions obtingudes 
van ser d’un 6% suficient, un 17% bastant, un 47% molt, i un 30% moltíssim.   
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SESSIÓ 2: 
 
DATA: 4 i 6 de maig de 2021. 
LLOC: Online 
HORARI: 11.30 a 13.30 (4 hores total) 
ASSISTENTS: 24 persones 
PROFESSIONALS: Blanca de la Cruz Anglès 
 
A partir de l’escala de satisfacció, la qual van contestar un total de 15 assistents, es van obtenir 
els resultats següents:  
 
L’escala likert puntuava cadascun dels apartats en una escala de 1-5, essent 1 gens i 5 molt.  
 
Pel que fa la satisfacció amb el contingut de l’activitat va ser valorat per un 9% de poca satisfacció 
del contingut, un 0% com a bé, un 36% bastanta, i el 55% restant amb molta satisfacció.   
 

 
 
La satisfacció amb la dinàmica de la activitat va obtenir un 9% poca, un 36% bastanta i un 55% 
molta satisfacció.  
 

 
 
La satisfacció general del grup va ser d’un 9% poca, un 9% bé, un 27% bastanta i un 55% molta. 
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En quan a la pregunta de si els assistents recomanarien l’activitat les puntuacions obtingudes van 
ser d’un 9% poc, un 17% bastant, un 27% bastant, i un 64% molt.   
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6. VOLUNTARIAT 

 

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

 
Actualment el grup de persones voluntàries està format per 17 persones que col·laboren amb 
nosaltres en diferents àmbits i de diferents maneres, tot i que al llarg de l’any 2021 han col·laborat 
amb nosaltres un total de 28 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 Memòria 
- Col·laboració al Centre Terapèutic Especialitzat en Alzheimer 
- Col·laboració en activitats solidàries 
- Col·laboració en projectes específics de formació en l’àrea de persones cuidadores. 

 
 

6.1.2. 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 i l’equip 
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tècnic la consideri apta, es 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 relació al 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 Memòria 
- Compromís de confidencialitat de dades 
- 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 solidaris relacionats amb l’Associació 

 
 
 

6.2. RESULTATS OBTINGUTS 
 

6.2.1.PERFIL GRUP DE PERSONES VOLUNTARIES  
 
GÈNERE:  
El percentatge de persones voluntàries amb les quals hem comptat aquest any en qüestió de 
gènere varia, sent un 11% de gènere masculí i un 89% de gènere femení. 
 

 
GRUP D’EDAT: 
El grup d'edat majoritari es troba en els intervals de 51-70 anys (36%).  
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SITUACIÓ LABORAL 
 
La persona voluntària que col·labora amb nosaltres és principalment estudiant (33% del 
percentatge total). 
 
 

 
 
 
 

6.2.2. ÀMBITS D’ACTUACIÓ I HORES DEDICADES 
 
El grup de voluntariat ha dedicat un total de 769 hores a col·laborar amb nosaltres en les diferents 
activitats proposades. Les hores totals dedicades s’han distribuït de la següent manera: 
 
 

21%

32%

36%

11%

EDAT PERSONES VOLUNTÀRIES 2021

18-30

31-50

51-70

més de 70

33%

14%
32%

21%

SITUACIÓ LABORAL DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES 2021

estudiant

actiu

en atur

jubilat



143 
 

 
 
En l’anterior gràfica podem observar les activitats en les quals, principalment, la persona 
voluntària ha col·laborat durant l'any 2021. Aquestes hores les han dedicat a diferents projectes 
de l'Associació, sobretot han col·laborat en l'acompanyament dels usuaris/àries dels diferents 
centres (CTEA i UM) en els diferents tallers d'estimulació cognitiva, activitats de la vida diària, 
fisioteràpia, estimulació cognitiva individualitzada computeritzada (ECIC), altres serveis 
(recolzament al servei de menjador) i activitats presencials en el centre (musicoteràpia i sortides 
lúdiques). 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 i altres activitats solidàries (Sant 
Jordi, xocolatada, Dia Internacional del Voluntariat, etc.), en projectes específics de formació en 
l’àrea de persones cuidadores (Taller de musicoteràpia), la creació de les frases diàries amb el 
santoral, creació/traducció de material des de casa i gestió en l’àrea d’administració i de 
comptabilitat. 
 
Durant el mes d’agost no es van realitzar tasques de voluntariat presencial per indicació de la 
direcció del centre donada l’alta incidència de contagis per la COVID-19. A partir del setembre un 
dels requisits per reprendre l’activitat presencial era estar vacunat/da amb la pauta completa. 
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. 
 
Durant el 2021 s’han realitzat 14 entrevistes per a acollir noves persones voluntàries, de les quals, 
8 han iniciat la seva tasca de voluntariat amb l’Associació. 
 
 

6.2.3. ENQUESTA SATISFACCIÓ DEL GRUP DE PERSONES VOLUNTÀRIES 
 
En funció de les valoracions rebudes, els voluntaris/àries estan satisfets/tes amb la seva 
col·laboració amb la nostra entitat. 
 
Les valoracions del nivell de satisfacció de les persones voluntàries, segon les respostes del 
qüestionari d’avaluació són les següents: 
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7. ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS I COL·LABORADORS, REFERENTS A 
DIFUSIÓ, COORDINACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

7.1. ACTES SOLIDARIS, CULTURALS, FORMATIVUS D’ENTITATS I GRUPS 

COL.LABORADORS DIVERSOS EN ELS QUALS HA ASSISTIT I/O PARTICIPAT 

L’ASSOCIACIÓ 
 

IX CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER  
 
Data: del 10 de novembre de 2021 al 13 de novembre de 2021 
Assistent: Cristian Cabrera, neuropsicòleg 
Modalitat: presencial 

 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Desenvolupo valors importants

Aprenc coses noves

Objectius clarament definitis

Accesibilitat als responsables de coordinació

Accesibilitat als professionals en cas de dubtes

Em donen coneixements i eines necessàries

Interès de l'Associació

Em sento valorat/da

Flexibilitat

M'he sentit segur treballant presencialment

Valoració global experiència

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ 2021
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CIRLongCOVID. JORNADA DE SENSIBILIZACIÓ I DIFUSIÓ DEL COVID PERSISTENT 
Mesa: La patología neurológica en el Síndrome del COVID persistente Una experiencia de abordaje 
multidisciplinar 
 
29/09/2021 a Tarragona 
L’Associació col·labora amb una taula. Moderadora de la taula, María Jesús Lerín. Xerrades de la 
taula: “Rehabilitació cognitiva en pacients post-covid” per Blanca de la Cruz, neuropsicòloga; 
“Acceptació de la pèrdua de capacitats”, per Alejandro Amezcua, psicòleg; “Irrupció del Trastorn 
Cognitiu en el sistema familiar”, per M Carmen Soler, treballadora social i directora tècnica. 
Modalitat: on-line  
 
 
PROJECTE APS “APRENENTATGE I SERVEI” AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI A LES ENTITATS 
COL.LABORADORES DE LA FEDERACIÓ MESTRAL-COCEMFE TARRAGONA 
 
En el marc del conveni que la Federació Mestral-COCEMFE te signat amb la Universitat Rovira i 
Virgili i desprès de l’èxit de les experiències d’anys anteriors, ens han tornat a demanar la 
col·laboració a les entitats de la Federació Mestral-COCEMFE Tarragona en realitzar l’activitat del 
APS “Aprenentatge i Servei” amb els alumnes de Sociologia de primer curs de Treball Social.  
 
Ha estat una bona ocasió per mostrar el paper fonamental de les entitats del Tercer Sector quant 
a informació, conscienciació, suport, reivindicació a malalts i familiars. 
 
En aquest curs 2020-21 i seguint les recomanacions per fer front a la COVID-19 establertes per la 
URV, el desenvolupament de tota l’activitat es va dur a terme virtualment. 
 
Calendari d’execució del projecte que s’ha desenvolupat amb les 7 alumnes (Anna khonelidze, 
Rocio Moreno, Claudia Gómez, Paula Montoro, Martina Sánchez, Natalia Fernàndez, i Nuria 
Curto) del Grau de Treball Social: 
 
-25 de Març: Inici de les pràctiques de l’assignatura. Sessió de presentació del projecte APS i de les entitats 
col·laboradores:  
 
-Setmana del 29 de Març: Assignació d’entitats als grups creats. 
 
-Del 07/04 al 15/04: Fase 1: anàlisi de les activitats. 
-Del 21/04 al 29/04: Fase 2: Elaboració d’un petit projecte de millora on constarà la proposta 
d'activitat a realitzar en el marc de la col·laboració. 
 
- Del 06/05 al 27/05: Fase 3: Execució de l’activitat proposada. 
 
El projecte desenvolupat pel grup d’alumnes ha estat el següent: una primera activitat consistent 
en la creació i difusió de una enquesta per a valorar el coneixement de la societat en relació els 
trastorns neurocognitius i analitzar la necessitat de donar-los mes visibilitat i la segona activitat 
va ser dissenyar un tríptic informatiu per a informar i sensibilitzar a la societat.  
 
Es la primera vegada que participo en aquests programes socioeducatius que, sense cap mena de 
dubte, són un actiu molt important per a millorar el nivell de consciència social del alumat 
universitari. El grup d'alumnes, s'ha implicat i hi ha col·laborat de manera molt empàtica des de 
l'inici del projecte, amb una gran iniciativa i una actitud d'aprenentatge fantàstica. 
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FUNDACIÓ MEMORA I FUNDACIÓ ROSA MARIA VIVAR. CARTELLS PUBLICITARIS PER A 
L’ESTIMULACIÓ AL CENTRE 
 
21/05/2021 
La Fundació Rosa M. Vivar lliura a l’equip professional del l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix 
Camp aquest material didàctic per tal que contribueixin positivament al treball de les teràpies 
d’estimulació cognitives de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i 
Baix Camp. Es tracta d’un recull de 45 cartells publicitaris per pintar, que van marcar una època i 
que formen part de la nostra memòria i la nostra vida. El llibre és una eina de treball inclusiva que 
permet fer un treball intens de reminiscència, reforçat amb un vídeo amb les imatges i cançons 
de tots aquest anuncis. 
 
INAUGURACIÓ INSTAL·LACIONS FUNDACIÓ (INSTAL·LACIONS INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE) 
21/09/2021 
La Fundació Rosa Maria Vivar organitza acte d’inauguració de les instal·lacions, presidida pel 
Conseller de Salut, Sr. Josep M Argimon.. 
 
 
PRESÈNCIA SOPAR PORTAVENTURA  
30/09/2021 
Cori Sanchez, presidenta; Xesca Jové, Nuria Ruiz, psicòloga. 
 
 
INAUGURACIÓ DEL PASSEIG DE LA BOCA DE LA MINA 
L’ajuntament de Reus ens va convidar a formar part de l’acta de inauguració del nou passeig per 
a la ciutadania de Reus.  
Data: 26/10/21 
Nombre assistents: 6 socis i membres de la Junta Directiva de l’Associació.  
 
 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES INSTAL·LACIONS DE L’INSTITUT LERIN 
18/11/2021 
La Fundació Rosa M. Vivar amb la col·laboració altruista de l’empresa SOLARGEST ha instal·lat 
plaques fotovoltaiques A L’Institut Lerin Neurocognitive.  
 
 
DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITAT (REUS) 
03/12/2020 a les 18.00h 
Lloc: Centre Cultural del Castell del Cambrer. 
Assistents: Cori Sánchez Garcia i M José Mozo Aguilar.  
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.  

 
 
TORRONS VIRGINIAS 
10/12/2021 
Ha col·laborat amb la Fundació Rosa Maria Vivar en l’aportació solidària de 180 lots de torrons 
per a totes les persones usuàries i l’equip professional de l’Associació d’Alzheimer i altres 
trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp 
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7.2. REUNIONS D’INTERÈS 
 
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES 
Data: 01/07/2020 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), Maria 
José Mozo Aguilar (Tresorera de la Junta Directiva), M Jesús Lerín Sicilia (Directora del Centre 
Terapèutic especialitzat en Alzheimer) i M Carmen Soler Martínez (Directora Técnica del Centre 
Terapèutic especialitzat en Alzheimer) 
 
Nombre total de assistents: 44 assistents, 24 socis i 20 familiars cuidadors del Centre.   
Comentari: la Assemblea es va desenvolupar correctament seguint tots els protocols de seguretat 
sanitària.   
 
 
REUNIONS JUNTA DIRECTIVA 
13/01/2021, 03/02/2021, 10/03/2021, 15/03/2021, 23/03/2021, 08/04/2021, 04/05/2021, 
18/05/2021, 02/06/2021, 07/07/2021, 05/08/2021, 01/09/2021, 06/10/2021, 04/11/2021, 
01/12/2021 
 
 
REUNIONS PLA D’IGUALTAT 
6/04/2021 aprova fer Pla d’Igualtat 
Associació Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp: Alejandro Almezcua, 
psicòleg; Alba Labarnia, educadora social; Cristina Solé, treballadora social, i MªJesús Lerín, 
directora. 
Empresa Pla d'Igualtat: Dolors Navarro i Sandra Huerto. 
Reunions realitzades 2021: 13/4/2021; 27/4/2021; 18/05/2021; 4/06/2021; 1/07/2021; 
30/11/2021 
 
 
REUNIÓ FAMILIARS CUIDADORS DE LES PERSONES USUÀRIES DE L’INSTITUT LERIN (CENTRE 
TERAPÈUTIC I UEC DE LA UNITAT DE LA MEMÒRIA) 
21/10/2021 
UEC: 13.00H 
Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer Unitat Terapèutica 1: 17.30h 
Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer Unitat Terapèutica 2: 16.00h 
 
 
REUNIONS CONSELL ASSESSOR CENTRE TERAPÈUTIC (CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN 
ALZHEIMER) 
Representant de la Junta Associació, Sra. Maria Lahor; representant vocal dels treballadors/es, 
Sra. Cristina Solé; representant dels voluntaris i voluntàries: Sra. Núria Ruiz; representants dels 
familiars dels usuaris/es, Sra. Cristina Alonso i Sra. M. Cruz Ruiz. 
Sessions dutes a terme l’any 2021: 
24/03/2021 Reunió nº17. (15h, presencial) 
20/07/2021 Reunió nº18. (18:30h, virtual) 
20/10/2021 Reunió nº 19. (18:30h, presencial) 
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Temes que s’han tractat durant les sessions: Principalment del funcionament del centre i 
afectacions pel COVID (horaris, aforament, protocols i canvis en metodologia). Situació de la 
plantilla professional, sobretot referent a cobrir vacances i substitucions i en canvis que hagin 
sorgit. Situació del voluntariat referent a implicació i participació en les activitats, i a través de 
quin mitjà participen. També s’han tractat assumptes en que la junta volia un assessorament al 
respecte. 
 
 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
REUNION CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT 
Data: 25/02/21 en horari de 18h a 19.30h 
Assistents: a la reunió per vídeo conferencia assisteix la Nuria Ruiz, psicòloga.  
 
Comentaris: En la reunió es van organitzar les diferents Comissions de treball, 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 pel Dia Mundial de la Discapacitat: dies 22/09/20, 5/10/20. 
Modalitat on-line. 
Comentari: Totes les entitats van editar un vídeo representatiu d’1 minut de durada en motiu del 
Dia Mundial de la Discapacitat.  
 
 
REUNIÓ REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA 
Presentació de l’Associació i del Programa Lerin Nuerocognitive 
20/05/2021 
Modalitat on-line 
Mila Ortiz de Landázuri Vera, atenció al ciutadà, regió sanitària Camp de Tarragona 
M Jesús Lerín, Blanca, Cristian, Alejandro 
 
 
REUNIÓ TREBALLADORES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP 
28/05/2021 
Modalitat on-line 
Explicació serveis disponibles pels municipis de la comarca del “Projecte Baix Camp”  
Assistent Associació: Nuria Ruiz, psicòloga. 
 
 
 
VISITA EL CENTRE I REUNIÓ AMB REGIÓ SANITÀRIA DEL CAMP DE TARRAGONA DEL SERVEI CATALÀ 
DE SALUT 
7/06/2021 
Assistents: Mila Ortiz de Landázuri Vera, atenció al ciutadà, regió sanitària Camp de Tarragona 
Assistents: M Jesús Lerín, directora; M Carmen Soler, directora tècnica i treballadora social; 
 
 
REUNIÓ REGIDORIA SALUT-GENT GRAN “ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE DE REUS. LES CIUTATS 
AMIGABLES AMB LA GENT GRAN”. 
Data: 27/04/2021. Modalitat on-line. 
Assistents: M Jesús Lerín, directora; M Carmen Soler, directora tècnica i treballadora social; 
 



149 
 

 
VISITA EL CENTRE I REUNIÓ AMB LES REFERENTS COVID DEL CENTRE. DEPARTAMENT DRETS 
SOCIALS A TARRAGONA 
9/06/2021 
Laia Sancho i Rebeca Cabrero. Tècniques Regió Social. Serveis Territorials de Tarragona 
 
 
 
REUNIÓ TREBALL SOCIAL PRIMÀRIA TARRAGONÈS 
Data: 10/06/2021 
Presentació de l’Institut Lerin Neurocognitve i les Beques per l’Alzheimer 
Modalitat: on-line 
Modera la reunió: Mila Ortiz de Landázuri Vera, atenció al ciutadà, regió sanitària Camp de 
Tarragona 
Assistents: M Jesús Lerín, directora; M Carmen Soler, directora tècnica i treballadora social; 
Cristian Cabrera, neuropsicòleg 
 
 
REUNIÓ AMB SERVEIS TERRITORIALS DE DRETS SOCIALS A TARRAGONA 
Data: 22/09/2021 
Presentació Institut Lerin Neurocognitiva, situació actual del projecte, beques “Teràpia per 
l’Alzheimer”. Modalitat: presencial 
Assistents Departament: Daniel Sagalà i Trilla, director dels Serveis Territorials de Drets Socials a 
Tarragona, i Carme Gutierrez, tècnica Serveis Territorials Tarragona 
Assistents Associació: Cori Sanchez, presidenta; M Jesús Lerín, directora i M Carmen Soler, 
directora tècnica i treballadora social. 
 
 
REUNIÓ ÀREA TREBALL SOCIAL EAIA TRASTORNS NEUROCOGNITIUS INSTITUT PERE MATA 
7/10/2021 
 
 
REUNIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE REUS. GERIATRIA 
14/10/2021 
Assistents Hospital: Dr. Nicolau Ortiz, neuròleg; Dr. Gabriel de Febrer Martínez, cap de servei de 
Geriatria i cures pal·liatives. 
Assistents Institut Lerin Neurocognitiva: M Jesús Lerín, directora; Margarita Torrente, 
coordinadora Neuropsicologia; M Carmen Soler, treballadora social i directora tècnica.  
 
 
 
ENTITATS I ORGANITZACIONS PRIVADES 
 
DONACIÓ DE MATERIAL I VISITA AL CENTRE DEL DECATHLON REUS  
21/01/2021 i 18/07/2021 donació Material 
Realitzen visita al centre 31/05/2021 
El material que servirà per mantenir i potenciar les capacitats físiques i funcionals de les persones 
usuàries del nostre centre durant les sessions de rehabilitació i psicomotricitat, ens alegra i facilita 
molt el nostre dia a dia.  
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REUNIÓ FUNDACIÓ REDDIS. SIGNATURA COL·LABORACIÓ 
12/03/2021 
Assistents Fundació Reddis: Carme Buixeda, presidenta, i Montserrat Mallafré, Fundació La Caixa 
Assistents Associació: Cori Sanchez, presidenta i Xesca Jové, vocal. Acompanyades per l’empresa 
de comunicació El Nuvol Blanc. 
 
 
 
REUNIÓ AMB CEVA I TAN AMICS 
1/04/2021. Modalitat on-line. 
Assistència Tan Amics: Alexia Piedrola i Mercè Gonzalez 
Assistència CEVA: Paola, directora CEVA projectes socials, i Irene, responsable CEVA 
Assistència Associació: M Jesús Lerín, directora i M Carmen Soler, treballadora social i directora 
tècnica. 
 
 
EMPRESA SPOVE 
19/05/2021 
Visita i donació de material desinfectant (COVID) 
 
 
REUNIÓ AMB EGARA (SERVEI TRANSPORT) 
15/07/2021: Revisar rutes, horaris, quotes. Revisió de Conveni. 
Isabel Codina, Area Manger, i Nuria Solé, cap d’equip 
Associació: M José Mozo, tresorera; M Jesús Lerín, directora Institut Lerín, i M Carmen Soler, 
treballadora social i directora tècnica 
 
 
REUNIÓ PAU. PRESENTACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ DEL CENTRE. COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ ROSA 
MARIA VIVAR 
3/09/2021 
Empresa LEFITEC: Nuria Sanchez 
FRMV: Margarita Oliva, presidenta, i Anna Martorell, gerent 
Associació: M Jesús Lerín, directora Institut Lerín, i M Carmen Soler, treballadora social i directora 
tècnica 
 

8. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
Aquí detallem alguns titulars de l’any 2021 
 
PREMSA 
 
REUS DIGITAL  
Vacunen els usuaris i treballadors de l'Associació d'Alzheimer de la covid-19 
26/02/2021 
https://reusdigital.cat/noticies/reus/vacunen-els-usuaris-i-treballadors-de-lassociacio-
dalzheimer-de-la-covid-19 
 
 

https://reusdigital.cat/noticies/reus/vacunen-els-usuaris-i-treballadors-de-lassociacio-dalzheimer-de-la-covid-19
https://reusdigital.cat/noticies/reus/vacunen-els-usuaris-i-treballadors-de-lassociacio-dalzheimer-de-la-covid-19
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RODA DE PREMSA A LA CASA RULL REUS 
PRESENTACIÓ INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE 
6/09/2021  
 
 
DIARI MÉS 
“El centre d'Alzheimer de Reus i el Baix Camp es dirà Institut Lerin Neurocognitive"” 
6/09/2021 
 
 
DIARI DE TARRAGONA 
“El centro del Alzheimer de Reus pasa a llamarse Institut Lerín Neurocognitive” 
La asociación reusense quiere que sea «una marca de referencia» y basa el nombre en las 
terapias no farmacológicas que desarrollan 
7/09/2021 
 
 
NW La revista de Reus 
Setembre 2021. Número 107 
Reportatge Associació Alzheimer i altres Trastorn Neurocognitius de Reus i Baix Camp 
 
RADIO 
 
 
CADENA SER 
El Centre per l'Alzheimer de Reus ja vacuna els seus usuaris 
25/02/2021  
Entrevista M. Jesús Lerín, directora.  
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/25/radio_reus/1614251814_015361.html 
 
 
 
TELEVISIÓ 
 
CANAL REUS TV 
Tallers de memòria 
28/01/2021 
Entrevista en directe a Blanca de la Cruz, neuropsicòloga.  
https://www.facebook.com/connecticatTV/videos/116718623668047/ minut 30:30 
 
 
CANAL REUS TV 
El centre per l'Alzheimer de Reus es dirà a partir d'ara Institut Lerín Neurocognitive 
7/09/2021 
 
 
XARXES SOCIALS 
 
Durant l’any 2021 s’ha tingut especialment presència a les xarxes socials, principalment 
facebook i Instagram  
 
https://alzheimer-reus.org/;  https://www.facebook.com/associacioalzheimer/ 

https://cadenaser.com/emisora/2021/02/25/radio_reus/1614251814_015361.html
https://www.facebook.com/connecticatTV/videos/116718623668047/
https://alzheimer-reus.org/
https://www.facebook.com/associacioalzheimer/
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Instagram:  
a 763 persones els hi agrada això 
a 795 persones ens segueixen 
 
Facebook: 
264 publicacions 
629 seguidors 
678 seguint 
 
 

9. 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 la malaltia 

- Informar i sensibilitzar a la ciutadania arran la Malaltia. 

- 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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10. 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 

10.1. ÀREA SOCIAL 
 

10.1.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
SERVEI INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT (SIOA) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  356 persones (270 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: 14 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:  enguany s’integren al Servei d’Informació que es porta a terme al 
Centre Terapèutic i Unitat de la Memòria. 
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 BAIX CAMP 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  21 persones  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: sessions d’estimulació cognitiva i psicomotricitat, modalitat grupal.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: conveni amb el territori/associació. 
 
 

10.1.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
SEMBRANT LLAVORS. SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 500 alumnes de forma no presencial 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i sensibilització a infants i adolescents. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: alumnat de primària. 
 
 
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. 
 



154 
 

CONFERÈNCIES: 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  48 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: grupal, divulgació, conscienciació i sensibilització. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
 
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 “REVISIÓ COGNITIVA” 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  37 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individual, divulgació, conscienciació i sensibilització. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
 
GALA BENÈFICA DE L’HUMOR 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  132 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, conscienciació, sensibilització i recaptació de fons. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
 
SOPAR BENÈFIC 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  XX persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, conscienciació, sensibilització i recaptació de fons. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
 

10.2. ÀREA FAMILIAR CUIDADOR 
 
GRUP PSICOEDUCATIU 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 22 familiars cuidadors 
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: 62 familiars cuidadors 
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: 17 familiars cuidadors 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica individual. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones cuidadores de ciutadania en general. 
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10.3. INSTITUT LERIN NEUROCOGNITIVE: CENTRE TERAPÈUTIC, UNITAT DE LA 

MEMÒRIA I SAD. ÀREA ATENCIÓ INTEGRAL PERSONA AMB TRASTORN 

NEUROCOGNITIU 
 

UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA (UEC) UNITAT DE MEMÒRIA.  
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 42 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 
 
 
CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER (CENTRE TERAPÈUTIC) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 115 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: 174 familiars cuidadors 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació, orientació, acompanyament. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: familiars cuidadors de les persones usuàries. 
 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 14 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: 8 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 EMMÒRIA. REHABILITACIÓ 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 5 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica. Integral.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries criteris d’inclusió: Persona amb DCA 
que, un cop acabada la fase de rehabilitació post-aguda, segueix presentant problemes cognitius, 
emocionals, socials i també a nivell de reinserció social, familiar i/o professional. 
 
 
UNITAT DE MEMÒRIA. TALLERS COGNITIUS PER A PERSONES AMB ALTERACIONS DE LA MEMÒRIA 
O DETERIORAMENT COGNITIU LLEUGER. 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 10 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica. Integral.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han de presentar alteracions cognitives. 
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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. 
 
 

10.4. ÀREA DE FORMACIÓ 
 
ALUMNES EN PRÀCTIQUES 
NOMBRE D’ALUMNES: 38 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 D’ALUMNES: 42 treballadors/es 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: formativa 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: treballadors/es d’empreses interessades 
 
 

10.5. ÀREA DE VOLUNTARIAT 
 

NOMBRE DE VOLUNTARIS/ES: 28 persones voluntàries de l’Associació. 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: comunitària. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: compromís, confidencialitat. 
 
 

11. 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. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Misericòrdia Pons Altès. 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. Al 14/11/2021 finalitza relació laboral 
al no tornar d’excedència. 
 
PSICÒLEG: Cristian Cabrera Marchante. Del 01/01/2021 al 15/01/2021 contracte de 26h 
Setmanals en la categoria AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU; Del 18-01-21 al 29-01-21 passa a 25 h/ 
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set; Al 01-02-2021 al 30-04-2021 passa a 40 h./set.  I en categoria de PSICÒLEG ; A l’1 de maig 
2021 passa a indefinit fins al 31 de maig contracte a 40 h./setmanals; Al 01-06-2021 segueix a 
40h setmanals. 
 
PSICÒLEG: Alejandro Amezcua Eatenton. Contracte 40h setmanals. 
 
PSICÒLOGA: Núria Ruiz de Haro. 20h setmanals. A partir del 01/10/2021 passa a 25h./setm. 
 
PSICÒLOGA: Nora Cherdoudi Valderrama. 24h setmanals3 
 
PSICÒLOGA: Cristina Gallego Argilaga. 40h setmanals 

 
PSICÒLOGA: Sonia Bilbao. Contracte 01/10/2021 a 40h setmanals. 
 
FISIOTERAPEUTA: Ada Chacón Sentis. 40 hores setmanals. Finalitza relació laboral 30/11/2021. 
 
FISIOTERAPEUTA: Albert Llaveria Lopez. Inici contracte 22/03/2021  a 20 hores setmanals. Passa 
a 8h setmanal el 18/10/2021. 
 
FISIOTERAPEUTA: Ramón Solanes Contracte a 20hores setmanals a partir de 04/10/2021. 
 
FISIOTERAPEUTA: Mikel Olasagasti Galarraga. Contracte el 23/08/2021 20h setmanals. Fi 
contracte 15/09/2021. 
 
FISIOTERAPEUTA: Laia Ferré Vilanova. Contracte 40hores setmanals el 22/11/2021. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Ana Belen Beltra Santacruz. 40 hores setmanals.  
 
TREBALLADORA SOCIAL: Cristina Solé Caus. 40 hores setmanals. 
 
EDUCADORA SOCIAL: Patricia Sánchez Algar. Excedència. 
 
EDUCADORA SOCIAL: Vanessa Porteiro Rey. 34 hores setmanals. Finalitza relació laboral 
01/02/2021. 
 
EDUCADORA SOCIAL: Alba Lavernia Jover. 40h setmanals.  
 
EDUCADORA SOCIAL: Sandra Muñoz Domingo. 40h setmanals. A partir de 22-11-2021 passa a 
25h/set. 
 
LOGOPEDA: Anna Creus Culubret. 17 hores setmanals. 
 
TÈCNICA ANIMADORA SOCIO-CULTURAL: Laura Reyes Aguilera. 40 hores setmanals. Baixa 
maternitat des de 28/09/2020. Reincorporació i passa a 26h partir del 15-02-2021. 
 
INTEGRADORA SOCIAL: Laura Pujol Martin. 26h/ setmanals. 
 
INFERMERA: Trinidad Martínez Serrano. 7 hores setmanals.  
 
TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA: Natalia Virgili Lerín. 40 hores setmanals. 
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TÈCNIC AUXILIAR D’INFERMERIA: Mar Sánchez Moragues. 32h./set. A partir de 01/09/2021 passa 
a fer 25h/set. 
 
TÈCNIC AUXILIAR D’INFERMERIA: Elena Sicília Marin. 40h setmanals. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Txema Puigpinós March. 40 hores setmanals. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Celia Almendro Crespo. 13h setmanals. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Maria Jesús Tiñena Beseran. Contracte a 40h/set.  El dia 11-02-
2021 passa a fer 28h./set. Finalitza relació laboral 13/03/2021. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Maria Rosa Ramirez Merida. Contracte a 40h setmanals. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Ester Abadia Carles. Contractada a 31h./setm. A partir del 11-05-
2021 passa a 40h./set. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Guillermo Cavalle Rol. Contracte a 24h. fins 8/03/2021 El 
09/03/2021 passa a 27h./ set. i indefinit. Del 01-05-2021 al 31-05-2021 passa a 40h. Set. A partir 
del 01-06-2021 torna a 27h/setm. Del 1-07-21 al 15-07-21 passa a 40h./set. A partir del 16-07-21 
torna a 27h./set. A partir del 2-08-21 passa a 40h/set. A partir del 16-08-2021 passa a 27h/set. A 
partir del 01-09-2021 passa a 40h./set. A partir del 16-09-2021 passa a 27 h./set. A partir del 20-
09-2021 passa a 40 h. /set, baixa de Natalia A partir del 18-10-2021 passa a 27h./set.  A partir del 
17-11-2021 passa a 40h/set. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Dolors Titos Garcia. Contracte el dia 05-03-21 i el 06-03-21 de 8 
hores dia. A partir del 15 de març contracte de 26h. Durant 3 mesos, fins el 14-06-2021. A partir 
del 01-04-2021 passa a 40h. Per substituir la baixa de Mar Sanchez. A partir del 11-05-2021 passa 
a fer 33h./set. A partir del 15-06-21 renovació 9 mesos, fins 14-03-2022.A partir del 22-06-2021 
passa a 38 h./ setm (per cobrir la baixa de la mar)després segueix a 38h/set. A partir del 01-11-
2021 passa a 40h/set.  
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Adriana Pedret Valles. Alta i Baixa 03-04-2021 8h. Alta i baixa 06-
04-2021 8h Cobreix baixa de Silvia Mancho. Alta 20-04-2021 21,15h. Fins 8-05-2021  a 
21,15h./setm. Alta 10/05/2021 i 11/05/2021 27,5 h./setm. A partir de 14-05-2021 passa a 25h/ 
setm per substitució de Mar Sanchez fins 04-06-2021. Del 01-07-2021 fins 31-07-2021 a 40h./set. 
El 21 de setembre 20h/setm. Alta i baixa El 23-09-21   25h. Setmana. Alta i baixa El 01-10-21     
32,5h. Setmana. Del 18 al 29 d'octubre a 35,75 h./set. Del 02-11   al 3-11    32,5 h/set. El 08-11-
2021  35 hset. El 23-11-2021 8 h./dia. Del 25 al 26 de novembre 8h/dia. Del 16 al 18 de desemb. 
2021   8h/dia. Del 20 al 31 de desembre 2021  20h./ set. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Silvia Mancho Lopez. 28h setmanals per cobrir baixa M.Jesús 
Tiñena. Del 09-02-21 al 08-05-21 a 23 h/setm. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Lidia Alvarez Jimenez. 10/03/2021 12/03/2021 4 hores cada dia. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Lucia Carrillo Pareja. 23/12/2021 8h. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: M. Carolina Castro Damia. Del 22 al 23 d'octubre de 2021   8h/dia. 
Del 16 al 31 de desembre de 2021  32,5h/setm.  
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AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Ivonneth Peredo Quiroga. Del 14-06-2021 al 30-06-2021 contracte 
40h/set. El 12-07-2021 contracte de 8h. El 28-07-2021 contracte 32,5h/set. 11-11-21 contracte 
de 32,5 h. set,. Final relació laboral 30/06/2021. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Maria Torrents Rubio. Contracte del 22/02/2021 a 26/02/2021 20h 
setmanals. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Julia Porqueras Massó. Alta del 12/05/2021 al 19/05/2021 
28,5h./setm. Alta del 01/06/2021 AL 15/06/2021 37h./set. Alta 18/04/2021 4,5 h. Alta 
18/06/2021 22,5 h. / setm Del 01-07-2021 al 31-07-2021 a 28h./ setm. Contracte Del 01-08-2021 
al 01-10-2021. A partir del 2-08-21 passa a 27 h/set. A partir del 16-08-2021 passa a 40h/set. A 
partir del 01-09-2021 passa a fer 12,5h./set. A partir del 16-09-2021 passa a 35 h./set. Contracte 
del 18 al 30 d'octubre 39 h./ set. Del 2-11-21 al 19-11-21 26h./set. Del 23 al 24 de novembre a 
27,5h./set. Del 26 al 27 de novembre 8 h.29 de novembre 8h.Del 3 al 7 de desembre  40h/set. El 
11-12-2021  8 hores. Del 16 al 31 de desembre 2021 a 39h/ set. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Marc Palau Cortina. 08/06/2021 El 08/06/2021 contracte a 11,25. 
Del 01-07-2021 al 31-07-2021 passa a fer 20h/set. Cobreix baixa de Mar Sanchez. El 15-07-2021 
passa a fer 20h/set. A partir del 23-07-2021 passa a 40h./set. (baixa Julia Porqueras). A partir del 
17-08-2021 passa a 20h/set. A partir del 16-09-2021 passa a 36 h/set. A partir del 01-10-2021 
passa a 19,75 h./set. A partir del 18-10-2021 fins 30-10-2021 farà 40h./set. A partir del 01-11-
2021 passa a 20h/set. A partir del 19-11-21 passa a 40h/set. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIVA: Mara Parra Pardo: Dia 22-05-21 8 hores. Del 3 al 14/06/2021   
32h/set. El 28-06-21   36,25 h/ setm. De 16 de juliol a 05/08/21 (cobreix baixa de Nora) 32,5h/set. 
Del 16-08-2021 al 30-09-2021 a 40h/set. A partir del 16-09-2021 passa a 35h./set. Del 9-10-21 al 
18-10-21 fa 7,5h. set, Del 21-10 al 8-11-2021 25,62 h./ setm. Del 22 al 29-11-2021   40h/set. El 
04-12-2021  8h. El 09-12-2021 2,5h. Del 20 al 31 de desembre 2021  39h./set. 
 
PERRUQUERA: Maria Esperanza Vinuesa Ureta. Contracte del 19/03/2021 de 3,5h./setm. A partir 
del 01-06-2021 passa a 4h/set. 
 
 
EMPRESES SUBCONTRACTADES I CONTRACTADES PUNTUALMENT  
 

ABACUS COOP. F08226714 

ACAD: G65995987 

AIGUES DE REUS. A43673839 

ALSI 2000 SL: B43617075 

ALZHEIMER CATALUNYA: G64041353 

ASOCIACIO CULTURAL SUPORTA A LES ARTS ESCENIQUES: G55507271 

AXA SEGUROS GENERALES: A60917978 

AMAZON SPAINSERVICES S.L. B84570936 

AXA SEGUROS. A60917978 

BAZAR CASA BLANCA SL: B67019810 

BRAINHEALSOLUTIONS SL. B66383738 
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CALCULOS DIGITALES SRL SUREACT: B64570872 

CAN PEUS Anna castellano Bosch: 39919566F 

CARELIA VIA SOCIAL SL  GOSSOS: ESB43375682 

CARLOS VIDAL FERRAN: 39892556E 

BURGUEÑO LIMPIEZAS. B43481688 

CARREFOUR. A28425270 

COP D'ULL. J55518104 

CORREOS: A83052407 

COSES BONES, NATALIA SIMTSOVA: X6494224J 

CUINA I GESTIO. B43642222 

DAS EXTINTORES SL. B43431220 

DOIT SISTEMAS MULTISENSORIALES: ESB55710388 

ENDESA ENERGIA, S.A. A81948077 

EPIC TELECOM SOLUTIONS. B43757996 

ESELFRI. B43216803 

FAFAC. G62049382 

FARMASANS REUS SL: B43969203 

FERRETERIA MARTI: EE43093079 

FEDERACIÓ MESTRAL. G43804095 

FONTBOTÉ ASSESSORS. A43097195 

FISAUDE.COM. B32403495 

FUNDACIÓN ROSA M. VIVAR. G55738678 

GERBO JARDI SL: B55674337 

IVEMON AMBULÀNCIES EGARA. B08923963 

JUAN JOSÉ MANZANO GONZÁLEZ. 43716102W 

JURISA. B43405372 

LA CASA DEL CABELL. X9625810B 

MARITIMA SERVEIS: B43397686 

MERCADONA S.L. A- 46103834 

MOVISTAR. A78923125 

NEURONUP SL. B26479725 

NEXUS ENERGIA: A62332580 

NEXUS SISINF SLU: B61389833 

NEXUS AEGERUS SLU. B64290810 

NUVOL BLANC  SCP. J55767438 
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OFI LOGISTIC. B55535835 

QUIMINET PROFESIONAL, S.L. B55764807 

QUIRON PREVENCION. B64076482.  

RAMON BERGADÀ. B43448414 

REFORMAS Y MANTENIMIENTOS STEFAN VASILE JOIAN X6718826C 

SANDRA HUERTO MACHIN - PLA IGUALTAT: 43542943x 

SPOVE14 SL. B55629786 

TICNOVA QUALITY TEAM, S.L: B43067586 

TRADEMARKS WORLDWIDE LTDA: 13020757 

UNIFORME LABORAL.COM. B55736086 

VERMUTS ROFES: B55513881 

VISSEGUR. B43857705 

 
COL·LABORADORS 
 
Advocat Juan Jose Manzano Gonzalez 
 
Gestoria De La Guardia (Plaça Catalunya, 2 -Reus) 
 
Irene Franco (Responsable de Marketing del CC La Fira) 
 
VOLUNTARIAT 
28 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!! 
 
 

12. 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. 
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13. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2021. SUBVENCIONS 
APROVADES. ENTITATS QUE HAN COL·LABORAT AMB EL PROJECTE DURANT 
L’ENTITAT DURANT L’ANY 2021 

 
 
Nom de projectes realitzats durant 2021: 
 
 Lerin Neurocognitive Program-Centre Terapèutic d'estimulació cognitiva per Alzheimer i la Unitat 
de Memòria. 
 
Conscienciació, prevenció i suport al col·lectiu afectat. 
 
Proyecto: tratamiento Físico funcional para personas con deterioro cognitivo o demencia 
(programas atención para la autonomía personal). 
 
Centre Terapèutic especialitzat en Alzheimer: estimulació sensorial 
 
Teràpia amb gossos per millorar la qualitat de vida a les persones amb trastorn neurocognitiu 
 
 
 
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 Reddis 
 
Projecte Tan amics 
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14. NOMBRE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTEGREN 
L’ASSOCIACIÓ 

 
313 socis/es integren l’associació a data 31 de desembre de 2021. 
 
La Junta directiva,  a 31 de desembre, es composa dels següents membres:  
 
 
 
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     Francesca Jové Latour   
Vocal       Vocal     
39851853-Y      39835353-C    
  
 
 
 
 
Esteve Huguet Jacob     Raimunda Valldosera Gomis 
Vocal       Vocal 
39844424-Y      39619469-Z 
 
 
 
 
Maria Lahor Nogues     Sagrario del Carmen Laudo Maluenda 
Vocal       Vocal 
39794828-K      39835643-B  
 
 
Carme Roselló Rosell 
Vocal 
39840190-G    
         

Reus, 23 de març del 2022 
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15. ANNEX 1. IMATGES DE LES ACTIVITATS 

 

ÀREA SOCIAL 
 

LLAÇ VERD PENJAT, DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTERA 21/09/2021 

  

LLAÇ VERD DE L’AJUNTAMENT DE BOTARELL. 21/09/2021 

              

LLAÇ VERD DE L’AJUNTAMENT DE MOMBRIÓ DEL CAMP.  21/09/2021. I VA ORGANITZAR 

UN TALLER DE LECTURA ANOMENAT “HORA DEL CONTE” A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PER A NENS I NENES DE 5 A 7 ANYS. DIA 14/10/21 A LES 18:00H.  



165 
 

 

 
LLAÇ VERD DE L’AJUNTAMENT DE L’AFORJA.  21/09/2021. 
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TALLER DE MEMÒRIA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS REUS NORD 2021 

 

 

TALLER ESTIMULACIÓ COGNITIVA VILAPLANA 2021 
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DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 
 
CARTEL LOGO BOTIGUERS  
 

 
 
 
 
FOTO MESA PETITORIA I INFORMATIVA CENTRE COMERCIAL LA FIRA DE REUS.  16, 17 I 

18/09/2021 
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MESA PETITÒRIA PLAÇA PRIM DE REUS 21/09/21 

 
 
 
LECTURA DEL MANIFEST DE CEAFA EN EL AJUNTAMENT DE REUS DIA MUNDIAL DE 

L’ALZHEIMER 21/09/2021 
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SANT JORDI 23/04/21  

 
 
 
SEMBRANT LLAVORS. ESCOLA BESORA. INTERCANVI TARGETES NADALENQUES 
 

 
 

ENTREGA A LA NOSTRA PRESIDENTA DE LA RECAPTACIÓ DE LA RIFA D’UNA PANERA AL 

PALLOL EL DIA 11/12/2021 
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GALA SOLIDARIA DE L’HUMOR 14/10/2021 
 

 
 

 

 

DONACIÓ TORRONS ACOL·LABORACIÓ ENTRE VIRGINIAS I FUNDACIO ROSA MARIA VIVAR 
(10/12/21) 
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ÀREA FAMILIAR CUIDADOR 
 
 
GRUP PSICOEDUCATIU 2021 

 

 
 
 
SESIONS FORMATIVES FAMILIARS CUIDADORS 
 

TALLER FORMATIU PRÀCTIC “CURES MUSICALS EN FAMÍLIA”. 22/11/2021 Y 17/12/2021 
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TALLER DE “CUIDEM AL CUIDADOR”. 08/04/2021 

 

 
 
ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU (INSTITUT 
LERIN NEUROCOGNITIVE) 
 
 
UNITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA. FASES INICIALS 
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CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
 
 
ÀREA COGNITIVA 
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ÀREA EMOCIONAL 
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ÀREA FÍSIC FUNCIONAL 
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SALA SNOEZELEN 

 

 

 

SORTIDA CENTRE TERAPÈUTIC 
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VISITES INTERGENERACIONALS AL CENTRE TERAPÈUTIC 

     

 
SERVEI REHABILITACIÓ COGNITIVA 

 

 
 

REUNIÓ EQUIP PROFESSIONAL 
 

 
 



180 
 

ENTREGA COL·LABORACIÓ. DOCUMENT DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) 

 

 
 
 

SIGNATURA CONVENI FUNDACIÓ REDDIS I LA FUNDACIÓ LA CAIXA 
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16. ANNEX 2. GLOSSARI 

 
FAMILIARS 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 
 
 
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. 
 
 
Test Barcelona- 2: El Test Barcelona és una bateria de valoració del rendiment cognitiu global 
formada per subtests que permeten valorar les diferents funcions cognitives.  
 
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. 
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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. 
 
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 
 
PIEN- Test Barcelona Revisat: Bateria de valoració neuropsicològica global. 
 
Escala de Goldberg: 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. 
 
 
 
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, 
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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. 

 

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 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. 

→ 1 punt: Lleuger augment en la resposta del múscul al moviment (flexió o extensió) valorable 

amb la palpació, o només mínima resistència al final de l’arc de 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 de l’arc de 

moviment articular, però, l’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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17. ANNEX 3. LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES 

 

       

    
 
 
 

                        
 
 

 

                                        
 
 

        
   
 
 
  


