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1. PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Nom: Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

 

NIF: G-43737733 

Direcció fiscal: C/ Camí de Riudoms, 53-55 

Localitat: Reus 

CP: 43202 

 

Telèfon Associació: 686 219 419 

Telèfon Programa San Rafael: 977 317 603 / 977 328 604 

 

Correu electrònic:alzheimerreus@gmail.com  

Pàgina web: http://www.alzheimer-reus.com/ 

 

Responsable de l’entitat: María Teresa Besora Cabré, presidenta. 

Directora i coordinadora del Programa San Rafael: María 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. 

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

- Recolzar moral i legalment als familiars. 

- Donar suport psicològic als familiars. 

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

3. Àrea Especialitzada d’atenció integral a la persona amb trastorn neurocognitiu 

PROGRAMA SAN RAFAEL  

4. Àrea Formació  

5. Àrea Voluntariat 
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2. ÀREA SOCIAL 

 

 

 

 

Informació, Orientació i Assessorament 

Sensibilització i Conscienciació 

Dia Mundial. 21 de setembre 

Conferències Baix Camp 

Conferències Ensenyament 

Fira de mostres 

Presentació del Calendari Solidari dels Mossos d’Esquadra. FAFAC 

Venda de Roses Sant Jordi 
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2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

2.1.1. Informació, Orientació i Assessorament 

 

Servei d’Informació, Orientació i Assessorament adreçat a la població en general que s’ofereix 

des de les instal·lacions del programa per part de la directora i la treballadora social, servei 

gratuït obert a tota la ciutadania.  

 

Les demandes d’informació són diverses. Nosaltres informem sobre els recursos que la 

societat té per aquest col·lectiu, informem sobre aspectes de la malaltia, expliquem què és 

l’estimulació cognitiva, aclarim dubtes sobre la llei de foment de l’autonomia i atenció a la 

dependència, orientem sobre estratègies d’afrontament, assumptes legals, etc. En resum, 

recolzem la situació escoltant el cas concret. Molt sovint, el més important és tranquil·litzar, 

aclarir i treballar l’acceptació per a col·laborar en la comprensió de la situació que està vivint la 

persona/família determinada. 

 

Algunes persones que acudeixen a aquest servei no estan diagnosticades, en tal cas, informem 

dels passos a seguir per a obtenir la valoració neuropsicològica (Unitat de Demències a l’ 

Institut Pere Mata), en cas de fases inicials també informem de l’Hospital de Dia de 

Neurodegeneratives i del nostre programa especialitzat. També, donem informació (llistat) 

dels centres de dia i residències de l’entorn de la persona. Tanmateix, en cas d’atenció 

domiciliària, informem sobre borses de cuidadors que existeixen al territori i del servei d’ajuda 

a domicili desenvolupat per la nostra entitat. Informem tant de serveis d’iniciativa pública, 

com privada, com del tercer sector.  

 

És un espai per a les famílies cuidadores on facilitar la recerca de solucions a la problemàtica 

concreta. Les persones arriben en un estat molt desorientat, marcat per la impotència davant 

la situació. És freqüent que sentin que les circumstàncies els hi han superat.  

  

L’atenció al públic i la informació són dels primers serveis que es van oferir  des de l’Associació 

i uns dels més sol·licitats, no únicament pels familiars sinó també per professionals, estudiants, 

etc.  

 

 

2.1.2. Sensibilització i Conscienciació 

 

 

2.1.2.1. Dia Mundial. 21 de setembre 

 

És un dia especial. L’Associació surt al carrer per informar, conscienciar i sensibilitzar sobre la 

malaltia i per a recaptar donatius. 

 

El mateix dia l’associació acostuma a realitzar unes Jornades formatives sobre l’Alzheimer. Les 

Jornades es van portar a terme el dia 21.  
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La Campanya de Sensibilització del DIA MUNDIAL 2016 ha estat la següent: 

 

- Taules informatives i recollida de fons al carrer;  

- V Jornades d’Alzheimer de Reus i Baix Camp. Realitzades a l’aula magna de la Facultat 

de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.  

 

Les Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer s’exposen a l’apartat de formació de la memòria 

d’activitats. 

 

Algunes de les reivindicacions de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp van ser (i són): 

 

- 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 el manteniment de les seves capacitats.  

- Creació i desenvolupament d’estructures institucionals destinades a informar i 

assessorar a les famílies i els cuidadors. 

- Creació i desenvolupament de programes de suport psicològic als cuidadors familiars 

- Reconeixement social dels cuidadors familiars. 

- Creació de Centres de dia i residències especialitzades. 

- Reforçament de les estructures i recursos humans dedicats a l’atenció sanitària de la 

persona amb Alzheimer i altres demències. 

- Creació d’un cens de persones diagnosticades. 

- Millora de la protecció jurídica i social de les persones amb Alzheimer i altres 

demències. 

 

 

2.1.2.2. Conferències Baix Camp 

 

Com cada any a la fi de aproximar-nos a la comunitat es realitzen conferències sobre 

l’Alzheimer. S’han portat a terme diverses xerrades a càrrec dels professionals del Programa 

San Rafael. 

 

 

2.1.2.3. Conferències Ensenyament 

 

L’objectiu principal d’aquesta activitat va ser informar i conscienciar als nens sobre la Malaltia 

d’Alzherimer.  L’Associació d’ Alzheimer de Reus i Baix Camp va aconseguir participar de 

l’oferta ARE 2016-2017, recull de les activitats i els recursos educatius promoguts per les 

diferents àrees i serveis municipals adreçats a la comunitat educativa. (Es pot consultar a la 

web de l’Ajuntament de Reus).  
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2.1.2.4. Fira de mostres 

 

 

Cinc dies dedicats a la promoció dels negocis, comerços i entitats vàries del territori. És un 

esdeveniment destacat al municipi per la seva importància “a l’hora de projectar la imatge de 

Reus i la comarca del Baix Camp a l’exterior” 

 

46a edició d’EXPROREUS 

Ubicació: firaReus, AV. De Bellissens, 40 

 

2.1.2.5. Presentació del Calendari Solidari dels Mossos d’Esquadra. FAFAC 

 

Cada any patrulles de seguretat de la policia catalana dedica a una associació del sector social 

del país els beneficis de la venda del calendari anual. Des de fa tres anys, els beneficis del 

CALENDARI 2016 es destinaran a a contribuir al desenvolupament del Projecte d’Estimulació 

Cognitiva a persones en fases inicials de la malaltia i als grups de suport emocional que està 

desenvolupant la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya 

(FAFAC) en les diferents AFA de Catalunya. 

 

El conseller d’Interior, Jordi Jané, va presentar la quarta edició del calendari solidari dels 

Mossos d’Esquadra corresponent a l’any 2017 i que, com en les darreres edicions, està dedicat 

a les persones amb Alzheimer. A l’acte, que va tenir lloc al Palau de Pedralbes, també hi van 

assistit el director general de la Policia, Albert Batlle, i el comissari cap de la Comissaria 

Superior de Coordinació Central, Ferran López. 

 

 

2.1.2.6. Venda de Roses Sant Jordi 

 

Des de fa uns anys l’Associació surt al carrer el dia de Sant Jordi amb la finalitat de donar a 

conèixer la malaltia i recaptar fons.  

 

 

 

2.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

2.2.1. Informació, Orientació i Assessorament 

 

S’han realitzat 67 entrevistes, han estat acollides un total de 113 persones/cuidadors. 

 

És el servei més antic de l'entitat. Les persones arriben molt perdudes i agraeixen molt 

disposar d'informació sobre la malaltia, sobre els recursos del territori; així como el fet de 

pensar en estratègies d'afrontament davant la situació concreta.  

 

Durant l'any s'han atès 113 persones en aquest servei: 59% dones, 71% de la ciutat de Reus, el 

grup de parentiu majoritari és el filial (55%); l'edat mitjana és de 61’65 anys. Les persones que 
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han acudit al servei: el 46,9% han vingut pel boca orella, activitats de l’Associació o coneixe’ns 

a través del web de l’entitat, el 24’80% de les persones acudeixen al servei per haver-nos 

conegut a través de la EAIA de Trastorns Cognitius (Institut Pere Mata). 

 

 

 
 

 
 

El grup de parentiu majoritari és el filial, fill/a (54,86%), seguidament la parella (24,78%) és la 

que acudeix a sol·licitar informació. Essent, avui dia, 5,32% el percentatge de la pròpia persona 

afectada per la malaltia. 
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2.2.2. Sensibilització i Conscienciació 

 

2.2.2.1. Dia Mundial 

 

Les Taules informatives i de recollida de fons al carrer van estar situades situades a la Plaça 

Mercadal i al Passeig Llobera de: 10.00-20.00h.  

 

Els encarregats de les taules van donar informació als qui estigueren interessats i van repartir 

tríptics de l’Associació i de les Jornades que s’estaven fent. En total varem recaptar  1.500 €. 
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2.2.2.2. Conferències Baix Camp  

 

CONFERÈNCIES BAIX CAMP 

 

SALUT COGNITIVA: ENVELLIMENT NORMALI MALALTIA D’ ALZHEIMER 

Data: 15/02/2016   

Hora: 17.00h. 

Lloc: Casa de Cultura de l’Alforja. 

Organitzat per: Associació de dones de l’Alforja. 

Assistents: 35 persones 

Ponent: Sofía Díaz Muñoz 

 

 

“QUE ÉS L’ALZHEIMER? ASPECTES GENERALS DE LA MALALTIA” 

Data: 25/5/2016 

Hora: 19:00 

Lloc: Centre cívic de San José, Ptge. Mare de Déu de Puigcerver, Reus, Tarragona 

Assistents: 25 

Ponent: Ananda García Gómez 

 

Conferència realitzada a partir de la sol·licitud presentada pels ciutadans del barri San José, per 

la seva inquietud per saber més al voltant de la malaltia. 

Es va explicar i definir que és l’Alzheimer, factors de risc a l’hora de patir aquesta malaltia, 

senyals d’alarma a tindre presents i l’impacte que tenen a la família un cop diagnosticada. 

Bona predisposició i implicació per part de tots els assistents i interes per conèixer les funcions 

i activitats que es realitzen a l’associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp. 

 

 

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ. “AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DEL’ASSOCIACÓ D’ALZHEIMER DE 

REUS I BAIX CAMP”. PROJECTE BAIX CAMP 

18/10/2016 

16.30h 

Assistents: 30 

Xerrada al Consell de Gent Gran 

Consell Comarcal Reus 

Ponents: M Jesús Lerín, directora PECIFF, i M Carmen Soler, treballadora social. 

 

 

2.2.2.3. Conferències Ensenyament 

 

Enguany, després d’anys treballant per aconseguir apropar-nos a les escoles i treballar per a 

la sensibilització i conscienciació envers el col·lectiu afectat per les demències i les relacions 

intergeneracionals, hem aconseguit formar part del Projecte Educatiu de la Ciutat de Reus 

(ARE). 
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Al 2016 hem realitzat les següents activitats/xerrades: 

 

Xerrada/Activitat a col·legi la Salle de Reus 

 19/02/2016 

Alumnes de tercer i quart de la ESO. 

Horari: de les 11:30 a les 12:30h 

Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) 

Sra. Patricia Sanchez, educadora social 

 

Xerrada/Activitat a l'escola Mowgli de Reus 

17/05/2016 

Lloc: Escola Mowgli de Reus  

Alumnes de 5è i 6è de Primària. 

Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) 

Sra. Patricia Sanchez, educadora social 

 

Comentaris sobre les xerrades: La presidenta de l’Associació va explicar en primer lloc l’origen 

de l’Associació. A continuació, l’educadora social, va definir la malaltia i les seves fases. 

Seguidament va remarcar l’ importància de l’estimulació cognitiva com a tractament i va 

mostrar un video de les activitats del dia a dia de l’Associació.  

 

Per finalitzar, hi vam parlar de l’ importància que eren les emocions en l’acompanyament a les 

persones que estan desaprenent el que han après durant tota la seva vida. La paciència, la 

empatia i l’afecte com a pilars fonamentals. Tanmateix es va reflexionar sobre l’ importància 

de ficar-se en el lloc de l’altre per donar resposta a les seves necessitats i entendre’l.  

 

Es va remarcar el valor de la tercera edat, un procés natural de la vida que tots anem a 

experimentar, com una etapa en la que es pot aportar molt als altres per les experiències 

viscudes i els aprenentatges adquirits.  

 

Finalment, la presidenta els hi va explicar la seva experiència personal com a cuidadora 

principal del seu home. Va ser un moment molt emotiu.  

 

Els alumnes van respondre amb aplaudiments espontanis i van expressar que els hi havia 

agradat molt. Els alumnes es van mostrar receptius durant l’activitat. Fem una valoració molt 

positiva de les xerrades.  

 

 

2.2.2.4. Fira de mostres 

 

DIES:  8, 9, 10, 11, 12 octubre 2016 

HORARI: de les 11.00 a les 21.00h 

 

Vam estar a un estant a la fira de mostres de Reus. 
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2.2.2.5. Calendari Solidari dels Mossos d’Esquadra. FAFAC 

 

El calendari està integrat per catorze fotografies, incloent portada i gener del 2017, amb 

fotografies on apareixen agents del cos de Mossos d'Esquadra i afectats per la malaltia de 

l'Alzheimer i els seus familiars, com a exemple del nexe d’unió entre el col·lectiu de persones 

que pateixen l'Alzheimer i els mossos encarregats de garantir la seva seguretat. En aquest 

projecte han participat, de forma desinteressada i solidària, mossos d’esquadra de tot el 

territori català,  

 

Aquesta col·laboració ajuda al desenvolupament del Projecte d’Estimulació Cognitiva a 

persones en fases inicials de la malaltia i als grups de suport emocional que està 

desenvolupant la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya 

(FAFAC) en les diferents AFA de Catalunya. 

 

26/07/2016 

Fotografia Cendari Mossos 2017 

Plaça Prim 

Participació familia Eloy Muñoz per part de la nostra entitat, mes de juliol 

 

 

2.2.2.6. Venda de Roses per Sant Jordi 

 

LES ROSES SOLIDÀRIES -  PER SANT JORDI 

DIA: 23 d’abril 

HORA: De les 09.00 a les 21.00h 

 

Com cada any per Sant Jordi, tenim roses solidàries a favor de l’Associació d’Alzheimer de Reus 

i Baix Camp.  A partir de 9:00 del matí membres de l’associació van estar situat a punts 

estratègics de la ciutat amb “la rosa solidària”: Gasolinera de la Crta. de Alcolea (Polígon Mas 

de les Ànimes, Reus).    

 

 

2.2.2.7. Reus ciutat solidària amb l’Alzheimer 

 

Acte el dia 13/05/2016 

9.30h 

Ajuntament de Reus 

 

L’acreditació de “CIUTAT SOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER” forma part de la campanya de CEAFA 

que té la finalitat de generar un entramat social vinculat amb l’Alzheimer, capaç d’oferir a la 

reivindicació d’una Política d’Estat de la dimensió social que es requereix per afrontar un 

problema soci sanitari com és l’Alzheimer. La pròpia OMS ha posat de manifest que l’Alzheimer 

ha de ser considerat com a prioritat soci sanitària de primer orden a tots els estats. 

L’Ajuntament de Reus, amb el seu gest, s’uneix a les 24 corporacions de l’estat espanyol que 

s’han declarat a la data com a “ciutats solidàries amb l’Alzheimer”. 
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Vam tenir el plaer de comptar amb: 

 

Per part de CEAFA: 

Sra. Cheles Cantabria Alutiz, presidenta CEAFA 

Sr. Jesús M. Rodrigo Ramos, director Ejecutivo de CEAFA 

Sra. Rakel Goñi Chocarro, responsable de projectes i formació de CEAFA 

 

Es va excusar l’alcalde de Reus, Sr. Pellicer, i van assitir per part de l’Ajuntament de Reus: 

Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, regidora de Benestar Social 

Sra. Montserrat Flores Juanpere, regidora de Participació, Ciutadania i Transparència  

 

Per part de l’Associació: la Presidenta de l’Associació, M Teresa Besora, part de la Junta 

directiva, socis i treballadors de l’entitat.  

 

Va ser un acte molt emotiu.  
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3. ÀREA CUIDADOR 

 

 

 

Grup psicoterapèutic de familiars cuidadors de persones amb Alzheimer 

Grup Psicoeducatiu 

Altres sessions formatives per a ccuidadors 

Taller d’entrenament de la memòria 

Activitats de caire social i cultural 
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3.1.DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

3.1.1. Grup psicoterapèutic de familiars cuidadors de persones amb la Malaltia d’Alzheimer 

 

El fet de cuidar d'un familiar  amb la Malaltia d'Alzheimer pot esdevenir un factor d'estrès físic 

i emocional important, que sostingut en el temps pot afectar negativament  la vida del 

cuidador en l'àrea afectiva, social i professional. És per aquest motiu, que des de l'Associació 

d'Alzheimer de Reus i Baix Camp s'ofereix el suport psicològic de la psicoteràpia de grup, a 

totes aquelles persones cuidadores que necessitin aquest recurs. 

 

La demanda a formar part del grup de psicoteràpia pot venir directament del familiar cuidador 

que sol·licita ajut psicològic al equip tècnic de l'associació i aquest valora la seva idoneïtat com 

a integrant del grup, o és el mateix equip professional el que ho suggereix en el transcurs de 

les entrevistes a les famílies quan s'observa aquesta necessitat. En qualsevol dels dos casos, la 

persona ha d'estar d'acord i en disposició de comprometre's en el procés terapèutic grupal i ha 

de tenir la motivació i les habilitats socials suficients per a ser un bon candidat.  

 

Els beneficis que aporta  la psicoteràpia de grup són nombrosos i cada participant podria afinar 

els matisos particulars, però sintetitzant podem dir que partim d'una vessant tant preventiva 

com terapèutica. El primer factor a destacar és la universalitat, en aquest grup específicament, 

tots comparteixen tenir un familiar proper que pateix la malaltia d'Alzheimer. En aquest 

aspecte el grup és homogeni. Els sentiments, les dificultats...etc., són compartides. Els altres 

actuen com a miralls d'allò que li passa al nou integrant i viceversa. Així el que comença 

s'adona que els seus problemes no són únics, la vivència interna d'aquest moment vital tant 

difícil és entesa i compartida per la resta del grup, la qual cosa suposa un gran alleujament. Es 

produeix una major comprensió d'un mateix en escoltar i comprendre l'altre.  Ser observador 

actiu del procés terapèutic de l'altre, sent testimoni de com afronten sobretot les persones 

que porten temps en el grup, les continuades pèrdues del seu familiar, de com afronten i 

superen el dol de la persona estimada, infon esperança també en poder confiar en els recursos 

propis i en la capacitat inherent a l'ésser humà de la resiliència. També és important remarcar 

que els familiars afectats d'Alzheimer es troben en diferents fases de la malaltia, de forma que 

es dóna naturalment l'intercanvi d'informació relacionada tant amb la malaltia en sí com de les 

estratègies d'afrontament provades, l'aprenentatge de vital, etc. Espontàniament es 

produeixen comportaments imitatius que són més adaptatius per la persona.  Així mateix, la 

cohesió, factor clau per afavorir l'èxit de la teràpia, es produeix de forma fluida, ja que els 

membres s'accepten i es donen recolzament mutu  i afloren mostres d'altruisme, ja des de les 

primeres sessions, donat que hi ha aquesta identificació amb la situació de l'altre; fet que 

afavoreix la complicitat i facilita l'expressió de les emocions més íntimes on la catarsi pot donar 

lloc a una integració i una nova comprensió de la situació vital. Un altre factor important és 

que el fet d'obrir-se sincerament als altres permet que emergeixin temes vitals no resolts amb 

els pares o amb la parella o amb un mateix que dificulten poder cuidar l'altre de cor, sense 

perdre's un mateix.   

 

El fet que el grup sigui heterogeni pel que fa a la condició de parentesc amb el familiar  afectat 

d'Alzheimer: la relació tant pot ser filial com conjugal; també ajuda a empatitzar i amplificar la 
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comprensió de les actituds, comportaments i afectes dels  altres familiars implicats, en el la 

cura de la persona amb la malaltia d'Alzheimer. 

En definitiva el grup terapèutic genera un marc de confiança, respecte i confidencialitat que 

canalitza l'aprenentatge interpersonal a través de feed-backs sincers.  

 

Objectius anuals per al grup de psicoteràpia 

 

Objectius generals: 

- Mantenir  les premisses bàsiques de confidencialitat, compromís i puntualitat. 

- Facilitar la integració de nous participants al grup. 

- Afavorir la cohesió de grup. 

- Potenciar la participació activa i de qualitat. 

- Entrenar  l'ús de “feed-backs” funcionals en la interacció grupal. 

 

Objectius específics: 

- Determinar els factors d'estrès per a cada integrant del grup. 

- Facilitar l'expressió i gestió de les emocions relacionades amb l'experiència de cuidar el 

familiar amb la Malaltia d'Alzheimer; així com, les relacionades amb altres fets vitals. 

- Guiar en l'adonar-se de les actituds que dificulten el procés d'acceptació de la malaltia  

(assumptes no resolts del passat, negació, evitació, dramatització, aïllament...) per a 

poder adoptar una posició més realista i pro-activa. 

- Acompanyar en el procés d'assimilació i acceptació de cada component del grup, 

davant els indicis de  progressió de la malaltia. 

- Activar estratègies i recursos personals d'adaptació per afrontar les situacions difícils i 

poder prendre decisions adients. 

- Afavorir la presa de consciència de les pèrdues vinculades a la malaltia. Preparació per 

elaborar el dol final. 

- Introduir tècniques de respiració conscient, relaxació, centrament, de reducció 

d'estrès. 

- Reconèixer les pròpies necessitats i aprendre a cuidar-se. El cuidador necessita tenir 

cura de sí mateix i mantenir espais propis. 

- Aprendre a observar, detectar i neutralitzar el diàleg intern tòxic. Potenciar el 

pensament positiu i treballar l'autoestima. 

 

Instruments terapèutics: 

En el grup de psicoteràpia per als familiars de les persones amb la Malaltia d'Alzheimer, 

s'utilitzen diferents tècniques i instruments terapèutics, segons es requereixin en el decurs de 

les sessions.  Principalment són tècniques de la teràpia Gestalt, tot i que també s'utilitzen 

d'altres recursos provinents de  la PNL (Programació Neurolingüísta), del Anàlisi Transaccional 

d'Eric Berne i del Coaching Wingwave, així com tècniques d'alliberament emocional com el 

Tapping. 

 

De la teràpia Gestalt cal esmentar  l'èmfasi en “l'aquí i ara” i la incidència en la  presa de 

consciència del que la persona sent, pensa i fa en cada moment. L'equilibri emocional es dóna 

quan la ment, l'emoció i l'acció estan en harmonia. Al llarg de les sessions s'aprèn a observar 
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les pròpies incongruències i les alienes en aquests tres aspectes, per tal de prendre consciència 

i agafar la responsabilitat, per a poder recuperar el benestar psicoemocional.  

Viure el moment present és tot un art que requereix un entrenament. Sovint la ment viatja al 

passat i es recrea en una i altra vegada en un record o s'avança al futur. En ambdós casos 

estem en una irrealitat temporal, però hi ha una reacció física i emocional en el moment 

present. Quan un cuidador anticipa allò que està per venir, o s'enganxa automàticament en un 

fet dolorós del passat necessita posar-hi consciència   i donar-li un lloc a l'emoció emergent, 

integrar-la i accedir a una nova comprensió en el present.  

 

L'adonar-se,  constitueix també un eix bàsic d'aquesta  teràpia. Es va incidint en que la pròpia 

persona vagi observant els seus comportaments, hàbits, actitud davant determinades 

situacions, atenent al llenguatge que utilitza en la interacció amb els altres i també posant 

atenció al discurs intern, que sovint pot ser limitador o fins i tot punitiu. Es treballen els 

missatges familiars o introjectes, les creences limitadores i  les idees irracionals. 

Es fomenta la responsabilitat des de l'us del llenguatge en primera persona i en present, en la 

comunicació franca i directe en vers els altres. Observant sempre la congruència del missatge 

verbal amb el to de veu i l'expressió corporal que l'acompanya. Atenent també als mecanismes 

neuròtics o defensius que dificulten la comunicació i la relació amb l'altre. Assenyalant les 

possibles distorsions, judicis, prejudicis...tot allò que bloqueja el contacte autèntic amb l'altre.  

Es Treballa doncs tant l'escolta interna com l' externa. Escolta profunda del jo i escolta activa 

dels altres.  

 

Quan el cos protesta amb algun símptoma, es fa èmfasi amb allò que el cos diria si pogués 

parlar...aprenent a escoltar-lo, a atendre les seves necessitats. És molt freqüent que l'atenció 

estigui abocada al familiar que es cuida i sovint també hi ha un descuit de les pròpies 

necessitats del cuidador. Per aquest motiu es fomenta que el cuidador es procuri espais propis, 

que practiqui exercici físic adient, que faci alguna activitat lúdica, creativa o social, que pugui 

compaginar amb la cura de la persona estimada. És important que el cuidador aprengui a 

cuidar-se en tots aquests àmbits, evitant sobretot  l'aïllament social.  

 

Les tècniques de respiració conscient, relaxació i visualització, tècniques psicoenergètiques, 

com el tapping, o l'autoestimulació bilateral hemisfèrica (del Coaching  Wingwave)  que es van 

introduint al llarg de les sessions;  permeten als integrants del grup anar adquirint i integrant 

en el seu dia a dia eines per a gestionar l'estrès. 

 

En el grup també s'entrena la comunicació assertiva, el saber establir els límits als altres,  saber 

dir no, quan un vol dir no, i dir sí quan realment es vol dir sí. Ser capç de  demanar just quan es 

necessita, ser capaç de delegar tasques a d'altres familiars,  d'expressar sentiments, desitjos, 

etc. I molt vinculada a l'assertivitat, també es reforça l'autoestima. Treballant l'auto-concepte 

amb diferents propostes i exercicis.  

 

L'acceptació de la realitat tal i com és, la flexibilitat, la capacitat d'adaptació constant  són 

aspectes que es van  treballant al llarg de les sessions.  Des de l'acceptació del diagnòstic de la 

malaltia a cada petita pèrdua diària, a la necessitat d'adaptar-se als nous reptes quotidians, a 

la disposició d'entomar noves responsabilitats i presa de decisions. Així com també l'acceptació 
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de l'acompanyament en  la última etapa de la malaltia i la mort del familiar, donat el cas. 

L'adaptació a la nova situació vital en el procés de dol.  

 

Funcionalitat i logística: 

Les sessions tenen una freqüència setmanal i una durada de 90 minuts. Es manté el dia de 

trobada i l'horari establert. S'eviten els canvis, tret que aquests suposin un benefici per al bon 

funcionament del grup. 

La disposició de les cadires a la sala és en forma circular. Aquesta és la disposició òptima per al 

grup, ja que permet el millor contacte visual  i amb tots els membres del grup i  facilita la 

interacció. La primera persona que arriba, disposa les cadires en cercle. Els participants no 

tenen un lloc assignat. Tampoc la psicòloga. Quan algun membre del grup no ha pogut venir 

queda un lloc buit. És a dir, es fa manifesta l'absència i alhora la  pertinença al grup. Cal 

esmentar també que durant aquest any 2015 hem comptat també en el grup amb una 

estudiant de pràctiques de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

Localització: 

Seu de la Fundació Reddis.  

Plaça Llibertat, nº 6, entresòl. Reus. 

La Fundació Reddis, gratuïtament, ens cedeix una sala de les seves instal·lacions per a la 

realització d’aquesta activitat. MOLTES GRÀCIES! 

 

 

3.1.2. Grup Psicoeducatiu 

 

Degut a l’interès mostrat pels familiars en entendre i comprendre els canvis, tant conductuals 

com físics, que pateixen les persones amb la malaltia de Alzheimer i a la vegada de la 

necessitat de tindre contacte amb altres persones que estiguin passant per la mateixa vivència, 

l’Associació d’ Alzheimer de Reus i Baix Camp va iniciar el 6 de setembre del 2016 el grup 

psicoeducatiu. Una trobada per a cuidadors/es que té lloc cada dimarts en l’Espai San Rafael 

(C/Doctor Ferran, Creu Roja) de 9.30 a 11h.  

 

L’objectiu d’aquesta proposta es oferir suport y formació per aprendre a conviure amb la 

malaltia i a disminuir el nivell de sobrecàrrega dels 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 també està obert a tota persona de la societat que estigui 

interessada en els continguts de les sessions.  

 

 

3.1.3. Altres sessions formatives per a cuidadors 

 

Durant l’any s’han realitzat algunes sessions formatives adreçades als cuidadors/es. 
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3.1.4. Taller d’entrenament de la Memòria 

 

L’origen d’aquest taller va ser les queixes de memòria que afecten als cuidadors principals de 

les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer. Molts estudis confirmen que la 

sobrecàrrega a conseqüències de la cura de la persona familiar afecten sobretot l’atenció i la 

concentració de la persona cuidadora. Amb el tems s’ha obert a tota la ciutadania; no obstant 

això, la majoria d’assistents són o han estat persones cuidadores.  

 

El taller d’entrenament de la memòria consisteix en l’estimulació de la memòria; així com, 

d’altres capacitats cognitives com el llenguatge, el raonament o l’atenció, a través de sessions 

d’una hora i mitja a la setmana. 

 

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. 

 

El taller es porta a terme el dimarts de 16:30h a 18.00h i s’ha realitzat durant els mesos de 

gener a desembre, amb una pausa de dos mesos (juliol i agost). 

 

Per tal de valorar el rendiment cognitiu dels usuaris es realitza una valoració inicial de les seves 

capacitats cognitives i del seu estat emocional, per tal de tenir en compte la presència 

d’alteracions de l’estat d’ànim que puguin influir en el funcionament cognitiu global de la 

persona. 

 

Posteriorment, es realitza un seguiment on es tornen a administrar les mateixes proves per tal 

de comprovar l’evolució dels usuaris i l’eficàcia del taller. 

 

Instruments de valoració: 

- T@M (Test d’Alteració de la Memòria). 

- RAVLT (Test d’Aprenentatge auditiu-verbal de Rey) 

- Test del Rellotge. 

- STAI (Qüestionari d’Ansietat Estat – Tret) 

 

En la valoració global de resultats s’han tingut en compte dos d’aquests instruments: el T@M i 

el STAI. 

 

 

 

3.1.5. Activitats de caire social i cultural 

 

Són les activitats d’oci i culturals que ha portat a terme l’associació pels cuidadors i socis.  
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3.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

3.2.1. Grup psicoterapèutic de familiars cuidadors de persones amb Alzheimer 

 

Durant l'any 2016, el grup de psicoteràpia pels familiars dels malalts d'Alzheimer, de 

l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, ha ofert aquest servei a un total de 7 persones 

cuidadores d'un familiar amb la malaltia d'Alzheimer.  

Com s'ha esmentat anteriorment, el grup és heterogeni pel que fa al parentesc amb el malalt, 

també en termes d'edat del cuidador així com la seva procedència. 

 

A continuació es detallen les característiques dels cuidadors integrants del grup de 

Psicoteràpia. 

 

El 72% dels integrants del grup són majors de 65 anys.  Aquesta majoria també coincideix 

aproximadament amb el parentesc de cònjuge amb el familiar afectat d'Alzheimer que és del 

71%. El 28% restant, se situa entre el marge d'edat dels 35 als 64 anys i que pràcticament 

coincideix per tant amb la relació filial del cuidador amb el familiar amb la malaltia. Pel que fa 

a la distribució per gènere, igual com en el darrer any, malauradament no hi ha hagut 

representació masculina. El 86% dels integrants del grup són de Reus o d'altres poblacions del 

Baix Camp i el 14% restant són persones cuidadores que provenen d'altres comarques. 

 

Per tal de valorar l'efectivitat de la teràpia de grup, es demana als participants del grup que a 

final d'any, manifestin anònimament les seves valoracions a través de l'Escala de Likert que es 

mostrarà posteriorment. A continuació es detallen els resultats extrets d'aquesta escala, amb 

les mitjanes per cada ítem de les puntuacions expressades pels integrants del grup durant el 

2016. 
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L'anàlisi d'aquests resultats obtinguts ens mostren l'efectivitat de la psicoteràpia de grup, 

donat que com es pot observar, totes les mitjanes superen el llindar de 6 que  significa “molt”. 

Cal destacar que la puntuació més alta la trobem en els ítems 1 i 5 que es relacionen amb el 

fet de compartir una situació vital molt similar als altres membres del grup i el recolzament 

rebut del grup. Seguidament es valora que la psicoteràpia de grup facilita l'adaptació a cada 

nova situació que planteja la malaltia.  

 

L'escala de Likert emprada, contestant anònimament les preguntes: 

 

1 

gens 

2 

poc 

3 

suficient 

4 

bé 

5 

bastant 

6 

molt 

7 

moltíssim 

 

1. Penses  que el fet de compartir  una situació vital molt similar amb els altres membres del 

grup és beneficiós per a tu?   

 

2. Creus que la psicoteràpia de grup t'aporta més estratègies alhora d'afrontar la malaltia 

d'Alzheimer del teu familiar?      

          

3. Penses que el fet de poder expressar les teves experiències i emocions en les sessions 

t'ajuda a sentir-te millor?    

 

4. Diries que el grup t'ajuda a adonar-te de les teves necessitats com a cuidador/a?  

 

5. Reps recolzament del grup?  

 

6. Creus que la psicoteràpia de grup et facilita adaptar-te a cada nova situació que et planteja 

el progrés de la malaltia?     

 

7. Afirmaries que  les aportacions dels altres membres del grup et donen una perspectiva més 

amplia de la situació que estàs vivint?  

 

Valoracions qualitatives 

Addicionalment, també se sol·licita als integrants del grup que expressin de forma genuïna, 

amb les seves paraules,  el que creuen que els aporta la psicoteràpia de grup específicament a 

nivell personal.  

 

Conclusions finals 

Podem concloure, arran tant de les valoracions quantitatives com qualitatives, que els 

integrants del grup mostren un elevat nivell de satisfacció envers la tasca que s'ha  

desenvolupat en la psicoteràpia de grup.  El compromís, confidencialitat,  participació  

disposició i entrega dels membres del grup ha estat evident al llarg de totes les sessions.  

És cert que el grup de psicoteràpia s'ha anat reduint en els últims anys. Que algunes noves 

altes no han acabat integrant-se per diferents motius i que no hi ha demanda actualment per 

aquesta activitat. 
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Aquest ha estat un any difícil, marcat de principi a fi pels dols. També el dol final del propi grup 

que es va haver de concloure a finals del mes de maig. Remetent-nos a les valoracions dels 

integrants del grup que confiem seguiran adaptant-se al que la vida els porti amb els recursos 

que tenen i amb l'experiència de vida compartida al grup. 

 

La conductora del grup, Cristina Esteve, vol acabar aquest apartat agraint a l'Associació  

d'Alzheirmer de Reus i Baix Camp la confiança depositada en aquest servei de psicoteràpia 

durant tots aquests anys de funcionament. Sobretot a les persones que el van impulsar amb 

tanta il·lusió i esforç. A totes i cadascuna de les persones que han passat per aquest grup, 

perquè totes han aportat alguna cosa valuosa als altres. Personalment ha estat un gran 

aprenentatge i una experiència inoblidable. També voldria esmentar l'agraïment  a la  Fundació 

Reddis, el fet d'haver cedit  any rere any la sala, que ha estat l'espai físic que ha acollit el grup 

de psicoteràpia així com la dedicació i amabilitat dels seus empleats.  

 

 

3.2.2. Grup psicoeducatiu 

 

Des de setembre fins desembre del 2016 s’han realitzat 10 sessions formatives.  

Patricia Sánchez, educadora social de l’Associació, porta a terme aquesta activitat, amb la 

col·laboració d’altres professionals que han sigut convidats en alguna de les formacions per 

tractar temes especialitzats.  

 

El grup ha tingut una mitjana de 9 participants a cada xerrada. Cada persona, desprès de cada 

sessió, ha emplenat una escala de valoració, sent 0 totalment insatisfet i 5 totalment satisfet. A 

continuació es mostren y es comenten els resultats. A més, també s’afegeixen al final algunes 

frases representatives dels participants, a l’ inici del grup i al finalitzar l’última sessió d’aquest 

any 2016. 

 

 
A la gràfica podem observar que els participants van valorar positivament la xerrada. Tots es van 

sentir globalment totalment satisfets i totalment d’acord en recomanar aquest taller. Tot i així cal 

destacar millorar les activitats pràctiques proposades. Van expressar el desig de que tinguessin 

mes durada durant la sessió.  
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Aquesta xerrada, tal i com s’observa a la gràfica, va ser valorada molt positivament. Tots els 

participants la van trobar molt interessant i es van resoldre especialment molts dubtes i  

preocupacions dels cuidadors, de manera clara i concreta. Va ser impartida per la neuropsicòloga 

Sofia Diaz.  

 

 

 
 

Durant aquesta sessió, els participants van expressar haver entès l’ importància de l’estimulació 

cognitiva i es van sentir sobretot molt satisfets de conèixer més en profunditat quin tipus 

d’activitats realitzen els seus familiars en el programa San Rafael i “per a què serveixen”. Molts 

d’ells van apuntar recursos per fer a casa.  
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Aquesta xerrada va ser molt esperada pels participants. Sobretot per aquells cuidadors que tenen 

un familiar en una fase mes avançada de la malaltia i on la comunicació verbal és mes difícil. Es van 

donar moltes orientacions pràctiques, realçant la importància de la comunicació no verbal sempre. 

Van sorgir moltes emocions i es van donar suport els uns als altres. Valorada positivament.  

 

 

 

 
 

Tal i com mostra la gràfica va ser valorada positivament. Van resoldre la diferència entre deliri i 

al·lucinació. Van interioritzar que els deliris i les al·lucinacions són verdaderament reals per a les 

persones amb Alzheimer. Tots els participants van compartir la seva experiència. Finalment, van 

recomanar aquest taller precisament per haver pogut compartir i disposar de pautes per afrontar 

aquesta conducta.  
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La gràfica mostra un grau de satisfacció bastant alt. Van destacar com positiu poder visualitzar 

vídeos on es donaven pautes per afrontar una conducta agressiva. Així com, també, conèixer 

més en profunditat quines causes poden generar una conducta agressiva i tindre recursos per 

a  prevenir-les.  

 

 

 

 
 

La satisfacció dels participants va ser positiva. Durant aquesta xerrada es van oferir sobretot 

recursos en cas de pèrdua/desorientació del familiar al carrer. Tal i com mostra la gràfica van 

resoldre dubtes i preocupacions al respecte i van tindre la percepció de ser explicat amb 

claredat.  
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S’observa a la gràfica un menor grau de satisfacció respecte a les activitats pràctiques. 

Globalment es van mostrar molt satisfets amb el taller i estaven totalment d’acord en 

recomanar-ho a altres persones. Molts participants es van sentir amb la llibertat de parlar de la 

seva pròpia sexualitat i de com la vivien amb la seva parella.  

 

 

 
 

Aquesta xerrada va ser valorada molt positivament tal i com mostra la gràfica. Els recursos que 

es van oferir van ser considerats molt útils en el dia a dia amb la convivència amb els seus 

familiars. Molt satisfets amb l’ interès dels continguts exposats. 
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Va ser una sessió molt emotiva per a tots els participants. Era l’última abans del descans de les 

festes de Nadal. Tots es van donar moltes mostres d’afecte i d’ànims. La cohesió grupal i el 

suport van estar molt presents.  

 

FRASES REPRESENTATIVES  

 

A l’ inici del grup psicoeducatiu:  

 

“A vegades em sento desesperada per no sapiguer què fer. Altres trista per la vida que tinc que 

viure. Estic resignada. D’aquestes sessions espero tindre ajuda en els moments complicats i 

sentir-me més protegida”. 

 

“Em sento trist. M’agradaria tindre ànims i suport emocional en aquestes activitats. Sentir 

alegria i benestar”.  

 

Al finalitzar l’última sessió d’aquest any:  

“Gràcies pel suport i la vostra dedicació.” 

“Gràcies per estar al nostre costat. Per als familiars cuidadors es molt important”.  

“Sense vosaltres m’hagués tornat boja”  

 

 

 

3.2.3. Altres sessions formatives per als cuidadors 

 

Taller “AJUDES TÈCNIQUES” 

Data: 23/02/2016 

Ponent: Ana Beltrà, terapeuta ocupacional 

Horari: de 10.00 a 12.30h 

Lloc: Espai San Rafael 

Comentari: L’activitat va estar dirigida a familiars/cuidadors del Programa San Rafael. 
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“FORMACIÓ: EMOCIONS POSITIVES PER PREVENIR I AFRONTAR L’ESTRÈS”  

Data: 26/4/2016 

Horari: De 10h a 11.30h  

Lloc: Espai San Rafael  

Ponent: Patricia Sanchez, educadora social. 

Comentari: L’activitat va estar dirigida a familiars/cuidadors del Programa San Rafael. Va tindre 

molt bona acollida. Els participants van expressar que era molt positiu disposar d’un espai on 

poder compartir i parlar de les seves experiències i emocions, des de la comprensió, ja que tots 

estan vivint la mateixa situació: la malaltia d’Alzheimer d’un esser estimat. Molts van coincidir 

en que era necessari compartir l’experiència d’una manera continuada.  

 

“NUTRICIÓ I MALALTIA D’ALZHEIMER” 

Dia: 14/7/2016 

Hora: 10:00 

Lloc: Espai San Rafael  

Ponent: Ananda García Gómez 

Comentari: Conferència on es va fer una introducció sobre què és una alimentació saludable, 

com influeix l'alimentació com a factor de prevenció i manteniment de les funcions cognitives 

un cop diagnosticada la malaltia, aliments aconsellats per a la malaltia d'Alzheimer i consells 

útils per dur a terme si sorgeixen trastorns de comportament alimentari durant el transcurs de 

la malaltia. Bona predisposició i implicació per part de tots els assistents i interès en conèixer i 

seguir una dieta saludable per tal de millorar la seva qualitat de vida i la del seu familiar. 

 

 

3.2.4. Taller d’entrenament de la memòria 

 

Població atesa 

El Taller d’entrenament de la memòria ha ofert servei a 8 persones durant l’any 2016.  

 

Perfil de la població 

El grup d’usuaris que s’ha beneficiat d’aquest servei durant el 2016 ha estat format per dones. 

No obstant això, el grup si que és heterogeni en edat: el 12’5% té una edat inferior als 50 anys; 

el 75% se situa a la franja d’edat entre 50 i 70 anys i, el 12’5% restant, entre els 70 i els 80 anys. 

En referència a la procedència, el 87% resideix a Reus i, el 13% restant, en altres poblacions de 

la província de Tarragona. 

 

Resultats 

 

La gràfica 1 mostra la mesura de puntuacions obtinguda al Qüestionari d’Ansietat Estat-Tret 

(STAI).  
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 Gràfic 1: Puntuacions obtingudes al qüestionari STAI. 

 

Com podem observar en els gràfics,  un 25% dels usuaris avaluats presenta simptomatologia 

compatible amb ansietat en el moment de l’exploració, encara que només un 13% percep 

aquests símptomes com a tret (aquests resultats indiquen cert nerviosisme en el moment de 

passar la valoració). 

La resta dels usuaris avaluats no mostren símptomes d’alteracions de l’estat d’ànim que puguin 

influir en el seu rendiment cognitiu. 

 

 

A la gràfica 2 podem observar els resultats de l’avaluació dels usuaris segons el Test d’Alteració 

de la Memòria (T@M). 

 
Gràfic 2: Puntuacions obtingudes al Test d’Alteració de la Memòria.  

 

En aquesta última valoració tots els usuaris han obtingut puntuacions situades per sobre del 

punt de tall (36) i, per tant, dins dels paràmetres normals. Si comparem els resultats amb els de 

la valoració de 2015 podem observar una lleugera millora en el rendiment general. 

 

Cap usuari ha obtingut la puntuació màxima en aquest test. 



   34 

 

3.2.5. Activitats de caire social i cultural 

 

- Dinar de cuidadors 

Dia: 14/12/2016 

Lloc: Restaurant Reus Esportiu 

Participants: 46 persones entre socis, voluntaris i tècnics. 
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4. ÀREA ESPECIALITZADA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN 

NEUROCOGNITIU PROGRAMA SAN RAFAEL  

 

 

 

 

 

Serveis que integren el Programa d’Atenció Integral San Rafael 

 

 

Programa d’estimulació per a persones amb la Malaltia d’Alzheimer y altres demències 

(PECIFF): ESPAI SAN RAFAEL i CENTRE DIÜRN ESPECILITZAT EN ALZHEIMER 

 

Àrea Neuropsicològica i tallers cognitius  

Àrea Fisioteràpia i tallers físic funcionals 

Atenció i estudi d’AVD’s 

Àrea Infermeria: Servei d’Infermeria/ Servei Menjador 

Servei  d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega i depressió dels cuidadors principals 

Orientació i Acompanyament Familiar 

Tallers cognitius per a persones amb deteriorament cognitiu lleuger i altres dèficits 

cognitius 

Prevenció i Atenció a sobrecàrrega dels cuidadors professionals. 

 

 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
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4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

4.1.1. Serveis que integren el Programa d’Atenció Integral San Rafael 

 

Programa nascut al 2003, amb la fundació de l’entitat. Aquest programa conforma l’àrea 

especialitzada d’atenció integral a la persona amb trastorn neurocognitiu menor i major.  

Principalment són persones amb malaltia d’Alzheimer ja que és la demència majoritària; això 

no obstant, el programa atén, també, a persones amb altres demències i persones amb 

deteriorament cognitiu lleuger.  

 

Aquesta àrea especialitzada de l’associació, denominada PROGRAMA SAN RAFAEL, integra els 

següents serveis: 

 

A. Programa per a persones amb trastorn neurocognitiu menor i major, principalment 

tipo Malaltia d’Alzheimer y altres demències: 

 

PECIFF. Programa d’Estimulació Cognitiva i Físic Funcional: 

 

� Espai San Rafael,  

- Tractament adreçat a persones en fases inicials de la Malaltia d’Alzheimer, altres 

demències  

- Tractament d’estimulació cognitiva per a persones amb deteriorament cognitiu lleuger 

i altres dèficits de memòria. 

 

� Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, acreditat per la Generalitat de 

Catalunya amb número de registre 08070 y codi F21182. Centre 

adreçat a diverses fases de la malaltia (grups homogenis).  

Objectius PECIFF: 

Objectius Generals: 

- Millorar la qualitat de vida 

- Prevenir l’aïllament 

 

Objectius específics: 

- Potenciar les capacitats cognitives, funcionals i físiques 

- Potenciar l’autonomia 

- Potenciar l’autoestima 

- Prevenir i atendre les alteracions conductuals 

 

El PECIFF integra el tractament d’estimulació cognitiva i físic funcional per a la persona amb la 

Malaltia d’Alzheimer i altres demències aplicant diverses teràpies no farmacològiques (teràpia 

d’orientació de la realitat, teràpia estimulació emocional, musicoteràpia, teràpia ocupacional, 

aromateràpia, teràpia assistida amb gossos, etc.) 

  

És un programa creat per afrontar des d’una perspectiva integradora la problemàtica de les 

persones que conviuen amb trastorn neurocognitiu, principalment la malaltia d’Alzheimer. El 
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Programa es composa d’un seguit d’actuacions que sempre contempla l’estimulació cognitiva i 

físic funcional. Aquest tractament  es porta a terme a partir d’una valoració inicial (cognitiva, 

psicològica, física, funcional, emocional i social), un disseny personalitzat d’atenció centrada en 

la persona i la revisió continuada dels objectius fixats. A partir del cas particular es prepara 

material de les diferents àrees, amb el nivell adequat que ens permeti treballar amb la persona 

evitant la frustració -material creat per l’equip terapèutic del programa-. Tanmateix, hi ha un 

pla de treball físic funcional guiat per l’estudi i intervenció del fisioterapeuta i la teràpia 

ocupacional.  

 

El pla d’atenció es porta a terme de forma grupal i individual, sempre essent grups reduïts i 

homogenis.  

 

El Programa amb periodicitat semestral o anual emet informe de la situació de la persona amb 

trastoern neurocognitiu, el qual serà explicat a les famílies. Aquest informe és una eina, que 

nosaltres veiem de molta rellevància, ja que permet apropar-se a la situació present de la 

persona amb demènca, sempre tenint present que tractem amb una malaltia progressiva. 

Aquest informe afavorirà la intervenció d’altres professionals que des del camp de la salut i el 

camp social estan treballant en benefici del cas concret. 

 

A mes a mes, aquest programa també presenta altres serveis, fomnamentals per l’afrontament 

de la problemàtica:  

- Estudi, prevenció i seguiment de la sobrecàrrega dels cuidadors principals. 

- Atenció soci familiar 

- Atenció d’infermeria 

- Atenció al cuidador professional 

- Atenció a la sociabilització  

 

El Programa compta amb dos espais d’intervenció: L’Espai San Rafael, instal·lacions cedides 

per l’ajuntament de Reus a l’edifici de la Creu Roja de Reus, que va obrir portes a l’any 2003 i, 

l’altre espai, és el Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, acreditat per la Generalitat de 

Catalunya, el qual va obrir portes a l’any 2010. Ambdues espais comparteixen model d’atenció 

i plantilla contractada, qüestió que facilita l’atenció continuada dels usuaris i l’adequació a les 

necessitats que van sorgint. És molt positiu per a l’intervenció el fet de compartir 

professionals, ja que ajuda a que el canvi de centre sigui viscut per part dels usuaris i famílies 

d’una forma més normalitzada i menys tràgica.  

 

 

Equip multidisciplinar conformat per 16 treballadors: directora i coordinadora, treballadora 

social, neuropsicòloga/psicòloga, psicòloga, fisioterapeuta, infermera, dos educadores socials, 

animadora sociocultural, tècnica en cures d’infermeria, tècnic soci educatiu i secretària. 
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B. Servei d’Ajuda a Domicili 

 

Degut a les demandes de les famílies al 2016 l’Associació ha decidit extendre el seu compromís 

amb la problemàtica derivada de la convivència amb l’Alzheimer i ha donat el pas 

d’implementar el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI, que possibiliti que qualsevol família/persona 

afectada de la Comarca del Baix Camp tingui accés a serveis que facilitin i afavoreixen la 

qualitat de vida.  

 

L’Associació des dels seus orígens ha fet visites domiciliàries  amb la finalitat d’acompanyar i 

orientar en la convivència, de col·laborar amb la família en les adequacions de la llar durant el 

procés de la malaltia, etc. Això no obstant, ens semblava insuficient degut a les necessitats que 

presenten les persones afectades i les persones cuidadores implicades en l’atenció del dia a 

dia. Les persones afectades per trastorn neurocognitiu, en la seva majoria resideixen al 

domicili habitual, raó per la qual era fonamental implementar un servei d’ajuda a domicili 

regulat per la normativa de la Generalitat i amb la filosofia de treball especialitzat en 

demències de l’Associació. 

  

La diversificació d’aquest servei, com a proposta inicial, es concreta en les activitats següents: 

 

- Sessions d’estimulació cognitiva al domicili (amb i sense ordinador), amb valoració 

neuropsicològica 

- Sessions de teràpia ocupacional 

- Acompanyament 

- Higiene 

- Orientació i adequació de la llar: ajudes tècniques 

 

 

És un servei que ha començat a desenvolupar-se a partir de setembre de 2016. Serà al 2017 

quan podrem valorar l’exercici d’aquesta activitat. Farem una petita valoració dels serveis 

portats a terme a l’últim partat d’aquesta àrea d’acció, en l’aparta “interès”; no obstant això, 

traslladem la valoració a les memòries de l’any vinent.  
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4.1.1.1. Programa per a persones amb trastorn neurocognitiu (PECIFF). 

 

4.1.1.1.1. Àrea Neuropsicològica i tallers cognitius  

 

ADJUNTEM A LA MEMÒRIA UN GLOSSARI DE CONCEPTES REFERITS A AQUESTA ÀREA PER A 

FACILITAR LA COMPRENSIÓ DELS CONCEPTES; AIXÍ COM, AMB LA FINALITAT DE SER MÉS 

OPERATIUS I NO REPETIR CONSTANTMENT ELS ASPECTES MÉS TÈCNICS.  

 

La demència tipus Alzheimer afecta de forma degenerativa a tot el còrtex i produeix necrosi en 

una gran quantitat de neurones del cervell (cosa que es manifesta en la conducta de la 

persona), qüestió per la qual és imprescindible la valoració neuropsicològica de la persona. 

També és fonamental donar atenció al malestar psicològic, des d’aquesta àrea es realitza 

suport psicològic. 

 

Es conforma un pla individualitzat del tractament, el qual es portarà a terme amb sessions 

grupals i individuals. Periòdicament es realitzarà una revisió de les probes administrades i es 

redactarà informe neuropsicològic i funcional. 

 

Les sessions, com a directriu el pla personalitzat d’actuació, integren: 

- Orientació diària en espai, temps i persona. 

- Fitxes específiques i personificades per cada camp cognitiu a treballar. 

- Laborteràpia. 

- Noves tecnologies (treball d’estimulació amb ordinador). 

- Musicoteràpia. 

- Treball i observació de les AVD. 

- Altres teràpies no farmacològiques. 

 

Tasques de les monitores: 

- Realització de fitxes cognitives. 

- Adaptació del material i avaluació del treball de forma individualitzada. 

- Seguiment continuat i registre d’assistència. 

- Coordinació amb l’equip tècnic. 

- Comunicació diària, via agenda, amb els cuidadors de referència de l’usuari/a. 

 

Instruments d’avaluació: 

- Test MMSE de Folstein 

- Test del Relotge de Shulman 

- Test ADAS, Test CAMCOG 

- Winsconsin Card Sorting Test (WCST) 

- Test Stroop 

- Test de las caras de Thurtone 

- Test Barcelona Revisado (TBR) 

- GDS Reisberg 

- Test de Reproducción de la figura compleja de Rey 

- altres 
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4.1.1.1.2. Àrea Fisioteràpia i tallers físic funcionals 

 

ADJUNTEM A LA MEMÒRIA UN GLOSARI DE CONCEPTES REFERITS A AQUESTA ÀREA PER A 

FACILITAR LA COMPRENSIÓ DELS CONCEPTES; AIXÍ COM, AMB LA FINALITAT DE SER MÉS 

OPERATIUS I NO REPETIR CONSTANTMENT ELS ASPECTES MÉS TÈCNICS.  

 

Els objectius marcats per a la consecució del tractament físic funcional es basen en afavorir, 

fomentar i millorar les funcions dels usuaris a nivell físic, cognitiu, funcional, emocional i social. 

En l’àmbit físic es mostra interès en l’autonomia de cadascú exercint tasques relacionades amb 

les funcions fisiològiques del cos (equilibri, marxa, ritme...). A nivell cognitiu l’estimulació, 

comprensió i execució d’ordres de les tasques a realitzar, entre d’altres. La funcionalitat 

basada en les AVD (Activitats de la Vida Diària) ja siguin bàsiques o instrumentals, i l’estat 

emocional i social basat en l’autoestima, motivació, comunicació i cooperació entre ells. 

 

Els resultats obtinguts a partir de l’avaluació físic funcional ens dóna de manifest l’estat físic en 

el que es troben els usuaris, essent diferent segons l’estat d’evolució de la malaltia d’Alzheimer 

i les característiques cognitives i físiques que presenten en cada estadi de l’evolució. Les 

activitats es realitzen en funció del grup a tractar i segons la necessitat que requereixi cada 

usuari en concret. 

 

Per a la consecució dels objectius es realitzen exercicis globals de tot el cos treballats en grup 

en sessions diàries de 30-45 minuts de duració i d’una sessió de psicomotricitat un cop a la 

setmana de 45 minuts. El tractament individualitzat es realitza segons conveniència i afectació 

que presenti l’usuari, aplicant les tècniques de fisioteràpia corresponents. 

 

Instruments d’avaluació: 

- Tinetti: Valora l’equilibri i la marxa 

- Timed up and Go (aixeca’t i camina): Detecta problemes d’equilibri 

- Escala d’equilibri de Berg: Avalua els aspectes estàtic i dinàmics del control de la 

postura 

- Escala Visual Analògica (EVA): Valora el dolor 

- Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993) 

- Taula de Valoració de les Capacitats Psicomotrius 

- Valoració de la motricitat:  Valora si el subjecte és independent o dependent 

- Valoració de les activitats aeròbiques: Es basen en un treball cardiovascular, respiratori 

i de resistència aeròbica. 

- Taula de Valoració Funcional:     

- Balanç Muscular (BM): Valora la força muscular 

- Balanç Articular (BA): Valora el recorregut / moviment articular 

- Altres 
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4.1.1.1.3. Atenció i estudi d’AVD’s 

 

Es realitza una valoració funcional mitjançant entrevistes amb els cuidadors principals de cada 

persona usuària. En aquestes entrevistes s'administra una sèrie de qüestionaris que permeten 

obtenir informació sobre el nivell d'autonomia de cada persona en l'execució de les activitats 

de la vida diària. Els qüestionaris que s'utilitzen són: 

 

- Barthel (Modificat): 

L'índex o escala de Barthel (IB) és un instrument que mesura la capacitat d'una persona per 

realitzar deu activitats de la vida diària (AVD), considerades com a bàsiques, obtenint-se una 

estimació quantitativa del seu grau d'independència. 

 

Activitats mesurades pel Barthel: bany; vestit; lavabo; ús del w.c.; deambulació sense / amb 

cadira de rodes; trasllat butaca/llit; escales; micció (control vesical); deposició (control anal); 

alimentació. Les puntuacions fluctuen de la següent manera: 10; 8; 5; 2; 0. 

 

I per a la seva interpretació hem de tenir en compte els següents paràmetres: 

- Independent: 100 

- Dependència lleu: 91-99 

- Dependència moderada: 61-90 

- Dependència severa: 21-60 

- Dependència total: 0-20 

 

- Escala Holden: 

Aquesta escala serveix per valorar l'estat comunicatiu. Els aspectes que s'analitzen són: 

 

a) Observació: iniciativa; interès pel passat; grat; humor. 

 

b) Coneixement de la realitat: moms; orientació general; coneixement de la realitat; activitat 

espontània. 

 

c) Comunicació: llenguatge;  interès; reacció davant objectes; assoliment de la comunicació. 

 

Les puntuacions fluctuen de la següent manera: 0; 1; 2; 3; 4. Les valoracions es realitzen 

seguint els següents paràmetres. Puntuació total: 

- Més de 25: grup bàsic 

- Entre d'15 i 25: grup estàndard 

- Menys de 15: grup avançat 

 

- Escala de demència de Blessed, Tomlinson i Roth 

S'utilitza per a l'avaluació de les capacitats per escorxar les activitats quotidianes i la sinologia 

clínica dels usuaris. 

Els aspectes que s'analitzen i puntuacions són: 

 

- (A) Canvis en l'execució de les activitats diàries: 
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→ Incapacitat total: 1 

→ Incapacitat parcial: 0,5 

→ Incapacitat cap: 0 

 

- (B) Canvis en els hàbits: 0 - 1 - 2- 3 (sent el 0 totalment independent i el 3 totalment 

dependent) 

 

- (C) Canvis de personalitat i conducta: SI (1) NO (0) 

 

 

- Escala AVD's d'Alzheimer: 

S'utilitza per realitzar una valoració funcional que té la finalitat de conèixer el nivell 

d'autonomia de les persones en la realització de les activitats de la vida diària i que li permet 

viure autònomament així com de manera integrada en el seu entorn, desenvolupant un 

determinat paper social. 

 

Els aspectes que s'analitzen són: 

A) Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): bany, lavabo, vestir, higiene, mobilitat, 

control anal / vesical, menjar i comunicació. 

 

B) Activitats instrumentals de la vida diària (ABVD): ús del telèfon, compres, preparació 

de menjars, tasques domèstiques, rentat de roba, transports, medicació, diners i senyals de 

perill. 

 

C) Activitats avançades de la vida diària (AAVD): activitats físiques i mixtes de treball intens, 

activitat laboral, activitats socials (viatges i aficions, socialització i participació social) 

 

Les puntuacions fluctuen de la següent manera: 

- 3 (independent) 

- 2 (parcialment dependent, poca ajuda) 

- 1 (parcialment dependent, molta ajuda) 

- 0 (dependent) 

 

 

4.1.1.1.4. Àrea Infermeria:  Servei d’Infermeria/ Servei Menjador 

 

Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, comptem amb el servei d’infermeria. 

 

Objectius: 

- Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia de les persones usuàries. 

- Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el pla d’atenció d’infermeria. 

- Garantir la continuïtat assistencial,establint la comunicació interna entre els diferents 

torns de treball i registrar de forma escrita la informació necessària. 

- Fer el control i el seguiment de les sortides dels usuaris per visita mèdica. 

- Col·laborar al disseny del Pla integral de tractament personalitzat. 
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- Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del 

- Programa d’estimulació. 

- Velar per una correcta organització i administració de la medicació. 

- Supervisar els menús i fer els ajustaments de l’alimentació contingudes al seu 

- expedient. 

- Velar i garantir les condicions higièniques del centre, dels usuaris i del personal.  

 

Instruments de valoració: 

- Registre clínic: fitxa soci sanitària. 

- Index de Barthel. Avaluació de l’autonomia de les AVD bàsiques.  

- Test de Pfeiffer. Avaluació de risc de deteriorament cognitiu. 

- Diagnòstic d’infermeria i terapèutica (estratègia i fàrmacs). 

- Control diari o segon criteri facultatiu de constants bàsiques. 

- Control de pes: acollida i mensual. 

- Avaluació d’incontinències. Acollida i segon evolució.  

- Registre d’incidències. 

- Index de Norton: Avaluació de riscos d’úlceres. Acollida i segon evolució. 

- Valoració d’úlceres. Seguiment i registre. 

- Vacunació segon calendari. 

- Test de Lipschitz. Avaluació risc nutricional. Acollida i segon evolució. 

 

Metodologia: 

- Coordinació amb l’equip tècnic i elaboració del PAI. 

- Visita d’infermeria diària de revisió i pràctica del pla i dels tractaments i cures 

- Coordinació amb els cuidadors principals per a informació i consens sobre incidències 

o canvis al pla d’atenció (telefònicament o presencialment). 

- Preparació dels tractaments i control de la disponibilitat i provisió dels fàrmacs 

(setmanalment).  

- Consultoria localitzada durant l’horari assistencial. 

- Promoció de la formació continuada del personal. 

- Complementació del registres de test avaluadores (trimestralment). 

- Coordinació entre auxiliar d’ infermeria i infermera. 

 

El CDEA compta amb el servei de menjador. En horari de 13.15 a 14.30h. 

 

 

4.1.1.1.5. Servei  d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega i depressió dels cuidadors 

principals 

 

Els cuidadors principals formen part activa dins del pla de tractament, raó per la qual es 

realitza un seguiment del seu estat emocional mitjançant entrevistes anuals.   

 

L’objectiu principal d’aquest servei és detectar la presència de simptomatologia compatible 

amb alteracions de l’estat d’ànim i l’aparició de sobrecàrrega en les persones que cuiden d’un 

familiar amb la malaltia d’Alzheimer. Per una altra banda, també es pretén obtenir la màxima 
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informació possible sobre la vivència personal de cada cuidador i detectar els casos on es 

presenta simptomatologia depressiva per a dissenyar estratègies de suport  al cuidador.  

 

Instruments de valoració: 

 

- Qüestionari de Depressió Estat - Tret (IDER) 

- Entrevista sobre la càrrega del cuidador (Zarit i Zarit) 

- Qüestionari d’Ansietat Estat - Tret (STAI) 

 

 

4.1.1.1.6. Orientació i Acompanyament Familiar 

 

Aquesta àrea és resultat de la perspectiva integral de l’atenció.  

 

Els objectius des de la vessant familiar persegueixen la proximitat amb el cuidador principal i 

amb diferents membres de la família, amb la finalitat de:  

- Garantir una atenció professional de referència que escolti les demandes específiques 

sobre aspectes relacionats amb demències o sospites de deteriorament cognitiu. 

- Realitzar el seguiment de casos amb la finalitat de detectar necessitats durant el 

procés de la malaltia, oferir suport moral, prevenir la claudicació i prevenir situacions 

de maltractament. 

- Potenciar la implicació dels diferents membres de la família. 

- Afavorir la bona comunicació entre la família i el programa. 

 

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

- Casos particulars en els que s’activa una coordinació amb altres agents socials: centre 

cívic, centre de salut, unitats d’atenció especialitzada, etc. 

- Treball en xarxa institucional, és a dir, relacions del Programa San Rafael amb altres 

institucions relacionades amb l’àmbit social i sanitari, l’estimulació cognitiva, la 

discapacitat i l’Alzheimer. 

 

Acompanyament i seguiment de casos 

El familiar viu en continu canvi degut a la naturalesa de la pròpia malaltia. L’acompanyament 

és una eina per a caminar amb el cuidador per a oferir-li suport, orientació i assessorament en 

el procés. Es realitza una escolta activa on poder detectar les necessitats que puguin aparèixer; 

així com, derivar a serveis especialitzats en cas que així es requereixi. Es realitzen visites 

domiciliaries, hospitalàries, trucades telefòniques, etc.  

 

Amb aquest servei es desenvolupa un servei de continuïtat en els casos de les persones que 

han assistit al Programa San Rafael i per diferents circumstàncies han cursat baixa.  

 

L’Associació ha realitzat un suport formal a aquestes famílies sense envair mai la llibertat del 

cuidador principal/família qui decideix voluntàriament si accepta aquest acompanyament que 

oferim.  
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4.1.1.2. Tallers cognitius per a persones amb deteriorament cognitiu lleuger i altres 

dèficits cognitius 

 

El Programa d’estimulació cognitiva per al grup de deteriorament cognitiu lleuger i altres 

dèficits de la memòria està basat en la potenciació de les habilitats cognitives de persones que 

pateixin cert grau de deteriorament sense presentar la Malaltia d’Alzheimer o algun altre tipus 

de trastorn neurocognitiu major. Tots els usuaris del programa presenten lleus alteracions de 

memòria i d’altres capacitats cognitives.  

 

El taller es duu a terme en  dos sessions setmanals (dilluns i dimecres de 15:30h a 17:15h) en 

les que es realitzen activitats d’estimulació cognitiva mitjançant l’ordinador (fent ús de 

software com el programa Gradior) i activitats d’estimulació cognitiva mitjançant fitxes 

específiques per a cada àrea (llenguatge, memòria i orientació, càlcul i raonament, praxis 

constructiva, atenció, percepció i concentració), així com diversos jocs de taula i activitats 

grupals. 

 

Es realitza una avaluació prèvia dels usuaris amb l’administració de diferents test 

neuropsicològics que permet detectar les capacitats cognitives alterades i preservades de la 

persona. D’aquesta forma és possible generar un programa personalitzat per a cada usuari. 

Cada sis mesos, es realitza una nova avaluació per poder comprovar el rendiment del 

programa i readaptar els objectius terapèutics. 

 

Instruments de valoració: 

Es porta a terme un registre d’observació de les activitats realitzades en les sessions. Per una 

altra banda, es fan servir els següents instruments de valoració: 

 

- MMSE (Examen cognoscitiu Mini-Mental) 

- T@M (Test d’Alteració de la Memòria). 

- Test del rellotge. 

 

A banda dels qüestionaris i escales de cribratge per tal de realitzar una valoració global de les 

capacitats cognitives, també s’administren altres test. En funció de les alteracions cognitives 

que presenta cada usuari, s’administren proves neuropsicològiques específiques, com el Test 

STROOP, el Test Wisconsin Card Sorting Task, el Test de la Figura Complexa de Rey, el Test 

d’Aprenentatge auditiu-verbal de Rey, o la versió abreujada del Test Barcelona Revisat.  

 

També es valora l’estat emocional de cada usuari, per valorar la possible presència d’alteracions 

de l’estat d’ànim o simptomatologia compatible amb ansietat. Amb aquest objectiu, 

s’administren dos qüestionaris:  

 

- Qüestionari d’ansietat estat – tret (STAI). 

- Qüestionari de depressió estat – tret (IDER). 

 

En la valoració global de resultats, s’han triat dos d’aquests instruments de valoració: el T@M, 

i el MMSE. 
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4.1.1.3. Prevenció i Atenció a sobrecàrrega dels cuidadors professionals. 

 

El tractament dels treballadors que fan possible el programa San Rafael es realitza a través del 

programa creat: Cuidado al Cuidador Professional amb la iniciativa d’obtenir un servei de 

fisioteràpia personalitzat un cop al mes per a poder tractar les molèsties, lesions provocades 

per l’esgotament físic i mental que comporta l’activitat professional. Es realitza de forma 

individual i específic segons el treballador i la molèstia en concret.   

 

 

4.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

4.2.1. ESPAI SAN RAFAEL 

 

4.2.1.1. PECIFF. Programa d’estimulació per a persones amb trastorn neurocognitiu 

 

4.2.1.1.1. Població atesa 

 

Durant l’any 2016 ESR ha adés un total de 14 usuaris. S’han cursat 4 altes, 1 baixa per canvi a 

Centre de dia concertat i 3 canvis de centre dins del propi Programa San Rafael (CDEA).  

 

Seguidament mostrem el moviment d’usuaris durant l’any 

 

 
 

4.2.1.1.2. Perfil de població 

 

  PERFIL DE L’USUARI 

 

El 21% dels usuaris tenen un diagnòstic de trastorn neurocognitiu menor, 79% trastorn 

neurocognitiu major. 
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L’usuari és majoritàriament de gènere masculí (64%), que procedeixen, en la seva majoria, del 

municipi de Reus (64%); no obstant això, és important ressaltar que el 36% del total de 

població resideix fora del municipi. El 71% dels usuaris són casats/es i el 29% són vidus/as. 

L'edat mitjana és de 76 anys, ressaltant que el 28% de la població és menor de 69 anys. Les 

dades es detallen als gràfics següents: 
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  PERFIL DEL CUIDADOR  FAMILIAR  

 

El cuidador familiar de la persona que rep tractament d'estimulació en el ESR és 

majoritàriament és principalment la parella conjugal (57%), de gènere femení (86%), casat 

(86%) i resident a la ciutat de Reus (43%), sent rellevant observar que el 57% acudeixen de fora 

del municipi. La mitjana d'edat és de 58’7 anys, sent el grup majoritari d'edat dins de l'interval 

de 50 a 59 anys. El 57% dels cuidadors cohabiten amb el seu familiar usuari de l’ESR.  

Seguidament mostrem les dades en gràfics: 
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4.2.1.1.3. Àrea neuropsicològica 

 

Els resultats de l’avaluació neuropsicològica administrada als usuaris periòdicament està 

expressada per les puntuacions obtingudes en diferents test i mesures neuropsicològiques. 

 

En les següents gràfiques es poden observar els resultats obtinguts pel grup de 14 usuaris del 

Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional al l’Espai San Rafael durant l’any 2016. 

 

En la gràfica 1 podem observar les puntuacions obtingudes pel grup d’usuaris en el test MMSE. 
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Gràfica 1. Resultats en el test MMSE. 

 
 

Podem observar que un 28% dels usuaris obté puntuacions superiors a 25 punts, indicatiu de 

un deteriorament cognitiu molt lleu situat per sobre del punt de tall. El 29% dels presenta 

puntuacions entre 20 i 24 punts, indicatiu de deteriorament cognitiu lleu i un 43%, 

puntuacions per sota dels 20 punts, indicatiu d’alteracions moderades en les capacitats 

cognitives. 

Els usuaris que han obtingut puntuacions inferiors són els que han realitzat un canvi de centre 

durant l’any 2016. 

 

A la gràfica 2 es mostren els resultats obtinguts a l’escala de deteriorament global GDS-FAST1 

de Reisberg. 

 

Gràfica 2. Puntuacions de l’escala GDS-FAST  

 
 

                                                           
1
 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Stages (Reisberg) 
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Observem que el 29% dels usuaris presenta un nivell GDS-FAST de 3 punts, 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 28% dels usuaris presenta un nivell de 4 punts 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. 

 

Per últim, el 43% dels usuaris presenta un GDS-FAST de 5 punts, 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. Aquest percentatge d’usuaris es correspon amb el 

que va obtenir una puntuació inferior a 20 punts en el test MMSE. 

 

 

A la gràfica 3 podem observar les puntuacions de la prova d’exploració Cambridge revisada, 

per la valoració dels trastorns mentals en la vellesa (CAMCOG). Els resultats es corresponen a 

11 dels usuaris; 3 usuaris no han pogut ser avaluats mitjançant aquesta prova durant l’any 

2016. 

 

Gràfica 3. Puntuacions CAMCOG  

 
  

Observem que el 18% dels usuaris presenten puntuacions superiors a 80, indicatives d’un 

rendiment cognitiu situat dins dels paràmetres normals amb dificultats lleus en algunes 

capacitats. El 18 dels usuaris obté puntuacions entre 70 i 80 punts, indicatives d’un nivell de 

deteriorament cognitiu lleu. El 18%  d’usuaris obté puntuacions entre els 60 i els 70 punts, 

indicatiu d’un deteriorament cognitiu entre lleu i moderat. Per últim, el 46% restant obté 

puntuacions per sota dels 60 punts. 
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4.2.1.1.4. Àrea físic funcional 

 

Els resultats obtinguts a partir de l’avaluació físic funcional ens dóna de manifest l’estat físic en 

el que es troben els usuaris. Les activitats es realitzen en funció de l’estat físic i cognitiu del 

grup amb el qual es treballa i a nivell individual segons la necessitat que requereixi cada usuari 

en concret. 

 

Els objectius marcats per la consecució del tractament físic funcional es basen en afavorir, 

fomentar i millorar les funcions dels usuaris a nivell físic, cognitiu, funcional, emocional i social. 

En l’àmbit físic es mostra interès en l’autonomia de cadascú exercint tasques relacionades amb 

les funcions fisiològiques del cos (equilibri, marxa, ritme...). A nivell cognitiu l’estimulació, 

comprensió i execució d’ordres de les tasques a realitzar, entre d’altres. La funcionalitat 

basada en les AVD (Activitats de la Vida Diària) ja siguin bàsiques o instrumentals, i l’estat 

emocional i social basat en l’autoestima, motivació, comunicació i cooperació entre ells. 

Per a la consecució dels objectius esmentats es realitzen exercicis globals de tot el cos y de 

psicomotricitat treballats en sessions setmanals de 60 minuts de durada. El tractament 

individualitzat es realitza segons conveniència i afectació que presenti l’usuari, aplicant les 

tècniques de fisioteràpia corresponents. 

En aquestes memòries utilitzarem els següents indicadors: Tinetti, Timed Up and Go, escala 

d’equilibri de Berg, escala de Risc de Caigudes (J.H. Downton, 1993), taula de valoració de les 

capacitats psicomotrius, valoració de la motricitat i taula de Valoració Funcional. 

 

Els valors següents es corresponen a les valoracions dels 14 usuaris/àries amb diagnòstic 

compatible amb la demència tipus Alzheimer que han passat pel centre durant el 2016. 

Un 57,2% de la població correspon al grup d’usuaris dels quals no s’ha pogut obtenir unes 

dades actualitzades, ja sigui per ser noves incorporacions al programa (25%) o baixes (75% ) a 

les quals no se’ls hi ha passat l’avaluació. Aquest 57,2% s’ha obviat en les gràfiques. 

La gràfica 1 mostra el risc de caiguda valorat segons el test de Tinetti.  

 

Gràfica 1. Risc de caiguda valorat segons test de Tinetti 

 
Al tractar-se d’una població amb un estat inicial de la malaltia, i sense problemes rellevants a 

nivell musculoesquelètic, els resultats solen entrar dintre de la normalitat. 
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Gràfica 2. “Timed Up and Go” (aixeca’t i camina) 

 
Segons la gràfica 2, un 67% de la població es manté lliurement mòbil, mentre que un 33% 

presenten una lleugera dificultat en la mobilitat possiblement causada pels processos 

fisiològics associats a la vellesa.  

 

Gràfica 3. Escala d’equilibri de Berg 

 
A la gràfica 3 observem que la totalitat de la població presenta un baix risc de caiguda segons 

l’escala d’equilibri de Berg, havent-hi un 33% dels usuaris que presenten un equilibri òptim. 

 

Gràfica 4. Escala del Risc de Caiguda J.H. Downton, 1993 
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A la gràfica 4 es pot veure que hi ha un alt risc de caiguda en la meitat de la població segons 

l’examen J.H. Downton, 1993, motivat sobretot pels efectes secundaris de la medicació, ítem 

en el qual tots els usuaris tenen al menys un punt. 

 

Gràfica 5. Valoració de les Capacitats Psicomotrius 

 
La gràfica 5 ens mostra els resultats de la valoració de les Capacitats Psicomotrius, observant 

que hi ha un descens prou generalitzat de les mateixes. 

 

Gràfica 6. Valoració de la motricitat 

 
La gràfica 6 ens mostra que la totalitat de la població es manté autònoma en els 

desplaçaments. 

 

Gràfica 7. Valoració del Balanç Muscular 
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Gràfica 8. Valoració del Balanç Articular 

 

 
 

Les gràfiques 7 i 8 mostren el balanç muscular (BM) i articular (BA), respectivament, dels 

usuaris que han passat pel centre. Es pot observar que a nivell muscular, la totalitat de la 

població presenta un BM dintre de la normalitat. En canvi, el BA, tot i presentar un estat 

adequat en la majoria de casos, el nombre d’usuaris amb un dèficit moderat de moviment és 

major, possiblement associats als processos fisiològics degeneratius articulars corresponents a 

la edat.  

 

Els diferents factors avaluats en la gràfica 7 són:  

• BM ESD: Balanç Muscular Extremitat Superior Dreta 

• BM ESE: Balanç Muscular Extremitat Superior Esquerra 

• BM EID: Balanç Muscular Extremitat Inferior Dreta 

• BM EIE: Balanç Muscular Extremitat Inferior Esquerra 

• BM T: Balanç Muscular Tronc 

 

Els diferents grups valorats en la gràfica 8 són: 

• BA ESD: Balanç articular extremitat superior dreta 

• BA ESE: Balanç articular extremitat superior esquerra 

• BA EID: Balanç articular extremitat inferior dreta 

• BA EIE: Balanç articular extremitat inferior esquerra 

• BA SC: Balanç articular segment cervical 

• BA SD: Balanç articular segment dorsal 

• BA SL: Balanç articular segment lumbar 
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4.2.1.1.5. Atenció i estudi de les AVD’s 

 

Els resultats obtinguts s'expressen en tants per cent i a menor percentatge major dependència. 

A continuació mostrarem els resultats obtinguts en l'Escala Holden i l'escala de AVD's 

d'Alzheimer, centrant-nos en els resultats obtinguts de cada un dels usuaris, tenint en compte 

que al llarg de l'any 2016 hem comptat amb un total de 14 usuaris al centre, produint-se al 

llarg del mateix la baixa al servei d’un usuari i tres persones van efectuar canvi de centre, 

traslladant-se al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. 

 

 

 

El gràfic ens mostra que un 18% dels usuaris obté puntuacions indicatives de certes dificultats 

en la capacitat de comunicació amb alteracions en el llenguatge expressiu. El 62% restant obté 

una puntuació per sota dels 15 punts, indicatiu que se situen en el grup avançat en aquesta 

escala i mantenen preservada la capacitat de comunicació. 

Cap dels usuaris avaluats presenta alteracions severes en la capacitat de comunicació. 

 

ESCALA AVD´s ALZHEIMER 
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Observem com només un 6% és totalment independent en la realització de les activitats 

bàsiques de la vida diària, mentre que la gran majoria, un 59%, té una dependència lleu en 

aquest aspecte i un 15% una dependència moderada. 

 

 
 

Pel que fa a les activitats instrumentals de la vida diària el percentatge de dependència 

moderada arriba al 50%, sent  similar el percentatge de persones totalment independents i el 

de persones amb dependència severa (19% i 20%). 

 

 
 

El percentatge de persones totalment independents en les activitats instrumentals de la vida 

diària és del 18%, mentre que la gran majoria (un 50%) manté un dependència severa en 

aquest aspecte. 
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4.2.1.1.6. Festes i sortides 

 

FESTES 

 

Hem celebrat totes les festivitats: Carnestoltes, Enamorats, Mona de Pasqua, Sant Joan, 

arribada de la Primavera, Castanyada i Nadal. 

 

SORTIDES 

 

Activitat: “Visita al Parc del Pescador de Cambrils”  

Dia: 26/10/2016 

Horari: De 9,30h a 12,30h  

Lloc: Parc del Pescador de Cambrils  

Assistents: Usuaris de la sala I  de CDEA i de l’Espai San Rafael  

Comentari: La sortida es va realitzar el dia 26 d’octubre. Vam sortir a les 9:30h en companyia 

de 8 usuaris, 3 voluntaris, 2 monitors i un alumne de pràctiques. Després ens vam dirigir a 

l’Espai San Rafael, on ens esperaven 6 usuaris més i vam iniciar el trajecte a Cambrils.  

 

A l’arribar a Cambrils vam veure la mar amb tranquil·litat, gaudint del paisatge. A continuació 

vam esmorzar a una cafeteria pròxima al parc del Pescador (xocolata amb croissants), per 

desprès donar un passeig per ell. Ens vam fer fotos i vam riure molt. Van agrair estar en 

contacte amb la naturalesa, en un ambient distens i confortable, tots junts.  

Finalment, a les 12.30h ens va recollir el transport, deixant als usuaris de l’Espai San Rafael 

primer i als del CDEA desprès.  

 

 

Calçotada 

 

EL divendres 19 febrer 2016 amb motiu de la temporada de calçolts, es porta a terme una 

calçotada amb els diferents usuaris i familiars del grup d'usuaris del "Espai Sant Rafael" i del 

"Taller d'estimulació cognitiva per a persones amb alteracions de la memòria i altres dèficits" 

al restaurant " Celler del Padrí "de Reus, acudint a la mateixa un total de 15 persones, entre 

usuaris, familiars i treballadors. 

 

 

4.2.1.1.7. Orientació i Acompanyament familiar 

 

S’ha realitzat suport a 14 famílies, i s’han portat endavant 4 acollides de noves 

famílies/usuaris.  

 

Les demandes de les famílies principalment són: referides a aspectes sobre la malaltia, llei de 

foment de l’autonomia i atenció a les persones amb dependència, referent a la tramitació de la 

minusvalia, localitzadors personals, teleassistència, servei de suport domiciliari, cuidadors 

domiciliaris, recursos de respir; assumptes legals, recolzament moral, etc.   
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Des del servei no es tramiten recursos, l’unic recurs que col·laborem en tramitar és el 

localitzador LOPE, durant l’any ha hagut tres altres lde localitzador personal.  

 

Derivem als serveis competents i realitzem coordinació amb els professionals de referència 

(Centres Cívics, Consell Comarcal, Centre de Salut Atenció Primària, Cruz Roja, Unitat de 

Diagnòstic Pere Mata; PADES, Residències). Des d’aquest servei s’ha realitzat visita de 

coordinació amb els serveis especialitzats en demències del territori: Unitat de 

neurodegeneratives de l’hospital de Sant Joan, unitat de diagnòstic IPM, i Hospital de dia 

Monterols (IPM). 

 

S’han realitzat 2 visites hospitalàries. 

 

 

4.2.1.1.8. Interès 

 

El Programa d'estimulació adreçat a persones amb deteriorament cognitiu o en fases inicials 

d'Alzheimer o altres demències, les quals tenen preservada significativament l'autonomia, va 

canviar el seu funcionament al mes de setembre. Els usuaris assisteixen als tallers cognitius els 

dilluns, dimecres i divendres de 10.00 a 13.00h, adequant-nos d'aquesta manera al dia a dia de 

les persones usuàries; així també, es va reduir significativament la quota del servei per a 

afavorir l'accés al tractament al major número de persones. Les instal·lacions resten obertes 

igualment des de les 08.00 o de les 09.00h per tasques de coordinació, atendre a les famílies 

cuidadores o altres activitats relacionades amb l'acció.  

 

4.2.1.2. Tallers cognitius per a persones amb deteriorament cognitiu lleuger i altres dèficits 

cognitius 

 

Població atesa 

Des d’aquest servei s’ha donat atenció a 5 persones durant l’any 2016. 

 

Perfil de la població 

El grup d’usuaris que es beneficien d’aquest servei és heterogeni en edat i gènere.El 20% 

d’aquests correspon al gènere masculí i el 80%, al femení. Per una altra banda, el 80% es situa a 

la franja d’edat entre 60 i 70 anys, i el 20% a la franja entre 80 i 90 anys. En referència a la 

procedència, el 80% resideixen a Reus i el 20% restant, en altres poblacions de la comarca del 

Baix Camp. Únicament el 20% dels usuaris presenta antecedents familiars de demència. 

 

Resultats 

Els resultats de les proves administrades es poden observar en els següents gràfics: 

El test MMSE es una prova de cribratge que mesura la gravetat 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 avaluar la resposta al tractament d’estimulació cognitiva.  
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En aquesta prova el 100% dels usuaris avaluats han obtingut una puntuació superior a 23-24 

punts, que és el punt de tall per a una demència com la malaltia d’Alzheimer. Els resultats són 

indicatius de que tots els usuaris d’aquest grup presenten alteracions lleus en els capacitats 

cognitives.  

 

En la gráfica 1 podem observar els resultats de l’avaluació dels usuaris segons el Test 

d’Alteració de la Memòria (T@M): 

 

 
 

Com es pot observar a la gràfica, el 80% dels usuaris obté una puntuació situada dins dels 

paràmetres normals i un 20% obté puntuacions per sota del punt de tall. 

 

 

 

4.2.2. Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (PECIFF) 

 

4.2.2.1. Població atesa 

 

Durant l’any 2016 el CDEA ha atès un total de 59 usuaris, a la memòria elaborem el perfil de 54 

usuaris, ja que 5 van ser baixa a principis de gener, els resultats de les àrees específiques de les 

activitats està elaborat sobre 52 usuaris/es, ja que dos del total d’usuaris han estat atesos en 

servei de respir. S’han cursat 19 altes, de les quals 4 han estat per canvi de centre dins del 

propi Programa San Rafael, i 23 baixes.   

 

 

El CDEA té 25 places. Durant l’any el servei ha atès a 54 persones. El 57% d’usuaris assisteixen 

al centre amb una intensitat diària, i el 43% d’usuaris no assisteixen cada dia (quatre o tres dies 

per setmana). El 63% dels usuaris assisteixen mitja jornada, als matins o a les tardes, mentre 

que el 37% assisteixen jornada sencera. 

 

El motiu de baixa del servei ha estat en la seva majoria ingrès a centre residencial -30%-; el 

26% van centrar les atencions exclusivament al domicili; el 22% van efectuar ingrès al socio 

sanitari essent ateses a psicogeriatria; el 13% van canviar a plaça concertada a un altre centre 

diürn al·ludint dificultats econòmiques; el 9% van causar baixa per falleciment de la persona. 



   62 

 

Seguidament mostrem el moviment d’usuaris durant l’any. 

 
 

 
 

 

4.2.2.2. Perfil de població 

 

  PERFIL DE L’USUARI 

 

El 98% dels usuaris tenen un diagnòstic de trastorn neurocognitiu major, el 2% restant realitza 

tractament de rehabilitació per accident cerebral vascular.  

 

L’usuari és majoritàriament de gènere femení (56%), que procedeixen, en la seva majoria, del 

municipi de Reus (83%); no obstant això, és important ressaltar que el 17% del total de 

població resideix fora del municipi. El 74% dels usuaris són casats/es i el 24% són vidus/as. El 
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grup d’edat majoritari és l’interval entre 80 i 84 anys, essent l'edat mitjana de 80,05 anys. Les 

dades es detallen als gràfics següents: 
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LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. GRAU I PIA. 

Els usuaris que assisteixen al CDEA tenen les següents valoracions segon les resolucions 

derivades de les baremacions establertes per la llei de foment de l’autonomia i atenció a la 

dependència:  
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  PERFIL DEL CUIDADOR FAMILIAR  

 

El cuidador familiar de la persona que rep tractament d'estimulació en el CDEA és 

majoritàriament és principalment la parella (54%), de gènere femení (67%), casat (81%) i 

resident a la ciutat de Reus (72%), sent rellevant observar que el 28% acudeixen de fora del 

municipi. La mitjana d'edat és de 64 anys, sent el grup majoritari d'edat dins de l'interval de 50 

a 59 anys (24%) i el de 70-79 (24%). El 70,40% dels cuidadors cohabiten amb el seu familiar 

amb la malaltia. 

 

Seguidament mostrem les dades en gràfics: 
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4.2.2.3. Àrea neuropsicològica 

 

Per portar a terme el Programa d’estimulació cognitiva es realitza una valoració inicial dels 

usuaris per assignar el grup més adequat en funció del nivell de deteriorament global que 

presenten (seguint l’escala GDS-FAST), així com de les possibles alteracions que presenten a 

nivell psicològic i conductual. A mesura que avança la malaltia el grup de treball varia, amb el 

qual aconseguir reduir la frustració envers la pèrdua de capacitat i mantenir la motivació dels 

usuaris. 

 

Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer es diferencien tres grups homogenis; no obstant 

això, els resultats que es presenten a continuació engloben a tots els usuaris, sense fer 

distincions per grup de treball o fase de la malaltia.  

 

A continuació es mostren les puntuacions de 51 dels 54 usuaris que han passat pel programa 

durant l’any 2016, ja que dos usuaris han fet ús únicament del servei de respir i que un usuari 

realitza tractament de rehabilitació després d’haver tingut un accident vascular cerebral. 

 

En algunes proves no s’ha pogut avaluar a tots els usuaris donat el nivell de dèficit cognoscitiu 

que presenten o bé a que han cursat baixa del centre abans de realitzar la valoració 

neuropsicològica. 

 

 

En la gràfica 1 podem observar les puntuacions obtingudes en el test MMSE. En aquesta prova 

els resultats es corresponen a 43 dels usuaris (8 usuaris no han pogut ser avaluats donat que 

han cursat baixa abans de la valoració). 

 

Gràfica 1. Resultats en el test MMSE  

 
Como podem observar a la Gráfica 1, els usuaris presenten una gran variabilitat en les 

puntuacions obtingudes en el test MMSE, tot i que és un percentatge molt baix el que obté 

puntuacions superiors a 25 punts (2%), situades per sobre del punt de tall i indicatives 

d’alteracions molt lleus en el rendiment cognitiu.  
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El 26% dels usuaris obté una puntuació entre 20 i 25 punts, indicatiu d’un nivell de 

deteriorament cognitiu lleu; un altre 26%, puntuacions entre 15 i 20 punts, indicatives d’un 

nivell de dèficit cognoscitiu moderat; el 16% obté puntuacions entre 10 i 15 punts, indicatives 

d’alteracions moderadament severes i, per últim, un 30% obté puntuacions inferiors a 10 

punts, equivalents a un nivell de dèficit cognoscitiu sever corresponent a una fase avançada de 

la malaltia. 

 

A la gràfica 2 podem observar les puntuacions obtingudes a l’escala GDS-FAST2 de Reisberg. 

 

Gràfica 2. Puntuacions GDS – FAST 

 
Tal i com podem observar en el gràfic, cap dels usuaris es situa en el grau 3 d’aquesta escala, 

que es correspondria amb un deteriorament cognitiu lleu sense afectació de les activitats de la 

vida diària. Tots els usuaris presenten alteracions a nivell funcional en major o menor grau. 

El 5% dels usuaris 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 37% dels usuaris 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. 

El 49% dels usuaris 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 9% dels usuaris es situa a l’estadi 7, en el que el dèficit cognitiu és molt greu i es 

requereix l’assistència d’una altra persona per realitzar qualsevol activitat. 

 

                                                           
2
 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Staging 
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De la mateixa manera  que en el Test MMSE, 8 usuaris no han pogut ser avaluats mitjançant 

aquesta escala donat que han cursat baixa del servei abans de poder realitzar l’avaluació 

neuropsicològica. 

 

A la gràfica 3 podem observar les puntuacions obtingudes a l’escala ADAS.  

 

Els resultats d’aquesta prova es corresponen a 27 dels usuaris. La resta d’usuaris no han pogut 

ser avaluats amb aquest instrument donat que s’han donat de baixa del servei abans de la 

valoració neuropsicològica o bé a que presenten un nivell de dèficit cognoscitiu sever que no 

els permet realitzar les tasques que requereix la prova. 

 

Gràfica 3. Puntuacions a l’escala ADAS. 

 
 

Observem que el 44% d’usuaris obté puntuacions superiors als 50 punts en aquesta escala , 

que seria indicatiu de demència i alteracions que comprenen dèficits a nivell d’orientació 

espacial, temporal, alteracions del llenguatge expressiu i comprensiu, a la memòria 

anterògrada i retrògrada, a l’atenció i el càlcul, a la praxis, al pensament abstracte, a la 

percepció i a les funcions executives. 

 

Hem de tenir en compte que el tipus d’alteració i el grau d’afectació vindrà determinat per 

diferències individuals. 

 

El 52% dels usuaris obté puntuacions entre 20 i 50 punts, indicatiu d’alteracions en orientació 

espacial, temporal, de la memòria anterògrada i retrògrada, de l’atenció i el càlcul, de la praxis, 

del pensament abstracte, del raonament i d’algunes funcions executives. L’afectació en 

aquestes àrees serà menor, com indiquen les puntuacions, i diferirà en cada usuari. 

Un 4% dels usuaris presenta puntuacions inferiors a 20 punts, que serien indicatiu d’un nivell 

de deteriorament cognitiu més lleu. 
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4.2.2.4. Àrea físic funcional 

 

Els resultats obtinguts a partir de l’avaluació físic funcional ens dóna de manifest l’estat físic en 

el que es troben els usuaris. Les activitats es realitzen en funció de l’estat físic i cognitiu del 

grup amb el qual es treballa i a nivell individual segons la necessitat que requereixi cada usuari 

en concret. 

 

 

Els objectius marcats per la consecució del tractament físic funcional es basen en afavorir, 

fomentar i millorar les funcions dels usuaris a nivell físic, cognitiu, funcional, emocional i social. 

En l’àmbit físic es mostra interès en l’autonomia de cadascú exercint tasques relacionades amb 

les funcions fisiològiques del cos (equilibri, marxa, ritme...). A nivell cognitiu l’estimulació, 

comprensió i execució d’ordres de les tasques a realitzar, entre d’altres. La funcionalitat 

basada en les AVD (Activitats de la Vida Diària) ja siguin bàsiques o instrumentals, i l’estat 

emocional i social basat en l’autoestima, motivació, comunicació i cooperació entre ells. 

 

Per a la consecució dels objectius esmentats es realitzen exercicis globals de tot el cos 

treballats en grup en sessions diàries de  25-30 minuts de duració, acompanyats de sessions de 

15-20 minuts d’exercici aeròbic. El tractament individualitzat es realitza de forma periòdica, 

tenint cada usuari una sessió de tractament de 30 minuts al menys un cop cada 3 setmanes, 

més en cas de necessitat especial. 

 

En aquestes memòries utilitzarem els següents indicadors: Tinetti, Short Physical Performance 

Battery test (SPPB), Timed Up and Go, escala d’equilibri de Berg, escala de Risc de Caigudes 

(J.H. Downton, 1993), taula de valoració de les capacitats psicomotrius, valoració de la 

motricitat i taula de Valoració Funcional. 

 

Els valors següents es corresponen a les valoracions dels 54 usuaris/àries amb diagnòstic 

compatible amb la demència tipus Alzheimer que han passat pel centre durant el 2016. 

 

Un 48% de la població correspon al grup d’usuaris dels quals no s’ha pogut obtenir unes dades 

actualitzades, ja sigui per ser noves incorporacions al programa (19%) o baixes (42% ) a les 

quals no se’ls hi ha passat l’avaluació; o bé usuaris als quals degut al seu avançat estat en la 

malaltia no se’ls hi pot passar l’avaluació (31%); o bé usuaris que han vingut un període de 

temps molt curt com a respir familiar (8%). Aquest 48% s’ha obviat en les gràfiques. 
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Gràfica 1. Risc de caiguda valorat segons test de Tinetti 

 
 

La gràfica 1 solament ens mostra un 22% del total d’usuaris, ja que es va decidir canviar el 

mètode d’avaluació dels usuaris emprant un altre test (el SPPB). Podem observar que segons 

aquest test, tres quartes parts de la població avaluada presenta un baix risc de caiguda.  

 

 

Gràfica 2. “Short Physical Performance Battery” test 

 
 

La gràfica 2 ens mostra el resultat del SPPB que es va aplicar al 32% de la població total. Es pot 

observar que segons aquest test, el 38% de la població presenta un baix risc de caiguda. 
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Gràfica 3. “Timed Up and Go” (aixeca’t i camina)  

 
 

A la gràfica 3 es pot observar que una bona part de la població gaudeix d’una bona puntuació 

en el test “Timed Up and Go”, que correspon a aquells usuaris amb un estadi més lleu de la 

malaltia en quasi tots els casos, els valors <20 solen correspondre a estadis moderats o 

moderadament greus. 

 

Gràfica 4. Escala d’equilibri de Berg 

 
 

A la gràfica 4 observem que gran part de la població presenta un baix risc de caiguda segons 

l’escala d’equilibri de Berg, sent una petita part de la població la que manté un equilibri òptim. 

Els usuaris  que presentarien un alt risc de caiguda no es troben representats en la franja 

corresponent ja que degut al seu estat de deteriorament cognitiu, no són capaços de realitzar 

les proves de les quals es compon el test. 
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Gràfica 5. Escala del Risc de Caiguda J.H. Downton, 1993 

 
 

En la gràfica 5 s’observa que hi ha un alt risc de caiguda segons aquest test, degut sobretot a la 

pèrdua d’autonomia tant cognitiva com físic funcional i els efectes secundaris de la medicació 

que posa de manifest que hi hagi un augment dels paràmetres esmentats amb el conseqüent 

increment del risc de caigudes. 

 

Gràfica 6. Valoració de les Capacitats Psicomotrius 

 
 

La gràfica 6 ens mostra els resultats de la valoració de les Capacitats Psicomotrius, evidenciant 

una pèrdua de les mateixes en gran part de la població afectada amb una demència tipus 

Alzheimer, corresponent els valors més alts als casos amb un estadi més inicial de la malaltia. 
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Gràfica 7. Valoració de la motricitat 

 

 
 

La gràfica 7 ens mostra que una gran part de la població es manté autònoma en els 

desplaçaments, corresponent els casos dependents normalment a persones en estadis finals 

de la malaltia. 

 

Gràfica 8. Valoració del Balanç Muscular 
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Gràfica 9. Valoració del Balanç Articular 

 
 

Les gràfiques 8 i 9 mostren el balanç muscular (BM) i articular (BA), respectivament, dels 

usuaris que han passat pel centre. Es pot observar que a nivell muscular, una gran part de la 

població presenta un BM dintre de la normalitat, havent-hi pocs casos en que aquest es 

presenti lleugerament per sota. En canvi, el BA, tot i presentar un estat adequat en la majoria 

de casos, el nombre d’usuaris amb un dèficit moderat de moviment és major, possiblement 

associats als processos fisiològics degeneratius articulars corresponents a la edat.  

 

Els diferents factors avaluats en la gràfica 8 són:  

• BM ESD: Balanç Muscular Extremitat Superior Dreta 

• BM ESE: Balanç Muscular Extremitat Superior Esquerra 

• BM EID: Balanç Muscular Extremitat Inferior Dreta 

• BM EIS: Balanç Muscular Extremitat Inferior Esquerra 

• BM T: Balanç Muscular Tronc 

 

Els diferents grups valorats en la gràfica 9 són: 

• BA ESD: Balanç articular extremitat superior dreta 

• BA ESE: Balanç articular extremitat superior esquerra 

• BA EID: Balanç articular extremitat inferior dreta 

• BA EIE: Balanç articular extremitat inferior esquerra 

• BA SC: Balanç articular segment cervical 

• BA SD: Balanç articular segment dorsal 

• BA SL: Balanç articular segment lumbar 
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4.2.2.5. Atenció i estudi de les AVD’s 

 

Durant l’any 2016 han passat pel programa un total de 54 usuaris, 32 dels quals han portat a 

terme una valoració funcional. La resta de persones no han estat valorades degut a que han 

cursat la baixa abans de poder realitzar la valoració,  dos d’elles han emprat el servei de respir 

o degut al seu dèficit cognitiu, emocional, social, funcional motor.. 

Els següents gràfics mostren els resultats obtinguts de les diferents escales anteriorment 

descrites, excepte l’escala de la demència de Blessed, Tomlison i Roth. 

En tots els resultats dels gràfics que es presenten a continuació, engloben la totalitat dels 

usuaris avaluats, 32, sense fer distincions entre grups de treball o fase de la malaltia. 

 

ESCALA AVD'S D'ALZHEIMER 

 

A continuació podem observar els tres gràfics amb les puntuacions obtingudes pels usuaris, 

que corresponen als apartats de l’escala AVD’S Alzheimer. 

 

ABVD 

 

 
 

Podem observar que el 3% dels usuaris són dependents en el moment de realitzar activitats 

bàsiques de la vida diària, obtenint puntuacions entre 0 i 25. El 16% dels usuaris han obtingut 

una puntuació entre 25 i 50, indicant que necessiten molta ajuda per portar a terme les 

activitats i posseeixen un nivell de dependència parcial. 

 

El 50% dels usuaris, mantenen una major autonomia i independència a l’hora de portar a 

terme les activitats respecte l’anterior percentatge (50-75); un 31% assoleix puntuacions entre 

75 i 99, la qual cosa correspon als usuaris que necessiten poca ajuda i poden desenvolupar-se 

de manera independent.  

 

Finalment podem observar que cap usuari manté el 100% d’autonomia durant les activitats. 
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AIVD 

 
 

Tal i com podem observar al gràfic, cap usuari és independent o necessita poca ajuda per 

portar a terme activitats instrumentals de la vida diària, és a dir, els usuaris necessiten 

assistència externa per a poder realitzar les activitats. 

 

El 53% son dependents d’altres persones a l’hora d’executar aquestes activitats, obtenint 

puntuacions entre 0 i 25 punts, i el 47% obtenen puntuacions entre el 25 i 50, fet que reflecteix 

que necessiten molta ajuda per a desenvolupar activitats instrumentals. 

 

AAVD 

 
 

El gràfic mostra que el 91% dels usuaris obtenen puntuacions entre 0 i 25, el que indica que 

són dependents en  les activitats avançades de la vida diària. La resta del percentatge, un 9%, 

obtenen puntuacions entre 25 i 50, evidenciant que necessiten molta ajuda per portar a terme 

aquests tipus d’activitats. No s’observa cap usuari que mantingui el seu nivell d’autonomia o 

que sigui parcialment dependent o que necessiti poca ajuda durant aquestes activitats. 
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ESCALA HOLDEN 

 
 

Al gràfic s’observa que el 9% dels usuaris obtenen puntuacions superiors a 25, indicant-nos 

que corresponen al grup bàsic dins l’escala de la comunicació, és a dir, que el seu nivell de 

dependència és major. El 22% es troba al grup estàndard, amb una puntuació entre 15 i 25. El 

33% d’usuaris restants pertanyen al grup avançat, obtenint puntuacions per sota de 15 punts. 

 

ÍNDEX DE BARTHEL (MODIFICAT) 

 

 
 

Els resultats mostren que el 19% del usuaris han obtingut puntuacions entre 21 i 60, cosa que 

indica que posseeixen dependència severa a l’hora de realitzar les activitats bàsiques de la vida 

diària. El 53% dels usuaris han obtingut puntuacions que van entre 61 i 90, corresponent a una 

dependència moderada, i el 28% dels usuaris posseeixen una dependència lleu amb 

puntuacions entre 91 i 99. Cal destacar que cap usuari ha obtingut puntuacions entre 0 i 20, 

corresponent a dependència total, o puntuació de 100, corresponent a una independència 

absoluta a l’hora de realitzar qualssevol de les activitats. 
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4.2.2.6.  US DE LES NOVES TECNOLOGIES. ESTIMULACIÓ COGNITIVA INDIVIDUAL 

COMPUTERITZADA 

 

L’ús de les noves tecnologies ha suposat tota una innovació en el tractament no farmacològic 

dels trastorns neurocognitius, ja que permet estimular les capacitats cognitives d’una manera 

més dinàmica i motivadora, així com afavorir l’estimulació sensorial. 

 

Al programa fem servir l’ordinador amb diverses finalitats, depenent del nivell de dèficit 

cognoscitiu de la persona i de les capacitats que mantingui preservades. Tots els usuaris del 

programa es beneficien de l’ordinador en una modalitat o en una altra. Per exemple, a 

qualsevol grau de deteriorament, fins i tot en els casos de GDS 7, l’ordinador ens permet 

utilitzar programes de relaxació mitjançant la música, estimulació sensorial amb imatges en 

moviment, colors i sons diversos. 

 

Per una altra banda, disposem de programes específics amb activitats d’estimulació cognitiva, 

ja siguin activitats descarregables com les del Blog 9 letras, jocs de memòria, puzles online, etc. 

També es pot fer servir per realitzar activitats  de reminiscència i orientació personal, 

mitjançant fotografies de persones del seu entorn, imatges del poble o ciutat d’origen o, fins i 

tot, mitjançant el Google Maps Street View.  

 

Per crear tractaments adaptats a cada usuari tenim en compte els resultats de la valoració 

neuropsicològica i les característiques de cada persona (dèficits sensorials, nivell d’estudis, 

preferències...). 

 

A més d’aquestes activitats, l’any 2016 hem pogut adquirir el programa Gradior, software que 

es fa servir al Centre de referència estatal de Salamanca per completar el programa 

d’estimulació cognitiva. 

 

 

PROGRAMA GRADIOR 

El software Gradior forma part del programa d’estimulació cognitiva integral que portem a 

terme des del mes d’abril de 2016 (durant el període de gener a abril es va realitzar formació 

específica per poder fer ús del programa).  

 

Gradior és un programa de rehabilitació cognitiva que s’adapta al perfil de rendiment de cada 

usuari. Disposa d’un sistema d’aleatorització d’exercicis cognitius que separa funcionalitat 

cognitiva de continguts multimedia fent més efectiva l’estimulació cognitiva i evitant l’efecte 

aprenentatge.  

 

El programa Gradior conté exercicis dinàmics que fan que cada sessió de treball sigui nova per 

al usuari i que aprofiti al màxim el seu potencial d’aprenentatge. Cap exercici es repeteix, ja 

que el sistema fa que els continguts dels exercicis canviïn a cada sessió. Treballar amb pantalla 

tàctil facilita l’ús del programa a persones de qualsevol edat, encara que no hagin fet servir mai 

un ordinador. 
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Gradior s’aplica amb els usuaris del Programa en sessió individual,  amb la guia i recolzament 

d’un professional format en la seva aplicació. 

 

Beneficiaris: Durant l’any 2016 s’han beneficiat d’aquest tractament 20 usuaris, amb GDS-FAST 

comprès entre 4 i 6. 

 

En aquest període s’han realitzat 379 sessions, distribuïdes per mesos tal i com es reflexa a la 

següent gràfica. 

 

 
 

Com es pot observar en el gràfic, en el mes de setembre va disminuir considerablement el 

número de sessions degut a problemes de funcionament de l’ordinador (mal funcionament de 

la pantalla tàctil). 

 

Instruments de valoració i Resultats 

Per tal de valorar el rendiment dels usuaris en el programa Gradior fem servir un registre 

observacional; així com, els instruments de valoració neuropsicològica que s’administren una 

vegada a l’any.  Per una altra banda, el mateix programa ofereix la possibilitat d’obtenir 

informes amb el rendiment de cada usuari per modalitat cognitiva i sessió. D’aquesta manera 

podem readaptar el tractament a les necessitats de cada persona i en funció de l’evolució de la 

malaltia. 

 

Els resultats s’integren dins de la valoració neuropsicològica dels usuaris (es pot trobar en 

aquest apartat de la memòria). El registre observacional ens indica satisfacció per part de tots 

els usuaris. 
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4.2.2.7. Teràpia i Activitats Assistides amb Animals 4 Potes 

 

Dimarts, freqüència setmanal 

Horari: 16.00-17.00h 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

El projecte Dóna’m la pota i acompanya’m, com el nom indica, està pensat per què els gossos 

de l’Associació 4 Potes  acompanyin als usuaris del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer de 

Reus en el seu procés terapèutic , creant sinergies que poden ser molt positives per tots amb 

l'objectiu de proporcionar una millora en el seu benestar social, emocional,  físic i cognitiu, 

aconseguint així incrementar la seva qualitat de vida i treballar el manteniment de les funcions 

cognitives dins el programa d’Estimulació Cognitiva del propi centre. 

Aquest col·lectiu podrà beneficiar-se de les teràpies assistides amb gossos mitjançant el 

plantejament d'objectius generals per tot el grup d'usuaris i, si s’escau i és viable,  pel 

plantejament d’objectius específics per a cada usuari. Si bé cada persona amb deteriorament 

cognitiu lleu o moderat tindrà unes capacitats i necessitats determinades que requeriran la 

nostra intervenció i ens permetran treballar diferents aspectes, tot el col·lectiu en general 

podrà beneficiar-se directament en àmbits com: 

 

- Habilitats de comunicació i llenguatge 

- Habilitats socials i conductuals 

- Autonomia personal 

- Habilitats psicomotores 

- Habilitats cognitives 

- Afavorir les capacitats  afectives i emocionals 

 

La presencia del gos genera sensació de comoditat i motivació a l’usuari, l’animal es converteix 

en l’element central de l’activitat al qual se li pot atribuir valors humans, de manera que tals 

valors no es veuran frustrats en ells com podria succeir si busquessin en una persona. El vincle 

afectiu que es crea entre la persona i l’animal provoca sensacions i predisposicions positives 

que faciliten i afavoreixen la interiorització dels objectius  terapèutics establerts pels 

professionals del centre amb major rapidesa i efectivitat. El valor afegit que tenen les teràpies 

assistides amb gossos és la capacitat de treballar partint d’un nivell afectiu i emocional per 

arribar a assolir una millora de les capacitats cognitives i en definitiva millorar el procés 

d’envelliment de la persona.  

 

OBJECTIUS: 

El principal objectiu de la intervenció és millorar la qualitat de vida dels usuaris a nivell social, 

emocional, físic i cognitiu per facilitar un procés d’envelliment més saludable i positiu.  

Els objectius terapèutics específics seran els que els  professionals del Centre Diürn 

Especialitzat en Alzheimer de Reus determinin pel grup i, si s’escau, per a cada usuari en 

concret ja que ells son els professionals coneixedors de la història clínica i necessitats de cada 

usuari. Des de l’Associació 4 Potes es farà un treball de disseny i adaptació de les activitats 

segons els objectius generals i específics establerts.  
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A priori, els objectius a treballar amb usuaris amb deteriorament cognitiu lleu o moderat son 

els següents: 

 

• Estimular les capacitats mentals de les persones afectades  

• Treballar els aspectes físics i psicomotors  

• Desenvolupar les capacitats afectives i emocionals 

• El llenguatge i la comunicació 

• L’atenció, concentració i consecució d’indicacions 

• Les relacions interpersonals amb altres usuaris, l'equip professional del centre i 

familiars  

• Treballar les activitats de la vida diària  

• L'autonomia personal   

• L'autoestima i l'autocontrol 

 

Participants: 

En l’activitat han participat un total de 17 usuaris del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer  

de l’Avda Castellvell de Reus. El grup de participants està format per dos grups segons el greu 

d’afectació de la malaltia.  

 

Intervenció: 

Les sessions han tingut una durada de 60 minuts en grups de 8 usuaris que tenen el mateix 

grau de deteriorament cognitiu per facilitar la intervenció. La intervenció s’ha realitzat en dos 

grups de 8 usuaris cadascun (Grup1: moderats, Grup2: moderats/avançats) durant 60 minuts 

amb una freqüència quinzenal cada grup.  

 

L’esquema general de les sessions ha sigut : 

 

- Salutació i benvinguda. Es saluda al gos i al tècnic, es pregunta pel nom dels membres 

del grup, el del gos, dia de la setmana i recordem tots els elements que coneixem de la 

vida de la Poma. 

- Desenvolupament de l’activitat del dia. En aquesta part de la sessió es treballen els 

objectius establerts. D’aquesta manera es treballaran els objectius determinats per a 

cada usuari tant físics, com cognitius, emocionals i socials. 

- Relaxació i comiat. Una sessió de teràpia amb gossos pot ser molt intensa pels usuaris 

que hi participen. S’acaba la sessió acomiadant-se de la Poma facilitant el contacte 

amb ella i les mostres d’afecte cap a ella per part dels usuaris.  

- Emplenar l'informe al final de la sessió, L’equip de l’Associació 4 Potes realitzarà un 

informe d'avaluació de cadascuna de les sessions. 

 

 

Avaluació: 

S’ha realitzat una avaluació individualitzada per a cada usuari per tal de poder valorar els 

efectes de la intervenció i la seva incidència i millores en els beneficiaris. A continuació es 

presenta el model d’avaluació utilitzat per l’Associació 4 Potes.  
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Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

  

        

MOTIVACIÓN  Atiende al tutor          

 

Atiende al perro          

 

Se distrae con facilidad         

            

 

Busca la proximidad social con el perro         

PROSOCIAL Acepta el contacto físico con el perro         

 

Inicia el contacto físico con el perro          

            

COMPRENSIÓN Entiende las preguntas que se le formulan         

ORAL Cumple las órdenes que se le dan         

 

Respeta el orden establecido en la actividad         

            

EXPRESIÓN Construye frases con sentido         

ORAL Encuentra las palabras necesarias         

 

Inicia un conversación         

 

Mantiene una conversación coherente         

            

PSICO- Se desplaza cuando es necesario         

MOTRICIDAD Trabaja con ambas extremidades superiores         

 

Dificultad con:     Drcha.          Izq.               Ambas         

 

 

L’avaluació es realitza utilitzant una escala tipus Likert amb la puntuació de 1 a 3, sent “1 Nada, 

2 Poco, 3 Mucho”. 

 

Resultats de la intervenció: 

 

La nostra experiència com Associació de Teràpia i Activitats assistides amb gossos 4 POTES ens 

ha demostrat que la intervenció assistida amb gossos en persones diagnosticades de la 

malaltia d’Alzheimer pot resultar molt beneficiosa. Durant 6 mesos s’ha realitzar una 

intervenció en un total de 17 usuaris del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer  de l’Avda 

Castellvell de Reus diagnosticats d’Alzheimer, 8 d’ells en un deteriorament moderat, i 9 en 

deteriorament moderat/avançat. 

 

La intervenció s’ha realitzat en dos grups de 8 usuaris cadascun (Grup1: moderats, Grup2: 

moderats/avançats) durant 60 minuts amb una freqüència quinzenal cada grup.  

En l’avaluació realitzem qüestionaris utilitzant una escala tipus Likert, que ens permet 

objectivar les variacions en els àmbits i objectius de les activitats dissenyades específicament 

pels dos grups d’intervenció en diferent grau d’afectació d’Alzheimer.  

Els àmbits d’avaluació son: motivació, conducta prosocial, comprensió oral, expressió oral i 

psicomotricitat. En l’avaluació del Grup 2 s’ha decidit no avaluar l’expressió oral ja que no s’ha 

considerat adequat valorar aquest ítem degut al grau de deteriorament cognitiu dels usuaris 
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d’aquest grup. De les sessions realitzades, a l’hora efectuar l’anàlisi de dades, només s’han 

analitzat aquelles dades referents a usuaris que han participat en la totalitat o en la majoria de 

sessions, ja que en el Grup 2 ha sigut complicat mantenir l’estabilitat d’usuaris a causa de les 

baixes dels usuaris del centre. En canvi, el Grup 1 s’ha mantingut força estable tot el temps i 

per tant ha facilitat el seu estudi.    

 

Las conclusions de l’avaluació de les dades son  les següents: 

� La motivació ha sigut un ítem molt important a valorar en el Grup 1, es veu com la 

motivació ha anat millorant a mesura que passaven les setmanes en aquest grup 

d’usuaris. Per altra banda, en el Grup 2 aquest ítem ha sigut més estable en el temps i 

no hi ha hagut cap usuari que demostrés una gran motivació per l’activitat, més aviat 

al contrari, algun usuari del Grup 2 mostraven rebuig per l’activitat en certs moments. 

En aquests casos, es realitzava una sessió més curta per a que poguessin acceptar 

l’activitat i ens va funcionar aquesta estratègia.  

 

� La conducta prosocial, els usuaris del Grup 1 i Grup 2 milloren la conducta prosocial 

buscant la proximitat amb la gossa, acceptant  i iniciant el contacte amb ella (excepte 

els dos usuaris que hem comentat anteriorment). A mesura que passen les setmanes 

els usuaris en especial del Grup 1 ja coneixen el gos de teràpia i la tècnica sentint-se 

més còmodes durant la sessió i amb grans expectatives de passar una bona estona. 

Tots aquests elements faciliten la interacció amb el gos.   

 

� La comprensió oral millora durant totes les sessions en els usuaris del Grup 1, en canvi 

en les primeres sessions millora en els usuaris del Grup 2 però al final empitjora en 

aquest grup, probablement degut a l’evolució de la malaltia. 

 

� L’expressió oral només s’ha valorat en el Grup 1 ja que no s’ha vist adequat fer-ho en 

el Grup 2 per les característiques dels usuaris. L’expressió oral s’ha mantingut estable 

per a tots els usuaris en aquest temps però destacaríem el cas d’un senyor qui ha 

millorat moltíssim aquesta àrea sempre que s’ha relacionat amb la Poma. Aquest cas 

és especial ja que té una gran sensibilitat pels animals i ha establert un fort vincle amb 

la Poma.  

 

� La psicomotricitat, es valora de manera reduïda ja que la majoria de les sessions no 

inclouen un programa específic psicomotriu i aquest àrea es treballa de manera 

secundaria en les sessions.  De totes maneres aquesta area s’ha mantingut estable al 

llarg del temps en els dos grups.  

 

Com a conclusió final del projecte de teràpia assistida amb gossos podrem assegurar que 

el Grup 1 s’ha beneficiat profundament d’aquest projecte ja que tots els usuaris d’aquest 

grup reben l’activitat amb ganes i entusiasme, tots ells han establert un fort vincle afectiu 

amb la Poma i la tècnica, durant les sessions mostres signes d’afecte adreçat al binomi gos 

de teràpia- tècnica i expressen de manera repetida que els agrada l’activitat i s’ho passen 

bé. Totes les sessions s’han dissenyat per a treballar l’estimulació cognitiva d’una manera 

diferent, divertida i novedosa per a ells.  
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El Grup 2 ha sigut molt més divers i ha sigut més complex treballar degut a la situació tant 

diversa dels usuaris i l’evolució de la malaltia. Una les dificultats que es va detectar des de 

l’inici va ser el nombre elevat d’usuaris del Grup 2 i el seu grau d’afectació que dificultava 

treballar en grup. La monitora d’aquest grup va donar un gran suport durant les sessions a 

la tècnica i des de l’Associació 4 Potes agraïm la seva col·laboració ja que va ser de gran 

ajuda per a què la intervenció fos més eficaç. Posteriorment es va decidir dividir el Grup 2 

en dos subgrups més petits per facilitar la intervenció. Es va establir el subgrup A ( 

moderats/avançats format per 3 usuaris) i el Subgrup B (avançats format per 3 usuaris) 

treballant 30 minuts en cada grup. Aquesta reestructuració va afavorir i millorar la 

intervenció.  

 

 

4.2.2.8. Festes i sortides 

 

FESTES 

Hem celebrat totes les festivitats: Carnestoltes, Enamorats, Mona de Pasqua, Sant Joan, 

arribada de la Primavera,Misericòrdia,  Castanyada i Nadal. 

 

Visita dels Reis Mags, organitzada per la Jove Cambra de Reus 

El 21/12/2016 van vindre el Reis Mags, ens van repartir regals per a tothom. Es va guarnir el 

centre amb detalls nadalencs típics, fets pels usuaris. Desprès vam cantar i menjar dolços de 

Nadal amb la companya dels Reis. 

 

 

SORTIDES 

 

11/03/2016   BIBLIOTECA PERE ANGERA DE REUS 

Horari: 9.45h-12.45h 

Participació: 15 usuaris, 3 voluntaris, 2 monitores i 2 noies de pràctiques.  

A l’arribar a la biblioteca, vam entrar a la sala polivalent on els usuaris van escollir els llibres 

que més els agradaven (de bricolatge, art, de flora i fauna, cuina, etc), de seguit va vindre la 

bibliotecària i ens va ensenyar cada part i planta de la biblioteca.  

Després vam anar caminant a la cafeteria situada a dos cantonades de la biblioteca, on vam 

prendre un cafè amb llet i uns pastissos, mentre vam riure i vam comentar com anava el dia.  

Una vegada pres l’esmorzar vam anar cap a la biblioteca per agafar el autobús i tornar al 

centre. 

 

 

9/5/2016  “VISITA A L’EXPOSICIÓ DE ROSES”  

Horari: De 9,45h a 12,30h  

Lloc: Centre de Lectura del Teatre Bartrina de Reus  

Assistents: 15 usuaris, 3 voluntaris, 2 monitores  

Vam visitar l’exposició de roses que es realitza cada any en el Centre de Lectura del Teatre 

Bartrina de Reus. Als usuaris els hi va encantar veure les sales decorades amb tantes roses, de 

diferents colors i mides. S’apropaven a olorar-les. Va ser una activitat molt positiva en estímuls 
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sensorials. Al sortir ens van regalar roses i cada un va poder portar-se una a casa, fins i tot van 

sobrar per decorar la sala del centre. Després, vam anar a esmorçar a una cafeteria de la plaça 

del ajuntament, on vam conversar i comentar el que més els hi havia agradat de la sortida.  

 

 

17/5/2016   “Visita a casa de la Sra. Nuria”  

Horari: De 10.00h a 12h  

Assistents: 4 usuàries, una monitora i una voluntària 

 
El transport ens va recollir a les 10.00h i ens va portar fins la casa de la Nuria. Allà ens va rebre 
junt al seu marit, Sr.Joan, i ens va ensenyar la seva casa i el preciós terreny/jardí de roses que 
tenen. A continuació vam esmorzar junts. Nuria i Joan es van sentir molt contents de poder 
compartir el seu espai i algunes vivències. I la resta molt agraïts de formar part. Finalment, a 
les 12h ens va recollir el transport, portant-nos de tornada al centre.   
 

 

21/9/2016 “BERENAR A LA PLAÇA LLIBERTAT DE REUS”  

Horari: De 17.30h a 19h  

Lloc: Plaça Llibertat de Reus  

Assistents: 7 usuaris, 2 monitores i una voluntària 

Comentari: La sortida es va realitzar el dia 21 de Setembre. El transport ens va recollir a les 

17.30h i ens va portar fins la Plaça Llibertat de Reus. Un cop allà vam anar a una cafeteria a 

berenar xocolata calenta amb croissants. Vam gaudir moltíssim del berenar i de la companyia. 

Es va afavorir la comunicació entre ells en un ambient relaxat i diferent al habitual.  

Finalment, a les 19.00h ens va recollir el transport, portant-nos de tornada al centre.  

 

 

26/10/2016 “VISITA AL PARC DEL PESCADOR DE CAMBRILS”  

Horari: De 9,30h a 12,30h  

Lloc: Parc del Pescador de Cambrils  

Assistents: 14 usuaris, 3 voluntaris, 2 monitors i un alumne de pràctiques 

 

Al arribar a Cambrils vam veure la mar amb tranquil·litat, gaudint del paisatge. A continuació 

vam esmorzar a una cafeteria pròxima al parc del Pescador (xocolata amb croissants), per 

desprès donar un passeig pel parc. Varem fer fotos i vam riure molt. Van agrair estar en 

contacte amb la naturalesa, en un ambient distens i confortable, tots junts.  

Finalment, a les 12.30h ens va recollir el transport, deixant als usuaris de l’Espai San Rafael 

primer i als del CDEA desprès.  

 

 

A TOTES LES SORTIDES HA COL·LABORAT AMB EL TRANSPORT L’ENTITAT MESTARL 

COCEMFE. MOLTES GRÀCIES 

 

 

 

 



   87 

 

4.2.2.9. Àrea d’infermeria 

 

Aquestes memòries d’infermeria tracten dades de 52 usuaris del total d’assistents del any.  

Les dades les mostrem amb percentatges per a poder comparar les dades d’un any a l’altre i 

poder extraure una visió més amplia de la realitat a l’àrea d’infermeria al CDEA.  

  

Valoració inicial de l'usuari/a 

En l’ ingrés d’un nou usuari al centre, es  realitza una entrevista conjunta amb la família i una 

valoració integral d'infermeria.   

Amb la finalitat de detectar els possibles dèficits que pot haver-hi en les cures de l’usuari/a 

amb l’objectiu d’adequar-los per a millorar la qualitat de vida del mateix i de les seves famílies, 

valorem els punts que són exposats seguidament.  

 

Úlceres 

S'utilitza l’índex de Norton.  

Tractats per úlceres: 10% d’usuaris 

Sense úlceres: 90% d’usuaris 

 
 

Cures 

Enguany en el centre s'han realitzat diverses cures de diferent naturalesa i causa, com poden 

ser lesions per gratat, contusió... que s'han atès en el centre.  

Els usuaris amb deteriorament cognitiu tenen un risc més elevat de sofrir úlceres per pressió. 

Durant aquest any, hem atès a un 10% d’usuaris que han sofert aquest tipus de lesió, que han 

estat guarides sense problemes. 

A nivell de prevenció, s'ha realitzat una valoració completa en tots els usuaris amb un alt risc 

de sofrir 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 anti-escares, etc.  
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També s'informa als familiars sobre com cal prevenir i guarir les úlceres pel seu coneixement i 

perquè les cures que es realitzen en el centre tinguin una continuïtat al domicili. 

 

Risc nutricional 

S'utilitza el test de Lipschitz. Presenten risc de desnutrició el 12% de persones ateses. Aquests 

usuaris amb risc de malnutrició augmenten la possibilitat de sofrir patologies relacionades, 

com poden ser l'aparició d’úlceres per pressió. Es va posar en coneixement a la família i al seu 

metge, de tal forma que se li van pauta batuts específics rics en proteïnes i hipercalòrics. 

 

Incontinència urinària i fecal 

En el centre el 27% dels usuaris atesos presenten incontinència urinària i el 71% dels usuaris 

atesos presenten continència urinària. 

El 8% presenten incontinència fecal i el 87% del total dels usuaris presenten continència fecal. 

 

 

 
 

 

Presa de constants 

 Al llarg de l'any s'han vingut anotant diferents constants amb la finalitat de detectar 

alteracions en les mateixes: 
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Tensió arterial (TA) 

La tensió s'ha pres una vegada a la setmana a tots els usuaris durant aquest període, el 12% 

dels usuaris van tenir en algun moment un episodi d'hipertensió que es va resoldre sense 

problema. El mateix va succeir amb el 4% que van patir hipotensió, la resta,  el 85%, van tindre 

nivells de TA adequats. 

 

 
 

Glucèmies capil·lar 

S'ha realitzat setmanalment un control de glucèmies a tots els usuaris que presenten 

tractament amb antidiabètics orals i a tots els usuaris tractats amb insulina. Durant aquest 

període, 50% dels usuaris  van sofrir hiperglucèmies i 13% van patir en algun moment 

hipoglucèmies, tots amb xifres poc alterades i sense repercussió en els usuaris. 

 

 
 

Temperatura corporal  

S'han practicat controls de temperatura a aquelles persones que presentaven símptomes de 

febre o que tenien alguna patologia que cursa amb febre. En el centre, el 4% dels usuaris van  

tenir un procés febril, es va avisar a la família i van ser valorats pel seu metge, la resta d’usuaris 

96% no van presentar cap símptoma de temperatura corporal alta -“febre”-. 



   90 

 

 
 

Pes 

 S'ha fet seguiment del pes mensualment per valorar variacions. Aquesta dada ha estat 

important per detectar possibles malnutricions.  

 

 
 

Hidratació 

En alguns usuaris hem detectat possibles casos de deshidratació en la pell, es per això que hem 

portat a terme dos vegades per setmana sessions d’hidratació. 

Un 32% de los usuaris que assisteixen al centre han necessitat en un moment donat alguna 

sessió de hidratació sobretot en extremitats inferiors i superiors.  
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Valoració dels membres inferiors 

També, es realitza la valoració dels membres inferiors de cada usuari 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 pedicura del centre. En 

el 2016 en el centre han necessitat d'aquest professional el 28% dels nostres usuaris. 

 

Incidències 

S'han valorat diversos signes i símptomes per detectar precoçment malalties. Durant aquest 

any als nostres usuaris se’ls ha detectat de forma precoç patologies conegudes que precisaven 

tractament, el qual ha pautat el seu metge. Podem destacar: 

 

Infeccions respiratòries: hem detectat en el 7% dels usuaris que presentaven la 

simptomatologia corresponent. 

Infecció d'orina: es van detectar en el 48% dels usuaris símptomes urinaris.  

Estrenyiment: es van administrar ènemes al 8% dels usuaris. Degut a la dificultat que 

presentaven per defecar amb normalitat i al risc que tenien de presentar fecalomes. A tots 

se'ls va canviar el tractament per millorar el restrenyiment de comú acord amb la família. 

A causa del deteriorament cognitiu que els usuaris del centre presenten, una de les alteracions 

més usuals és l'aparició d'al·lucinacions, enguany el 23% dels usuaris  han presentat en algun o 

un altre moment aquest tipus de trastorn. També, 21% d’usuaris han presentat agressivitat i 

irritabilitat. Quan detectem els símptomes ens posem en contacte amb els familiars i es valora 

si a casa també apareixen aquestos episodis.  

 

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 i des d'adreça s'avisa als familiars perquè 

tinguin coneixement del succeït.  

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 4% d’usuaris  amb risc vital, qui va precisar d’atenció del 

112. 

Respecte a derivacions: enguany hi ha hagut un 29% d’usuaris amb derivació al servei  PADES, 

neuròleg o metge de família. 

 

Vacunació 

Cada any es vacuna de la grip comuna durant el mes d'octubre a tots els usuaris que ho 

sol·liciten.  Aquest any cap dels usuaris han utilitzat aquest servei. 

 

Gestió medicaments 

L'àrea d'infermeria del centre s'encarrega de la correcta administració de la medicació,  del 

registre de confirmació de la presa de la medicació; així com, el control de la medicació que 

entra al centre.  

En el centre s'administra el tractament que l'usuari pren de forma crònica i que ha estat pautat 

pel seu metge de capçalera i especialistes segon cas. 

La medicació que es dona al centre és la que correspon a les hores que l'usuari assisteix al 

centre, la resta la pren al seu domicili. A vegades, s'administren tractaments aguts puntuals 
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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  52% dels usuaris prenen medicació en el 

centre durant el desdejuni, el menjar o el berenar. Així mateix, el 23% dels usuaris, van 

precisar d'algun tractament agut de forma puntual. 

 

 
 

Tipus de medicacions 

Especifiquem a la gràfica següent la medicació que ens resulta més significativa al nostre 

col·lectiu específic. 

 

 
 

 

4.2.2.10. Servei Menjador 

 

Al servei de menjador disposem de dos grups d’usuaris, els usuaris que són més autònoms 

(amb supervisió) i els usuaris que són menys autònoms o totalment dependents.  

El 63% dels usuaris del centre enguany han utilitzat el servei de menjador, del quals el 61% són 

dependents i el 39% són independents, sempre amb la necessitat de supervisió.  
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Menús 

S'ha elaborat un menú diferent per a cada època de l'any amb la fi d'adaptar els menjars a les 

condicions ambientals corresponents. De tal manera, s'ha realitzat un menú de primavera-

estiu i un altre per a tardor-hivern. Els menús estan dissenyats per a aquest col·lectiu (no 

fregits, no arrebossats...), donant prioritat a la dieta mediterrània. Estan supervisats per la DUI.  

 

- Dieta normal: 70%. Se li ofereix a aquell usuari que no presenta cap dificultat per 

deglutir ni mastegar. 

- Dieta triturada: 24% . És destinada a tots els usuaris que presenten major dificultat per 

mastegar , fabricar la bitlla alimentosa i /o empassar-ho. 

- Dieta diabètica: 3%. Se lis dona aquelles persones que presenten diabetis.  

- Dieta Al·lèrgica: 3%. Se lis dona aquelles persones que tenen alguna al·lèrgia o 

intolerància alimentaria. 
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4.2.2.11. Servei d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega i depressió dels cuidadors 

principals 

 

A la gràfica 1 observem les puntuacions a les escales de depressió estat-tret del test IDER dels 

cuidadors dels usuaris del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. 

 

 

 
 

Com podem observar a la gràfica 1, el 74% dels cuidadors entrevistats mostren puntuacions 

dins dels paràmetres normals as l’escala de Depressió Estat, indicatiu de que no presenten 

simptomatologia compatible amb alteracions de l’estat d’ànim en el moment de l’entrevista. El 

26% restant presenta simptomatologia depressiva clínicament significativa. 

 

Per una altra banda, a l’escala Depressió Tret, un 68% es situa dins de la normalitat, amb 

absència de simptomatologia, i un 32% percep símptomes de depressió en els últims mesos. 
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A la gràfica 2 es presenten els resultats obtinguts al Qüestionari d’Ansietat Estat – Tret (STAI).  

  
 

Com podem observar a la gràfica, el 89% dels cuidadors entrevistats obté puntuacions dins 

dels paràmetres normals en l’escala  d’ansietat estat, indicatiu d’absència de simptomatologia 

compatible amb ansietat en el moment de l’exploració. Només el 11% dels cuidadors presenta 

simptomatologia significativa en aquesta escala.  

 

No obstant això, en l’escala d’ansietat tret el percentatge de cuidadors que presenten 

símptomes d’ansietat i estrès disminueix a un 5%. 

 

A l’Entrevista sobre la càrrega del cuidador de Zarit i Zarit cap usuari ha mostrat símptomes de 

sobrecàrrega clínicament significatius, tot i que 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 la realització de les activitats de la vida diària.  

 

 

4.2.2.12. Orientació i Acompanyament familiar 

 

S’ha donat suport a 54 famílies, de les quals 15 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 i el 

fisioterapeuta, en aquest casos, col·laboren en la intervenció.  

 

També hem tingut demandes de mediació familiar, degut a dificultats en la comunicació dins 

dels integrants del grup familiar. El tipus de mediació que realitzem és quedar amb els 

membres de la família implicats en la cura i afavorir una comunicació amb respecte que 

serveixi per arribar a acords entre els membres en benefici de la persona amb la malaltia, molt 

sovint s’ha de portar a terme més d’una sessió/reunió.  
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Des del servei no es tramiten recursos, participem en la gestió de les prestacions vinculades al 

servei (PEVS), derivem als serveis competents i realitzem coordinació amb els professionals de 

referència. Les institucions amb què hem realitzat coordinació són: Centres Cívics, Centre de 

Salut Atenció Primària, Unitat de Diagnòstic Pere Mata; PADES, Residències del municipi i 

comarca. Des d’aquest servei s’ha realitzat visita de coordinació amb els serveis especialitzats 

en demències del territori: Unitat de neurodegeneratives de l’hospital de Sant Joan, unitat de 

diagnòstic IPM, i Hospital de dia Monterols (IPM). 

Es realitza un seguiment dels casos. Durant aquest any hem dut a terme un total de  87 visites 

de les quals:  

- Visites domiciliàries: 85% 

- Visites hospitalàries/soci sanitari: 10% 

- Visites residències: 5% 

 

 

4.2.2.13. Informació d’interès 

 

4.2.2.13.1. ACREDITACIÓ CENTRE LLIURE DE CONTENCIONS. Atorgada per CEAFA segon el 

Model de Maria Wolff. 

 

Acte d’entrega 13/05/2016 a l’Ajuntament de Reus. De mà de membres de CEAFA.  

Com a crida de que el fet de les subjeccions no han d’usar-se per a prevenir les caigudes 

perquè el seu ús, en general, dona mes problemes que solucions, la precisió social sobre les 

institucions que atenen a població amb demències per a reduir i eliminar-les està augmentant 

any rere any.  

Esforços legislatius per a limitar la seva aplicació han resultat a vegades en sustituir les 

subjeccions físiques per les farmacològiques o sujeccions invisibles com els sillons reclinats 

amb intenció d’atrapar. La tendència natural de les instituicions sembla ser limitar el moviment 

dels seus usuaris. 

Aquesta iniciativa aspira a orientar les cultures assistencials a realitats més satisfactòries per a 

totes les persones implicades: persones amb demència, els seus cuidadors (familiars i 

professionals) i les institucions que fan possible una atenció de qualitat.  

Respecten i possibiliten les necessitats de llibertat de moviment de les persones de la manera 

més segura possible, evitant no tant sols les subjeccions físiques, si nò també, les subjeccions 

encobertes o l’ús inapropiat dels psicofarmacs per conveniència organizativa i no per a tractar 

problemes mèdics.  

L’acreditació es va basar en paràmetres objectius com són les subjeccions en totes les seves 

manifestacions. Però, també, en aspectes de qualitat assistencial a persones amb demència. 

 

Definició de subjecció: 

S’entén per subjecció física la intencionada limitació de la llibertat de moviments d’una 

persona, o la seva activitat, o el seu accés a qualsevol part del seu cos, amb qualsevol mètode 

físic aplicat sobre ella, o abjacent a ella, del que no pot alliberar-se amb facilitat (Miles & 

Meyers 1994).  

S’entén que els Centres acreditats com a “Cuidados de demencia sin sujeciones” no tindran 

cap mesura de subjecció física a diari tal com està expresat a la definició.  
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4.2.2.13.2. SERVEI D’AJUDA A DOMILCILI 

 

Servei que ha començat a desenvolupar-se a partir de setembre de 2016. Serà al 2017 quan 

podrem valorar l’exercici d’aquesta activitat.  

 

Durant aquest termini s’han beneficiat 8 persones amb demència/famílies, amb un total de 

123 hores d’atenció. 

 

Les hores totals del serveis d’higiene al usuari han estat 63hores. 

Les hores totals del servei d’estimulació cognitiva han estat 42hores.  

Les hores totals del servei  d’acompanyament han estat 13 hores. 

Les hores totals del servei d’avd’s han estat 5 hores. 

 

 

4.2.2.13.3. INSPECCIONS AL PROGRAMA SAN RAFAEL 

 

8/01/2016 Benestar i Família 

30/03/2016 Sanitat 

31/03/2016 Treball 

 

 

4.2.3. Prevenció i atenció a la sobrecàrrega dels cuidadors professionals 

 

El tracte a diari amb la persona amb la malaltia d’d’Alzheimer comporta per part del 

treballador un esgotament físic, mental i emocional. El programa “Cura al Cuidador 

Professional” ofereix al treballador a través del servei de fisioteràpia el fet de “descarregar-se” 

mitjançant un servei personalitzat per a tractar les molèsties, lesions o malestar general que 

presenti. Es fa ús de les tècniques específiques corresponents segons la persona i la molèstia 

en concret. 

 

Al llarg de l’any 2016 s’han realitzat 43 sessions de fisioteràpia per a pal·liar les molèsties dels 

treballadors ja foren aquestes provocades per una mala higiene de la postura a l’hora de 

treballar o per sobrecàrregues corresponents a la persona en concret.  

 

Es solen tractar tot tipus de molèstia: de la columna, a nivell d’extremitats inferior i superior, 

malestar abdominal, cefalees, etc...i la duració de cada sessió sol ser de una hora. 

Segons la molèstia o lesió que presenti el treballador es pot pautar (com a excepció) un 

tractament adequat i personalitzat sense haver de tenir en conte el nombre de sessions, 

essent aquest apart de la sessió que rep del programa. El tractament no altera les funcions 

corresponents d’ambdós professionals respecte la tasca del programa. 
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4.2.4. Formació de la plantilla del Programa San Rafael 

 

FORMACIÓ INTERNA  

 

Rehabilitació neuropsicològica del deteriorament cognitiu. Aplicació de noves tecnologies: 

Programa Gradior. 

Duració: de febrer a abril 2016 

Modalitat: on-line 

Núm hores: 40 hores teòric-pràctiques  

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Treballador: Sofia Diaz Muñoz 

 

Tipus de dietes 

Dia: 20/05/2016 

Hora: 16.00-17.00h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Ponent: Natàlia Virgili 

Assistents: tot l’equip 

 

Rehabilitació neuropsicològica (Brain Dynamics) 

Duració: del 16/06/2016 al 31/08/2016 

Modalitat: on-line 

Núm hores: 50 hores teòric-pràctiques 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Treballador: Sofia Diaz Muñoz 

 

Model d’Atenció Centrada en la Persona 

Dia: 24/11/2016 

Hora: 15.30-16.30h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Ponent: Sofia Diaz Muñoz 

Assistents: tot l’equip 

 

 

 

FORMACIÓ EXTERNA  

 

“Más allá de las palabras” 

22/01/2016 

Organitza: AFAB 

Lloc: casa Golferichs c/Gran Via Corts Catalanes, 491. Barcelona 

Assisteixen: Ana Beltrán, Patricia Sanchez, Vanessa Porteiro, Cori Pons 
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“Comprometidos con la demencia” 

05/04/2016 

Organitza: Sanitas Mayores en la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona School of Mangement. 

C/ Balmes, núm 132-134. BCN. 

Assisteixen:M Jesús Lerín, directora PECIFF, M Carmen Soler, treballadora social Associació 

 

IV SIMPOSI INTERNACIONAL “AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA EN LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” 

2/06/2016 

Horari: 9.00H a 15.30h 

Lloc: Centro de referencia estatal de Alzheimer  (Salamanca) 

Assistens: Ananda Garcia, Pscicologa i Natàlia Virgili Aux. Infermeria. 

Comentari: Experiència enriquidora, pel que fa en les últimes dades i avenços de la malaltia 

d'Alzheimer, sobretot ens va resultat molt interesant l’apartat d’arquitectura de cara al nostre 

futur projecte. 

 

CONFERÈNCIA “LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN EL ÁMBITO DE LAS 

DEMENCIAS”. Conferència Impartida per la psicòloga Teresa Martínez Rodríguez. 

18/10/2016 

Horari: 10.00 – 13.00h. 

Lloc: Centro de referencia estatal de Alzheimer  (Salamanca) (visualització online de la 

conferència) 

Assistent: Sofía Díaz Muñoz, neuropsicòloga. 

Comentari: Els punts principals de la conferencia han estat: Què es l’atenció centrada en la 

persona?; Què aporta l’ACP en la cura de les persones amb demència?; Cuidar bé des de l’ACP; 

La ACP ha mostrat beneficis?; Trànsits, moments importants; Famílies que cuiden. 

 

Tot el que s’ha comentat a la xerrada serà de gran utilitat en la implantació del model 

d’atenció centrada en la persona en el Programa San Rafael. Partim d’una bona base en el 

centre, encara que ens queda un llarg camí per recórrer. 

 

 

4.2.5. Resultats d’enquesta de satisfacció resposta pels familiars cuidadors 

 

Es tracta d'un qüestionari confidencial dirigit als familiars d'usuaris que porten acudint al 
Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, des de fa un mínim de 3 mesos i un màxim d 5 anys.  

Una dada rellevant, com podem observar en la gràfica, és que, la majoria d'usuaris conviuen 
amb el seu cònjuge. També destaca la puntuació mínima amb un 5,10 referent al coneixement 
del consell assessor per part del familiars i cuidadors, encara que la mitjana és baixa, existeixen 
notes elevades i majoritàriament no saben i no contesten.  

D'altra banda la puntuació màxima està relacionada amb la rapidesa en l'adjudicació de places, 
un 9,71. La majoria de les preguntes oscil·len entre un 8 i un 9,5 de mitjana. La resta, 
comprenen des d'un 6,87 i un 7,75. Aquestes puntuacions es refereixen a qüestions com: 
l'equipament i la confortabilitat de les instal·lacions, la millora de l'usuari, així com la de la seva 
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motivació i les seves relacions socials. En les propostes de millora per al centre, la majoria 
coincideixen en un centre mes gran, amb jardí. 

Cal destacar que les puntuacions màximes fan referència a la satisfacció sobre els professionals 
del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. També s'observa que la satisfacció i general, es 
valora amb un 9,47. Una de les qualificacions més altes. A més, el 100% de les persones 
recomanarien aquest servei. 

En gran part dels casos, l'acudir al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer ha evitat l’ingrés del 
familiar amb demència en una residència. 

Per concloure, no hem observat ítems per sota del 5,10 i la mitjana general del qüestionari 
dóna lloc a una nota bastant considerable: 8,79 de mitjana. 

 
 
QÜESTIONARI CONFIDENCIAL A EMPLENAR PELS FAMILIARS DELS USUARIS DEL CENTRE 
DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER - valoració2016 
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5. ÁREA DE FORMACIÓ 

 

 

V Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

Alumnes en Pràctiques 
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5.1.  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

5.1.1. V Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

 

DIA: 21 de setembre de 2016 

HORARI: 9.00 a 14h 

LLOC: Facultat de Medicina, Aula Maga URV 

 

Programació: 

9:00 h. Acreditacions 

9:15 h. Inauguració a càrrec de:  

 

Sra. M. Teresa Besora, Presidenta de  l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

Sr. Francesc Tarragona, Director del Servei territorial de Treball, Afers socials i Famílies a 

Tarragona 

Sra. Montserrat Vilella, Regidora de Benestar Social 

  

 9:30 a 10:30 h. PET Amiloide 

Dra. Monica Danús, Cap de la Unitat de Medicina Nuclear del HUSJR 

  

 10:30 a 11:30 h. Diagnòstic d’Alzheimer, I ara què? 

 Dr. Marcel Rosich, Neuròleg, Cap del Servei de Neurologia del Institut Pere Mata 

  

11:30 a 12:00 h. Descans 

12:00 a 13:00 h. Emocions positives a la malaltia d’Alzheimer 

Sra. Patricia Sánchez, Educadora social del Programa San Rafael 

  

13:00 a 13:45 h. Taula d’opinions. Reflexions sobre els cuidadors 

Moderadora:  

Sra. M Jesús Lerín, Directora del Programa San Rafael 

 

Participants: 

Sra. M. Teresa Besora, Presidenta de  l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

Sra. Montserrat Crusat, Familiar 

Sra. Sofía Díaz, Psicòloga del Programa San Rafael   

 

13:45h. Cloenda 

 

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (URV) 

Inscripcions gratuïtes 
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5.1.2. Alumnes en Pràctiques 

 

Cada any tenim alumnes de pràctiques que sol·liciten com a espai de formació el Programa 

d’Estimulació Cognitiva i Físic Funcional San Rafael. 

- Psicologia: Qualsevol alumne de l’últim curs de la llicenciatura de psicologia de la 

Universitat Rovira i Virgili -amb els quals tenim un conveni firmat- poden escollir venir 

a fer pràctiques a l’Associació; que finalment  s’esculli l’opció de venir depèn del seu 

expedient acadèmic i les demandes d’aquell any. 

- Educació social 

- Integració Social 

- Etc. 

 

 

5.2.   RESULTATS OBTINGUTS 

 

5.2.1.  V Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

 

Les Jornades es van desenvolupar satisfactòriament. Hi van assistir 106 persones. Els objectius 

plantejats foren satisfets, van acudir persones que no coneixien l’Associació. 

L’escala d’avaluació que vàrem fer servir consistia en una escala d’1 a 7, essent 1 res satisfet i 7 

molt satisfet. 

 

No tots els assistents van respondre l’escala, especifiquem el percentatge de les persones que 

tenint l’escala va costestar als items. 
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5.2.2.  Alumnes en Pràctiques 

 

“Practicum Psicologia” URV 

Alumne: Maria Cotan Ruiz 

Tutora: Sofia Diaz Muñoz 

Període de pràctiques: 28/09/2015-16/01/2016 

Quantitat d’hores: 180 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzazt en Alzheimer 

 

 

“Practicum Psicologia” URV 

Alumne: Laia Pérez Archent 

Tutora: Sofia Diaz Muñoz 

Període de pràctiques: 02/02/2016-5/06/2016 

Quantitat d’hores: 180 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzazt en Alzheimer 

 

 

“Practicum Psicologia” URV 

Alumne: Núria Adrián Campbell 

Tutora: Sofia Diaz Muñoz 

Període de pràctiques: 01/02/2016-15/05/2016 

Quantitat d’hores: 180 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzazt en Alzheimer 

 

 

“Practicum Psicologia” URV 

Alumne: Oscar Salvador 

Tutora: Sofia Diaz Muñoz 

Període de pràctiques: 5/10/2016-22/01/2017 

Quantitat d’hores: 180 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzazt en Alzheimer 

 

 

“Pràctiques externes curriculars del grau de Psicologia, Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC)” 

Alumne/a: Beatriz Obejo 

Tutor/a: Ananda García Gómez 

Data d’inici: 08/11/2016 

Data de finalització: 10/03/2017 

Hores realitzades: 225 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Comentari:El període de pràctiques ha permès a l’alumna conèixer el funcionament de 

l’associació i el Programa San Rafael, ampliant coneixements teòrics i pràctics de la malaltia 

d’Alzheimer en l’àmbit de la intervenció, observant i posant en pràctic estratègies i tècniques 
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d’actuació en sessions pràctiques d’estimulació cognitiva en diferents grups de diferents fases i 

nivells de la malaltia. 

L’alumna va dur a terme tallers i activitats en grup satisfactòriament, basant-se en el model 

d’actuació centrat en la persona, tenint en compte necessitats i preferències de cada usuari. 

 

 

“Treball interdisciplinari 2n. grau de pedagogia i educació social. Universitat Rovira i Virgili” 

Data: Novembre 2016-Juny 2017 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

Assistents: 6 alumnes /as 

Comentari: Treball acadèmic portat a terme per alumnes de la universitat , amb e l’objectiu de 

recollir informació del centre per desenvolupar i planificar una intervenció educativa.  

 

 

“Alumnes de pràctiques d’Educació Social”  

Alumnes: Emilia, Leidy Laura, Ana i Judit 

Tutores: Vanessa Porteiro i Patricia Sánchez  

Data d’inici: 11/1/2016  

Data de finalització: 30/4/2016  

Hores realitzades: 300h cada alumna 

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) i Espai San Rafael (ESR)  

Comentari: Aquest any hem tingut 4 alumnes de pràctiques d’Educació Social. Patricia ha sigut 

tutora de Emilia i Leidy i Vanessa d’Ana i Judith. Les 4 han presentat i posat en pràctica un 

projecte d’intervenció després d’un període d’observació i detecció de necessitats. També han 

estat un reforç en els diferents tallers d’estimulació cognitiva i físic funcional, portant a terme 

les funcions de les educadores socials. Han contribuït a la decoració del centre en diferents 

festivitats, com Carnaval i Setmana Santa. Finalment han dissenyat 10 fitxes de cada area 

cognitiva.  

 

 

“Pràctiques Externes Curriculars del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, I.E.S. 

Gaudí Reus”. 

Alumne/a: Laura Domínguez Méndez 

Tutor/a: Ananda García Gómez 

Data d’inici: 12/01/2016 

Data de finalització: 20/05/2016 

Hores realitzades: 383 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Comentari: Durant el període de pràctiques l’alumna va poder reflexionar i posar en pràctica 

els coneixements sobre les necessitats de les persones amb la malaltia d’Alzheimer, coneixent 

alhora el funcionament de l’Associació i del Programa San Rafael. 

També va poder observar com es realitzaven diferents tallers d’estimulació cognitiva i 

participar en les activitats que promouen i ajuden a mantindre l’autonomia de les persones 

d’aquest col·lectiu. 
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L’alumna va planificar i portar a terme positivament una activitat en grup tenint en compte 

diferències cognitives i físiques en cada una de les fases de la malaltia. 

 

 

“Pràctiques externes curriculars del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, I.E.S. 

Gaudí Reus”. 

Alumne/a: Juan Sánchez Abarca 

Tutor/a: Ananda García Gómez 

Data d’inici: 02/05/2016 

Data de finalització: 23/06/2016 

Hores realitzades: 383 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Comentari: Els objectius eren que l’alumne conegués l’organització de l’Associació i el 

Programa San Rafael, encabit dins un mètode d’intervenció per ajudar al col·lectiu i als 

familiars/cuidadors. 

També es buscava que conegués la feina realitzada pels diferents professionals que conformen 

l’equip tècnic i que posés en pràctica les seves habilitats i competències, creant tant material 

sensorial com cognitiu per a treballar les diferents àrees, portant a terme de manera 

satisfactòria activitats per a mantindre les habilitats d’autonomia personal en cada una de les 

fases de la malaltia, tenint en compte diferencies cognitives, físiques i funcionals dels usuaris, 

basant-se en un model centrat en la persona. 

 

 

Pràctiques Grau Treball Social. Pràcticum d’Intervenció. URV 

Alumne/a: Maria Lozano Lozano 

Tutor/a: M Carmen Soler Martínez 

Data inici: 19/11/2015 

Data de finalització: 20/05/2016 

Hores realitzades: 345 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
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6. ÁREA DE VOLUNTARIAT 

 

 

El Grup de persones voluntàries 

Metodologia i acollida del voluntari 

Perfil grup de voluntaris 2015 

Àmbits d’actuació i hores dedicades 

La formació del Voluntariat 
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6.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

6.1.1. El Grup de persones voluntàries 

 

L' àrea de voluntariat esta dividida en dos apartats, l'àrea tècnica formada per  coordinador i el 

grup del voluntariat formada per les persones voluntàries. 

 

Coordinadora de voluntariat: Vanessa Porteiro Rey 

 

Funcions principals de l'àrea tècnica: 

- Acollida inicial dels aspirants a voluntaris. 

- Gestió de la documentació. 

- Coordinació del voluntariat. 

- Realització de projectes i memòries. 

- Foment de la participació i formació del voluntariat. 

 

Funcions del grup del voluntariat: 

- Suport a les principals activitats de l'associació. 

- Suport al Centre diürn especialitzat en Alzheimer. 

- Suport al Centre San Rafael. 

- Suport a les famílies i als malalts. 

- Participació en la formació. 

 

 

Grup de voluntaris: Actualment comptem amb 15 voluntaris però al Llarg de l'any han 

col·laborat amb nosaltres un total de 19 persones de forma assídua. 

 

Objectius Generals de l'àrea de voluntariat: 

Els objectius van encaminats a la participació i col·laboració en els principals actes relacionats 

amb l'associació d'Alzheimer dintre de tots els seus àmbits d'actuació, els voluntaris participen 

en les següents activitats: 

 

- Dia mundial Alzheimer- 21 de Setembre. 

- Sopar solidari. 

- Excursions i sortides. 

- Cursos de Formació. 

- Suport domiciliari. 

- Suport hospitalari. 

- Col·laboració a l’Espai San Rafael. 

- Col·laboració al Centre diürn especialitzat en Alzheimer. 
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6.1.2. Metodologia i acollida del voluntari.  

 

Les persones interessades en formar part de l’àrea de voluntariat es posen en contacte amb 

l’associació expressant la seva voluntat de voler col·laborar les diferents activitats relacionades 

amb l’associació en els seus diferents àmbits. 

 

L’associació es posa en contacte amb la coordinadora del voluntariat fent-li saber l’interès de 

l’aspirant a voluntari. 

 

La coordinadora de voluntariat es posa en contacte amb la persona aspirant a voluntari i li 

explica el funcionament i metodologia de les funcions principals dels voluntaris que realitzen a 

l’associació, desprès d’aquestes explicacions el coordinador el/la cita per un dia i hora per 

l’entrevista inicial. 

 

A l’entrevista inicial es coneixen la coordinadora i la persona aspirant a voluntari, en aquesta 

entrevista el/la aspirant a voluntari ha d’omplir la documentació necessària que exigeix la 

legislació actual per poder realitzar les activitats amb les millors garanties. 

 

 

Documentació de l’àrea de voluntariat: 

 

- Fitxa del Voluntariat. 

- Compromís entre l’associació i el voluntari. 

- Carta del voluntariat de Catalunya. 

- Tríptic de voluntaris. 

- Informació de l’assegurança de voluntariat. 

- Autorització de la protecció de dades i imatge. 

 

Una vegada omplerta la documentació s’informa al voluntari que s’iniciarà en un període de 

prova d’un mes a partir del dia de començament de les activitats, finalment es queda amb el 

voluntari per començar les activitats.   

 

 

Àmbits d’actuació del voluntariat: 

 

- Suport a l’Espai San Rafael. 

- Suport al Centre diürn especialitzat en Alzheimer. 

- Suport domiciliari 

- Suport Hospitalari. 

- Actes relacionats amb l’associació. 
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6.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

6.2.1. Perfil grup de voluntaris 2016 

 

El percentatge de persones voluntàries de gènere femení i masculí està bastant equiparat: 49% 

d'homes i un 51% de dones. El grup d'edat majoritari es troba en els intervals de 18-30 anys i 

51-60 anys (25% en cadascun dels mateixos). La persona voluntària que col·labora amb 

nosaltres està principalment jubilada (52% del percentatge total) A continuació es mostren els 

resultats totals reflectits en les següents gràfiques: 
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6.2.2. Àmbits d’actuació i hores dedicades  

 

Els voluntaris han acudit 3877 dies a col·laborar en les activitats que desenvolupa l'associació. 

El grup de voluntaris ha realitzat un total de 1100 hores en el projecte total de l'entitat. S'han 

repartit les hores de voluntariat de la següent manera: 

 
 

Aquestes hores les han dedicat a diferents projectes de l'associació, sobretot han col·laborat 

en l'acompanyament dels usuaris dels diferents centres (CDEA i ESR) en els diferents tallers 

d'estimulació cognitiva, així com en les sortides i altres activitats de l'associació , com és el cas 

de la Fira d'entitats de Reus. En la següent gràfica podem observar les activitats en les quals, 

principalment, el voluntari ha col·laborat durant l'any 2016. Cal destacar que les hores 

reflectides en li ESR s'han dedicat a la jardineria, decoració i pintura i suport en sales. En 
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l'apartat d'altres es reflecteixen les hores realitzades pels voluntaris encarregats de les 

fotografies, disseny gràfic, informàtica i administració. 

 
Cal destacar també que aquest any comptem amb la col·laboració voluntària de membres de 

La Caixa, que es va dur a terme de forma puntual els dies 13 i 16 de juny. Comptem amb 2 

voluntaris repartits en aquests 2 dies que es van dedicar a donar suport als monitors en les 

diferents sales del CDEA mentre es duien a terme els tallers d'estimulació. 

 

Una  de les novetats d'enguany ha estat la incorporació d'un voluntari encarregat del disseny 

gràfic dels diferents fullets i cartells informatius, així com una persona voluntària encarregada 

de temes informàtics. Seguim mantenint la col·laboració d'un voluntari que ajuda en tasques 

d'administració i un altre amb les fotografies de les diferents activitats que es duen a terme 

des de l'associació. 

Es va dur a terme un berenar / col·loqui entre els voluntaris que es va realitzar el dia 1 de 

novembre i un dinar anual, celebrada el dia 14 de desembre al restaurant "la cuina de Reus", 

amb la pretensió de reunir i premiar d'alguna manera l'activitat dels mateixos, buscant amb 

això la creació d'un vincle afectiu i de pertinença grupal en els voluntaris. 

 

 

6.2.3. La formació del Voluntariat 

 

V Jornades sobre la Malaltia d'Alzheimer 

Data: 21 de setembre 

Organitza: Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp. 

Durada: 5 hores 

 

 "Grup psicoeducatiu"  

10 sessions de temes centrals de la malaltia d’Alzheimer, horari els dimarts de 9:30-11:00h. 

Han assistit 3 voluntaris/es. Manifesten alta satisfacció de les sessions, útils per al 

desenvolupament de les tasques de voluntariat que porten a terme a l’Associació.  

Organitza: Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp. 

Impartit per: Patrici Sánchez, educadora social de l'Associació. Durada de 13h. 
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7. ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS I COL·LABORADORS. REFERENTS A DIFUSIÓ, 

COORDINACIÓ, FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ 

 

 

Reunions d’interès  

Actes solidaris i culturals d’entitats/grups col·laboradors diversos en els quals ha participat 

l’Associació  
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7.1. Reunions d’interès  

 

 

- Reunions internes 

 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ 

01/03/2016 

HORA: 17.00 en primera convocatòria i a les 17.30h en segona convocatòria 

LLOC: Cap Sant Pere, C/ Cam’i de Riudoms, 53 55   

Assistents: 20 socis  

 

JUNTA DIRECTIVA 

Reunions mensuals: cada primer dimecres de cada mes a les 09.00 a les insta·lacions del cap 

St. Pere, seu fiscal de l’entitat. 

 

CONSELL ASSESSOR Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Reunions: 13/04/2016 i 14/09/2016. A la reunió de setembre va haver canvi de representats 

del Consell. 

 

 

 

- Reunions externes 

 

REUNIÓ AMB HOSPITAL DE DIA MALALTIES NEURODEGENERATIVES 

13/01/2016, 13/04/16, 17/11/2016 

Lloc: Hospital St Joan, Reus 

Assistents: Montserrat Canales, ts unitat hospital de dia Neurodegeneratives, i M Carmen 

Soler, treballadora social Associació 

 

 

REUNIÓ AMB EAIA TRASTORNS COGNITIUS. INSTITUT PERE MATA 

18/03/2016. 

Lloc: Centre Unitat  EAIA TRASTORNS COGNITIUS  

Assistents: Equip professional del Programa San Rafael de l'Associació d'Alzheimer de Reus i 

Baix Camp representat per: 

Sra. M. Jesús Lerín Sicília (Directora del PECIFF) 

Sofia Diaz, Neuropsicòloga del programa 

Ananda Garcia, psicòloga del programa 

M Carmen Soler, treballadora social del programa 

Reunits amb l'equip sencer de la Unitat de trastorns cognitius EAIA (Institut Pere Mata) 

Continguts: l'Associació va explicar els serveis d'ESR i CDEA i es van acordar vies de 

coordinació. 

Coordinacions freqüents entre àrea treball social EAIA Tastorns cognitius i àrea treball social 

Associació d’Alzherimer Reus i Baix Camp 

 



   116 

 

FAFAC 

Federació d’Associacions de Familiars de Persones amb la Malaltia d’Alzheimer de Catalunya. 

Seu de la FAFAC, C/ Cartagena 182,   de Barcelona 

 

07/05/2016  

Assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació), M Carmen Soler, 

treballadora social.  

L’AARBC surt com a vocal de la junta directiva de la federació catalana d’associacions de 

familiars i persones amb la malaltia d’Azheimer (FAFAC) a l’Assemblea dia 7/05/2016 

 

25/05/2016 

Reunió Junta FAFAC per skype 

Assistents: M Jesús Lerín,directora PECIFF, i M Carmen Soler, treballadora social. 

 

16/07/2016 

Lloc: FAFAC a Barcelona  

Assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació), Sr German Sanchez 

(Fisioterapeuta) 

Motiu: Preparació del pla estratègic de la Federació. 

 

20/07/2017 i 1/12/2016 

Assistècia al Grup de Treball de l’IRPF. Seu FAFAC. 

Assistents: M Carmen Soler, treballadora social. 

 

 

AFAT. Associació de Familiars de persones amb la Malaltia d’Alzheimer Tarragona 

09/03/2016 

Assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació), Txesca Jové, vocal.  

 

 

FEDERACIÓ MESTRAL COCEMFE TARRAGONA  

Federació d’Associacions de Discapacitat Físics i Orgànics MESTRAL – COCEMFE Tarragona 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA I ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA  

12/09/2016 

Lloc: Creu Roja Reus 

Assistents: M. Jesús Lerín Sicilia, Directora del PECIFF 

 

 

REUNIONS DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT 

Representant de l’associació: Mª Jesús Lerín Sicília, directora del Programa San Rafael i com a 

suplent és M Carmen Soler, treballadora social Associació. 

27/06/2016 

LLOC:  Sala d’actes de l’antic Hospital Sant Joan (c/ Sant Joan, s/n) 

ASSITENTS: M. Carmen Soler Martínez, trealladora social 

Temes: Activitats dia internacional de la discapacitat, 2017 capital Cultura Catalana 
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CONSELL COMARCAL BAIX CAMP 

 

REUNIONS PROJECTE BAIX CAMP 

11/08/2016 

Treballadores socials referernts Consell Comarcal: Reunió amb Jacoba Juanpere Cabré i Anna 

Solé Bru. 

Membre Associació: M Carmen Soler, treballadora social 

Coordinació sobre necessitat del projecte “projecte Aproximació Baix Camp” i assessorament 

de part del Consell sobre com posar-ho en marxa.  

 

Degut a l’observació de les necessitats de la familia afectada per la Malaltia d’Alzheimer i 

altres demències al territorio d’atenció de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp, a l’any 

2016 l’Associació ha fet un apropament a tots els territoris de la comarca per: 

- Apropar la tasca de l’Associació a les persones amb trastorn cognitiu i famílies 

cuidadores dels diferernts territoris de la comarca, especialment a l’àrea rural 

- Oferir Informació, Orientació i Assessorament a la població 

- Atendre al cuidador en la situación vital (prevenir i atendre la sobrecàrrega) 

- Oferir servei respecte adaptació i adequació d’espais per al manteniment de la persona 

al seu entorn habitual 

 

REUNIONS AMB REFERENTS DELS CAP’S DE SALUT DE LA COMARCA BAIX CAMP 

Reunió amb referents de cada centre de salut d’atenció arimària. Localitats i reunions:  

23/08/2016 Hospital Lleuger Cambrils 

7/09/2016 Montroig-Miami 

8/09/2016 Hospitalet de l’Infant i Valdellòs, 6/10/2016 Presentació Projecte 

14/09/2016 Cornudella 

16/09/2016 La Selva del Camp 

20/09/2016 Riudoms 

5/10/2016 Castellvell (cap Llibertat)  

 

 

MUNICIPIS SOLIDARIS AMB L’ALZHEIMER 

13/09/2016 

Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) i Sra. M. Jesús Lerín Sicília (Directora 

del PECIFF) es reuneixen amb el Consell Comarcal, com a representant del Consell hi és 

l’Alcaldessa de Riudecols, Sra. Anna Aragones Roc  

Assumpte a tractar: Proposta de l’Associació per a Ajuntaments solidaris del Baix Camp 

 

 

REUNIÓ AMB CLUB LYONS 

09/09/2016 

Assisteixen de la Fundació Lyons: Fabiá Huguet (president), Albert Sanchez, Antonio Vidiella, 

Xavi Rius.  Per part de l’Associació: M Carmen Soler 

Coneixement del projecte del CDEA i propostes de col·laboració amb l’Associació. Finalment 

s’acorda que el Club Lyons col·laborarà amb els guanys de la loteria de Nadal 2016. 
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REUNIÓ AMB REUS DEPORTIU 

23/05/2016 

Coneixement del projecte de L’Associació i propostes de col·laboració amb l’Associació.  

Sra. M. Jesús Lerín Sicília, Directora del Programa San Rafael 

 

REUNIONS NOU LOCAL 

 

La Junta decideix dirigir-se als diferents agents socials del territori davant de la necessitat de 

disposar d’un nou local per a ubicar el projecte del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, ja 

que el local que tenim ara s’ha quedat petit per a poder realitzat la nostra tasca amb la 

qualitat que volem. 

 

REUNIÓ AMB SR. FRANCESC TARRAGONA, DIRECTOR DEPARTAMENT AFERS SOCIALS, 

TREBALL I FAMÍLIES 

02/05/2016 

Lloc: Benestar Social de Tarragona 

Hora: 13:30h  

Assistents: Sr. Francesc Tarragona (Director de Benestar Social de Tarragona) i Eva Ferran, 

tècnica territorial referernt, es reuneixen amb Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de 

l’Associació) i Sra. M. Jesús Lerín Sicília (Directora del PECIFF) 

Necessitat d’un local 

 

 

REUNIONS AMB GRUPS POLIITICS  

 

Reunió amb la CUP 

 05/05/2016 

Lloc: Despatx del partit a l'Ajuntament 

Hora: 10:00h  

Assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació), Sra. M. Jesús Lerín Sicília 

(Directora del PECIFF), Sra. Mariona Cuadrada Monteverde (Regidora de l'Ajuntament de 

Reus), Sr. Edgar Fernández Blázquez (Regidor de l'Ajuntament de Reus) 

 

Reunió amb el Grup Municipal CIUTADANS 

24/05/2016 

Lloc: Ajuntament de Reus  

Hora: 10.00h  

Representant del grup: Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez, Conseller general del partit de 

Ciutadans. 

Representats Associaicó: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació); Sra. M. 

Jesús Lerín Sicília (Directora del PECIFF) 

 

Reunió amb el PSC 

25/05/2016 

Hora: 11.00h 



   119 

 

Lloc: Ajuntament de Reus  

Assistents: Francesc Vallès. (Primer secretari del Partit Socialista) amb membres de 

l’Associació: M Teresa Besora (Presidenta de l'Associació) i M Jesús Lerín (Directora del PECIFF) 

 

Reunió amb el PP 

25/05/2016 

Hora: 12.00h 

Lloc: Ajuntament de Reus  

Assistents: Sr.Miquel Marquez Oliver, GM del PPC de Reus, amb membres de l’Associació: M 

Teresa Besora (Presidenta de l'Associació), M Jesús Lerin (Directora PECIFF)  

 

VISITA del PP 

20/06/2016 

Horari: 13:00 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

 

M. Teresa Besora, Presidenta de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp i M. Jesús Lerín 

Sicília, directora del Programa d’Estimulació San Rafael van rebre a la Sra. Alicia Sánchez-

Camacho presidenta del PP catalán, el Sr. Sebastià Domènech Bosch, president del grup 

municipal del PPC de Reus, la Sra. Dolors Compte, Regidora del PPC de Reus i el Sr. Jordi Roca, 

diputat per Tarragona, acompanyats pels seus assessors. Van fer una visita per informar-se del 

nostre programa i funcionament i per estudiar de com ens podrien ajudar per tirar endavant el 

nostre projecte. 

 

Reunió amb Esquerra Republicana 

26/05/2016 a les 10 del matí 

Lloc: Ajuntament de Reus  

Representants del Partit: 

Noemi Llauradó portaveu de ERC i regidora de Salut i Montserrat Flores, regidora de 

participació, ciutadania i convivència. 

Membres de l’Associació: M Teresa Besora (Presidenta de l'Associació), M Jesús Lerin 

(Directora PECIFF)  

 

 

AJUNTAMENT. NOU LOCAL 

03/06/2016  

Acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Reus: 

- Que l’Ajuntament de Reus formalitzi un conveni que permeti posar a disposició de 

l’Associaicó d’Alzheimer de eus i Baix Camp un espai de titularitat municipal per al 

trasllat del centre diürn especialitzat, que s’adeqüi a les seves necessitats 

- L’Ajuntament de Reus es compromet, en el termini de dos mesos, a buscar juntament 

amb responsables de l’entitat un espai municipal que s’adapti a les necessitats que té 

l’entitat per dur a terme la seva activitat 
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- Ratificar els acords presos en la moció presentada per la CUP sobre “ELS USOS 

D’ESPAIS MUNICIPALS” com a punt núm.42 al Ple del passat 28 de desembre del 2015 i 

que s’executin abans d’acabar l’any 2016 

 

 

Reunions amb membres de L'AJUNTAMENT DE REUS. 

Motiu: Parlar sobre possibilitats de cessió de nou local amb col·laboració municipal a 

l'Associació. 

 

20/06/2016  

Lloc: Ajuntament de Reus. 

Representats Ajuntament: Montserrat Vilella (Tienent Alcalde); Mar Aparicio (Secretaria de Sra 

Vilella); Gabriel Bosques (Arquitecte de l'Ajuntament) 

Representats Associació: Sra. M Teresa Besora (Presidenta de l'Associació); Josep M Dalmau 

(Vocal de la Junta); Carme Roselló (Tresorera de l'Associació) 

 

REUNIÓ AMB L’ARQUITECTE MUNICIPAL 

12/07/2016 

Horari: 11.00h. 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

L’arquitecte municipal Manuel Boques amb la Mar Aparicio, per part de l’Ajuntament de Reus, 

conjuntament amb la M. Jesús Lerín, directora del Programa San Rafael, van tenir una reunió 

per veure les necessitats del local nou. 

 

 

DIPUTACIÓ TARRAGONA 

31/05/2016 

L’Associació, M Teresa Besora, presidenta, i M Jesús Lerín, directora PECIFF, es reuneixen amb 

Roger Pla, president de la Diputació. 

 

 

ENSENYAMENT. CONSTRUIR XARXA CONCIENCIACIÓ ESCOLES 

 

Reunió amb Departament d'Ensenyament de l’Ajuntament de Reus 

01/06/2016  

Hora: 11.00h 

Lloc: Ajuntament de Reus departament d'ensenyament. 

Representats: Sra. M Dolors Sardà Regidora d'Ensenyament i política lingüística i Sra. M Teresa 

Besora (Presidenta de l'Associació). 
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7.2. Actes solidaris i culturals d’entitats/grups col·laboradors diversos en els quals ha 

assistit/participat l’Associació 

 

 

ACTE  DE LA GENT GRAN 

LLOC: Pavelló Olímpic Municipal de Reus 

DIA: 13/05/2016 

HORA: 13.00h. 

REPRESENTATNS: M. Jesús Lerín,directora del PECIFF i M. Carmen Soler, treballadora social 

Dins de la festa de la gent gran al Pavelló Municipal de Reus, la M. Jesús Lerin i la M. Carmen 

Soler van fer la presentació de la acreditació rebuda de CEAFA  “Cuidados a demencias sin 

sujeciones” 

 

 

SOPAR SOLIDARI FUNDACIÓ PORTAVENTURA 

LLOC: Convention Centre, PortAventura 

DÍA:  6 d’octubre de 2016 

HORA: 21:00h. 

ASSISTENTS: M. TeresaBesora Cabré, presidenta de l’associació d’Alzheimer de Reus i Baix 

Camp i Carme Rosello Rosell, tresorera de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

Els beneficis van destinats a projectes dedicats a pal·liar la pobresa alimentaria, fomentar la 

formació i millora la seva qualitat de vida. 

 

 

SOPAR SOLIDARI CLUB LYONS REUS 

LLOC:  Restaurant Vermuts Rofes de Reus, c/ Sant Vicens 21-23 

DÍA:  21/10/2016 

HORA: 20:30h. 

ASSISTENTS: 10 persones de la nostre associació 

“Ajunts als nens orfes” Amb risc d’exclusió social i extrema pobresa, Porjecte sos Ucrania - 

coopera ONGD 

 

 

SOPAR SOCIETAT LIMITADA 

LLOC: Restaurant Vermuts Rofes de Reus, c/ Sant Vicens 21-23 

DIA: 18/11/2016 

HORA: 20:30h. 

ASSISTENTS: José antonio Sariñena Albacar , Secretàri de l’Associació d’Alzheimer de Reus i 

Baix Camp i la seva Sra. Lluisa 

Els companys del programa de ràdio "Societat Limitada" organitzen el sopar per commemorar 

el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre) i també la 4ª edició dels 

“Reconeixements Societat Limitada-DOW Chemical sobre diversitat funcional i moviments 

socials”. 
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7. MITJANS DE COMUNICACIÓ I ALTRES MITJANS DE DIFUSIÓ 

 

 

 

Premsa  

Ràdio  

Televisió  
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8.1.  Premsa 

 

 

Roda de premsa 

13/05/2016 

Lloc:Ajuntament de Reus  

Hora: 9:30h  

Temes a tractar: REUS, CIUTAT SOLIDARIA AMB L’ALZHEIMER 

La Sra M Teresa Besora va entregar a Sra Montserrat Vilella la acreditació de Reus ciutat 

solidaria amb l'alzheimer. 

Cheles Cantabrana va entregar a M Teresa Besora l'acrediacio de "Cuidados de demencias sin 

sujeciones" 

 

Assistents:   

Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) 

Sra. M. Jesús Lerín Sicília (Directora del PECIFF) 

Cheles CantabranaOrtiz Presidenta de CEAFA 

Jesús Maria Rodrigo Ramos Director Ejecutiu de CEAFA 

Raquel Goñi Chocarro Responsable de Proyectos y Formacion de CEAFA 

Montserrat Vilella  Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Reus. 

Montserrat Flores Regidora de participació Ciutadana. 

 

 

Roda de premsa 

Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística 

12.00 Sala Premsa Ajuntament 

Presentació de les activitats i recursos educatius. En el nostre cas: Conscienciació als colegis. 

Assisteix: M Teresa Besora, presidenta Associació 

 

 

ENTREVISTA AMB DIARI MÉS 

LLOC: CDEA 

DIA: 17/05/2016 

ENTREVISTADA: M. Jesús Lerín, directora del PECIFF 

TEMA: Acreditació “Cuidados de demencias sin sujeciones” 

 

 

ENTREVISTA AMB DIARI DE TARRAGONA 

LLOC: CDEA 

DÍA: 18/05/2016 

ENTREVISTADA: M. Jesús Lerín, directora del PECIFF 

TEMA: Acreditació “Cuidados de demencias sin sujeciones”  
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ENTREVISTA AMB DIARIMÉS 

DATA: 16/11/2016 

TITULAR: “L’Espai Sant Rafael rep una ajuda que permetrà baixar el cost del servei a l’usuari” 

INFORMANT: M. Jesús Lerín Sicilia, directora del PECIFF 

 

 

ENTREVISTA AMB DIARI DE TARRAGONA 

DATA: 20/05/2016 

TITULAR: “El Centre Diürn d’Alzheimer pide 20 plazas concertadas al Govern” 

INFORMANT: M. Jesús Lerín, Directora del programa San Rafael 

 

 

Revista digital www.geriatricarea.com 

24/06/2016  

http://geriatricarea.com/reus-luce-ya-la-acreditacion-de-ciudad-solidaria-con-el-alzheimer/ 

Reus luce ya la acreditación de Ciudad solidaria con el Alzheimer 

 

DIARI DE TARRAGONA 

DATA: 21/09/2016 

TITULAR: “Activitats per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer” 

 

 

DIARI ABC 

DATA: 21/09/2016 

TITULAR: “La labor de los cuidadores familiares, una sombra a la que hay que dar luz” 

INFORMANT: Isabel  Ruiz, filla cuidadora d’una usuària 

 

 

8.2. Ràdio 

 

RADIO JOVE DE REUS PROGRAMA "ENTRE VEÏNS" 

DATA: 29/02/2016 , a les 10.30h 

ENTREVISTADA: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) i Xesca Jove membre 

de la Junta i vocal responsable d'activitats 

TEMA A PARLAR: Entrevista de Valentin Rodriguez sobre l’Associació i les instal.acions 

 

PUNT 6 RADIO 

DATA: 23/09/2016 

TEMA A PARLAR: Noticia de les V JORNADES DE LA MALATIA D’ALZHEIMER 
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8.3. Televisió 

 

 

CANAL REUS TV 

DATA:  19/05/2016 

Entrevistada: Sra. M. Jesús Lerín Sicília (Directora del PECIFF) 

Acreditació atenció sin sujeccions  

 

CANAL REUS TV 

DATA: 21/09/2016 

TITULAR: V Jornades de la Malaltia d’Alzheimer 

ENTREVISTADA: M. Teresa Besora, presidenta de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

 

TV3 COMARQUES 

DATA: 21/09/2016 

TITULAR: Seguiment del dia a dia d’una usurària Virginia i de la seva filla Isabel;  entrevista als 

professionals i als familiars  del  grup Psicoeductiu 

ENTREVISTATS: Patricia Sanchez, Educadora Social, Sofia Díaz, Neuropsicologa i Joan Ballester, 

familiar. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/la-figura-del-cuidador-es-clau-per-
latencio-als-malalts-dalzheimer-/video/5621044/# 
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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 

l’Alzheimer. 

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

- Recolzar moral i legalment als familiars. 

- Donar suport psicològic als familiars. 

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

cuidador principal. 

 

- Es queda exclòs tot ànim de lucre”. 

 
 

El grau de compliment efectiu dels finals estatutaris és satisfet totalment en les actuacions que 

duu a terme l’Associació.  

 

Els finals estatutaris que s’anomenen als estatuts són el motor i la raó de ser de l’entitat.  
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10. NOMBRE TOTAL DE BENEFICIARIS O USUARIS DE LES ACTIVITATS O SERVEIS DE 

L’ENTITAT, LA CLASSE I EL GRAU D’ATENCIÓ QUE REBEN I ELS REQUISITS O CIRCUMSTÀNCIES 

QUE HAN DE REUNIR PER A GAUDIR D’AQUESTA CONDICIÓ 

 

 

 

 

Àrea Social 

Àrea Cuidador 

Àrea d’atenció Integral a la persona con trastorn neurocognitiu Programa San Rafael 

Àrea de Formació 

Àrea de Voluntariat 
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10.1.Àrea Social 

 

10.1.1. Informació, Orientació i Assessorament 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS:  113 persones. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. Presencial 

y per telèfon. Hi ha casos en que es fa seguiment.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 

 

 

10.1.2. Sensibilització i Conscienciació 

 

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. 

 

 

Conferències Baix Camp  

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 90 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i divulgació a nivell de grup. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 

 

 

Conferències Escoles 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 100 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i sensibilització a nivell de grup. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: alumnes (en aquest cas de primària) 

 

 

Fira de Mostres 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: es van apropar més de 100 persones (ja que es van acabar el 

tríptics) 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i sensibilització a la ciutadania. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 

 

 

Reus Ciutat Solidària 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 40 assistents a l’acte 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: conscienciació i sensibilització a la ciutadania. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 
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10.2. Àrea Cuidador 

 

Grup psicoterapèutic 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 7  

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Salut psicològica i emocional. Atenció grupal psicoterapèutica.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Tenir o haver tingut un familiar amb Malaltia d’Alzheimer i 

tenir indicadors de sobrecàrrega .Socis amb simptomatologia d’ansietat i/o depressió. 

 

 

Grup pscioeducatiu 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 12 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Social, psicològica i emocional. Atenció grupal.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Tenir o haver tingut un familiar amb Malaltia d’Alzheimer i 

tenir indicadors de sobrecàrrega. Socis amb simptomatologia d’ansietat i/o depressió. 

 

 

Altres sessions formatives per als cuidadors 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 15 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Formativa i social. Atenció grupal. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: soci i, en general, ciutadania en general. 

 

 

Taller d’entrenament de memòria 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 8 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Atenció personificada i grupal. Prevenció.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones sense alteracions cognitives que vulguin treballar 

les capacitats cognitives. 

 

 

Activitats de caire social i cultural 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 46 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Interès cultural. Lúdica. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: soci i, en general, ciutadania en general. 

 

 

10.3. Àrea d’atenció Integral a la persona con trastorn neurocognitiu Programa San Rafael 

 

ESPAI SAN RAFAEL 

 

Tractament amb persones amb Malaltia d’Alzheimer o deteriorament cognitiu lleuger 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 14 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Els usuaris han d’estar diagnosticats de trastorn 

neurocognitiu menor.  
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Tallers cognitius per a persones amb DCLL i altres dèficits cognitius 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 5 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció 

personificada: grupal i individual. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Els usuaris han d’estar diagnosticats de DCLL o presentar 

dèficits cognitius, sense demència. 

 

 

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 59 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Els usuaris han d’estar diagnosticats de trastron 

neurocognitiu. 

 

 

PROGRAMA SAN RAFAEL. Servei de estudi i prevenció de sobrecàrrega i depressió en 

cuidadors principals. I Servei d’orientació i acompanyament familiar. 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 73 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació, orientació, acompanyament. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: familiars de les persones usuàries del Programa San Rafael. 

 

 

SAD 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 8 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica. Integral. Assistencial. Atenció personificada i individual.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: diagnòstic de trastorn neurocognitiu. 

 

 

Total beneficiaris Programa San Rafael: 159 

 

 

 

10.4. Àrea de Formació 

 

V Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 86 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informativa i formativa. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 
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Alumnes en pràctiques 

 

NOMBRE DE ALUMNES: 18 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informativa i formativa. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: conveni.  

 

 

10.5.Àrea de Voluntariat 

 

NOMBRE DE VOLUNTARIS:  15 voluntaris. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: comunitària. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: compromís, confidencialitat. 
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11. MITJANS PERSONALS DELS QUE DISPOSA L’ENTITAT, AMB EXPRESIÓ DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

Plantilla Contractada 

Personal Autònom 

Empreses subcontratades  

Col·laboradors 

Voluntaris 

Altre informació d’interés 
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11.1.Plantilla Contractada 

 

DIRECTORA I COORDINADORA: Mª Jesús Lerín Sicilia. 40 hores setmanals. 

NEUROPSICÓLOGA: Sofia Diaz Muñoz. 40 hores setmanals. 

NEUROPSICÒLOGA: Anna Curto Sabater. A partir de setembre s’estableix com a autònoma.  

PSICÒLOGA: Ananda M. García Gómez. 40 hores setmanals.  

FISIOTERAPEUTA: Germán Sanchez-Camacho Yerba. 20 hores setmanals. 

TREBALLADORA SOCIAL: Mª Carmen Soler Martínez.40 hores setmanals. 

INFERMERA: Trinidad Martínez Serrano. 7 hores setmanals.  

EDUCADORA SOCIAL: Patricia Sánchez Algar. 40 hores setmanals. 

EDUCADORA SOCIAL: Vanessa Porteiro Rey. 34 hores setmanals.  

ANIMADORA SOCIO CULTURAL: Laura Reyes Aguilera. 40 hores setmanals. De baixa maternal, 

es va incorporar 25 d’agost. 

TÈCNICA ANIMADORA SOCIO CULTURAL: Ana Beltrán Santacruz. 40 hores setmanals. 

Cobertura de baixa materna. Posteriorment se li va renovar contractació, com AUXILIAR 

GERONTOLOGIA. 

TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA: Natalia Virgili Lerín. 40 hores setmanals. 

AUXILIAR EDUCATIU: Txema Piugpinos March. 40 hores setmanals. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Ohiane Iciar Mejias 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Cori Pons Altès. 40 hores setmanals. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA. Teresa Parés Ribe. 4 hores setmanals. 

 

MONITOR: Laura Dominguez Mendez. Cobertura període vacances. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Noelia Mendez Torroja. Cobertura període vacances. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Juan Sanchez Abarca. Cobertura període vacances. Posteriorment 

se li va renovar contracte. 

 

19 treballadors. 

 

 

 

11.2.Personal Autònom 

 

Psicóloga grupal: Cristina Esteve Casas 

Neuropsicòloga: Ana Curto Sabater, des de setembre. 

Fisioterapeuta: Pablo Izquierdo Sanchez 

 

  

 

11.3. Empreses subcontratades i contractacions puntuals 

 

Mc Prevencion. Servicio de riesgos laborales. 

AFICO. Aplicacions fiscals i contables S.L. 

Piensa Solutions Tesys Internet, S.L.U: Pàgina web  

MENJARS DE LA MEDITERRÀNEA S.L.U.: Catering. 
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Serveis de perruqueria: SYROCCO SCP 

Serveis podologia: Podologia Bosch 

Empresa Neteja. Limpiezas Burgueño 

SRCL Conseur. Serveis clínics. 

Transporte Ambulàncies El Tarragonés. 

4 Potes (Teràpia Assistida amb Gossos) 

Aplicaciones, L.M., SL. 

Taller de les flors 

Empresa SAMA 

 

 

 

11.4. Col·laboradors 

 

Sr. Aureli Bofill, advocat. Ofereix altruistament informació i orientació legal a les famílies 

derivades per l’Associació.  

 

Empresa SAMA, agraïm al Sr. Salvador Martí Güel la seva col·laboració en treballs de 

manteniment elèctric i de fontaneria a les instal·lacions dels projectes de l’Associació. 

 

 

 

11.5.Voluntaris 

 

15 persones voluntàries. Ja que algunes persones prefererixen quedar-se en l’anonimat hem 

decidit no especificar els seus noms a les memòries. 

 

¡¡MOLTES GRÀCIES A TOTS!! 

 

 

 

11.6. Altre informació d’interés 

 

FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA 

PROGRAMA REMS (Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut) 

 

L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp és proveïdora de serveis del PROGRAMA REMS a 

Tarragona i Reus, a partir de l’1/01/2016 
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12. MITJANS MATERIALS I RECURSOS AMB ELS QUE COMPTA L’ ENTITAT 

 

Recursos materials amb què compta l’associació: 

 

La seu de l’Associació està ubicada en el CAP Sant Pere, espai cedit. 

 

 

- ESPAIS PER A CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS 

 

Fundació Reddis. 

Centres culturals de la comarca. 

Instal·lacions de centres de salut. 

 

 

PROGRAMA SAN RAFAEL 

 

- ESPAI SAN RAFAEL: L’atenció es porta a terme al carrer Dr. Ferran, 33-37, 1er pis. 

Edifici de Creu Roja de Reus. L’Ajuntament de Reus s’encarrega de les despeses lloguer, aigua i 

llum,segon conveni. 

 

- CDEA: L’atenció es porta a terme a un espai llogat i adaptat a les necessitats dels 

usuaris.  Avinguda Castellvell, 18, baixos, Reus. 

 

- SAD: la gestió es porta a terme des de Avinguda Castellvell, 18, baixos, Reus. 

 

El Programa en la actualitat, està equipat amb armaris, taules, cadires, etc. També,  materials 

varis d’oficina i pels tallers (pilotes, jocs, cordes, etc).   

 

Durant l’any hem anant actualitzant, renovant i adquirint divers material electrònic, 

especialment ordinadors tàctils, per a portar endavant el projecte d’estimualció cognitiva amb 

noves tecnologies. Axí com, hem adquirit cadires noves a les instal·lacions del Centre Diürn 

Especailiztat en Alzheimer. També, les instal·lacions de l’Espai San Rafael han estat pintades. 

També s’han fet diverses tasques de manteniment a les instal·lacions del Centre Diürn. 
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13. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2015. SUBVENCIONS APROVADES  

 

Projectes portats a terme al 2016: 

 

Centro especializado en la atención de las personas con Alzheimer 

Tratamiento físico funcional para personas con deterioro cognitivo o demencia 

Junto al Cuidador 

Programa San Rafael 

Apoyo en el domicilio 

Ajut econòmic per al servei de menjador de quatre persones amb Alzheimer que assisteix al 

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer i no compta amb recursos econòmics. 

Apropant les Noves Tecnologies a les persones amb deteriorament cognitiu/malaltia 

d’Alzheimer/altres demències 

Grup terapèutic de familiars cuidadors de persones amb la Malaltia d’Alzheimer 

Grup psicoeducatiu de cuidadors familiars 

Tallers d’estimulació i suport a les famílies 

Projecte Apropament Baix Camp 

Conscienciació a les escoles 

 

 

Entitats que han col·laborat amb el projecte durant l’entitat durant l’any 2016: 

 

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i família. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (CEAFA) 

Fundación Once 

Fundació La Caixa  

Fundació Reddis 

Club Lyons 
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14. NOMBRE DE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTEGREN  

L’ASSOCIACIÓ 

 

137 socis/es integren l’associació a data 31 de desembre de 2016. 

 

La Junta directiva,  a 31 de desembre, es composa dels següents membres:  

 

 

 

 

M Teresa Besora Cabré      Jaume De Porta Vernet 

Presidenta       sotspresident 

39626854-Q       39739679-A 

 

 

 

 

Carmen Roselló Rosell      Jose Antonio Sariñena 

Tresorera       secretari 

39840190-G       17677691-Y 

 

 

 

 

Josep M. Dalmau Vallés      Francisco Lladó Salvadó 

Vocal        vocal 

39851853-Y       39739770-W 

 

 

 

 

 

Fina Civit Freixa       Amparo Serrano Gomis 

Vocal        vocal 

39833979-A       19353081-F 

 

 

 

 

Francesca Jové Latour      Rosa M Martínez Fernández 

Vocal        Vocal  

39835353-C       39879826-B 

 

 

Reus, gener de 2017 
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15. ANNEX 1: IMATGES DE LES ACTIVITATS 

 

IMATGES ÀREA SOCIAL 

Dia Mundial de l’Alzheimer 2016 

   
 

CONFERÈNCIA Centre cívic de San José, Ptge. Mare de Déu de Puigcerver, Reus 

   
 

Xerrada Colegi LA SALLE, Reus  
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FIRA “Expo Reus” 

 
 

 

 

 

IMATGES ÀREA CUIDADOR 

 

 

  
Dinar Germanor Nadal 
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ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL SAN RAFAEL 

 

   

 

EXCURSIÓ BIBLIOTECA PERE ANGUERA    EXCURSIÓ CAMBRILS 
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Treballant AVD’s         Teràpia de gossos 
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Visita PP al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
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IMATGES ÀREA FORMACIÓ 

 

IV Simposi Internacional “Avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de 

Alzheimer” 

 
 

 

 

 

V JORNADES SOBRE LA MALALTIA D’ALZHEIMER 

 

 

       
Auditori Jornades                      Presentació per Sr. F Tarragona, director Territorial Benestar 
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La presidenta i directora amb Dr. Marcel Rosich, Neuròleg, Cap del Servei de Neurologia del Institut Pere 

Mata; Sra, Mónica Danús,  els quals van fer una conferència solidàriament a les V Jornades 

 

 

 
 

Patricia Sánchez, Educadora social del Programa San Rafael 
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Alumes de pràctiques  
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IMATGES ÀREA VOLUNTARIAT 

 

 “voluntaris de La Caixa” 

 

   
 

 

 

Centre de Lectura Reus. Consurs d’Exposició de Roses 
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Taller laborterapia 
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“taller de musicoterapia” 
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IMATGES ASSOCIACIO 

 

Assemblea General  

 
 

 

 

ENTREGA ACREDITACIONS PER PART DE CEAFA. 

REUS CIUTAT SOLIDARIA  “CUIDADOS DE DEMENCIAS SIN SUJECIONES” 
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ACTE ENTREGA ACREDITACIÓ   “CUIDADOS DE DEMENCIAS SIN SUJECIONES”  

Presidenta CEAFA, Cheles Cantabria.  Presidenta Associació: M Teresa Besora 

 

 

 

 
RADIO “ENTRE VEÏNS” 
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16. ANNEX 2: GLOSSARI 

 

Glosari de proves realitzades als nostres usuaris 

 

MMSE: 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. 

 

Escala de deteriorament global GDS-FAST3 de Reisberg: instrument que permet valorar el 

nivell de deteriorament cognitiu i funcional. En aquesta escala es diferencien 7 graus, essent 1 

punt indicatiu d’autonomia y absència de deteriorament i 7 punts indicatiu d’un nivell de 

dependència i deteriorament cognitiu sever. 

 

Escala ADAS (Escala d’Avaluació per a la malaltia d’Alzheimer): avalua la severitat de les 

alteracions cognoscitives i de conducta en persones amb la malaltia d’Alzheimer. En aquesta 

escala es poden obtenir puntuacions màximes de 70 punts en alteracions cognoscitives i de 50 

punts en alteracions conductuals. A major puntuació obtinguda en el moment de l’exploració, 

major serà el dèficit de l’usuari en cada una de les escales avaluades. 

 

Prova d’exploració Cambridge revisada, per a la valoració dels trastorns mentals en la vellesa 

(CAMCOG): aquesta prova ens permet avaluar el deteriorament cognitiu i la resposta al 

tractament d’estimulació cognitiva, així com l’evolució de la malaltia en cada usuari. Les 

alteracions que detecta comprenen dèficits a nivell d’orientació espacial i temporal, en el 

llenguatge, la memòria, l’atenció i el càlcul, la praxis, el pensament abstracte, la percepció i les 

funcions executives. Hem de tenir en compte que el tipus d’alteració i el grau d’afectació 

estarà determinat per diferències individuals. En aquesta prova, a major puntuació menor grau 

de deteriorament cognitiu presenta l’usuari (el punt de tall es situa en 69/70 punts). 

 

T@M (Test d’Alteració de la Memòria): qüestionari de cribratge que permet discriminar entre 

envelliment normal i el deteriorament cognitiu lleu de tipus amnèsic o la malaltia d’Alzheimer, 

indicant el rendiment en diverses tasques relacionades amb la capacidad d’aprenentatge i la 

memòria. Es valora la memòria immediata, l’orientació temporal, la memòria semàntica i 

l’evocació lliure i amb pistes.  

En aquest test, una puntuació inferior a 36 indica la presència de deteriorament cognitiu lleu 

de tipus amnèsic amb possible significació predemencial, essent 50 la puntuació màxima. 

 

 

STAI (Qüestionari d’ansietat estat tret): és un test utilitzat per mesurar l’estat o tret d’ansietat 

de les persones. S’utilitza per a diagnosticar l’ansietat i distingir-la de la simptomatologia 

depressiva. Es diferencien dues escales: 

                                                           
3
 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Stages (Reisberg) 
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- Ansietat com a estat (A/E): Avalua un estat emocional transitori, caracteritzat per 

sentiments subjectius i conscientment percebuts. Es basa en el moment en que s’administra la 

prova i cada ítem es valora en funció del grau d’intensitat. 

- Ansietat com a tret (A/T): Assenyala una propensió ansiosa, relativament estable, que 

caracteritza als individus amb tendència a percebre les situacions com a amenaçadores. Es 

valora amb una escala de freqüència. 

 

IDER (Inventario de Depresión Estado – Rasgo): Aquest qüestionari permet realitzar una 

valoració de la presència de simptomatologia depressiva en dos vessants: eutimia i distimia. 

Per una altra banda, també diferencia en dos apartats: el moment concret de l’exploració 

(escala depressió estat, avaluada mitjançant una escala d’intensitat) i la percepció del propi 

estat d’ànim de manera global (escala depressió tret, avaluada mitjançant una escala de 

freqüència). En aquest instrument puntuacions inferiors al percentil 75 es consideren normals 

(absència de simptomatologia significativa), però les puntuacions superiors al percentil 75 

indiquen presència de simptomatologia depressiva. 

 

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. 

 

o Tinetti: Valora l’equilibri i la marxa. Puntuacions inferiors a 19 punts indiquen 

un alt risc de caiguda, mentre que puntuacions iguals o superiors a 19 reflexen un baix 

risc de caiguda. 

 

o Test Short Physical Performance Battery (SPPB): consisteix en la realització de 

tres proves: equilibri, velocitat de la marxa i aixecar-se i seure a una cadira cinc cops. 

La puntuació total del SPPB resulta de la suma dels tres sub-test, i oscil·la entre 0 

(pitjor) i 12; canvis en 1 punt tenen significat clínic. Una puntuació inferior a 10 indica 

fragilitat i un elevat risc de discapacitat, així com de caigudes. 

 

o Timed up and Go (aixeca’t i camina): Detecta problemes d’equilibri. Es mesura 

el temps que requereix un subjecte per aixecar-se d’una cadira amb recolze de braços, 

caminar 3 metres en línea recta, girar 180º, retornar cap a la cadira i asseure’s. Es 

cronometra el temps emprat per fer la prova. Menys de 10 segons és normal; entre 10 

i 20 segons indica fragilitat; entre 20 i 30 suggereix risc de caiguda; més de 30 segons 

indica alt risc de caigudes. 
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o Escala d’equilibri de Berg: Avalua els aspectes estàtic i dinàmics del control de 

la postura. Un màxim de 56 punts reflexa equilibri òptim, valors entre 40 i 55 punts 

indiquen baix risc de caiguda; entre 21 i 40 un risc moderat de caiguda i 20 o menys alt 

risc de caiguda. 

 

o Escala Visual Analògica (EVA): Valora el dolor amb l’observació de colors. El 

vermell es considera un color greu (7-10); el groc un dolor moderat (4-7) i el verd un 

dolor lleu (1-4). 

 

o Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993): avalua els paràmetres basats 

en caigudes prèvies, la medicació, els dèficits sensorials, l’estat mental i la marxa. 

Valors de tres o més punts indiquen alt risc de caiguda. 

 

o Taula de Valoració de les Capacitats Psicomotrius: basades en diferents 

paràmetres que valoren el nivell de dificultat del subjecte a l’hora de realitzar una 

activitat. Puntuacions de 0 a 6 denoten un nivell psicomotriu baix; de 7 a 11 un nivell 

mig i de 12 a 16 un nivell alt. 

 

o Valoració de la motricitat:  Valora si el subjecte és independent o dependent a 

l’hora de realitzar qualsevol desplaçament utilitzant la seva ajuda habitual (bastó, 

caminador, ...). 

 

o Valoració de les activitats aeròbiques: Es basen en un treball cardiovascular, 

respiratori i de resistència aeròbica. 

 

o Taula de Valoració Funcional:     

- Balanç Muscular (BM): Valora la força muscular a nivell d’extremitats superiors, 

inferiors i tronc. 

- Balanç Articular (BA): Valora el recorregut / moviment articular a nivell 

d’extremitats superiors, inferiors i columna vertebral (cervical, dorsal i lumbar) 
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17. ANNEX 3: LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

  

 
 

                

   

  

 

 


