
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

MEMÒRIA  201MEMÒRIA  201MEMÒRIA  201MEMÒRIA  2017777    

    

    

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

ASSOCIACIÓ  D’ ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMPASSOCIACIÓ  D’ ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMPASSOCIACIÓ  D’ ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMPASSOCIACIÓ  D’ ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMP    

Entitat  declarada d’Utilitat Pública JUS/3230/2009Entitat  declarada d’Utilitat Pública JUS/3230/2009Entitat  declarada d’Utilitat Pública JUS/3230/2009Entitat  declarada d’Utilitat Pública JUS/3230/2009    
    

 



   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3 

 

ÍNDEX 

 

1. PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ; p 7 

2. ÀREA SOCIAL;  p 8 

2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES; pàg. 9 

2.1.1. Informació, Orientació i Assessorament 

2.1.2. Sensibilització i Conscienciació 

2.1.2.1. Dia Mundial. 21 de setembre 

2.1.2.2. Conferències Baix Camp 

2.1.2.3. Tallers educatius a les escol·les 

2.1.2.4. Fira de mostres 

2.1.2.5. Venda de Roses Sant Jordi 

2.1.2.6. Altres campanyes de sensibilització i concienciació 

 

2.2. RESULTATS OBTINGUTS; pàg. 11 

2.2.1. Informació, Orientació i Assessorament 

2.2.2. Sensibilització i Conscienciació 

2.2.2.1. Campanya Dia Mundial 

2.2.2.2. Conferències Baix Camp 

2.2.2.3. Tallers educatius a les escol·les 

2.2.2.4. Fira de mostres 

2.2.2.5. Venda de Roses per Sant Jordi 

2.2.2.6. Altres campanyes de sensibilització i concienciació 

 

 

3. ÀREA CUIDADOR; pàg 22 

3.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES; pàg. 23 

3.1.1. Grup psicoeducatiu de familiars cuidadors 

3.1.2. Altres sessions formatives per a cuidadors 

3.1.3. Taller d’entrenament de la memòria 

3.1.4. Activitats de caire social i cultural 

 

3.2. RESULTATS OBTINGUTS; pàg. 25 

3.2.1. Grup psicoeducatiu de familiars cuidadors 

3.2.2. Altres sessions formatives per a cuidadors 

3.2.3. Taller d’entrenament de la memòria 

3.2.4. Activitats de caire social i cultural 

 

 

4. ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU SAN RAFAEL; pàg 35 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES; pàg. 36 

4.1.1. Serveis que integren el Programa d’Atenció Integral San Rafael; pàg. 36 

4.1.1.1. Programa per a persones amb trastorn neurocognitiu (PECIFF); pàg. 38  



   4 

 

4.1.1.1.1. Àrea Neuropsicològica i tallers cognitius; pàg. 38 

4.1.1.1.2. Àrea Fisioteràpia i tallers físic funcionals; pàg. 39 

4.1.1.1.3. Àrea d’estimulació Emocional; pàg. 40 

4.1.1.1.4. Estimulació computaritzada; pàg. 40 

4.1.1.1.5. Atenció i estudi d’AVD’s; pàg. 41 

4.1.1.1.6. Àrea Infermeria:  Servei d’Infermeria/ Servei Menjador; pàg. 43 

4.1.1.1.7. Servei d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega dels cuidadors familiars; pàg. 43 

4.1.1.1.8. Orientació i Acompanyament Familiar; pàg. 44 

4.1.1.2. Tallers de memòria per a persones amb alteracions de la memòria o deteriorament 

cognitiu lleuger; pàg. 45 

4.1.1.3. Servei d’Ajuda a Domicili; pàg. 46 

4.1.1.4. Prevenció i Atenció a sobrecàrrega dels cuidadors professionals; pàg. 47 

 

4.2. RESULTATS OBTINGUTS; pàg. 47  

4.2.1. Espai San Rafael (PECIFF); pàg. 47  

4.2.1.1. PECIFF. Programa d’estimulació per a persones amb trastorn neurocognitiu; pàg. 47  

4.2.1.1.1. Població atesa; pàg. 48  

4.2.1.1.2. Perfil de població; pàg. 49  

4.2.1.1.3. Àrea neuropsicològica; pàg. 53  

4.2.1.1.4. Àrea d’Estimulació Emocional; pàg. 55 

4.2.1.1.5. Estimulació computaritzada; pàg. 55 

4.2.1.1.6. Atenció i estudi de les AVD’s; pàg. 56  

4.2.1.1.7. Festes i sortides; pàg. 60  

4.2.1.1.8. Orientació i Acompanyament familiar; pàg. 60  

4.2.1.1.9. Servei d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega dels cuidadors familiars ; pàg. 60 

 

4.2.1.2. Tallers de memòria per a persones amb alteracions de la memòria o deteriorament 

cognitiu lleuger; pàg. 61 

 

4.2.2. Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (PECIFF); pàg. 62  

4.2.2.1. Població atesa; pàg. 62  

4.2.2.2. Perfil de població; pàg. 63  

4.2.2.3. Àrea neuropsicològica; pàg. 68  

4.2.2.4. Àrea físic funcional; pàg. 71  

4.2.2.5. Àrea d’Estimulació Emocional; pàg. 74 

4.2.2.6. Estimulació computaritzada; pàg. 75 

4.2.2.7. Atenció i estudi de les AVD’s; pàg. 76  

4.2.2.8. Teràpia i Activitats Assistides amb Animals. 4 Potes; pàg. 78  

4.2.2.9. Festes i sortides; pàg. 82  

4.2.2.10. Àrea d’infermeria; pàg. 83  

4.2.2.11. Servei Menjador; pàg. 90  

4.2.2.12. Servei d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega dels cuidadors familiars; pàg. 91  

4.2.2.13. Orientació i Acompanyament familiar; pàg. 92  

4.2.2.14. Resultats d’enquesta de satisfacció resposta pels familiars cuidadors; pàg. 92  



   5 

 

4.2.3. Servei d’Ajuda a Domicili (PECIFF); pàg. 95 

4.2.3.1. Població atesa; pàg. 95 

4.2.3.2. Perfil de població; pàg. 97 

4.2.3.3. Serveis realitzats; pàg. 102 

4.2.3.4. Adequació de la llar i ajudes tècniques; pàg. 103 

4.2.3.5. Resultats d’enquesta de satisfacció SAD 2017; pàg. 104  

 

 

4.2.4. Prevenció i atenció a la sobrecàrrega dels cuidadors professionals; pàg. 107  

4.2.5. Inspecció al Programa San Rafael (PECIFF); pàg. 107 

4.2.6. Formació de la plantilla del Programa San Rafael; pàg. 107  

 

 

5. ÁREA DE FORMACIÓ; pàg. 110  

5.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES; pàg. 111  

5.1.1. VI Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

5.1.2. Alumnes en Pràctiques 

 

5.2. RESULTATS OBTINGUTS; pàg. 112  

5.2.1. VI Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

5.2.2. Alumnes en Pràctiques 

 

 

6. ÁREA DE VOLUNTARIAT; pàg. 115 

6.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES; pàg. 116  

6.1.1. El Grup de persones voluntàries 

6.1.2. Metodologia i acollida del voluntari 

 

6.2. RESULTATS OBTINGUTS; pàg. 117 

6.2.1. Perfil grup de voluntaris 

6.2.2. Àmbits d’actuació i hores dedicades 

6.2.3. La formació del Voluntariat 

 

 

7. ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS I COL·LABORADORS, REFERENTS A DIFUSIÓ, 

COORDINACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ; pàg. 121  

7.1. Reunions d’interès 

7.2. Actes solidaris i culturals d’entitats/grups col·laboradors diversos en els quals ha 

assistit/ participat l’Associació 

 

 

8. MITJANS DE COMUNICACIÓ I ALTRES MITJANS DE DIFUSIÓ; pàg. 127  

8.1. Premsa 



   6 

 

8.2. Ràdio 

8.3. Televisió 

 

9. GRAU O NIVELL DE COMPLIMENT EFECTIU DELS OBJECTIUS ESTATUTARIS; pàg. 130  

 

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; pàg. 131  

 

10.1. Àrea Social 

10.2. Àrea Cuidador 

10.3. Àrea d’atenció Integral a la persona amb trastorn neurocognitiu Programa San Rafael  

10.4. Àrea de Formació 

10.5. Àrea de Voluntariat 

10.6. Altra informació d’interés 

 

11. MITJANS PERSONALS DELS QUE DISPOSA L’ENTITAT, AMB EXPRESIÓ DE LA PLANTILLA DE 

PERSONAL; pàg. 139  

11.1. Plantilla Contractada 

11.2. Personal Autònom 

11.3. Empreses subcontratades i contractades puntualment 

11.4. Col·laboradors 

11.5. Voluntaris 

 

12. MITJANS MATERIALS I RECURSOS AMB ELS QUE COMPTA L’ ENTITAT; pàg. 140  

 

13. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2017. SUBVENCIONS APROVADES; pàg. 141  

 

14. NOMBRE DE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTEGREN  L’ASSOCIACIÓ; pàg. 142  

 

15. ANNEX 1: IMATGES DE LES ACTIVITATS; pàg. 143  

 

16. ANNEX 2: GLOSSARI; pàg. 162  

 

17. ANNEX 3: LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES; pàg. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   7 

 

 

 

1. PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Nom: Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

 

NIF: G-43737733 

Direcció fiscal/social: Avda Castellvell, 18, baixos 

Localitat: Reus 

CP: 43206 

 

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 (VI Jornades sobre l’Alzheimer i CineForum)  

Conferències Baix Camp 

Conferències Ensenyament 

Fira de mostres 

Presentació del Calendari Solidari dels Mossos d’Esquadra. FAFAC 

Venda de Roses Sant Jordi 

Reus Ajuntament Solidari 
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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 neurològica (Unitat de Demències a l’ Institut 

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

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

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

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

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

com privada, com del tercer sector.  

 

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

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

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

 

Amb la motivació d’arribar als diferents municipis de la comarca, l’Associació porta a terme el 

projecte Apropant-nos al Baix Camp, a partir d’aquest projecte tenim un acord amb ABS 

Riudoms. La treballadora social de l’Associació acudeix al cap de Riudoms cada tercer dijous de 

cada mes en horari de 09.00 a 14.00h. Els costos del servei els afronta en la seva totalitat 

l’Associació. 

 

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.  

 

Degut al tancament dels serveis de l’Associació d’AFA Tarragona hem assumit des d’octubre 

persones cuidadores que han acudit al nostre servei des del territori de Tarragona. 
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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, enguany, es van portar a terme el dia 19 de setembre. 

 

La Campanya de Sensibilització del DIA MUNDIAL 2017 ha estat la següent: 

- 18/09/2017: Cine Forum: Siempre Alice 

- 19/09/2017: VI Jornades d’Alzheimer de Reus i Baix Camp. Realitzades a l’aula magna 

de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili 

- 21/09/2017: Taules informatives i recollida de fons al carrer;  

 

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. 
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2.1.2.3. Tallers educatius a les escol·les 

 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és 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 2017-2018, recull de les activitats i els recursos educatius promoguts per les 

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

de l’Ajuntament de Reus).  

 

Les sessions formatives de conscienciació les ha portat a terme la Patricia Sanchez, educadora 

social del Programa San Rafael de l’Associació, la professional ha anat acompanyada per la M 

Teresa Besora, presidenta de l’Associació, o per l’Amparo Serrano, vocal. 

 

 

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”. 

 

47a edició d’EXPROREUS 

Ubicació: firaReus, AV. De Bellissens, 40 

 

 

2.1.2.5. 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.  

 

 

2.1.2.6. Altres campanyes de sensibilització i concienciació 

 

Es van realitzar altres actes de sensibilització i conscienciació que s’especifiquen als resultats. 

 

 

2.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

2.2.1. Informació, Orientació i Assessorament 

 

S’han realitzat 152 entrevistes, de les quals 148 entrevistes han estat adreçades a 

persones/cuidadors i 4 adreçades a estudiants. 

 

Des del servei s’han atés a un total de 201 persones/cuidadors, més 4 estudiants, les dades 

següents se centren en les persones/famílies, en les dades no hem inclós als estudiants.  

De les entrevistes, s’han realitzat un 7% a l’ABS Riudoms, dins del projecte “Apropar-nos al 

Baix Camp”. 
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El Servei d’Informació 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 

com, el fet de pensar en estratègies d'afrontament davant la situació concreta.  

 
El perfil de la persona que acudeix al servei és: 
74% dones, 59% de la ciutat de Reus, el grup de parentiu majoritari es el filial (59%), 
seguidament per la parella sentimental (17%). L'edat mitjana és de 55 anys.  
 
De les persones que han vingut al Servei: un 27% han vingut pel boca orella, un 30% per les 
activitats de l’Associació i/o  conèixer-nos a traves del web de l’entitat i un 7% de les persones 
acudeixen al servei per haver-nos conegut a traves de la EAIA de Trastorns Cognitius (Institut 
Pere Mata). 
 
Seguidament mostrem aquestes dades en gràfics: 
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2.2.2. Sensibilització i Conscienciació 

 

2.2.2.1. Campanya Dia Mundial 

 

CINE FÒRUM: SIEMPRE ALICE 

 
Dia: 18/9/2017  
Horari: De 19.30h a 21.30h  
Lloc: Centre de Lectura de Reus  
Assistents: 25 persones (cuidadors, familiars i persones de la societat interessades)  
Comentari: Amb motiu del dia mundial del Alzheimer (21 de setembre) es va celebrar uns dies 
abans un cine fòrum al Centre de Lectura de Reus. Aquesta activitat va comptar amb la 
col·laboració i participació activa de 4 cuidadors a la taula principal. A través de la visualització 
d’algunes escenes concretes de la pel·lícula “Sempre Alice” van expressar la seva experiència i 
vam debatre sobre els següents temes: 
 

- Primeres senyals d’alarma de la malaltia  
- Diagnòstic i reacció 
- Com afecta la malaltia a la família  
- Com se sent una persona amb Alzheimer   

 
Agraïm molt especialment la implicació dels cuidadors en aquesta activitat tan gratificant i de 
conscienciació per a tota la societat. Els diferents testimonis van aportar una vivència diferent, 
única a cada cas, d’una mateixa malaltia.   
 

 

LES TAULES INFORMATIVES I DE RECOLLIDA DE FONS AL CARRER  

Pel 21 de setembre, dia Mundial de l’Alzheimer,  es va instal·lar a la Plaça Prim tres taules sota 
una carpa, en horari de 10.00h a 20.00h. A part de la Junta, socis i treballadors del Programa, 
aquest any, hi va haver la col·laboració d’un grup d’amics de part dels socis, els quals ens van 
donar molt de suport, gràcies a elles es va poder fer una gran difusió i es van recollir 2.020 
euros. 
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Els encarregats de les taules van donar informació als qui estigueren interessats i van repartir 

tríptics de l’Associació.  

 

 

2.2.2.2. Conferències Reus i Baix Camp  

 

Data: 07/02/2017 

Hora: 15.30h – 17.00h 

Lloc: IES Gaudí, Primer i segon d’Integració Social 

Assistents: 30 alumnes 

Ponent: Patricia Sanchez, educadora social Associació 

 

Data: 01/03/2017 

Hora: 18.30h – 19.30h 

Lloc: URV Facultat d’Educació. Terecer i quart d’Educació Social 

Assistents: 40 alumnes 

Ponent: Patricia Sanchez, educadora social Associació 

 

Data: 11/10/2017 

Hora: 11.40-13.00h 

Lloc: Cicle Formatiu Valls  

Assistents: 19 alumnes 

Ponent: Anabel Beltrà, terapeuta ocupacional 

 

 

2.2.2.3. Tallers educatius a les escol·les 

 

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, com a segon any consecutiu, formar part del Projecte 

Educatiu de la Ciutat de Reus (ARE). 

 

Al 2017 hem realitzat les següents activitats/xerrades: 

Dia Horari Lloc Assistents 

12/1/17 De 9 a 11h Escola Isabel Besora Quart A. Primària 

19/1/17 De 8.30 a 10.30h Escola Mowgly Sisè de primària 

26/1/17 De 9 a 11h Escola Isabel Besora Quart B. Primària 

2/2/17 De 9 a 11h Escola Isabel Besora Quart C. Primària 

9/2/17 De 11 a 13h  Escola Pompeu Fabra Cinquè de primària 

16/2/17 De 11 a 13h  Escola Pompeu Fabra Sisè de primària 
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20/1/17 De 11.25 a 13.25h Escola La Salle Tercer i quart d’ESO  

23/3/17 De 9 a 11h Escola Internacional 

del Camp 

Cinquè i sisè de 

primària 

16/11/17 De 9 a 11h Escola Mowgly Cinquè de primària 

23/11/17 De 9 a 11h  Escola Pompeu Fabra  Quart de primària  

 

Descripció de les xerrades:  

 

PROPOSTA 1: Explicació als nens, “com funciona el sistema nerviós i que li passa a l’avi quan 

te Alzheimer” 

 

Edat: Educació primària 

Nombre de participants: 220 alumnes, 11 escol·les. 

Durada: 1h 30 min  

 

Desenvolupament 

 

Primera part (presentació del participants): Tots en cercle ens llançarem una pilota, dient el 

nostre nom quan la agafem i passant-la a un company a continuació. Així fins que tots diguem 

el nostre nom.  

 

Segona part (presentació del sistema nerviós central i de la malaltia d’ Alzheimer): 

Descriurem el sistema nerviós central a través d’una imatge. Explicarem breument que el 

cervell és el director del nostre cos, dirigeix i controla tot el que fem. És mes ràpid i potent que 

un ordinador. És gran, ocupa la meitat superior del cap. Té l’aspecte d’una esponja gris, 

arrugada i tova. Els hi direm que pesa 1400 grams en una persona adulta. A continuació 

explicarem que el nostre cervell està armat de 100.000.000 milions de neurones, que són 

cèl·lules microscòpiques amb petites ramificacions que connecten unes neurones amb altres. 

Les neurones es comuniquen missatges entre elles, a través d’impulsos nerviosos (sinapsis). Es 

a dir, diuen al cervell el que té que fer per a que podem realitzar activitats fàcilment i sense 

pensar: com vestir-se, anar amb bicicleta o jugar al futbol. Gràcies al cervell i a la bona i ràpida 

comunicació de les seves neurones podem parlar, pensar, tindre memòria, córrer, saltar etc… 

Que li passa al cervell si està malalt? A la persona que té Alzheimer li van apareixent unes 

plaques que van recobrint tot el cervell. Les neurones comencen a funcionar amb menys 

eficàcia. Es comuniquen entre elles cada cop pitjor i més lentament fins que finalment deixen 

de funcionar. Per aquest motiu al cervell cada cop li costa més pensar, parlar, tindre memòria, 

vestir-se o pentinar-se. Perquè cada cop hi ha menys neurones que diguin al cervell com ho té 

que fer. Es el que li passa a les persones amb Alzheimer. Tenen dificultats perquè el cervell i les 

seves neurones no funcionen bé, i van desaprenent i oblidant tot el que havien après al llarg 

de la vida. Nosaltres els podem ajudar a recordar, igual que els nostres pares i professors ens 

ensenyen coses noves, amb amor i respecte.  
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Tercera part (dinàmica “representació del funcionament d’un sistema nerviós sa i un sistema 

nerviós amb Alzheimer): Representarem el funcionament del sistema nerviós amb la 

participació del nens. La monitora simularà apropar un dit a una agulla i punxar-se, com li ha 

fet mal la retirarà ràpidament, però, per què passa això? Pel bon funcionament del nostre 

sistema nerviós que a continuació es representarà. Se li demanarà als nens que formin un 

cercle (ells seran les neurones) i un altre nen es col·locarà davant del cercle sent el cervell. La 

monitora tornarà a apropar el dit a l’agulla i preguntarà als nens quin missatge tenen que fer 

arribar en cadena al cervell. El missatge que tenen que transmetre ràpidament entre elles 

(neurones) fins arribar al cervell és: S’està punxant i fa mal. Quan aquesta informació arribi al 

cervell aquest ordenarà al braç de la monitora el que té que fer: Retirar el braç. Com la 

informació ha arribat ràpid la monitora retirarà el dit automàticament sense fer-se massa mal. 

Però, que passaria en el cas d’un sistema nerviós amb Alzheimer? Es recordarà que les 

neurones deixen de funcionar a poc a poc, fins que no poden realitzar la seva funció 

(transmetre missatges). Representarem aquesta situació també. Els nens que representin les 

neurones no funcionals s’assentaran al terra. Les funcionals es quedaran de peu i tornaran a 

transmetre el missatge, però aquesta vegada es trobaran que tenen que córrer fins la següent 

neurona funcional per comunicar el missatge, ja que les del costat no funcionaran. La 

informació per tant arribarà més tard al cervell, el qual donarà l’ordre més tard al braç. Què ha 

passat? (preguntarem als nens) La persona s’ha fet més mal pel funcionament deficient del seu 

sistema nerviós: no ha reaccionat amb la mateixa eficàcia que un sistema nerviós sa.  

 

Quarta part (com podem ajudar a la persona amb Alzheimer?): En rotllana, la monitora llegirà 

un petit relat sobre una nena que ajuda al seu avi amb Alzheimer d’una manera concreta. 

Després de la lectura la monitora explicarà que cada persona amb Alzheimer és diferent i 

necessita ajuda de diferents maneres. Preguntarem als nens: com podem ajudar a una persona 

que no recorda una paraula? Com podem ajudar a una persona que perd una mica l’equilibri al 

caminar? Com podem ajudar a una persona que li costa agafar la cullera per menjar?, etc. 

L’objectiu és que els nens reflexionin, prenguin consciència de com poden ajudar i aportar el 

seu granet de sorra…desprès d’haver entès una mica la malaltia.  

 

Cinquena part (presentació del vídeo del centre i aclariment de dubtes) 

 

PROPOSTA 2: Explicació als nens, “Que li passa a la persona quan té Alzheimer” 

Edat: 12-16 anys (ESO) 

Nombre de participants: 40 alumnes , dos aul·les 

Durada: 1h 30 min  

 

Desenvolupament  

 

Visualització de diferents fragments de la pel·lícula “Sempre Alice”. A través d’aquesta 

visualització reflexionarem sobre la malaltia d’ Alzheimer des de les primeres fases i com 

afecta a la persona a nivell personal, familiar, social i laboral.  

L’objectiu principal és, a traves del recurs del cine, establir una dinàmica interactiva dels 

participants, descobrint i reflexionant sobre aquesta realitat en la societat.  
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Finalment, desprès de la visualització i reflexió, cada alumne escriurà lliurament després de la 

següent frase: “Si jo fos Alice...”. Amb l’objectiu d’empatitzar, un valor molt important a 

transmetre sempre, i molt especialment en la malaltia d’ Alzheimer.   

Al finalitzar, presentarem el vídeo del centre especialitzat de l’Associació i aclarirem dubtes.  

 

Avaluació del professorat. Ítems valorats de 1 (totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord): 

 

1. Participar en aquest taller els hi ha assemblat interessant al alumnat.   

2. El nivell de participació de l’alumnat ha sigut alt.  

3. El tema ha sigut exposat amb claredat i amb un llenguatge adequat per al alumnat.  

4. L’alumnat ha gaudit de l’activitat pràctica.  

5. L’alumnat ha pogut resoldre dubtes, preocupacions i pors que tenien sobre la 

malaltia.  

6. La durada de l’activitat ha sigut l’adequada.  

7. Els recursos utilitzats durant l’activitat han sigut els adequats.  

8. Tornaríeu a repetir l’experiència el curs 2017-2018 amb altres grups classe?  

9. Us semblaria positiu realitzar una activitat conjunta entre l’alumnat i les persones 

del nostre centre? 

 

 

 

Comentari:  

La gràfica mostra uns resultats molt positius. El professorat valora en un 4,5 sobre 5 l’ interès, 

el nivell de participació i el gaudiment de l’activitat pràctica de l’alumnat. En un 4,75 sobre 5 

s’observa que el professorat valora que el tema ha sigut exposat amb claredat i que l’alumnat 

ha pogut resoldre dubtes, pors i preocupacions sobre la malaltia. En un 4,375 sobre 5 els 

recursos utilitzats durant l’activitat es consideren els adequats. Finalment, en un 5 sobre 5 s’ha 

valorat que la durada de la xerrada es la adequada. A més a més totes les escoles coincideixen 
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en repetir l’experiència al curs 2017-2018 i en participar en una activitat comú (alumnat i avis), 

tipus manualitats, jocs, llegir llibres o activitats musicals.  

Volem destacar que la Escola Sant Pau, desprès de la xerrada, tant la classe de cinquè com 

de sisè, va vindre al centre i es va produir un intercanvi generacional molt bonic. Els nens van 

cantar cançons als avis i a l’inrevés. Vam compartir moments de ball, de tocar instruments i 

sobretot de moltes emocions. Els nens van empatitzar moltíssim i van transmetre moltíssima 

alegria i il·lusió a les persones del centre.  

 

A continuació reescrivim els comentaris i observacions del professorat en les enquestes de 

satisfacció:  

“Des de la Salle Reus us volem agrair moltíssim la vostra col·laboració en els nostres 

projectes d’ Aprenentatge - Servei. 

El curs passat vam realitzar un APS que va ser un èxit! Contents els professors i 

contentíssimes els alumnes que van realitzar-lo! Esperem que aquest curs torni a sorgir un 

nou projecte entre l’alumnat 

Desitgem seguir així en els propers cursos.” 

“És una xerrada molt interessant pels nens ja que no tenen molta informació sobre l’ 

Alzheimer i d’aquesta forma entenen una mica més que passa i resolen els dubtes que 

tenen” (Escola Mowgly).  

“Molt entretingut i educatiu. Experiència per repetir!” (Escola Internacional del Camp).   

“Per un costat, parlant amb els professors que imparteixen medi, ens han comunicat que ha 

sigut un taller molt encertat ja que han pogut relacionar continguts treballats prèviament 

amb el sistema nerviós. Per altre costat, com tutores pensem que es una activitat molt 

enriquidora, que desperta moltes emocions i sentiments en els nostres alumnes. A mes a 

mes hem pogut observar molta empatia i sensibilitat cap a les persones que pateixen 

aquesta malaltia. En conclusió, la valorem molt positivament. Tal i com comentem, als nens i 

nenes els hi agradaria molt fer una visita al centre, ja ens diràs si es possible fer-la”(Escola 

Sant Pau).  

 

“Una de les participants va expressar que aquesta presentació ha reafirmat el sentit 

d’estudiar el grau d’Educació Social” (Universitat Rovira i Virgili).  

“La xerrada va captivar a tots els que estàvem escoltant. Gràcies per tot” (IES Gaudí).  

 

En definitiva, l’inici d’aquest projecte des del principi ha tingut molt bona acollida a la 

comunitat educativa a través de  l’oferta ARE 2016-2017 i 2017-2018, el recull de les activitats i 

els recursos educatius promoguts per les diferents àrees i serveis municipals adreçats als 

col·legis i instituts. Desprès de l’experiència i d’haver valorat les enquestes de satisfacció per 

part del professorat creiem fermament en donar-li continuïtat i ampliar el projecte.  
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2.2.2.4. Fira de mostres 
 
DIES:  11, 12, 13, 14 i 15 d’octubre 2017 
HORARI: de les 11.00 a les 21.00h 
 
Aquest any es va tornar a anar a l’ExproReus. Per cobrir l’estand a part de la Junta, socis i 
treballadors es va poder comptar un altre cop amb un grup d’amics de part dels socis, que a 
més, van donar diverses manualitats fetes per elles per poder-les vendre. A l’estand es va 
donar información sobre la malaltia i els serveis que ofereix l’Associació, a més a més es van 
vendre polseres QR, calendaris solidaris dels mossos d’esquadra, loteria, manualitats i 
crispetes. 
 
 

2.2.2.5. 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.  L’Associació enguany s’ha ubicat en diversos espais: 
  
Plaça Sant Pere, Reus 
Gasolinera de les Ànimes, Reus 

Esglèsia Sant Joan, Reus 

 

Col·laboradors d’ usuaris i familiars, treballadors, membres de la junta, socis, voluntaris, en 

creació de flors i altres manualitats. També vàrem tenir la col·laboració de la Llibreria: Araceli 

(c/ del Vent Reus) 

 

Es van vendre mes de 200 roses fetes a mà, es van regalar punts de llibre fets per l’Associació, 

i, també, es van vendre 3 llibres “Día a día con la Enfermedad de Alzheimer”. A la gasolinera es 

van vendre roses naturals. Varem recaudar 1.500€. 

 

 

2.2.2.6. Altres campanyes de sensibilització i concienciació 

 

TAULA INFORMATIVA A ERMITA DE PUIGCERVER 
03/06/2017 
Participen: Voluntari, Doctor Creus, i dos membres de la junta Teresa Besora i la Francesca 
Jové. Van anar a l’Ermita de Puigcerver per donar a conèixer l’associació aprofitant que es 
feien diversos actes, es van fer 2 socis. 
 
 
TAULA INFORMATIVA A L’ ESGLÈSIA CRIST REI 
11/06/2017 
Participen: Dr. Creus i tres col·laboradors 
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PARC CENTRAL EROSKI (TARRAGONA) 

Del 24 de novembre al 8 de desembre 

Acció Solidària a favor de la lluita contra l’Alzheimer. El Parc Central, a partir de pujar fotos al 

Instagram dels clients del Parc Central, per cada foto 1€, al finalitzar la campanya la recaudació 

es repartirà equitativament entre les dos associacions. 

La Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp (AARBC) y la Associació Familars d’Alzheimer 
Terres de l’Ebre (AFATE). 

Nosaltres vam estar al Parc Central del 23 al 30 de noviembre. 

Es van recaudar 1.500€, dels quals el 50% es destinaran al projecte de cada associació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   22 
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3.1.DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

3.1.1. Grup Psicoeducatiu 

 

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

com físics, que pateixen les persones amb la malaltia 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 al 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.  

 

Amb la motivació d’arribar als diferents municipis de la comarca, l’Associació porta a terme el 

projecte Apropant-nos al Baix Camp, a partir d’aquest projecte tenim un acord amb ABS 

Hospitalet de l’Infant, mensualment l’educadora social es desplaça a l’Hospitalet de l’Infant per 

a portar a terme un grup psicoeducatiu per a cuidadors de persones amb Alzheimer o altres 

demències. El grup es porta a terme cada segon dijous de cada mes. Els costos d’aquesta 

activitat els assumeix integrament l’Associació. 

 

L’objectiu d’aquesta proposta és oferir suport i formació per aprendre a conviure amb la 

malaltia i a disminuir el nivell de sobrecàrrega dels cuidadors. Es pretén potenciar un procés de 

reflexió per aconseguir major competència, major capacitat per prendre decisions i augmentar 

l’autonomia i l’autoestima. El grup està obert a tota persona cuidadora que s’apropin al grup.  

 

Aquest grup ha tingut continuïtat durant l’any 2017, consolidant-se i obrint-se a nous 

cuidadors/es.  

 

 

3.1.2. Altres sessions formatives per a cuidadors 

 

Durant l’any s’han realitzat algunes sessions formatives adreçades als cuidadors/es. Les 

detallem als resultats. 

 

 

3.1.3. 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 temps 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. 
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Aquest taller, també, 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: 

- MEC (Mini Examen cognitivo de Lobo) 

- Test del Rellotge. 

- PFEIFFER 

- Subtest PIEN: Orientació Autopsíquica 

- Subtests WAIS-IV: Dígits, cubs 

- Subtests VOSP: Localització de números  

- Figura Complexa de Rey 

- Test de memòria de Buschke 

- Test d’aprenentatge audio-verbal de Rey 

- Test de denominació de Boston 

- Test de rellotges de Lúria 

- Figures sobreposades de Poppelreuter 

- Stroop 

- Symbol Digit Modality Test 

- Trail Making Test A i B 

- Evocació categorial semàntica i fonètica, praxis premotores 

- HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

 

En la valoració global de resultats s’han tingut en compte dos d’aquests instruments: el MEC i 

el HADS. 

 

 

3.1.4. 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 psicoeducatiu de familiars cuidadors de persones amb Alzheimer 

 

3.2.1.1. GRUP PSICOEDUCATIU REUS 
 
Lloc: Espai Sant Rafael  
 
Horari: Cada dimarts, de 9.30 a 11h  
 
Nombre total de sessions realitzades: 31 sessions.  

 
- Del 3 de gener al 27 de juny del 2017 s’han realitzat 18 sessions. 
- Els mesos de juliol i agost del 2017 es va realitzar un descans degut al període estival i 

vacacional.  
- Del 5 de setembre al 19 de desembre del 2017 se han realitzat 13 sessions.  

 
 
Nom de les sessions realitzades  

 
- Prestacions socials 
- L’impacte de la malaltia d’Alzheimer a la família: canvi de rols i conflictes 
- Els nens: paper actiu a la malaltia d’Alzheimer  
- Cuidar del que cuida: necessitats i drets del cuidador principal. Factors protectors de la 

sobrecàrrega 
- L’assertivitat: tècniques per ser mes assertiu 
- L’estrès i el síndrome burnout. Tècniques d’afrontament 
- Sessió de relaxació progressiva  
- Dinàmiques per al control de pensaments negatius 
- Dinàmiques per dirigir l’atenció cap a aspectes positius  
- Introducció a la meditació. Exercici pràctic  
- L’autoestima: l’art de acceptar-se a un mateix. Exercicis pràctics 
- Introducció al ioga. Exercici pràctic 
- Dinàmiques per a potenciar la rissa i el bon humor 
- Pràctica de artteràpia per potenciar el benestar emocional i la creativitat 
- L’estimulació basal. Que es i pràctica  
- L’escriptura per potenciar el benestar emocional i la creativitat  
- Benvinguda i acollida desprès del període estival  
- Identificació y resolució de conflictes  
- Teràpia d’estimulació emocional I  
- Dinàmica “a la seva pell”  
- Conseqüències personals en els cuidadors. Identificar l’ajuda personal 
- Conseqüències socials en els cuidadors. Identificar l’ajuda social  
- Consells pràctics sobre les activitats de la vida diària  
- Les àrees de seguretat del cuidador 
- Pràctiques d’assertivitat 
- Dinàmica: nou i diferent, però es un problema? 
- Teràpia d’estimulació emocional II  
- Visita a la exposició Sorolla de la Caixa Fòrum de Tarragona  
- Calçotada 
- Risoteràpia*  
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- Musicoteràpia per cuidadors I*  
- Musicoteràpia per cuidadors II*  
- Ruta de senderisme al Cap Gros *  
- Conferència teatralitzada “Sexe de cine”*  
- Dinar d’acomiadament abans de les vacances d’estiu   

 
Les sessions en negreta corresponen a les activitats lliures proposades per els participants del 
grup (proposta de cuidadors), les indiquem en apartats diferents ja que van assistir, a més a 
més, cuidadors que no formen part del grup de psicoeducació a més que en aquestes activitats 
els cuidadors acudien amb els seus familiars amb la malaltia d’Alzheimer o altra demència. La 
resta de propostes han consistit en prendre cafè i parlar espontàniament sobre algun tema 
iniciat pels cuidadors.  
 
Durant el mes de juny es van repetir sessions ja realitzades, escollides pels propis cuidadors, 
per a “refrescar” algun tema o per aquelles persones que en el seu moment no van poder 
assistir.  
 
Nombre total de persones que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2017: 20 
persones. 
 
Intensitat de l’assistència:  
Del total de 31 sessions psicoeducatives realitzades s’observa com en una sessió va assistir el 
25%, en un altra el 40% i en altra el 80% de les persones. Durant dos sessions va assistir el 85%. 
Durant tres sessions va assistir el 55%, distintiu d’altres tres sessions on s’observa una 
assistència del 65%. En 4 sessions van assistir el 45% de las persones. Finalment, en 16 sessions 
el 60% de les persones van participar.   
 
La valoració és positiva, ja que es confirma com a la majoria de les sessions (27) l’ intensitat de 
l’assistència és igual o superior al 50%. Mentre que una minoria (5) la intensitat de l’assistència 
és inferior al 50%. La mitjana d’assistència total és del 58,54%. Destacar que del total de 
persones (20) el 60% ha assistit a la totalitat de les sessions realitzades (31) en front a un 40% 
de persones que no han participat continuadament.  
 
A inicis de l’any 2017 d’aquestes 20 persones, 4 han deixat d’assistir al grup. Una per motius de 
salut, altra per causes laborals i les últimes 2 perquè han valorat que no s’adaptaven al 
funcionament d’aquest, fet que s’ha compensat amb 4 noves incorporacions al grup.  
 
Perfil dels cuidadors del grup psicoeducatiu:  

 
- Gènere: El 70% són dones i el 30% homes.  

 
- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 20% són marits, el 60% són 

mullers, el 10% són filles i un 10% no mantenen cap relació de parentesc perquè són 
voluntaris de l’ Associació d’ Alzheimer de Reus i Baix Camp.  
 

- Grups d’edat: 
 

• Entre 20 – 30 anys = 5% 

• Entre 40 – 50 anys = 10% 

• Entre 50 – 60 anys = 20% 

• Entre 60 – 70 anys = 45% 
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• Entre 70 – 80 anys = 5% 

• Entre 80 – 90 anys = 10% 

• Entre 90 – 100 anys = 5% 
 

- Situació laboral: 15% de les persones estan actiu i el 85% de les persones són jubilades.  
 
Escala de satisfacció dels participants respecte al grup psicoeducatiu:  
 
A cada sessió els participants han complimentat una escala de satisfacció, valorant-ne de l’1 
(totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord) els següents ítems:  
 

- Participar en aquest taller m’ha semblat interessant  
- Els temes que hem tractat han sigut del meu interès 
- Els temes han sigut exposats amb claredat 
- M’han agradat els exercicis pràctics realitzats 
- Aquesta experiència em resultarà molt útil  
- He pogut resoldre dubtes o preocupacions 
- Globalment aquest taller m’ha semblat molt be  
- Recomanaria a mes persones aquest taller  

 
S’ha realitzat la mitjana de cada ítem d’un total de 91 qüestionaris, obtenint-ne els següents 
resultats:  
 

 
 
Tal i com s’observa a la gràfica el grau de satisfacció durant les sessions és molt alt, valorant els 
resultats com a molt positius: Amb un 100% (5 a l’escala) estan totalment d’acord en 
recomanar el taller a altres persones. S’observa un 98% d’acord (4,9) en l’interès per participar 
en els tallers, en la valoració global de la sessió com a molt bona i en la consideració de haver 
pogut resoldre dubtes o aspectes que els hi preocupaven. Amb un 96% d’acord (4,8) es 
considera que el tema ha sigut exposat amb claredat i que l’experiència els hi va a resultar útil 
en el dia – dia. S’observa un 92% d’acord (4,6) en l’interès per el tema tractat. Finalment, es 
mostra un 88% d’acord (4,4) per el goig en els exercicis pràctics que s’han realitzat durant les 
sessions.   
 
Per altre costat, mes específicament i en una valoració qualitativa se’ls hi va preguntar quins 
beneficis els hi aporta la seva participació al grup. El consens i el resum de las respostes és el 
següent:  
 

- Els hi ajuda a compartir una situació complicada i sentiments.  
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- Els hi aporta comprensió, alegria, pau, alliberament y menys sensació de soledat.  
- Els hi aporta tranquil·litat, satisfacció, tolerància. Els reconforta i alleuja el poder 

explicar les seves experiències i escoltar als demés.  
- Els hi aporta estar més contents.  
- Els hi aporta major seguretat en el dia - dia.  
- Els hi aporta major benestar i emocions positives.  
- Els hi ha facilitat una major comprensió de la malaltia.  
- Les activitats lliures (proposta de cuidadors) els hi aporta “aire fresc”, relaxació i 

diversió.  
 
També se’ls va preguntar quins aspectes millorarien. Tots els participants van coincidir en que 
no millorarien res, trobant tot molt satisfactori i realitzat tot amb molt d’afecte. Excepte una 
persona que va destacar que li agradaria que en les sessions es procurarà “objectivitzar la 
situació i evitar en la mesura de lo possible la personalització”.  
 
Finalment, se’ls hi va preguntar quins temes els hi agradaria tractar en les pròximes sessions. 
En aquest apartat van expressar que era un grup molt obert i compenetrat en el que es podia 
parlar de qualsevol dubte o problema que tinguessin. No obstant, una persona va expressar 
que creia necessari “fer alguna cosa per estimular la investigació cap a la curació de les 
patologies que tenen els nostres familiars”. Es a dir, tractar temes que parlin sobre la 
investigació actual sobre la malaltia.  
 

 
SERVEI COMPLEMENTARI AL GRUP PSICOEDUCATIU: EL SERVEI DE RESPIR    

 
Des de el 24 de gener del 2017 es va posar en funcionament el servei de Respir. Un servei que 

compleix amb l’objectiu de facilitar l’assistència a aquells cuidadors que no poden deixar sol o 

amb altra persona al seu familiar durant les sessions del grup psicoeducatiu.  

 
Una educadora social i una voluntària atenen als familiars dels cuidadors que assisteixen al 
grup, en altra sala, durant l’hora i mitja de sessió, realitzant activitats entreteniment actiu.  
 
Durant l’any 2017 s’han beneficiat d’aquest servei 7 persones: el 85,7% són homes i el 14,2% 
són dones, d’ entre 60 i 90 anys.  
 

 

3.2.1.2. GRUP PSICOEDUCATIU HOSPITALET DE L’INFANT 

 
Lloc: Centre cultural de l’Hospitalet de l’Infant  
 
Horari: El segon dijous de cada mes, de 9.00h a 10.30h  
 
Nombre total de sessions realitzades: 8 sessions.  

 
- El grup es va iniciar el 13 d’abril del 2017. Es va realitzar un descans al mes d’octubre a 

causa de las vacances de la professional.  
 
Nom de les sessions realitzades  

 
- Benvinguda i acollida. Primeres senyals d’alarma de la malaltia d’Alzheimer.  
- Evolució: pèrdua de capacitats cognitives i físic funcionals.  
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- L’estimulació cognitiva i físic funcional com a tractament no farmacològic de la malaltia 
d’Alzheimer.  

- La comunicació amb la persona en les diferents fases de la malaltia d’Alzheimer.  
- La sexualitat en la malaltia d’Alzheimer.  
- Signes i símptomes conductuals: Les al·lucinacions.  
- Signes i símptomes conductuals: L’agressivitat i el vagabundegi.  
- La soledat del cuidador  

 
Nombre total de persones que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2017: 12 
persones.  
 
Intensitat de l’assistència: 
 
A continuació es mostra una gràfica representativa.  
 

 
 
La gràfica mostra com en la primera sessió va assistir el 100% dels participants, format 
inicialment per 12 persones. A les dos sessions següents van assistir 7 persones (58%). En les 4 
sessions posteriors s’observa una estabilitat amb la participació de 5 persones (42%). I en la 
última sessió realitzada en desembre van assistir només 3 persones (25%).  
 
La valoració que s’extrau no és molt positiva, ja que gradualment el grup ha anat perdent 
intensitat de participació.  
 
El 33% ha assistit a totes les sessions, en front a una majoria, el 66%, que no ha participat de 
manera continuada. La mitjana d’assistència total es del 51%.  
 
Perfil dels cuidadors del grup psicoeducatiu:  

 
- Gènere: 91,6% són dones i el 8,3% són homes.  

 
- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 8,3% són marits, el 50% són 

mullers, el 16,6% són filles i el 25% no manté cap relació de parentesc perquè son 
treballadores d’un centre de dia de L’Hospitalet.  
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- Grups d’edat: 
 

• Entre 20 – 30 anys = 16,6% 

• Entre 30 – 40 anys = 16,6% 

• Entre 40 – 50 anys = 8,3% 

• Entre 50 – 60 anys = 8,3% 

• Entre 60 – 70 anys = 16,6% 

• Entre 70 – 80 anys = 33,3% 
 

- Situació laboral: el 50% de les persones estan en actiu i l’altre 50% de les persones són 
jubilades.  

 
 
Escala de satisfacció dels participants respecte al grup psicoeducatiu:  
 
A cada sessió els participants han complimentat una escala de satisfacció, valorant-ne de l’1 
(totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord) els següents ítems:  
 

- Participar en aquest taller m’ha semblat interessant  
- Els temes que hem tractat han sigut del meu interès 
- Els temes han sigut exposats amb claredat 
- M’han agradat els exercicis pràctics realitzats 
- Aquesta experiència em resultarà molt útil  
- He pogut resoldre dubtes o preocupacions 
- Globalment aquest taller m’ha semblat molt be  
- Recomanaria a mes persones aquest taller  

 
S’ha realitzat la mitjana de cada ítem d’un total de 49 qüestionaris, obtenint-ne els següents 
resultats:  
 

 
 
Tal i com s’observa a la gràfica el grau de satisfacció durant les sessions és molt alt, valorant els 
resultats com a molt positius: Amb un 100% (5 a l’escala) estan totalment d’acord en 
recomanar el taller a altres persones, en la valoració global de la sessió com molt bona i en l’ 
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interès per participar en els tallers. S’observa un 94% d’acord (4,7) en la consideració de que el 
tema tractat ha sigut exposat amb claredat i del seu interès. Amb un 96% d’acord (4,8) es 
considera que l’experiència els hi resultarà útil en el dia – dia. S’observa un 92% d’acord (4,6) 
en haver pogut resoldre dubtes o preocupacions. Finalment, es mostra un 84% d’acord (4,2) 
per el goig en els exercicis pràctics que s’han realitzat durant les sessions.  
 
Per altra costat, més específicament i en una valoració qualitativa se’ls hi va preguntar quins 
beneficis els hi aporta la seva participació al grup. El consens i el resum de les respostes és el 
següent:  

 
- Els hi ajuda a sentir-se mes compresos, al poder parlar de la seva experiència amb 

persones que saben que estan passant per la mateixa situació.  
- Els hi aporta seguretat, al poder expressar-se lliurament en un espai privat i 

confidencial.  
- Els hi alleuja verbalment.  
- Els hi aporta sentir-se mes escoltats.  
- Els hi està facilitant una major comprensió de la malaltia i recursos per tractar amb 

ella.  
 
 
També se’ls hi va preguntar quins aspectes millorarien. Tots els participants van coincidir en 
que millorarien la freqüència de la realització del grup, destacant que un cop al mes no era 
suficient. Com a mínim els hi agradaria que es celebrés 2 cops al mes. A mes a mes, valoren 

que el grup ha anat perdent assistència per aquest motiu i per no disposar del servei de respir, 

como en el grup psicoeducatiu de Reus. Ja que hi ha persones (que van assistir a les tres 

primeres sessions) que no disposen d’altra persona o d’altra recurs on es pugui atendre al seu 

familiar mentre ells assisteixen a la sessió del grup. Es valora que la continuïtat del grup està en 

risc.  

 
Finalment, se’ls hi va preguntar quins temes els hi agradaria tractar en pròximes sessions. En 
aquest apartat van destacar que encara quedava molta programació per davant, la qual troben 
molt completa, y molts temes per tractar, per la qual cosa no es va especificar cap. 
 

 

3.2.2. Altres sessions formatives per als cuidadors 

 

Taller “MUSICOTERÀPIA” 

“GAUDINT DE LA MÚSICA AMB PERSONES AMB DEMÈNCIA. RECURSOS PER A FAMILIARS”  
Dies: 13/1/2017 i 14/11/2017  
Horari: De 11h a 13h  
Lloc: Fundació Reddis de Reus   
Assistents: 13/01/2017: 11 cuidadors, 6 familiars i 3 voluntaris; 14/11/2017: 7 cuidadors i 5 
familiars 
Comentari: Aquest any hem pogut gaudir en dues ocasions d’aquesta activitat. Organitzada 
per la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’ Alzheimer de Catalunya (FAFAC). 
Dues musicoterapeutes especialitzades van explicar a cuidadors i familiars com la música pot 
ser una via de comunicació i una eina per a millorar la qualitat de vida familiar. Van poder 
aprendre i viure una experiència vivencial de les diferents maneres de gaudir-la amb el seu ser 
estimat. Una activitat molt gratificant i emotiva.  
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“SEXE DE CINE”  
Dia: 24/2/2017 
Horari: De 10h a 12h  
Lloc: Fundació Reddis de Reus   
Assistents: 13 cuidadores, 4 familiares y 1 voluntario   
Comentari: L’ institut Incite, va presentar a cuidadors i familiars aquesta obra teatralitzada, 
amb l’objectiu d’informar sobre la sexualitat en general i també com afrontar aspectes 
relacionats amb l’ Alzheimer. Es va fer un recorregut per la sexualitat humana a través dels 
mites que el cine ha gravat en la nostra retina i en el nostre cervell per veure com ens afecten 
en la nostra concepció i vivència del sexe. Va permetre reflexionar sobre la percepció que 
tenim de la sexualitat a la maduresa i molt especialment a la vellesa. Molt interessant!  
 

 
“RISOTERÀPIA”  
Dia: 21/3/2017 
Horari: De 10h a 12h  
Lloc: Fundació Reddis de Reus   
Assistents: 14 cuidadors, 4 familiars i 1 voluntari. 
Comentari: Aquest dia vam realitzar aquesta pràctica grupal organitzada per l’escola de 
risoteràpia de Barcelona. L’objectiu va ser despertar i expressar l’alegria, l’espontaneïtat, la 
creativitat i la complicitat dels cuidadors. Tots vam gaudir de la llibertat i la frescor que porta 
jugar i riure. Amb un conjunt de dinàmiques lúdiques, amb la música com a suport, es va 
generar un ambient alegre i divertit, facilitant l’expressió del potencial creatiu dels participants 
i l’alliberament de l’estrés. Sens dubte va ser una experiència molt amable, expansiva i 
enormement divertida.  

 

 

3.2.3. Taller d’entrenament de la memòria 

 

Població atesa 

El Taller d’entrenament de la memòria ha ofert servei a 10 persones durant l’any 2017.  

 

Perfil de la població 

El grup d’usuaris que s’ha beneficiat d’aquest servei durant el 2017 ha estat format per dones. 

No obstant això, el grup si que és heterogeni en edat: el 10% té una edat inferior als 50 anys; el 

80% se situa a la franja d’edat entre 50 i 70 anys i, el 10% restant, entre els 70 i els 80 anys. 

En referència a la procedència, el 90% resideix a Reus i, el 10% restant, en altres poblacions de 

la província de Tarragona. 

 

Resultats 

En el qüestionari Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) els 85,7% del usuaris puntua 

inferior a 13 punts en la puntuació total, mostrant-se així per sota del punt de tall (13+) i 

indicant una absència d’alteracions de l’estat d’ànim que puguin influir en el seu rendiment 

cognitiu. Per altra banda, el 14,3% dels usuaris puntuen 15 punts, indicant així certa 

simptomatologia ansiosa-depressiva.  

 

Pel que fa el subtest d’ansietat les puntuacions es comprenen entre 2 i 9 punts, essent 

ambdues inferiors al punt de tall (12+), i indicant així absència o lleu simptomatologia ansiosa. 
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En el subtest de depressió, la situació és la mateixa, les puntuacions oscil·lant entre 1 i 7 i per 

tant també se situen per sota del punt de tall (12+).  

 

Aquest resultats no van ser administrat a tots els usuaris del grup, ja que alguns van cursar 

baixa abans de la valoració anual, per tant les dades fan referència a 70% usuaris atesos l’any 

2017.  

 

En els resultats del test MEC (Mini Examen Cognitivo de Lobo), una prova de cribratge que 

mesura la gravetat del dèficit cognoscitiu i que ens permet fer un seguiment del curs dels canvis 

cognoscitius al llarg del temps, el 100% dels usuaris valorats (un 80% del total) presenten una 

puntuació que se situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu de deteriorament cognitiu molt lleu.  

 

 

3.2.4. Activitats de caire social i cultural 

 

“Sortida a l’exposició de Sorolla”  

Dia: 21/2/2017 

Horari: De 10h a 12.30h  

Lloc: Caixa Fòrum de Tarragona  

Assistents: 7 cuidadors, 3 familiars i 2 voluntaris   

Comentari: El transport ens va recollir a les 10h a l’Espai San Rafael i ens vam dirigir cap a la 
Caixa Fòrum de Tarragona. Un cop allà, a les 10.30h, ens van realitzar una visita guiada de 
l’exposició del pintor Sorolla. Un cop finalitzada vam anar a esmorzar a una cafeteria pròxima. 
A les 12h el transport ens va recollir i vam tornar a l’Espai Sant Rafael. Vam gaudir molt de 
l’exposició (l’explicació de les diferents obres va ser molt interessant) i de la companyia. Per als 
cuidadors va ser una trobada molt bonica. 
 
 

 “Calçotada”  

Dia: 4/4/2017 

Horari: De 12.30h a 15.30h  

Lloc: Ermita del Loreto  

Assistents: 10 Cuidadors i 9 familiars 

Comentari: El transport ens va recollir a les 12.30h a l’Espai Sant Rafael i ens vam dirigir cap a 
l’Ermita del Loreto. Un cop allà, vam gaudir d’una boníssima calçotada, a l’aire lliure i en bona 
companyia. Va ser un dia molt bonic. Les fotos així ho mostren.  
 
 

“Ruta al Cap Gros”  

Dia: 23/5/2017  

Horari: De 10h a 16h  

Lloc: Altafulla-Tamarit  

Assistents: 10 Cuidadors i 5 familiars 

Comentari: Aquesta excursió va estar organitzada pel nostre sota vicepresident, Jaume 
Deporta. Va guiar l’excursió i va explicar el món geològic del territori visitat. 
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El transport ens va recollir a les 10.00h a l’Espai Sant Rafael i ens vam dirigir cap a Altafulla per 
iniciar la ruta i visitar el Cap Gros. Al finalitzar la ruta, l’autobús ens va recollir i ens va portar a 
l’Ermita del Loreto per dinar una paella. Va ser un dia molt bonic. Vam gaudir d’uns paisatges 
preciosos, de la millor companyia i d’un bon dinar.  

 

 
Activitat: “Dinar d’acomiadament del grup psicoeducatiu estiu Reus”  
Dia: 27/6/2017 

Horari: De 13h a 15.30h  

Lloc: Restaurant Triant de Reus  

Assistents: 12 cuidadors, 3 familiars i 1 voluntari  

Comentari: Es va realitzar un dinar d’acomiadament amb el grup psicoeducatiu, amb motiu del 
descans als mesos de juliol i agost. Va ser una activitat gratificant per a tots, on s’observava la 
cohesió i la compenetració del grup. Tots es van mostrar molt agraïts els uns amb els altres, 
per les experiències i el suport compartit des de l’inici del grup. Ens vam acomiadar desitjant-
nos un bon estiu y amb ganes de retornar l’activitat al setembre.  
 

Dinar de germanor 

Dia: 13/12/2017 

Horari: 13.00-16.00 

Lloc: Reus Deportiu 

Assistents: 45 persones (cuidadors, familiars, amics) 

 

 

 

 

A TOTES LES SORTIDES HA COL·LABORAT AMB PART DEL COST DEL TRANSPORT L’ENTITAT 

MESTRAL COCEMFE amb el Programa Aire Fresc. MOLTES GRÀCIES. 
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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, CENTRE DIÜRN ESPECILITZAT EN ALZHEIMER, SERVEI D’AJUDA A 

DOMICILI 

 

Àrea Neuropsicològica i tallers cognitius  

Àrea Fisioteràpia i tallers físic funcionals 

Àrea d’estimulació emocional 

Estimulació computaritzada 

Atenció i estudi d’AVD’s 

Àrea Infermeria: Servei d’Infermeria/ Servei Menjador 

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

Orientació i Acompanyament Familiar 

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

cognitius 

Servei d’Ajuda a Domicili 

Prevenció i Atenció a sobrecàrrega dels cuidadors professionals. 
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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.   

 

Aquesta àrea especialitzada de l’associació, per a persones amb trastorn neurocognitiu menor 

i major, principalment tipo Malaltia d’Alzheimer y altres demències, es denominada 

PROGRAMA SAN RAFAEL (Programa PECIFF. Programa d’Estimulació Cognitiva i Físic 

Funcional). El programa integra diferents serveis: Espai San Rafael, Centre Diürn Especializat 

en Alzheimer, Servei d’Ajuda a Domicili 

 

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 l’atenció especialitzada a les necessitats del col·lectiu afectat per trastorn 

neurocognitiu menor i major, generalment tipus Alzheimer, tot i que també atén altres 

demències com frontotemporal, vascular, etc. També, el prograsma acolleix a persones amb 

deteriorament cognitiu lleuger i en una minoria casos d’ictus.  

 

Lo més característic del programa és la intervenció a partir de diverses teràpies no 

farmacològiques (teràpia d’orientació de la realitat, teràpia estimulació emocional, 

musicoteràpia, teràpia ocupacional, aromateràpia, teràpia assistida amb gossos, teràpia basal, 

etc.). Sempre, tenint en compte la comunicació emocional i l’atenció i entrenament de les 

activitats de la vida diària.  

 

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 

Programa es composa d’un seguit d’actuacions que contempla la visió integral de la persona. 

Aquesta atenció  es porta a terme a partir d’una valoració inicial (cognitiva, psicològica, física, 

funcional, emocional i social), 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.  
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El pla d’atenció es porta a terme de forma grupal i/o individual, sempre essent grups reduïts i 

homogenis.  

 

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

trastorn 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, fonamentals per l’afrontament 

de la problemàtica: Atenció soci familiar; Estudi, prevenció i seguiment de la sobrecàrrega dels 

cuidadors principals; Atenció d’infermeria; Atenció a la sociabilització; Atenció al cuidador 

professional. 

 
El Programa compta amb diferents 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, el Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, acreditat per la Generalitat de Catalunya, el 

qual va obrir portes a l’any 2010, i el propi domicili i l’entorn del mateix amb el Servei d’Ajuda 

a Domicili, acreditat al 2017 per la Generalitat de Catalunya.  

 

El Programa treballa amb el model d’atenció centrat en la persona i amb una intervenció lliure 

de contencions. 

 

Equip multidisciplinar conformat al fi de l’any per 20 treballadors: directora i coordinadora, 

directora tècnica, 2 treballadores socials, neuropsicòloga, psicòloga, fisioterapeuta, infermera, 

terapeuta ocupacional, 2 educadores socials, tècnic animació sociocultural, tècnica en cures 

d’infermeria, un auxiliar d’infermeria, auxiliar tècnic educatiu, 5 tècnics educatiu i secretària. 

 
Els diferents serveis: 
 
A.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. 

 
 
B.Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, acreditat per la Generalitat de Catalunya amb 
número de registre S08070 y codi F21182. Centre adreçat a diverses fases de la malaltia (grups 
homogenis). ACREDITACIÓ CENTRE LLIURE DE CONTENCIONS. Atorgada per CEAFA segon el 
Model de Maria Wolff. 
 
 
C.Servei d’Ajuda a Domicili, acreditat per la Generalitat de Catalunya amb número de registre 
S09364 
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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. 

- Estimulació emocional 

- Teràpia Basal 

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

- Musicoteràpia. 

- Treball i observació de les AVD. 

- Altres teràpies no farmacològiques. 

 

Tasques dels tècnics: 

- Realització de fitxes cognitives. 

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

- Seguiment continuat i registres. 

- Coordinació amb l’equip tècnic. 

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

 

Instruments d’avaluació: 

- Test MMSE de Folstein 

- Test del Relotge de Shulman 

- Test ADAS, Test CAMCOG 

- Winsconsin Card Sorting Test (WCST) 

- Test Stroop 

- Test de las caras de Thurtone 

- Test Barcelona Revisado (TBR) 

- GDS Reisberg 
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- Test de Reproducción de la figura compleja de Rey 

- Altres 

 

 

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 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. Area d’estimulació emocional 

 

Aquest any 2017 després de la formació rebuda per les nostres educadores socials Vanessa 

Porteiro i Patricia Sánchez, s'ha implantat en al Programa una nova teràpia: la teràpia 

d'estimulació emocional. 

Es tracta d'una teràpia no farmacològica que ens permet sentir al voltant de 40 emocions 

positives tals com: orgull, satisfacció, responsabilitat, empatia, confiança .... Hem de tenir en 

compte que la riquesa emocional va disminuint amb l'avanç de les demències; així com, la seva 

intensitat. Amb aquesta teràpia es tracta de crear diferents sessions en què mitjançant 

diferents elements i ambientacions es pretengui l'assoliment d'un objectiu emocional concret. 

Amb aquesta teràpia s'espera la consecució dels objectius emocionals proposats en cadascuna 

de les sessions; així com, també, l'evocació de records positius relacionats amb els mateixos, la 

canalització de les emocions sorgides i la re-conducció cap a un aprofitament òptim dels 

mateixos. L’objectiu general serà que els beneficiaris crein un hàbit emocional positiu millorant 

així la seva qualitat de vida i rebaixar el nivell de frustració generat per la malaltia. 

El que es busca és crear un hàbit emocional positiu dins de la vida quotidiana del beneficiari, 

ajudar-lo a sentir de manera positiva dins d'un ardu camí d'emocions negatives i frustració 

causades per la demència, millorant així la seva qualitat de vida i la seva relació afectiva amb 

les persones que l'envolten. 

Cadascuna de les sessions té una durada aproximada de 60 minuts en els quals es pretén crear 

un clima de comoditat que permeti a l'usuari expressar-se de forma lliure, sense ser analitzat 

ni jutjat, presentant-se el monitor com un membre més del grup que interactua amb els altres 

i els va reconduint i acompanyant-los a sentir, introduint diferents elements tals com  vídeos, 

lectures, imatges, dinàmiques ... que permetin la consecució de l'objectiu emocional marcat 

per a cadascuna de les sessions. 

En els casos de GDS 6-7 (grup avançat) s'estimulen emocions bàsiques a través d'estímuls 

senzills, sobretot a través d'imatges i música. 

 

4.1.1.1.4. Estimulació computeritzada 

 

Amb l’objectiu de que el desenvolupament de la teràpia d’estimulació sigui amena comptem 

amb programes informàtics: Gradior i Guttmann NeuroPersonalTrainer. 

El programa Gradior és una eina de treball per a la rehabilitació i estimulació de funcions 

cognitives. Aquest programa està destinat a persones amb dany cerebral i/o deteriorament 

cognitiu. Mitjançant les diferents activitats que ofereix el programa es treballa l’atenció, la 

percepció, la memòria, el càlcul, la orientació, el llenguatge i el reconeixement, en diferents 

nivells adaptats al usuari.  

Per altre banda, des del novembre de 2017 també contem amb l’eina de rehabilitació i 

estimulació cognitiva telemàtica Guttmann NeuroPersonalTrainer, patentat i certificat com a 

producte sanitari Classe I per la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 
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Sanitarios). Es tracta d’una plataforma informàtica que permet oferir un tractament 

individualitzat i supervisat de rehabilitació i estimulació cognitiva, sempre supervisat per un 

neuropsicòleg. D’aquesta manera, augmentem la intensitat de treball amb els nostres usuaris, 

oferint un servei més ampli, dinàmic i professional.  

Tots els nostres usuaris realitzen una valoració neuropsicològica inicial, que ens permetrà 

conèixer el seu perfil cognitiu, així com fer un seguiment evolutiu del deteriorament.  

Els nostres ordinadors disposen de la plataforma, pel que, aprofitant la valoració inicial, 

introduirem els resultats obtinguts al perfil neuropsicològic que crearem per cadascun dels 

nostres usuaris. Aquest perfil generarà unes sessions d’estimulació o rehabilitació 

individualitzades i sempre partint dels resultats obtinguts prèviament, pel que l’usuari estarà 

realitzant exercicis adaptats a la seva patologia i/o grau de deteriorament cognitiu. 

Parlem de rehabilitació neuropsicológica quan una persona pateix de Dany Cerebral Adquirit 

(ictus, traumatisme cranioencefàlic....). Davant d’aquestes circumstàncies, podem fer un 

treball específic per tal de rehabilitar aquelles àrees compromeses i recuperar-ne al màxim 

possible la funcionalitat. En aquest cas, és important iniciar el treball durant els primers mesos 

per tal de potenciar-ne els resultats.  

D’altra banda, l’estimulació cognitiva ens permetrà treballar amb persones que pateixen una 

malaltia neurodegenerativa. Fins a l’actualitat, la literatura ens diu que no existeix cap 

tractament farmacològic o no farmacològic que aturi el progrés d’aquestes patologies, però sí 

que podem alentir la seva evolució i reduir la simptomatologia associada. Un dels tractaments 

no farmacològics d’elecció, és l’estimulació cognitiva, que tracta de potenciar aquelles 

habilitats preservades a nivell cognitiu, i així preservar el màxim de temps possible el seu 

rendiment.  

El programa treballa les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, 

llenguatge, percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats. Cada usuari 

té la possibilitat de realitzar un màxim de dues sessions setmanals de aproximadament 45 min 

de durada. Aquestes es realitzen amb l’ordinador, on sempre hi conten amb el suport d’un dels 

nostres professionals. 

 

4.1.1.1.5. 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 i / o dependència de cada persona en l'execució 
de les activitats de la vida diària tant bàsiques com instrumentals. Els qüestionaris que 
s'utilitzen són: 
 
-Índex de 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. 
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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 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  La Puntuació màxima és de 28 punts. 
 
Consta de 22 ítems que es divideix en tres apartats: 

- (A) Canvis en l'execució de les activitats diàries: 
- (B) Canvis en els hàbits 
- (C) Canvis de personalitat i conducta 

 
La puntuació màxima és de 28 punts, i el punt de cort es de 9 punts.  

- De 0 a 3 se interpreta com absència de demència 
- De 4 a 14 se interpreta com sospita de demència 
- De 15 a 28 se interpreta com demència moderada o severa. 

 
-Índex de Lawton: 
S'utilitza per valorar les activitats instrumentals de la vida diària de la persona. 
Els ítems que s'analitzen són: capacitat d'usar el telèfon, fer les compres, preparació del 
menjar (no s'entrevista als homes), cura de la casa (no s'entrevista als homes), rentat de la 
roba (no s’entrevista als homes), ús de mitjans de transport, responsabilitat respecte a la seva 
medicació i maneig dels seus assumptes econòmics. 
 
Cada ítem es subdivideix, al seu torn, en una sèrie d'apartats que poden ser puntuats amb un 
valor 0 o 1 punt. 
 
Les puntuacions fluctuen de la següent manera tenint en compte el sexe de la persona: 
 
En el cas de dones: 

- De 0 a 1 (Dependència total) 
- De 2 a 3 (Dependència greu) 
- De 4 a 5 (Dependència moderada) 
- De 6 a 7 (Dependència lleu) 
- 8 (Autònoma) 

 
En cas d'homes: 

- 0 (Dependència total) 
- 1 (Dependència greu) 
- De 2 a 3 (Dependència moderada) 
- 4 (Dependència lleu) 
- 5 (Autònoma) 
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4.1.1.1.6. 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. 
Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del Programa. 
Velar per una correcta organització i administració de la medicació. 
Supervisar els menús i fer els ajustaments de l’alimentació contingudes al seu expedient. 
Velar i garantir les condicions higièniques del centre, dels usuaris i del personal.  
 
Instruments de valoració: 
Registre clínic: fitxa soci sanitària. 
Index de Barthel. Avaluació de l’autonomia de les AVD bàsiques.  
Test de Pfeiffer. Avaluació de risc de deteriorament cognitiu. 
Diagnòstic d’infermeria i terapèutica (estratègia i fàrmacs). 
Control diari o segon criteri facultatiu de constants bàsiques. 
Control de pes: acollida i mensual. 
Avaluació d’incontinències. Acollida i segon evolució.  
Registre d’incidències. 
Index de Norton: Avaluació de riscos d’úlceres. Acollida i segon evolució. 
Valoració d’úlceres. Seguiment i registre. 
Vacunació segon calendari. 
Test de Lipschitz. Avaluació risc nutricional. Acollida i segon evolució. 
 
Metodologia: 
Coordinació amb l’equip tècnic i elaboració del PAI. 
Visita d’infermeria diària de revisió i pràctica del pla i dels tractaments i cures 
Coordinació amb els cuidadors principals per a informació i consens sobre incidències o canvis 
al pla d’atenció (telefònicament o presencialment). 
Preparació dels tractaments i control de la disponibilitat i provisió dels fàrmacs 
(setmanalment).  
Consultoria localitzada durant l’horari assistencial. 
Promoció de la formació continuada del personal. 
Complementació del registres de test avaluadores (trimestralment). 
Coordinació entre auxiliar d’ infermeria i infermera. 
 

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

 

 

4.1.1.1.7. Servei  d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega dels cuidadors familiars 

 

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

un seguiment del seu estat emocional mitjançant entrevistes anuals. En la valoració dels 

cuidadors també s'administra l'entrevista sobre la càrrega del cuidador de Zarit i Zarit, que 
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permet detectar la presència d'alteracions en l'estat d'ànim i la possible aparició de 

sobrecàrrega. 

D'altra banda, un altre objectiu del servei és el d'obtenir la màxima informació possible sobre 

la vivència personal de cada cuidador i detectar els casos en els quals es presenten més 

dificultats en la cura del familiar amb demència, per poder dissenyar estratègies de suport al 

cuidador. 

Responsables: Neuropsicòloga clínica i Psicòloga.  

Instrument utilitzat: Entrevista sobrecàrrega del cuidador (de Zarit i Zarit). 

 

4.1.1.1.8. Orientació i Acompanyament Familiar 

 

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

 

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

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

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

sobre aspectes relacionats amb demències o sospites de deteriorament cognitiu. 

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

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

de maltractament. 

- Potenciar la implicació dels diferents membres de la família. 

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

 

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

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

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

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

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

discapacitat i l’Alzheimer. 

 

Acompanyament i seguiment de casos 

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

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

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

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

domiciliaries, hospitalàries, trucades telefòniques, etc.  

 

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.  
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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.  

 

 

4.1.1.2. Tallers de memòria per a persones amb aleracions de memòria o 

deteriorament  cognitiu lleuger 

 

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 18:00h, en les 

que es realitzen activitats d’estimulació cognitiva. Al llarg d’aquestes sessions es realitzen 

activitats mitjançant l’ús dels programes informàtics Gradior i Guttman NeuroPersonalTrainer, 

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 any, 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: 

 

- MEC (Mini Examen Cognitiu de Lobo) 

- Escala GDS-FAST de Reisberg. 

- Test del rellotge. 

- PFEIFFER 

- Subtest PIEN: Orientació Autopsíquica 

- Subtests WAIS-IV: Dígits, cubs 

- Subtests VOSP: Localització de números  

- Figura Complexa de Rey 

- Test de memòria de Buschke 

- Test d’aprenentatge audio-verbal de Rey 

- Test de denominació de Boston 

- Test de rellotges de Lúria 

- Figures sobreposades de Poppelreuter 

- Stroop 
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- Symbol Digit Modality Test 

- Trail Making Test A i B 

- Evocació categorial semàntica i fonètica, praxis premotores 

- HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

 

En la valoració global de resultats, s’ha triat aquest instrument de valoració: MEC i l’escala 

GDS-FAST de Reisberg. 

  

 

4.1.1.3. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

 

Degut a les demandes de les famílies al 2016 l’Associació va decidir estendre el seu compromís 
amb la problemàtica derivada de la convivència amb l’Alzheimer i ha donat el pas 
d’implementar el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI, que possibiliti que qualsevol família/persona 
afectada de la Comarca del Baix Camp tingui accés a serveis que facilitin i afavoreixen la 
qualitat de vida.  
 
L’Associació des dels seus orígens ha fet visites domiciliàries amb la finalitat d’acompanyar i 
orientar en la convivència, de col·laborar amb la família en les adequacions de la llar durant el 
procés de la malaltia, etc. Això, no obstant; ens semblava insuficient degut a les necessitats 
que presenten les persones afectades i les persones cuidadores implicades en l’atenció del dia 
a dia. Les persones afectades per trastorn neurocognitiu, en la seva majoria resideixen al 
domicili habitual, raó per la qual era fonamental implementar un servei d’ajuda a domicili 
regulat per la normativa de la Generalitat i amb la filosofia de treball especialitzat en 
demències de l’Associació. 
 
Al febrer de 2017 hem rebut l’acreditació de la Generalitat amb el número de registre S09364. 
Fet que ha suposat una formalització desitjada per l’Associació per a poder arribar als domicilis 
amb totes les garanties; a més a més, ha suposat que les persones que tinguin atorgat un grau 
de dependència tinguin la possibilitat de fer un PIA de prestació econòmica vinculada al servei 
de domicili, repercutint positivament envers la càrrega econòmica que suposa l’atenció al 
domicili de la persona amb Alzheimer o altra demència.  
 
La diversificació d’aquest servei es concreta en les activitats següents: 
 

- Estimulació cognitiva al domicili (amb possibilitat de valoració neuropsicològica inicial i 

de seguiment): Les sessions d’estimulació cognitiva es basen en treballar per un bon 

funcionament cognitiu i afavorir l’autonomia de la persona. Inicialment es realitza una 

valoració neuropsicològica de les capacitats cognitives (memòria, orientació, 

llenguatge, praxis, gnosis, atenció i concentració, habilitats numèriques i funcions 

executives), per tal de realitzar un tractament personalitzat i individualitzat, tenint en 

compte les característiques individuals i el grau de dificultat segons les àrees cognitives 

de la persona. Per treballar aquestes capacitats es realitzen exercicis individuals, amb 

fitxes cognitives (oral o escrit), material visual, manipulat o amb noves tecnologies 

(ordinador). En fases avançades es porta a terme l’estimulació basal. 

 

- Acompanyament: entreteniment actiu al domicili o fora del domicili en horari en que la 

persona no es troba acompanyada (en cas que la persona no es pugui quedar sola), 
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també, es pretén cobrir situacions puntuals com són visites mèdiques, suport per 

realitzar la compra; tanmateix, necessitats permanents, com ara suport en 

l’administració de medicació segons pauta, bon ús d’estris necessaris per realitzar un 

bon àpat i una bona alimentació, etc.. Enguany hem introduït dins d’aquesta categoria 

sessions de reforç de teràpia ocupacional: àrea de teràpia ocupacional on treballarem 

per mantenir i potenciar l’autonomia personal en la persona amb un deteriorament 

degeneratiu que potenciï la realització de les seves activitats diàries de la forma mes 

normalitzada possible. Per això caldrà reeducar/assessorar i entrenar les tasques 

quotidianes en les persones afectades i als seus familiars, depenent de quines àrees es 

tenen de reforçar es treballarà dins de la llar o fora (a l’entorn).  

 
- Higiene: La cura personal  es basa en identificar les necessitats de la persona amb 

demència i donar-les cobertura a les mateixes; entre elles estan: vestir-se, desvestir-
se, higiene bucodental, tall d’ungles, hidratació de la pell, canviar llençols, etc.  Sempre 
tenint en compte les particularitats i costums de la persona. 

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

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

 
El SAD és un servei que va començar a desenvolupar-se a partir de setembre de 2016. Es amb 
aquesta memòria anual 2017 quan podrem valorar l’exercici d’aquesta activitat.  
 

 

4.1.1.4. 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 
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4.2.1.1.1. Població atesa 

 

Els usuaris assisteixen al Programa 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 a 

finals del 2016 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 les 09.00h 

fins a les 14.00h per tasques de coordinació, atendre a les famílies cuidadores o altres 

activitats relacionades amb l'acció.  

Durant l’any 2017 ESR ha atés un total de 23 usuaris. S’han cursat 14 altes i 3 baixes. Els motius 

de baixa van ser: 4’3% retorn al poble; 4’3% va ser una assistència temporal, per residència a 

un altre país; el 4’3% va ser baixa degut a l’avanç de la malaltia i no complir criterir per a 

continuar a l’ESR. 

 

Seguidament mostrem el moviment d’usuaris durant l’any, i especifiquem altes i baixes: 
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4.2.1.1.2. Perfil de població 

 

  PERFIL DE L’USUARI 

 

El 48% dels usuaris tenen un diagnòstic de trastorn neurocognitiu menor, 52% trastorn 

neurocognitiu major. 

 

L’usuari és majoritàriament de gènere masculí (61%), que procedeixen, en la seva majoria, del 

municipi de Reus (69%); no obstant això, és important ressaltar que el 31% del total de 

població resideix fora del municipi. El 52% dels usuaris són casats/es i el 35% és viudo/a. L'edat 

mitjana és de 74’04 anys, ressaltant que el 30% de la població és menor de 70 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 la parella conjugal (53%), de gènere femení (87%), casat (83%) i resident a la 

ciutat de Reus (43%), sent rellevant observar que el 52% acudeixen de fora del municipi. La 

mitjana d'edat és de 58’86 anys, sent el grup majoritari d'edat dins de l'interval de 50 a 59 

anys. El 65% 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 mostren els resultats de 20 dels 23 usuaris que han passat pel 

Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional al l’Espai San Rafael durant l’any 2017. Les 

proves no s’han pogut administrar a tots els usuaris donat a que han fet un canvi de centre o 

bé a que han cursat baixa del centre abans de realitzar la valoració neuropsicològica. 

 

En la gràfica 1 podem observar les puntuacions obtingudes pel grup d’usuaris en el test de 

cribatge MEC. 

 

 
 

En la gràfica es pot observar com la majoria d’usuaris obtenen un rendiment superior als 25 

punts, indicatiu de deteriorament cognitiu molt lleu i lleu. Aquesta franja suposa un 70% dels 

usuaris (35% obtenen una puntuació entre 35-30 punts, i 35% entre 29-25 punts). D’altra 

banda, observem que un 5% obté puntuacions situades entre els 24 i 20 punts, indicatives d’un 

deteriorament lleu-moderat. La tendència torna a ser creixent en la franja situada entre els 19-

15 punts, on el deteriorament és moderat. Per últim un 10% dels usuaris situen les seves 

puntacions en menys de 15 punts, indicatiu d’un deteriorament cognitiu més avançat.  

 

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

de Reisberg. 

 

                                                           
1 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Stages (Reisberg) 
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En el gràfic es mostra que un 10% dels usuaris presenten un nivell de 2 de GDS-FAST,  que 

correspon a un deteriorament cognitiu molt lleu amb mínima o lleu afectació en les AVD’s.  

 

També observem que el 50% 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 25% 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. 

 

El 10% 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. Per últim, el 5% dels usuaris presenten un 

nivell 6 en l’escala, corresponent a un deteriorament cognitiu sever en el que la persona és 

depenent en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. 

 

Tal i com podem observar en el gràfic, cap dels usuaris es situa en els nivell 1  de l’escala GDS-

FAST, que es correspondria, amb un rendiment normal o amb un deteriorament cognitiu  molt 

lleu sense afectació de les activitats de la vida diària,o un GDS-FAST 7, que equivaldria a un 

dèficit cognitiu molt greu i el qual requereix l’assistència d’una altra persona per realitzar 

qualsevol activitat.  
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4.2.1.1.4. Estimulació emocional 

 

A l’Espai San Rafael al llarg de l'any 2017 s'han beneficiat d'aquesta teràpia un total de 23 

usuaris amb GDS comprès entre 3-5. 

 

Es realitza amb una periodicitat de 2 sessions per setmana en cada un dels 2 grups (lleus, 

primers indicis de la malaltia), duent-se a terme un total de 176 sessions a l'any (4 per 

setmana) 

 

Els resultats obtinguts són: 

 

- Major cohesió grupal 

- Més confiança en si mateixos 

- Major llibertat d'expressió i empatia entre companys 

- Major comunicació interpersonal 

- Més alegria, millor humor i major cooperació grupal 

- Major expressió no verbal positiva 

 

Hem de tenir en compte que en el 80% de les sessions s'han aconseguit els resultats previstos i 

s'ha arribat a la consecució de l'objectiu marcat, tenint en compte que hi ha persones 

emocionalment més rígides que els costa més expressar-se i involucrar-se en les sessions, però 

la resposta emocional sempre és positiva, cap d'ells manifesta el seu desgrat davant aquest 

tipus de teràpia. 

 

 

4.2.1.1.5. Estimulació computeritzada 

 

En l’any 2017 els usuaris han realitzat un total de 68 sessions del Programa Gradior, dutes a 

terme dins de l’horari del programa d’estimulació cognitiva.  

Per altre banda, des del novembre de 2017 també comptem amb l’eina de rehabilitació i 

estimulació cognitiva telemàtica Guttmann NeuroPersonalTrainer, patentat i certificat com a 

producte sanitari Classe I per la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios). En els dos mesos del 2017 en que s’ha estat utilitzant el programa, s’han donat 

d’alta un total de 22 usuaris, els quals han dut a terme un total de 23 sessions.  

Un 9,09% dels usuaris han treballat amb la plataforma específica per Dany Cerebral Adquirit, i 

el 90,91% restant, amb la plataforma específica per a demències i/o deteriorament cognitiu. 

Els usuaris de la plataforma de Dany Cerebral Adquirit han realitzat el 69,56% de les sessions 

totals realitzades, i els usuaris amb demència i/o deteriorament cognitiu el 30,44% de les 

sessions.  

 

 



   56 

 

4.2.1.1.6. Atenció i estudi de les AVD’s 

 

ESCALA BARTHEL:  

 

 

Els usuaris es divideixen en dos grups: Al G1 podem observar que més de la meitat del grup; el 

56% són persones independents en les seves activitats bàsiques de la vida diària i un 33% 

mostra una dependència lleugera en una puntuació de 91 i 99 punts i tan sols un 11% obté una 

dependència moderada de 61 i 90 punts.  

 

Per altra banda al G2 observem que predomina en un 75% el perfil de dependència lleugera,  

en un 17% son dependent moderats i un 8% son independents en les activitats bàsiques de la 

vida diària. 

 

Així mateix queda reflectit que hi ha una diferencia entre els dos grups d’autonomia, mostrant 

que els usuaris del G1 són més autònoms en les seves activitats bàsiques diàries i els usuaris 

del G2 mostren en la seva majoria una dependència lleugera.  
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  ESCALA BLESSED: 

 

 

A l’hora de valorar el test de Blessed es mostra que entre els dos grups hi ha també una 
diferencia on es pot veure que al G2 inclou un ítem més. 
 
Al G1 un 89% en la seva gran majoria contemplem que hi ha tan sols una sospita de 
deteriorament entre 4 i 14 punts, en un 11% potser que encara no tinguin un deteriorament 
significatiu amb puntuacions  entre 0 i 3 punts i 0% demència moderada. 
 
Encara que al G2 la seva majoria també sigui en un 83% sospita de deteriorament en unes 
puntuacions entre 4 i 14 punts, s’observa que hi ha una mica menys en un 9% que potser 
encara no tinguin un deteriorament significatiu que oscil·la en una puntuació de 0 i 3 punts.  
 
Així doncs a diferencia del G1 podem apreciar en un 8% que hi ha usuaris que comencen a 
mostrar una demència moderada/greu, en una puntuació entre 15 i 28 punts. 
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ESCALA LAWTON: 
 
A continuació podem observar dos gràfiques per grup que corresponen a l'índex de Lawton 
amb les puntuacions obtingudes que es dividideixen segons el sexe per avaluar les activitats 
instrumentals de la vida diària.  

 

 

A la gràfica del G1 que correspon als homes, es pot apreciar que un 43% obté una dependència 

moderada en la qual ha oscil·lat una puntuació entre 2 i 3 punts i en un altre 43% mostra una 

dependència lleugera de 4 punts en les seves activitats instrumentals de la vida diària i en un 

14% es completament antònom, el que indica que no necessiten ajuda per les activitats 

instrumentals, en una puntuació de 5 punts. Reflectit així, doncs, que en aquet grup no hi ha 

usuaris barons en greu dependència o totalment dependents. 

En el cas de les dones queda més o menys igualat, la meitat en un 50% mostren una 

dependència moderada que oscil·la entre els 4 i 5 punts i per un altra banda en un altre 50% 

amb una puntuació de 6 i 7 punts tenen una dependència lleugera. Així, doncs, en aquet grup 

tampoc hi han usuàries amb dependència total ni greu, i tampoc en un total autonomia.  
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A la gràfica G2 d’homes s’aprecia una majoria de usuaris amb dependència lleugera del 67% en 

les activitats instrumentals de la vida diària, lo qual vol dir que són prou autònoms i un 33% 

obté una dependència moderada que oscil·la entre 2 i 3 punts. No havent grups totalment 

dependents ni totalment autònoms.  

 

En canvi al G2 de dones s’observa més varietat. Predomina en un 33% l’autonomia lleugera 

entre 6 i 7 punts, seguint-li en un 17% són dones autònomes en 8 punts, en un altre 17% una 

autonomia moderada que oscil·la entre 4 i 5 punts, en les seves activitats instrumentals de la 

vida diària i en el mateix percentatge del 17% encara que en menor puntuació en 2 i 3 

remarquen greu dependència i per últim es mostra en un 16% de 0 i 1 punts que no hi ha 

autonomia. 
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4.2.1.1.7. Festes i sortides 

 

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

arribada de la Primavera, Castanyada i Nadal.  

 

SORTIDES 

 

Activitat: “Sortida a l’exposició Mediterrani”  

Dia: 19/4/2017 

Horari: De 9.30h a 12.30h  

Lloc: Caixa Fòrum de Tarragona  

Assistents: Usuaris de l’Espai San Rafael i usuaris del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. 

Comentari: El transport ens va recollir a les 9.30h del centre i ens vam dirigir a la Caixa Fòrum 
de Tarragona. Un cop allà, ens van realitzar una visita guiada de l’exposició Mediterrani. 
Després de la visita vam esmorzar a una cafeteria pròxima. A les 12.15h el transport ens va 
recollir i vam tornar al centre. Tots vam gaudir molt de les curiositats de l’exposició i de la 
companyia. Molt receptius a les explicacions.  
 
 

4.2.1.1.8. Orientació i Acompanyament familiar 

 

S’ha realitzat suport a 23 famílies, i s’han portat endavant 14 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.   

 

Des del servei no es tramiten recursos, l’unic recurs que col·laborem en tramitar és el 

localitzador LOPE, durant l’any ha hagut dos altes del 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, EAIA Trastorns cognitius, Hospital de dia 

Monterols (IPM). 

 

 

4.2.1.1.9. Servei d’estudi i prevenció de la Sobrecàrrega del cuidadors familiars 

 

En el gràfic 1 observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 

cuidadors dels usuaris del ESR.  
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Com es pot observar en la gràfica els grups de cuidadors es presenten distribuïts de forma 

homogènia. El 43% dels cuidadors obté una puntuació inferior a 47, indicant així absència de 

sobrecàrrega. Un 14% dels cuidadors puntuen entre 47 i 55 punts, mostrant un grau de 

sobrecàrrega lleu, i l'altre 43%, té puntuacions superiors a 55, mostrant-se en un nivell de 

sobrecàrrega intens.  

Podem observar que la sobrecàrrega mostra tendència a incrementar a mesura que avança la 

malaltia. L'aparició de símptomes de sobrecàrrega sol estar relacionada amb les alteracions 

psicològiques i del comportament de la persona amb la malaltia d'Alzheimer o altres 

demències i amb la disminució de la seva autonomia en les activitats de la vida diària. 

 

4.2.1.2. Tallers de memòria per a persones amb ateracions de la memòria o deteriorament 

cognitiu lleuger 

 

Població atesa 

Des d’aquest servei s’ha donat atenció a 5 persones durant l’any 2017. 

 

Perfil de la població 

El grup d’usuaris que es beneficien d’aquest servei és heterogeni en edat i gènere. El 40% 

d’aquests correspon al gènere masculí i el 60%, al femení. Per una altra banda, el 100% se situa 

a la franja d’edat entre els 66 i els 71 anys. En referència a la procedència, el 100% resideixen a 

Reus.  

 

Resultats 

En  els resultats de les proves es pot observar que en el test MEC, una prova de cribratge que 

mesura la gravetat del dèficit cognoscitiu i que ens permet fer un seguiment del curs dels 

canvis cognoscitius al llarg del temps, el 100% dels usuaris presenten una puntuació que se 

situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu de deteriorament cognitiu molt lleu.  
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Per altra banda, en l’escala GDS-FAST de Reisberg un 33% dels usuaris se situen en un nivell 1, i 

l’altre 67% se situen en un nivell 2, puntuacions que corresponen amb un deteriorament 

cognitiu molt lleu amb mínima o lleu afectació en les AVD’s. 

 

 

4.2.2. Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (PECIFF) 

 

4.2.2.1. Població atesa 

 

El CDEA té 25 places. Durant l’any el servei ha atès a 54 persones. El  44 % d’usuaris assisteixen 
al centre amb una intensitat diària, i el 52% d’usuaris no assisteixen cada dia. El 69% dels 
usuaris assisteixen mitja jornada, als matins o a les tardes, mentre que el 28% assisteixen 
jornada sencera. Amb la qual cosa, pel que fa a l’assistència del CDEA predominen els usuaris 
que acuden al centre amb una intensitat no diària (52’9%) i que venen principalment a mitja 
jornada (69%). 
 
Durant l’any 2017, s’han cursat 21 altes i 18 baixes. El motiu de baixa del servei ha estat 
majoritàriament, per tres motius: Per èxitus de l’usuari 22%,  ingrés a centre residencial 22% i 
a les atencions exclusivament al domicili 22%. Seguidament, 11% es correspon al trasllat de 
l’usuari  a un Centre de Dia amb plaça pública, al·ludint dificultats econòmiques. I ,amb menor 
percentatge, es troben les baixes derivades per trasllat de residència de l’usuari (6%), ingrés a 
sociosanitari/hospitalització (6%), a canvi a l’Espai San Rafael per adequació de l’atenció (6%). 
 
A continuació, mostrem moviments d’usuari durant any: 
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4.2.2.2. Perfil de població 

 

  PERFIL DE L’USUARI/A 

L’usuari té de forma majoritària diagnòstic de trastorn neurocognitiu major (89%), és 

predominantment de gènere femení  (59%), el qual prové en major mesura de Reus (74%). Tot i 

que cal fer èmfasi, que un 15% provenen de la comarca del Baix Camp i un (11%) d’altres 
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poblacions. El 70% són casats, el 28% són vidus, i el 2% són solters. L’edat mitjana dels usuaris 

és 80 anys, però cal destacar que un 17% són menors de 69 anys.   

 

 

A continuació, detallem les dades mitjançant l’ajuda dels gràfics següents: 
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LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. GRAU I PIA. 
 
 
La majoria dels usuaris del CDEA tenen reconeguda una dependència severa -grau II (37%), un 
13% dels usuaris té reconeguda una situació de gran dependència, grau III; el 26% dels usuaris 
té reconeixement de dependència moderada, grau I. 
 
A continuació detallem valoracions dels usuaris del CDEA, segons les resolucions derivades dels 
barems establerts per la llei de foment de l’autonomia i atenció a la dependència: 
 
 

 
 

Dels usuaris que tenen PIA tancat, un 56%  gaudeix Prestació Econòmica Vinculada al CDEA i un 
13% cobra Prestació Econòmica per cuidador no professional.  
 

 

  PERFIL DEL CUIDADOR/A 

 

El cuidador familiar de la persona que ve al CDEA és principalment: fill/ (52%), de gènere 
femení (74%), casat (87%) i resident a la ciutat de Reus (69%), cal remarcar que un 37% 
acudeixen de fora del municipi. La mitjana d'edat de la persona cuidadora és 64 anys. Sent el 
grup majoritari d’edat dins de l’interval de 50 a59 anys (28%), seguit de la franja d’edat de 70-
79 anys (22%) i dels 60-69 anys (22%).Una dada a destacar, es el fet que un 67% dels cuidadors 
conviuen amb el seu familiar amb malaltia.  
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4.2.2.3. Àrea neuropsicològica 

 

Per portar a terme el Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional 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 

l’objectiu d’aconseguir reduir la frustració envers la pèrdua de capacitat i mantenir la motivació 

dels usuaris. 

D’altra banda, trobem usuaris que pateixen de Dany Cerebral Adquirit, i que per tant, no 

valorarem seguint l’escala GDS-FAST.  

Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer es diferencien dos 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 42 dels 54 usuaris que han passat pel programa 

durant l’any 2017, és a dir, del 78% del usuaris. 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 MEC.  
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En aquesta prova els resultats es corresponen a 35 dels usuaris (7 dels usuaris no han pogut 

ser avaluats donat al nivell cognoscitiu que presenten, 2 han estat altes recent i 10 usuaris que 

no han pogut ser avaluats donat que han cursat baixa abans de la valoració). 

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

puntuacions obtingudes en el test MEC. Un 12% dels usuaris obtenen  puntuacions superiors a 

25 punts, situades per sobre del punt de tall i indicatives d’absència d’alteracions o molt lleus 

en el rendiment cognitiu. 

El 14% dels usuaris obté una puntuació entre 25 i 29 punts, indicatiu d’un nivell de 

deteriorament cognitiu molt lleu; un 26% obté puntuacions entre 20 i 24 punts, indicant així un 

nivell de deteriorament cognitiu lleu; un 14%, puntuacions entre 15 i 20 punts, indicatives d’un 

nivell de dèficit cognoscitiu moderat; el 14% obté puntuacions entre 10 i 15 punts, indicatives 

d’alteracions moderadament severes i, per últim, un 20% obté puntuacions inferiors a 10 

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

la malaltia. 

 

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

                                                           
2 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Staging 
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Tal i com podem observar en el gràfic, cap dels usuaris se situa en els graus 1 i 2 d’aquesta 

escala, que es correspondria amb un rendiment normal o amb un deteriorament cognitiu  molt 

lleu sense afectació de les activitats de la vida diària. Tots els usuaris presenten alteracions a 

nivell funcional en major o menor grau. Hem de tenir en compte, que aquesta escala ens 

permet graduar el nivell d’alteracions cognitives en el cas de patologia neurodegenerativa. En 

aquest cas, no hem inclòs a tres dels usuaris, que pateixen Dany Cerebral Adquirit.  

El 8% dels usuaris se situa en un grau 3, que es correspondria amb un deteriorament cognitiu 

lleu sense afectacions importants en les activitats de la vida diària.  

El 28% dels usuaris se situa en un grau 4, indicatiu d’un deteriorament cognitiu moderat en el 

que es manté relativament preservada l’autonomia de la persona en les activitats de la vida 

diària. 

Per una altra banda, el 28% dels usuaris se situa a l’estadi 5, corresponent a un dèficit cognitiu 

moderadament greu que sol associar-se a la fase moderada de la malaltia i en el que 

gradualment disminueix l’autonomia en la realització de les activitats avançades i 

instrumentals de la vida diària. En molts casos, observem usuaris que es troben entre els dos 

graus de deteriorament, tot i que els hem inclòs al grup on més s’identificaven.  

El 26% 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 10% dels usuaris se 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. 

En els casos en que els usuaris s’han trobat entre un GDS-FAST 6 i 7 hem administrat una 

versió específica del MMSE, el SMMSE, que ens permet quantificar, dins d’un deteriorament 

cognitiu sever, el grau d’afectació.  
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De la mateixa manera  que en el Test MMSE, 7 usuaris no han pogut ser avaluats mitjançant 

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

neuropsicològica, i 7 no han estat avaluats a causa de la important afectació cognoscitiva. 

D’altra banda, durant l’any 2017 s’han valorat 4 usuaris del Servei d’Atenció a Domicili, dos 

dels quals, han iniciat estada a CDEA i ESR. En aquest cas, el grau de deteriorament cognitiu 

majoritàriament observat ha estat lleu (GDS 3) amb puntuacions de MEC compreses entre el 

30/35 i 25/35. Una de les usuàries, però, ha mostrat un deteriorament més avançat, essent 

valorada ja dins del grup de CDEA amb un GDS-FAST 5.  

 

4.2.2.4. Àrea físic funcional 

 

Tal i com hem mencionat anteriorment, els resultats obtinguts a partir de la valoració física 

funcional permeten tenir una idea de quin és l’estat físic en el que es troben els usuaris, 

d’aquesta manera les activitats s’adaptaran al nivell físic i cognitiu del grup, i de forma 

individual segons les necessitats de la persona. 

 

Els objectius plantejats en els tractaments físic funcionals tenen com a finalitat afavorir, 

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

Per a l’assoliment d’aquests es realitzen cada dia sessions grupals de  psicomotricitat i activitat 

aeròbica, amb una durada total de 30 – 45 minuts. Les sessions de tractament individual es 

realitzen periòdicament, tenint cada usuari una sessió de tractament de 30 minuts com a 

mínim un cop cada 3 setmanes, i amb més freqüència en casos de necessitats especials (per 

gran debilitat muscular, rehabilitació de fractures post-immobilització, reeducació de bones 

postures per evitar futurs dolors i rigideses, etc). 

 

Tenint en compte els instruments de valoració que s’utilitzen en l’àrea físic funcional, hem fet 

una tria per donar una idea de la magnitud dels resultats obtinguts. Els tests i valoracions que 

s’utilitzaran com indicadors en aquesta memòria son els següents: Timed Get Up and Go 

(TGUG), taula de les capacitats psicomotrius, balanç articular i balanç muscular. 

 

El centre de dia especialitzat en Alzheimer ha comptat, durant l’any 2017, amb un total de 54 

usuaris. Els valors de les gràfiques següents es corresponen a les valoracions realitzades a 52 

usuaris/àries que presenten un diagnòstic compatible amb la demència tipus Alzheimer. 

 

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 (13%) o baixes (19% ) 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 (16%). Les gràfiques es basen en el 52% restant de la 

població. 
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Gràfica 1. “Timed Get Up and Go” (aixeca’t i camina)  

 

 
 

A la gràfica 1 s’observa que més de la meitat de la població valorada presenta una puntuació 

en aquest test per sota dels 10 segons, això suggereix que la persona gaudeix de molt bona 

mobilitat i s’acostuma a donar en els estadis més lleus de la malaltia. Un 25% d’aquesta 

població presenta una puntuació entre 10 – 20 segons la qual indica que tot hi que la persona 

trigui més (això pot ser degut a altres factors) encara és força independent. Finalment, un 23 % 

de la població han obtingut resultats entre 20 – 30 segons o de més de 30 segons, aquestes 

dades proposen que la persona té cert risc de caigudes o un alt risc, respectivament. 

 

Gràfica 2. Valoració de les Capacitats Psicomotrius 

 

 
 

La valoració de les Capacitats Psicomotrius es basa en diferents paràmetres ideats per avaluar 

els nivells físic, cognitiu i sensitiu de l’usuari depenent de la dificultat que presenti per realitzar 

certes activitats. En la gràfica 2 es pot observar com més d’un terç de la població manifesta un 
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nivell alt (puntuacions entre 12 i 16), més de la meitat presenten un nivell mig (puntuacions 

entre 7 i 11) demostrant que hi ha una davallada d’aquestes capacitats en les persones que 

pateixen una demència tipus Alzheimer, i un 16 % de la població mostren un nivell baix 

(puntuacions entre 0 i 6) corresponent als estadis més avançats de la malaltia. 

 

Gràfica 3. Balanç Articular 

 

 
La gràfica 3 mostra els resultats del Balanç Articular (BA) tenint en compte tot el cos en 

conjunt. El BA és la valoració del rang de moviment articular a nivell d’extremitats superiors e 

inferiors, i a nivell de columna vertebral. En base a les dades obtingudes, en la majoria de 

casos el balanç articular és l’adequat o funcional (aquest li permet realitzar activitats 

quotidianes tot hi presentar cert dèficit en el moviment). Un 2% de la població ha obtingut uns 

resultats de balanç articular limitat en la major part del cos, aquests resultats estan 

possiblement associats a processos fisiològics degeneratius articulars corresponents a la edat. 

 

Gràfica 4. Balanç Muscular 
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El balanç muscular es valora mitjançant l’Escala Daniels, aquesta escala puntua de 0 a 5 la 

potencia muscular que presenta l’usuari. El balanç muscular es realitza a nivell d’extremitats 

superiors e inferiors, i tronc. Segons l’escala Daniels, una puntuació equivalent a 5 significa que 

l’usuari pot realitzar el moviment que se li demana amb una pressió màxima fent-li resistència, 

com es pot veure a la gràfica, aquesta és la puntuació mitja obtinguda per la major part de la 

població, mentre que gairebé un 20% de la mateixa ha obtingut una puntuació de 4, la qual 

indica que la persona pot realitzar el moviment amb una pressió mínima en contra resistència, 

aquests valors corresponen a aquelles persones amb la malaltia d’Alzheimer en un estadi més 

avançat, o bé, amb altres malalties o alteracions motrius associades.   

 

Com a dada informativa, en relació a l’escala Daniels, una puntuació de 3 indica que la persona 

pot fer el moviment en contra de la gravetat; una puntuació de 2 vol dir que la persona és 

capaç de realitzar el moviment havent anul·lat la força de la gravetat, se li demana fer el 

moviment sobre una superfície lliscant; amb una puntuació de 1, la persona presenta una gran 

debilitat muscular i no pot realitzar el moviment, però, s’observa o es pot palpar contracció 

muscular; finalment, amb una puntuació de 0, la persona no pot fer el moviment i no s’observa 

ni es palpa la contracció muscular (aquesta puntuació s’acostuma a donar en casos on la 

connexió del nervi amb el múscul s’ha vist interrompuda, p.e. lesionats medulars). 

 

 

4.2.2.5. Àrea d’estimualció emocional 

 

Al Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer s'han beneficiat un total de 35 usuaris amb GDS 

comprès entre 5-7, distribuïts en 2 grups: 

- Moderat (GDS 5) 

- Avançat (GDS 6-7) 

 

Es realitza amb una periodicitat de 7 sessions a la setmana (4 sessions de matí, 2 a cada un dels 

grups) i 3 sessions a la tarda (2 en el grup moderat de tarda i 1 a l'avançat), duent-se a terme 

un total de 329 sessions anuals. 

 

Els resultats obtinguts són: 

- Major cohesió grupal 

- Més confiança en si mateixos 

- Major llibertat d'expressió i empatia entre companys 

- Major comunicació interpersonal 

- Més alegria, millor humor i major cooperació grupal 

- Major expressió no verbal positiva 

 

Hem de tenir en compte que en el 80% de les sessions s'han aconseguit els resultats previstos i 

s'ha arribat a la consecució de l'objectiu marcat, tenint en compte que hi ha persones 

emocionalment més rígides que els costa més expressar-se i involucrar-se en les sessions, però 

la resposta emocional sempre és positiva, cap d'ells manifesta el seu desgrat davant aquest 

tipus de teràpia. S'observa que en GDS avançats no apareix la verbalització de l'emoció objecte 

però sí que s'observa una expressió no verbal més positiva al final de la sessió. 
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4.2.2.6. Estimulació computeritzada 

 

El programa Gradior és una eina de treball per a la rehabilitació i estimulació de funcions 

cognitives. Aquest programa està destinat a persones amb dany cerebral i/o deteriorament 

cognitiu. Mitjançant les diferents activitats que ofereix el programa es treballa l’atenció, la 

percepció, la memòria, el càlcul, la orientació, el llenguatge i el reconeixement, en diferents 

nivells adaptats al usuari. En l’any 2017 els usuaris del Centre de dia Especialitzat en Alzheimer 

han realitzat un total de 304 sessions, dutes a terme dins del horari del programa d’estimulació 

cognitiva.  

Per altre banda, des del novembre de 2017 també contem amb l’eina de rehabilitació i 

estimulació cognitiva telemàtica Guttmann NeuroPersonalTrainer, patentat i certificat com a 

producte sanitari Classe I per la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios). Es tracta d’una plataforma informàtica que permet oferir un tractament 

individualitzat i supervisat de rehabilitació i estimulació cognitiva, sempre supervisat per un 

neuropsicòleg. D’aquesta manera, augmentem la intensitat de treball amb els nostres usuaris, 

oferint un servei més ampli, dinàmic i professional.  

Tots els nostres usuaris realitzen una valoració neuropsicològica inicial, que ens permetrà 

conèixer el seu perfil cognitiu, així com fer un seguiment evolutiu del deteriorament.  

Els nostres ordinadors disposen de la plataforma, pel que, aprofitant la valoració inicial, 

introduirem els resultats obtinguts al perfil neuropsicològic que crearem per cadascun dels 

nostres usuaris. Aquest perfil generarà unes sessions d’estimulació o rehabilitació 

individualitzades i sempre partint dels resultats obtinguts prèviament, pel que l’usuari estarà 

realitzant exercicis adaptats a la seva patologia i/o grau de deteriorament cognitiu. 

Parlem de rehabilitació neuropsicológica quan una persona pateix de Dany Cerebral Adquirit 

(ictus, traumatisme cranioencefàlic....). Davant d’aquestes circumstàncies, podem fer un 

treball específic per tal de rehabilitar aquelles àrees compromeses i recuperar-ne al màxim 

possible la funcionalitat. En aquest cas, és important iniciar el treball durant els primers mesos 

per tal de potenciar-ne els resultats.  

D’altra banda, l’estimulació cognitiva ens permetrà treballar amb persones que pateixen una 

malaltia neurodegenerativa. Fins a l’actualitat, la literatura ens diu que no existeix cap 

tractament farmacològic o no farmacològic que aturi el progrés d’aquestes patologies, però sí 

que podem alentir la seva evolució i reduir la simptomatologia associada. Un dels tractaments 

no farmacològics d’elecció, és l’estimulació cognitiva, que tracta de potenciar aquelles 

habilitats preservades a nivell cognitiu, i així preservar el màxim de temps possible el seu 

rendiment.  

El programa treballa les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, 

llenguatge, percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats. Cada usuari 

té la possibilitat de realitzar un màxim de dues sessions setmanals de aproximadament 45 min 

de durada. Aquestes es realitzen amb l’ordinador, on sempre hi conten amb el suport d’un dels 

nostres professionals. 



   76 

 

En els dos mesos del 2017 en que s’ha estat utilitzant el programa, s’han donat d’alta un total 

de 19 usuaris, els quals han dut a terme un total de 15 sessions. 

 

 

4.2.2.7. Atenció i estudi de les AVD’s 

 

Durant l’any 2017 han passat pel programa un total de 54 usuaris, 33 dels quals han portat a 

terme una valoració funcional. La resta de persones no valorades, corresponen o bé per què 

han cursat baixa abans de poder realitzar la valoració, s'han donat d'alta a la fi de l'any o a 

causa del seu nivell de dèficit cognitiu, emocional, social, funcional / motor. 

 

Els següents gràfics mostren els resultats obtinguts de les diferents escales anteriorment 

descrites. 

 
En tots els resultats dels gràfics que es presenten a continuació, engloben la totalitat dels 
usuaris avaluats, 33, el que correspon al 61% dels usuaris, sense fer distincions entre grups de 
treball o fase de la malaltia. 
 

ÍNDEX DE BARTHEL (MODIFICAT) 

 
 

Els resultats mostren que el 21% dels usuaris/es han obtinguts puntuacions entre 21 i 60, el 
que indica que posseeixen dependència severa a l'hora de realitzar activitats bàsiques de la 
vida diària. El 55% dels usuaris han obtingut en aquesta escala puntuacions que oscil·len entre 
61 i 90 que correspon una dependència moderada i el 24% dels usuaris tenen una dependència 
lleu amb puntuacions entre 91 i 99. Finalment cap usuari/a ha obtingut puntuacions entre 0 i 
20, el que correspon a dependència total o puntuació de 100, que correspon a independència 
a l'hora de realitzar aquestes activitats. 
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 ÍNDEX DE LAWTON  
 
A continuació podem observar dos gràfiques que corresponen a l'índex de Lawton amb les 
puntuacions obtingudes pels usuaris/es dividides segons el sexe. Del total de les 33 
valoracions, (61 %),  el 42% són homes i el 57% són dones. 
 
Lawton Dones 

 
 

Podem observar que un 57% de les usuàries tenen una dependència total a l'hora de dur a 

terme activitats de la vida diària instrumentals, obtenint puntuacions entre 0 i 1. El 32% de les 

usuàries han obtingut una puntuació entre 2 i 3, que indica que necessiten molta ajuda per dur 

a terme aquestes activitats i posseeixen un nivell de dependència greu. 

 

L’11% de les usuàries, mantenen una major autonomia i independència a l'hora de dur a terme 

aquestes activitats respecte a l'anterior percentatge, obtenint una dependència moderada 

amb puntuacions que oscil·len entre 4 i 5 punts. 

 

Finalment, podem observar que cap usuària manté el 100% de la seva autonomia en aquestes 

activitats o puntuacions entre 6 i 7 punts, indicatiu d'una dependència lleu. 

 

Lawton Homes 
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El gràfic mostra que un 36% dels usuaris tenen una dependència total a l'hora de dur a terme 

activitats de la vida diària instrumentals, obtenint puntuacions de 0. El 21% d'usuaris han 

obtingut una puntuació d'1, que indica que necessiten molta ajuda per dur a terme aquestes 

activitats i posseeixen un nivell de dependència greu. 

 

El 36% dels usuaris, mantenen una major autonomia i independència a l'hora de dur a terme 

aquestes activitats respecte a l'anterior percentatge, obtenint una dependència moderada 

amb puntuacions que oscil·len entre 2 i 3 punts. 

 

El 7% dels usuaris mantenen una dependència lleu a l'hora de dur a terme les activitats 

instrumentals i necessiten poca ajuda. 

 

Finalment, cap usuari és independent per dur a terme activitats instrumentals de la vida diària, 

és a dir passa tot el contrari, necessiten assistència d'una altra persona per realitzar les 

activitats. 

 

 

4.2.2.8. Teràpia i Activitats Assistides amb Animals 4 Potes 

 

Dimarts, freqüència mensual 

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 
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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.  

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 9 usuaris del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer   

 

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 amb una freqüència d’un cop al mes.  

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 
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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.  

  

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: 

 

Durant 10 mesos s’ha realitzar una intervenció en un total de 9 usuaris del Centre Diürn 

Especialitzat en Alzheimer diagnosticats d’Alzheimer, tots ells en un estadi de deteriorament 

moderat. Les sessions s’han realitzat durant 60 minuts amb una freqüència d’un dia al mes.Per 

a l’avaluació realitzem qüestionaris utilitzant una escala tipus Likert, que ens permet objectivar 
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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 són: 

motivació, conducta prosocial, comprensió oral, expressió oral i psicomotricitat. El grup 

d’usuaris s’ha mantingut força estable però cap al final hi ha hagut algunes baixes degudes a 

que els usuaris han passat de l’estadi moderat al grup de greus i per tant han deixat de 

participar en l’activitat de teràpia amb gossos.  

Les conclusions de l’avaluació realitzant un anàlisi descriptiu de les dades son  les següents: 

La motivació ha sigut un ítem molt important a valorar en el grup , es veu com la motivació ha 

anat millorant o bé s’ha mantingut estable a mesura que passaven les setmanes. 

 

La conducta prosocial, els usuaris del grup milloren la conducta prosocial buscant la proximitat 

amb la gossa, acceptant  i iniciant el contacte amb ella. A mesura que passen les setmanes els 

usuaris 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 es manté estable durant totes les sessions en els usuaris excepte amb un 

cas, que al final empitjora probablement degut a l’evolució de la malaltia. 

 

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.  

 

La psicomotricitat, aquest àrea es treballa de manera secundaria en les sessions.  Aquesta area 

s’ha mantingut estable al llarg del temps en els dos grups excepte amb dos usuaries que a 

mesura que avançaven les sessions la motricitat gruixuda s’ha vist reduïda.   

 

Com a conclusió final del projecte de teràpia assistida amb gossos podem assegurar que 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 mostren signes d’afecte adreçat al binomi gos de teràpia- tècnica 

i expressen de manera repetida que els agrada l’activitat,  s’ho passen bé i esperen amb il·lusió 

la següent activitat. Totes les sessions s’han dissenyat per a treballar l’estimulació cognitiva 

d’una manera diferent, divertida i novedosa per a ells.  

 

L’estabilitat del grup i el nombre reduït d’usuaris ha facilitat treballar el objectius establerts 

prèviament amb els professionals del centre i es pot afirmar que la majoria d’objectius s’han 

assolit favorablement o bé s’han mantingut estables.  

 

Per acabar volem agrair la confiança que des de la direcció del Centre s’ha tingut en vers 

aplicar un projecte de Teràpia assistida amb gossos, recolzar-nos i donar-nos l’oportunitat de 

tornar a treballar plegats.  Ha sigut una experiència molt positiva per als usuaris i esperem 

poder tornar a col·laborar en un futur conjuntament.  
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4.2.2.9. Festes i sortides 

 

FESTES 

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

arribada de la Primavera,Misericòrdia,  Castanyada i Nadal. 

 

També hem tingut activitats/festes que volem ressaltar degut a la participació de persones 

ajenes al projecte i que han volgut donar suport i alegria a les persones amb Alzheimer i altres 

demències. 

 

Activitat: "Concert d'acordió" 

Data: 23 Gener 2017 

Horari: 10h a 11h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Assistents: Usuaris, equip professional del centre i alumnes de pràctiques 

Comentari: Els usuaris van poder gaudir del concert d'acordió de la mà de Maria Tulundra. 

Bona predisposició i interès de tots els assistents al concert, ja que és un dels instruments 

preferits per molts d'ells. 

Al començar la sessió els usuaris van començar a cantar i ballar al ritme de la música (Historia 

de amor o Cielito lindo), moments emocionants al poder observar com cantaven i recordaven 

cançons de l'època. 

 

Activitat: "Visita de la Tuna de l'Institut Domènech i Montaner Reus" 

Data: 27/01/2017 

Horari: 16: 00h - 17:00 h 

Lloc: Centre diürn especialitzat en Alzheimer 

Comentari: Els nois i noies de la Tuna de l’Institut Domènech i Montaner de Reus ens han fet 

una visita al nostre centre.  

Aquest nombrós grup d’estudiants, surten a cantar a diferents llocs oferint petites actuacions 

per tal de recollir diners i poder anar de viatge de fi de curs.  

Tant usuaris com familiars d’aquests, han pogut gaudir del repertori de les cançons que ens 

han cantat i ballat vestits amb la seva capa interpretant, tocant instruments i ballant cançons 

com per exemple, “Clavelitos”, passant una bona tarda d’emocions i records. 

 

“ACTIVITAT INTERGENERACIONAL - MUSICOTERÀPIA”  

Dia: 3/4/2017 

Horari: De 10h a 12h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

Assistents: Alumnes de cinquè i sisè de primària i usuaris de la sala 1 i 2 

Comentari: Alumnes de l’escola Sant Pau de Reus ens van visitar per compartir amb els usuaris una 
activitat de musicoteràpia. Van cantar varies cançons, ens van tocar la guitarra i van ballar junts. Va 
ser una trobada intergeneracional molt bonica, on les emocions dels nens i dels nostres usuaris van 
estar a flor de pell. Experiència per a repetir.  
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Activitat: "Concert de guitarra" 

Data: 17 Novembre 2017 

Horari: 10h a 11h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Assistents: Usuaris, equip professional del centre i alumnes de pràctiques 

Comentari: Jorge Muñoz va visitar el nostre centre, i ens va oferir un espectacular concert de 

guitarra, amb un gran repertori de cançons que van portar bons records i van fer les delícies 

dels usuaris, aflorant unes boniques emocions ballant i cantant, com de satisfactori es veure el 

que es pot aconseguir amb la música! 

 
SORTIDES 

 

14/02/2017   “SORTIDA A L’EXPOSICIÓ DE SOROLLA” 

Horari: De 16.30h a 19.30h  

Lloc: Caixa Fòrum de Tarragona  

Assistents: Usuaris de la sala 1 y voluntaris de la Caixa  

Comentari: El transport ens va recollir a les 16.30h del centre i ens vam dirigir cap a la Caixa 
Fòrum de Tarragona. Un cop allà, a les 17h, ens van realitzar una visita guiada de l’exposició 
del pintor Sorolla. Un cop finalitzada va manar a berenar a una cafeteria pròxima. A les 19h el 
transport ens va recollir i ens va portar de tornada al centre. Els usuaris van estar atents i 
receptius a les explicacions del guia. Va ser una activitat molt interessant i una trobada 
afectuosa entre voluntaris de la Caixa i usuaris.  
 

 

19/04/2017  “SORTIDA A L’EXPOSICIÓ MEDITERRANI” 

Horari: De 9.30h a 12.30h  

Lloc: Caixa Fòrum de Tarragona  

Assistents: Usuaris del Centre de Dia i de L’Espai Sant Rafael  

Comentari: El transport ens va recollir a les 9.30h del centre i ens vam dirigir a la Caixa Fòrum 
de Tarragona. Un cop allà, ens van realitzar una visita guiada de l’exposició Mediterrani. 
Després de la visita vam esmorzar a una cafeteria pròxima. A les 12.15h el transport ens va 
recollir i vam tornar al centre. Tots vam gaudir molt de les curiositats de l’exposició i de la 
companyia. Molt receptius a les explicacions.  
 

 

A TOTES LES SORTIDES HA COL·LABORAT AMB PART DEL COST DEL TRANSPORT L’ENTITAT 

MESTRAL COCEMFE amb el Programa Aire Fresc. MOLTES GRÀCIES. 

 

 

4.2.2.10. Àrea d’infermeria 

 

Aquestes memòries d’infermeria tracten dades de 54 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.  
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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 i 
modificar-los per 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: 7% d’usuaris 
Sense úlceres: 93% 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 27% 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.  
 
També s'informa als familiars sobre com és convenient prevenir i guarir les úlceres pel seu 
coneixement i perquè les cures que es realitzen en el centre tinguin una continuïtat al domicili. 
 
 
 



   85 

 

Risc nutricional 
 
S'utilitza el test de Lipschitz. Presenten risc de desnutrició l’11% 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, se’ls hi van pautar batuts específics rics en proteïnes i hipercalòrics. 
 
 
Control urinari i fecal 
 
En el centre el 24% dels usuaris atesos presenten incontinència urinària i el 76% dels usuaris 
atesos presenten continència urinària. El 7% presenten incontinència fecal i el 93% del total 
dels usuaris presenten continència fecal. 
 

   
 
Presa de constants 
Al llarg de l'any s'ha pres el control de diferents constants amb la finalitat de detectar 
alteracions en les mateixes: 
 
Tensió arterial (TA) 
La tensió s'ha pres una vegada a la setmana a tots els usuaris, l’11% dels usuaris van tenir en 
algun moment un episodi d'hipertensió que es va resoldre sense problema. El mateix va 
succeir amb el 2% que van patir hipotensió, la resta, el 87%, van tindre nivells de TA 
adequades. 
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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, 4% dels usuaris van sofrir hiperglucèmies i 2% 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 28% dels usuaris van  
tenir un procés febril, es va avisar a la família i van ser valorats pel seu metge, la resta d’usuaris 
72% no van presentar cap símptoma de temperatura corporal alta -“febre”-. 
 

 
 

 
Pes 
 S'ha fet seguiment del pes mensualment per valorar variacions. Aquesta dada ha estat 
important per detectar possibles malnutricions.  
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Hidratació 
 
En alguns usuaris hem detectat possibles casos de deshidratació en la pell, és per això que hem 
portat a terme dos vegades per setmana sessions d’hidratació. 
 
Un 44% de los usuaris que assisteixen al centre han necessitat en un moment donat alguna 
sessió de hidratació sobretot en extremitats inferiors i superiors.  
 

 
 
 
Valoració dels membres inferiors 
 
També, es realitza la valoració dels membres inferiors de cada usuari 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 2017 en el centre han necessitat d'aquest professional el 27% dels usuaris. 
 
 
 
 



   88 

 

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 4% dels usuaris que presentaven la 
simptomatologia corresponent. 
Infecció d'orina: es van detectar en el 48% dels usuaris símptomes urinaris.  
Estrenyiment: es van administrar enemes al 4% 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 27% dels usuaris  han presentat en algun o 
un altre moment aquest tipus de trastorn. També, 23% d’usuaris han presentat agressivitat i 
irritabilitat. Quan detectem els símptomes ens posem en contacte amb els familiars, s’observa 
si al domicili també apareixen i es valora com afrontar-ho.  
 
 
Urgències  i  derivació 
 
Si es produeix alguna urgència en el centre s’actua segon protocol establert. Es prenen 
constants i es deriva a urgències si és necessari 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 9% d’usuaris  amb risc vital, qui va precisar d’atenció del 
112. 
 
Respecte a derivacions: enguany hi ha hagut un 27% 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 dóna 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  37% dels usuaris prenen medicació en el 
centre durant el desdejuni, el menjar o el berenar. Així mateix, el 17% 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. 
 
Tots els usuaris del centre tenen pautat un tractament farmacològic, destaquem al gràfic els 
medicaments més característics.  
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4.2.2.11. 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 65% dels usuaris enguany han utilitzat el servei de menjador, del quals el 34% són 
dependents i el 66% son autònoms, sempre amb la necessitat de supervisió. 

 

 
 
 
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: 80%. Se li ofereix a aquell usuari que no presenta dificultat per deglutir 
ni mastegar. 
 

- Dieta triturada: 20% . És destinada a tots els usuaris que presenten major dificultat per 
mastegar, fabricar la bitlla alimentosa i /o empassar-ho. 
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S’han realitzat 26 visites d’infermeria a domicili. 

 

 

4.2.2.12. Servei d’estudi i prevenció de la sobrecàrrega dels cuidadors familiars 

 

En el gràfic observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 

cuidadors familiars dels usuaris del CDEA.  

 

Com es pot observar en la gràfica els grups de cuidadors es presenten distribuïts de forma 

homogènia. El 34% dels cuidadors obté una puntuació inferior a 47, indicant així absència de 

sobrecàrrega. Un 33% dels cuidadors puntuen entre 47 i 55 punts, mostrant un grau de 

sobrecàrrega lleu, i l'altre 33%, té puntuacions superiors a 55, mostrant-se en un nivell de 

sobrecàrrega intens.  

Podem observar que la sobrecàrrega mostra tendència a incrementar a mesura que avança la 

malaltia. L'aparició de símptomes de sobrecàrrega sol estar relacionada amb les alteracions 
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psicològiques i del comportament de la persona amb la malaltia d'Alzheimer o altres 

demències i amb la disminució de la seva autonomia en les activitats de la vida diària. 

 

4.2.2.13. 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, el 

fisioterapeuta, tècnic auxiliar, 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.  

 

Des del servei no es tramiten recursos, participem en la gestió de les prestacions vinculades al 

servei (PEVS), derivem als serveis competents i realitzem coordinació amb els professionals de 

referència. Les institucions amb què hem realitzat coordinació són: Centres Cívics, Centre de 

Salut/Social Atenció Primària, Unitat de Diagnòstic Pere Mata-EAIA Trastorns cognitius; 

Fundació ACE; Unitat de neurodegeneratives/geriatria de l’hospital de Sant Joan; Departament 

de la dependència muncipal, comarcal i altres; PADES, Residències/centres de dia del municipi 

i comarca, Sociosanitari i Hospital de dia Monterols (IPM); així com, ens coordinem amb l’equip 

de seguiment i diagnòstic neurologia privats, en cas que el seguiment de la persona amb 

demència sigui portat de forma privada.  

 

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- EAIA Trastorns cognitius. 

 

Es realitza un seguiment dels casos: Visites domiciliàries, Visites hospitalàries/soci sanitari, 

Visites residències. 

 

 

4.2.2.14 Resultats d’enquesta CDEA 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 d’1  mes i un màxim de 5 anys. Els 
resultats corresponen a una mostra de 19 familiars. Cal posar èmfasi en el fet que la majoria 
d'usuaris conviuen amb el seu cònjuge.  
 
La puntuació màximes estan relacionades amb el coneixement del funcionament del centre, 
les atencions sanitàries i les cures, les entrevistes familiars, seguiment i informes periòdics. 
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La majoria de les preguntes oscil·len entre un 8 i un 9,5 de mitjana. En les propostes de millora 
per al centre, la majoria coincideixen en què cal ampliar l’espai del centre i preferiblement, 
amb jardí. 
 
Cal destacar que les puntuacions màximes fan referencia a la satisfacció i accessibilitat amb  els 
professionals del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. També s'observa que la satisfacció 
general es valora amb un 8,61. Una de les qualificacions més altes. A mes, el 100% de les 
persones recomanarien aquest servei i que en un 26% dels casos anar al Centre Diürn 
Especialitzat en Alzheimer ha evitat l’ingrés del familiar amb demència en una residencia. 
 
 
QÜESTIONARI CONFIDENCIAL A EMPLENAR PELS FAMILIARS DELS USUARIS DEL CENTRE 
DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER - valoració2017 
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Satisfacció general del CDEA

Valoració Major nombre de professionals que CD ordinari

Relació qualitat-preu

Atenció que potencia l'autonomia

Millora  qualitat de vida de la persona amb la malaltia 

Permet viure en el domicili habitual en millors condicions

Dona suport als familiars cuidadors

Impacte en la qualitat de vida 

Rapidesa de 1a atenció /informació

Rapidesa en adjudicar la plaça

Està més motivat/actiu

Ha millorat l'estat d'ànim

Descansa (dorm) millor

Se sent més recolzat

Se sent més tranquil

Se sent més acompanyat en el procés de la malaltia

Se sent més segur

Es troba més satisfet amb la seva vida

Li ha servit per relacionar-se amb els altres persones

El seu estat de salut, en general, ha millorat

Entén millor la malaltia i el seu maneig

Ha suposat un benefici per a la seva família

Dedica més temps per si mateix

Tracte i actitud

Competència tècnica

Empatia

Capacitat de resolució de problemes

Rapidesa amb què s'atèn la consulta del familiar

Horaris d'atenció familiar

Accessibilitat professional

Informe periòdic

Entrevistes familiars

Seguiment d'infermeria

Ús de l'agenda

Coneixement sobre el funcionament del centre

Equipament i confortabilitat de les instal·lacions

Organització i funcionament del centre

Horari del centre

Format de la factura de quota

Procés participatiu del centre. Coneix. Consell Assessor?

Atenció i assessorament social

Atenció neurocognitiva

Atenció sanitària i cures de la salut

Atenció fisioteràpia

AVD(alimentació, descans, higiene…)
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4.2.3. SERVEI D’AJUDA A DOMILCILI 

 

Degut als diferents tipus de servei i les diferents necessitats de les persones beneficiàries del 

SAD, l’equip professional es marca uns objectius i activitats, les quals es van revisant. Aquest 

dependran i variaran sempre en relació al servei contractat per les famílies i l’estat integral en 

que es trobi la persona. En base a aquest pla de treball específic es desenvolupa l’activitat 

d’atenció domiciliaria. 

 

Durant l’any hem desenvolupat els següents serveis: 

- Higiene 

- Acompanyament ( reforç d’avd’s i entreteniment actiu ) 

- Estimulació cognitiva: sessions directes, valoració neuropsicologia inicial i seguiment 

- Orientació i adequació de la llar. Ajudes tècniques 

 

A l’hora d’explicar el servei de SAD de l’any 2017 exposarem per una banda els resultats del 

servei d’higiene, acompanyament i estimulació i, per altra banda el servei d’adequació de la llar 

i les ajudes tècniques. 

 

 

4.2.3.1. Població atesa. SAD Higiene, acompanyament, estimulació 

Durant l’any 2017 s’han atès a 29 persones en el seu domicili i en l’entorn domiciliari. 

Tenim que dir que hi ha persones que han sigut beneficiaries de diferents serveis, si 

comptabilitzéssim els diferents serveis com a persones serien d’aquesta manera 34 persones; 

no obstant això, per a no repetir dades de la mateixa persona i entenent-la com a diferents 

persones sent la mateixa persona, entenem 29 beneficiaris. Es a dir; per exemple, la persona 

realitza dins del seu pla de tractament estimulació cognitiva i servei d’higiene, en aquest cas 

per a descriure el perfil en les memòries no hem duplicat cap dada de la mateixa persona, així 

com, certs serveis puntuals que s’han realitzat, si ha sigut la mateixa persona, únicament la 

hem comptabilitzat en una ocasió. 

S’han realitzat 21 altes i 10 baixes durant l’any. El moviment de l’any segon servei s’expresa al 

gràfics a continuació. 
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Les altes i les baixes durant l’any: 

2

1 1

2

1 11

2

1 1 1 1

2

1

2

11 11 1

2

1 11 1

Altes i Baixes SAD 2017

Altas estimulación Altas acompañamiento Altas higiene

Bajas estimulación Bajas  acompañamiento Bajas higiene

Alta/baja acompañamiento puntual

 

Respecte el servei d’estimulació, s’han cursat 8 altes i 2 baixes; respecte el servei 

d’acompanyament, s’han cursat 9 altes i 6 baixes i 2 serveis puntuals ( alta /baixa ); respecte el 

servei d’higiene, s’han cursat 4 altes i 2 baixes. 
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Els motius de la baixa dels serveis han estat: 

 

El motiu principal de la baixa del SAD ha sigut per realitzar un canvi dins dels serveis que 

oferim a l’Associació (22%), hi ha usuaris que s’han integrat en l’atenció en l’Espai San Rafael i 

hi ha d’altres que s’han integrat en l’atenció del Centre diürn especialitzat en Alzheimer 

(aquest motiu de baixa ha estat característic en els usuaris que tenien servei d’estimulació). 

També el 22% per motiu d’èxitus. 

 El motiu principal de baixa en el servei d’acompanyament o bé d’higiene, principalment, han 

estat degudes a que les famílies han decidit treballar particularment amb cuidadors interns al 

domicili, degut al número d’hores necessitades per acompanyar i per atendre a la persona amb 

Alzheimer o altres demències, o també per l’estratègia d’atencions de la família, en la que la 

persona comparteix diferents residències. 

 

4.2.3.2. Perfil de la població.  

 

Usuari SAD  

 

Les persones usuàries presenten majoritàriament trastorn neurocognitiu tipus Alzheimer o 

altres tipus de demència (79%), resideixen a Reus (73%) -un 27% resideix fora del municipi de 

Reus- , són de gènere masculí (65%), són persones casades (60%),  major o igual a 80 anys. El 

17% dels beneficiaris han rebut prestació econòmica vinculada al servei de SAD a partir del PIA 

acordat a partir del reconeixement de la dependència. 

 

Tota la informació es detalla en els gràfics següents, dades segons a 29 usuaris. 
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Persona cuidadora SAD 

 

La persona cuidadora, en la majoria dels casos, és la parella sentimental (48%), resideix en 

Reus (555), de gènere femení (76%), casada (72%), amb 80 anys o més (38%). El 62% dels 

cuidadors familiars cohabiten amb el seu familiar. 

 

Tota la informació es detalla en les gràfiques següents. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altres

Fills/es

Parella sentimental

10%

41%

48%

Parentesc cuidador familiar SAD 2017

 

55%31%

14%

Residència cuidador familiar SAD 2017
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Baix Camp
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4.2.3.3. Serveis realitzats 

Seguidament mostrem la proporció dels serveis realitzat, sense tenir en compte les hores 

dedicades a cadascú. 

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA

HIGIENE ACOMPANYAMENT

41% 38%

21%

Tipus de servei SAD 2017

 

 

Hores servei SAD : Estimulació cognitiva, higiene, acompanyament 
 
 
Aquests resultats són obtingut pels diferents servei d’ajuda a domicili realitzats durant l’any 
2017, comptabilitzant les hores directes d’atenció en el domicili s’han realitzat 2.247 hores, 
desglossades de la següent manera:  
 
 

- S’ han realitzat un total de 836’5 hores de servei d’higiene portades a terme al llarg de 
l’any. S’han beneficiat 8 persones . 
 

- S’han realitzat un total de 579’5 hores de servei d’estimulació cognitiva portades a 
terme al llarg de l’any, 9 persones han rebut aquest servei.  

 
- S’han realitzat un total de 831 hores de  servei d’acompanyament portades a terme al 

llarg de l’any. S’han beneficiat 12 persones d’aquest servei.  
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4.2.3.4. Adequació de la llar i ajudes tècniques 

 

A l’any 2017 es crea el projecte “Banc d’ajudes tècniques”, on es tracta  que els familiars que ja 

no necessitin les ajudes tècniques que havien comprat per les necessitats dels seus parents, les 

donen al CDEA i des d’aquí nosaltres gestionem aquestes ajudes als usuaris que ho necessitin a 

les seves cases.  

 

Gestionem aquest material mitjançant un contracte d’ajudes tècniques entre nosaltres i la 

família que rep el material. Es tracta d’un document on la família que rep l’ajuda es 

compromet a respectar el material i tornar-lo en bon estat una vegada ja no l’utilitzen. Deixant 

una fiança de forma simbòlica que es tornarà una vegada retornen el material deixat. Hauran 

de pagar el desplaçament del material si fos necessari l’ús d’un mitjà de transport adaptat, 

facilitem la col·laboració de l’ortopèdia Sans de Reus i el mateix familiar li pagarà a ells el 

transport i muntatge (en el cas de ser un llit ortopèdic....).    

 

En aquest “banc d’ajudes tècniques” hem rebut i deixat diversos materials com: 

- 2 Cadira de rodes                          Normal amb roda petita 

Adaptada amb rodes petites, amb pales i braços 

adaptats. 

- 1 Cadira de rodes gran normal. 

- 2 Caminadors. 

- 1 Llit articular. 
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- 1 Matalàs antiescares.  

- 1 Cadira de dutxa. 

- 1 Alça de wc. 

- 1 Matalàs viscoelàstic. 

- 1 Triangle potencia llit. 

- 1 Protector de matalàs. 

- 1 Pijama amb cremallera posterior. 

 

Per un altra banda, també, hem introduït el “Programa d’acompanyament i assessorament en 

els domicilis”. Aquet programa ho realitza el tècnic d’adaptacions en domicilis que és la 

Terapeuta Ocupacional.  

 

Aquest servei es realitza quan un familiar requereix un assessorament en el domicili, que pot 

ser perquè la vivenda no estigui ben adaptada i no sigui lo suficientment funcional per la 

persona amb demència. En aquet cas la terapeuta ocupacional es desplaça fins el domicili i 

analitza l’estat funcional de la mateixa. Generalment les àrees que més adaptacions necessiten 

són el bany i dormitori.  

 

Els passos a seguir en el programa es avaluar el domicili i informar a la família dels canvis 

recomanables a fer. Seguidament si la família està d’acord ens posem en contacte amb 

l’ortopèdia, si fos necessari, i s’elaborarà  informe adaptatiu perquè finalment es faci els canvis 

necessaris.  

 

Des que es porta a terme aquest programa d’acompanyament i assessorament, ho han utilitzat 

10 famílies. 

 

A l’any 2017 es posa també en marxa un acord verbal de col·laboració entre 

l’Ortopèdia/Farmàcia Gerard Sans de Reus (Tarragona) i nosaltres, on s´està treballant perquè 

a l’any 2018 es realitzi un conveni de col·laboració formal entre ells i nosaltres. Amb el benefici 

de poder obtenir un 10% de descomptes a les ajudes tècniques, fèrules... que necessitin els 

usuaris/famílies vinculades a l’Associació.       

 

 

4.2.3.5. Equesta satisfacció SAD 2017 

 

És un servei que va començar a desenvolupar-se a partir de setembre de 2016. Però, en el 

present, ja podrem valorar els resultats obtinguts de l’exercici 2017, en els quals es 

contemplen les respostes dels familiars/usuaris del servei. 

 

El qüestionari de valoració a respondre per les persones beneficiàries i cuidadors consistia en 

16 preguntes a valorar de l’1 al 10, sent 1 totalment insatisfet i 10 totalment satisfet. 

 
Dels qüestionaris que ens han tornat les famílies omplerts, corresponen al 35% de població 
atesa, extraïem les segünts resultats: 
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L’activitat pel qual s’ha contractat el SAD és majoritàriament per les sessions d’estimulació 
cognitiva a domicili (52%) i de forma més minoritària per Higiene (16%) i cura personal (16%) i 
massatge circulatori  (16%).  
 
Van conèixer el servei SAD en la seva majoria per amics o coneguts, i el servei contractat 
majoritàriament ha estat per l’estimulació cognitiva.  
 

 

 
Pel que fa les valoracions, incidir que l’activitat ha sigut valorada amb notes altes (entre 9 i 10 
punts) en la majoria de les qüestions realitzades, cal remarcar la nota mitja corresponent a la 
satisfacció general del servei (9,44) o la cobertura d’expectatives (9,33). Els apunts que han 
tingut notes més baixes, corresponen a aspectes com la millora de la salut del malalt (6,67),  
millora de la qualitat de vida del cuidador (6,50), millora d’autonomia (6) o el fet de relacionar-
se amb els altres (5,60).   
 
 
A grans trets, els resultats obtinguts del servei, són clarament satisfactoris , doncs el 100% dels 

enquestats recomanaria el servei.  

 
A continuació mostrem en un gràfic les puntuacions corresponents als aspectes que s’han 
valorat del servei: 
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4.2.4. 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 2017 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. 

 

 

4.2.5. Inspeccions al Programa San Rafael 

 

17/11/2017 Benestar i Família. Inspecció Programa San Rafael 

22/11/2017 Inspecció Assegurança AXA. Inspecció al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

15/12/2017 Sanitat CDEA. Inspecció al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

 

 

4.2.6. Formació de la plantilla del Programa San Rafael 

 

 

FORMACIÓ INTERNA  

 

 

“Higiene a una persona enllitada. Tècniques per a fer un llit hospitalari” 

16/01/2017 

Hora: 12.00 a 13.00h 

Formadora: M Jesus Lerin, directora 

Assistents: tècnics auxiliars del SAD 
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“Canvis posturals en persones enllitades” 

28/02/2017 

Hora: 12.00 a 13.00h 

Formadora: Natalia Virgili, tècnic auxiliar en cures d’infermeria 

Assistents: tècnics auxiliars del CDEA i tècnics auxiliars del SAD 

 

“Principis bàsics del massatge terapèutic” 

4/12/2017 

Formadora: M Jesus Lerin, directora 

Assistents: tècnics auxiliars del CDEA i tècnics auxiliars del SAD 

 

 

 

FORMACIÓ EXTERNA  

 

 

Deixem de parlar de l’ACP? De la teoria a la pràctica jornada professional 

Data: 26 de gener de 2017 

Horari: 9.30h a 14.30h 

Lloc: Casa del Mar, Barcelona  

Organitzat per FEATE i Alzheimer Catalunya  

Assistents: Ana Belén Beltrán, terapeuta ocupacional, i Laura Reyes, tècnica socioanimació. 

Comentari: Vam assistir a aqueta jornada, organitzada per la Federació d’entitats d’Assistència 

a la tercera edat sense afany de lucre. Va se un dia molt enriquidor tant a nivell personal com 

professional. 

 

 

DementiaCareMapping 

Organitza: Fundació Alzheimer Catalunya 

Data: 17 ,18 i 27 de Juliol de l’any 2017 

Horari: 9.00h a 18.00h 

Lloc: Fundació La Pedrera, Barcelona 

Assistents: Ananda Garcia, Psicòloga i Natàlia Virgili, Aux. Infermeria  

Comentari: Va ser una formació molt enriquidora per a nosaltres, ja que aquesta formació esta  

encarada especialment per el col·lectiu amb demència.  

Ens van ensenyar la metodologia i el funcionament del CareMapping. També en que consisteix 

la figura del mapejador  i el seu funcionament per  a poder aplicar amb els diferents usuaris i 

donar resultats efectius en l’estimulació cognitiva i millorar la seva qualitat de vida. 

 

 

Formació en Guttman Neuropersonal trainer 

Octubre 2017 modalitat online 

Verónica Torres, neuropsicòloga del Programa San Rafael 
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Teràpia d'estimulació emocional (T2E) (IV PROMOCIÓ) 

Organitza: Fundació Maria Wolff 

Durada del curs: des de setembre de 2016 fins al maig del 2017 

Lloc: Residencial Albertia Moratalaz (Madrid) 

Assistentents: educadores socials del Programa San Rafael, Patricia Sánchez Algar i Vanessa 

Porteiro Rey  

 

La Teràpia d'Estimulació Emocional T2E® és l'única Teràpia No Farmacològica (TNF) que 

treballa específicament amb emocions i estats d'ànim. Permet a Terapeutes Ocupacionals, 

Psicòlegs, Psicopedagogs, Educadors Socials... fer sentir a persones amb problemes de 

memòria una varietat de 40 emocions positives diferents. 

 

La tècnica es basa en els últims avenços en neurociències relatius a les emocions, sentiments i 

estats de l'ànim, connectant el món de la ciència amb les experiències més íntimes d'amor, 

il·lusió, afecte i respecte. 

 

Efectes reportats: 

• Permet sentir emocions "oblidades" 

• Persones que no volen participar en altres TNF però participen i gaudeixen d'T2E® 

• Les famílies valoren aquesta teràpia com la més important del centre 

• Redueix la depressió menor 

• Millora la qualitat de les interaccions socials dels participants dins i fora de les sessions 

• És útil com a eina per adaptar ingressos complexos 

• Contribueix a millorar la cultura terapèutica del centre 

 

Respecte als professionals, dir que T2E® permet trencar la rutina que produeixen les 

intervencions clàssiques (animació, estimulació, cognitiva, etc.). Els terapeutes formats en la 

tècnica valoren els profunds coneixements sobre emocions que s'adquireixen, així com la 

transformació interior que produeix la seva pràctica. 

 

La intervenció està dissenyada per potenciar aquestes dinàmiques en entorns institucionals 

com residències i centres de dia. Aquesta TNF ha estat desenvolupada al llarg de més de 10 

anys per un equip de Fundació Maria Wolff, el mateix que ara s'encarrega de la feina docent. 
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5. ÁREA DE FORMACIÓ 

 

 

Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

 

Alumnes en Pràctiques 
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5.1.  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

5.1.1. VI Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

 

PROGRAMA 

 

9:00 Acreditacions. 

 

9:15 h.Inauguració  a càrrec de: 

Sra. M. Teresa Besora, Presidenta de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp. 

Sr. Antoni Castro Salomó,Degà de la Facultat de Medicina 

Sr. Francesc Tarragona Baró, Director Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona 

 

9:30 a 10:30 h. Trastorn Neurocognitiu menor: Importància d’un diagnòstic precoç.  

Sra. Veronica Torres Marchate, Neuropsicologa clínica, experta en Neuropsicologia pel COPC 

 

10:30 a 11:30 h. T2E®: Una invitació per mirar d’una altra manera 

Sra. Patricia Sánchez i Sra. Vanessa PorteriroRey, Educadores Socials, amb llicencia atorgada 

per la Fundació Maria Wolf per exercir la teràpia d’estimulació emocional 

 

11:30 a 12:00 h. Descans 

 

12:00 a 13:00 h. Reflexionem junts sobre el present i el futur de la malaltia d’Alzheimer 

Moderadora: Sra. Margarita Torrente, Psicòloga, neuropsicologa, professora titular de 

psicobiologia (URV) 

Participants: 

Sra. Ana Belen Beltra, Terapeuta ocupacional 

Sra. Anada Garcia, Psicologa 

Sra. Maria Pino, Neuropsicologa 

Sra. M. Carmen Soler, Antropòloga i treballadora social 

 

13:00 a 13:45 h. Pluja de preguntes 

 

13:45h. Cloenda, a càrrec de: 

Sra. Montserrat Vilella, Regidora de Benestar Social 

 

 

 

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. 

- Aprenentatge i servei 

- 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.  VI Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

 

Les Jornades es van desenvolupar satisfactòriament. Hi van assistir 65 persones.  

 

A les Jornades no varem comptar amb l’assistència del director territorial de Tarragona ni de la 

regidora de Benestar de Reus. Es van excusar pel moment polític que viu Catalunya. 

 

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, exposem els resultats de les 

mitjanes de les 40 persones assistents que van omplir l’escala de satisfacció. 

 

 

 
 

 

 



   113 

 

5.2.2.  Alumnes en Pràctiques 

 

 

“Aprenentatge - Servei”. ESO.  

Dia: 21/4/2017 

Horari: De 16h a 18h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

Assistents: 6 Alumnes de quart de la ESO de la Salle 

Alumnes de la Salle de Reus ens van visitar per portar a terme el seu projecte d’intervenció de 
la assignatura aprenentatge – servei. Van realitzar amb els usuaris 2 activitats: musicoteràpia i 
activitats de la vida diària (mostrant objectes tecnològics de avui dia i explicant la seva utilitat). 
Va ser una activitat molt gratificant per ambdues parts, gaudint i aprenent de la companyia 
mútua.  
 

Practicum Psicologia” URV 

Alumne: Yaiza Jiménez Yeste 

Tutora: Verònica Torres Marchante 

Període de pràctiques: 14/02/2017-02/06/2017 

Quantitat d’hores: 180 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

 

 

“Practicum Psicologia” URV 

Alumne: Mar Gràcia 

Tutora: Verònica Torres Marchante 

Període de pràctiques: 12/09/2017-13/12/2017 

Quantitat d’hores: 180 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

 

 

“Practicum Màster Neuropsicologia” UOC 

Alumne: Laura Rehues  

Tutora: Verònica Torres Marchante 

Període de pràctiques: 16/03/2017-16/06/2017 

Quantitat d’hores: 200 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

 

 

“Practicum Màster Neuropsicologia” UOC 

Alumne: Maria del Carmen Líndez Maza  

Tutora: Verònica Torres Marchante 

Període de pràctiques: 13/09/2017-17/11/2017 

Quantitat d’hores: 200 

Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
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"Pràctiques externes curriculars del grau d’Educació Social, Universitat Rovira i Virgili (URV), 

Tarragona" 

Estudiant: Carla Font Pérez  

Tutor/a: Ananda García Gómez 

Data d'inici: 03/02/2017 

Data de finalització: 28/04/2017 

Hores realitzades: 300 h. 

Horari de les pràctiques: dilluns a dijous de 15: 30h a 20:00h; divendres de 9:00h a 17:00h. 

Lloc: Centre diürn especialitzat en Alzheimer 

Comentari: Durant el període de pràctiques, l'estudiant ha permès conèixer el funcionament 

de l'Associació i el programa San Rafael, ampliant els coneixements teòrics i pràctics sobre la 

malaltia de l’Alzheimer, des de l'àmbit de la intervenció, observant i posant en pràctica 

diverses estratègies per tal d’identificar les necessitats dels usuaris en diferents estadis de la 

malaltia. L'estudiant ha dut ha terme diversos tallers de manera satisfactòria, basant-se amb el 

model d’atenció centrat a la persona, tenint en compte les necessitats i preferències dels 

usuaris. 

 

 

“Pràctiques externes curriculars del grau de Psicologia, Universitat Rovira I Virgilli (URV)” 

Alumne/a: Claudia Moragas Fernandez 

Tutor/a: Ananda García Gómez 

Data d’inici: 18/9/2017 

Data de finalització: 7/12/ 2017 

Hores realitzades: 180h 

Horari de pràctiques:  Dilluns de 9 a 14h, Dimecres, Dijous i Divendres de 10 a 14h  

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 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. 
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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 està dividida en dos apartats, l'àrea tècnica formada per la coordinadora i 

el grup del voluntariat format per les persones voluntàries. 

 

Coordinadora de voluntariat: Vannessa Porteiro 

 

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 a l'Espai San Rafel. 

• Suport a les famílies i a les persones amb demència. 

• Participació en la formació. 

 

Grup de voluntaris: Actualment comptem amb 12 voluntaris però al llarg de l'any han 

col·laborat amb nosaltres un total de 14 persones voluntàries de forma assídua. 

 

Objectius generals de l'àrea de voluntariat: 

 

Els objectius van encaminats a la participació i col·laboració en les principals activitats 

relacionades amb l'associació dins de tots els seus àmbits d'actuació, els voluntaris participen 

en les següents activitats: 

 

• Dia Mundial de l'Alzheimer. 

• Excursions i sortides. 

• Cursos de Formació. 

• Suport domiciliari. 

• Suport Hospitalari. 

• Col·laboració en l'Espai San Rafael. 

• Col·laboració en el Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. 

 

 

6.1.2. Metodologia i acollida del voluntari.  

Les persones interessades a formar part d'àrea de voluntariat es posen en contacte amb 

l'associació expressant la seva voluntat de voler col·laborar en les activitats de l'entitat. 
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L'associació es posa en contacte amb la coordinadora del voluntariat, fent-li saber l'interès de 

l'aspirant i li dóna el telèfon perquè es posi en contacte amb ella. 

 

La coordinadora de voluntariat es posa en contacte amb la persona aspirant a voluntari/a i li 

explica el funcionament i metodologia de les funcions principals dels voluntaris que realitzen 

en l'associació, després d'aquestes explicacions la coordinadora cita a la persona interessada 

per a una entrevista inicial. 

 

En aquesta entrevista l'aspirant a voluntari omplirà 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 Voluntari/a. 

• Compromis entre l’associació i el voluntari. 

• Carta del voluntariat de Catalunya. 

• Tríptic de voluntaris. 

• Informació del l’assegurança de voluntariat. 

• Autorització de la protecció de dades i imatge. 

 

Una vegada omplerta la documentació s’informa al voluntari/a que s’iniciará un període de 

proba d’un mes a partir del dia de començament de les activitats, finalment es concreta dia 

per a començar el desenvolupament de l’activitat.   

 

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'entitat. 

 

 

6.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

6.2.1. Perfil grup de voluntaris 2017 

 

El percentatge de persones voluntàries amb les que hem comptat aquest any en qüestió de 

gènere està totalment equiparat: 50% d'homes i un 50% de dones. El grup d'edat majoritari es 

troba en els intervals de 61-70 anys (35%). La persona voluntària que col·labora amb nosaltres 

està principalment jubilada (50% 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 266 dies a col·laborar en les activitats que desenvolupa l'associació. El 

grup de voluntaris ha realitzat un total de 468 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, concert solidari de la Fundació Reddis o activitats 

commemoratives del dia de Sant Jordi. En la següent gràfica podem observar les activitats en 

les quals, principalment, el voluntari/a ha col·laborat durant l'any 2017. Cal destacar que les 

hores reflectides en l’ESR s'han dedicat a la jardineria i respir complementari al Grup 

psicoeducatiu de cuidadors/es. En l'apartat d'altres es reflecteixen les hores realitzades pels 

voluntaris encarregats de les fotografies, disseny gràfic, informàtica, administració i sortides. 
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Cal destacar que, també, aquest any comptem amb la col·laboració voluntària de membres de 

La Caixa, que es va dur a terme de forma puntual els dies 14 de febrer, on 5 voluntaris van 

acompanyar a una visita guiada a una exposició sobre la pintura de Sorolla al "Caixaforum" de 

Tarragona. També els dies 15 i 17 van acudir al CDEA a col·laborar en els tallers d'estimulació 4 

voluntaris. 

 

Durant el mes d'octubre també comptem amb la col·laboració puntual d'aquesta entitat 

durant els dies 17 i 18 realitzant les següents funcions: 

 

- Activitats físiques (Relaxació, estiraments, bicicleta.) 

- Taller de lectura de relats curts  

- Activitats a la pantalla tàctil (Exercicis d'endevinalles i el joc de les parelles "Memori") 

- Taller manipulatiu amb diferents materials (Taller de costura)  

- Activitats d'estimulació sensorial (Visual i tacte), jugant amb diferents tonalitats de llums i 

material manipulatiu de diferents rugositats. 

- Activitats a la pantalla tàctil - (puzles, completar refranys)  

- Taller de psicomotricitat (Exercicis d'estiraments i relaxació)  

- Taller de musicoteràpia  

 

En el dinar anual de germanor que realitza l’Associació, es va fer un reconeixement a la tasca 

del voluntari, se’ls va fer entrega de mà de la presidenta i de la coordinadora d’un diploma 

d’agraïment i se’ls va convidar al dinar. Actes com aquest serveixen per a crear un vincle 

afectiu i de pertinença grupal en els voluntaris. 

 

A més a més hem d'agrair a tots aquells familiars i amics que han col·laborat de forma 

voluntària i puntual en les diferents activitats realitzades per l'associació. 

 

 

6.2.3. La formació del Voluntariat 

 

→ VI Jornades sobre la Malaltia d'Alzheimer 

Data: 19 de setembre 

Organitza: Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp. 

Durada: 5 hores 

 

 

→ Participació en alguns tallers dintre del programa del  "Grup psicoeducatiu dels 

cuidadors”de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

Organitza: Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp. 
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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 

14/03/2017 

HORA: 17.00h en primera convocatòria i a les 17.30h en segona convocatòria 

LLOC: Cap Sant Pere, C/ Camí de Riudoms, 53 55   

Assistents: 30 socis  

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Reunions mensuals: cada primer dimecres de cada mes a les 09.00h a unes insta·lacions 

prestades per un soci de l’entitat, Sr. Felix Oliva, instal·lacions ubicades al carrer Amargura, 

Reus. 

 

La junta valora molt positivament la creació de diferents equips de treballs, en 2017 es creen 

els següents grups de treball: 

 

- Equip de treball Nou Projecte:  

Davant la necessitat d’un local més gran la Junta de gener es decideix crear un grup de treball. 

Membres: Xesca Jové, J Maria Dalmau, Felix Oliva, Fina Civit, Rosa M Fernandez, M Jesus Lerin. 

Lloc: Gasolinera Mas de les Animas. 

Es disoleix a l’agost 2017 

 

- Equip de treball sensibilització: 

Grup que es crea per organitzar els diferents actes de l’asociació  i amb la finalitat de crear 

material per aconseguir fons en les campanyes de sensibilització (Rosses Sant Jordi, Dia 

Mundial, activitat Centre comercial... etc.) 

Membres: Xesca, M LLuisa, Angels, Cori. 

S han reunit 5 vegadas aquets any. 

Lloc : a diverses cafeteries  

 

 

CONSELL ASSESSOR Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Reunions: 22/02/2017 i 29/08/2017 

 

 

REUNIONS REFERENT TRANSPORT USUARIS PROGRAMA SAN RAFAEL 

Reunió amb Ambuiberica. 

Contratació servei 12/01/2017. 

Finalizació del servei 18/06/2017.  

Reunió amb transport Egara. 10/06/2017 proposta funcionament del servei. 

Reunió  amb coordinació del transports Egara 6/11/2017 seguiment del servei. 
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- Reunions externes 

 

REUNIÓ AMB HOSPITAL DE DIA MALALTIES NEURODEGENERATIVES 

08/06/2017; 21/12/2017 

Lloc: Hospital St Joan, Reus 

Coordinació entra àrea treball social d’unitat hospital de dia Neurodegeneratives -

treballadores socials Montserrat Canales i Sara Maireles- i treballadora social Associació, M 

Carmen Soler. 

 

 

REUNIÓ AMB EAIA TRASTORNS COGNITIUS. INSTITUT PERE MATA 

06/09/2017 

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: Patricia Sanchez, educadora social, i Veronica Torres, 

neuropsicòloga. 

Reunits amb l'equip sencer de la Unitat de trastorns cognitius EAIA (Institut Pere Mata) 

Continguts: l'Associació va explicar els serveis d'ESR, CDEA i SAD i es van acordar vies de 

coordinació. 

Coordinacions freqüents entre l’àrea treball social EAIA Tastorns cognitius i l’àrea treball social 

Associació d’Alzherimer Reus i Baix Camp. 

 

 

FAFAC 

Federació d’Associacions de Familiars de Persones amb la Malaltia d’Alzheimer de Catalunya. 

Seu de la FAFAC, C/ Cartagena 182,   de Barcelona 

Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp és vocal de la junta directiva de la federació catalana 

d’associacions de familiars i persones amb la malaltia d’Azheimer (FAFAC) des de l’Assemblea 

del 7/05/2016 

 

Assemblea extraordinària 29/07/2017; assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de 

l’Associació) acompanyada de M Jesús Lerín, directora 

Assemblea 28/10/2017; assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) 

acompanyada de M Carmen Soler, treballadora social.  

Assemblea 25/11/2017; assistents: Sra. M. Teresa Besora Cabre (Presidenta de l’Associació) 

acompanyada de M Carmen Soler, treballadora social.  

 

 

VISITA AFA COSTA DORADA 

5/12/2017 

Presidenta, Lourdes Domingo, i Carmen, directora del projecte 

M. Teresa Besora Cabre, presidenta de l’Associació, i M Carmen Soler, treballadora social.  
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DIPUTACIO DE TARRAGONA 

31/03/2017 

A la Dipuntació de Tarragona la Diputada Montserrat Carreras García rep a membres de 

l’Associació - M Teresa Besora, presidenta, i  Felix Oliva, soci de l’Associació-. 

 

 

FEDERACIÓ MESTRAL COCEMFE TARRAGONA  

Federació d’Associacions de Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL – COCEMFE Tarragona 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA I ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA  

22/09/2017 

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. 

DATES: 31/01/2017; 27/06/2017; 16/10/2017 

LLOC:  Sala d’actes de l’antic Hospital Sant Joan (c/ Sant Joan, s/n) 

Temes: Activitats dia internacional de la discapacitat, 2017 capital Cultura Catalana 

 

 

CONSELL COMARCAL BAIX CAMP 

 

REUNIONS PROJECTE BAIX CAMP 

 

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 

2016-2017 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 concretar col·laboració del projecte i acord entre les parts: 

 

GRUP PSICOEDUCATIU: HOSPITALET DE L’INFANT 

09/03/2017  

 

Per part de l’Hospitalet de l’Infant: ts Anna Bautista Serra i Cora Mercedes Jimenez, metgessa 

de medicina familiar i comunitària l’ABS Vandellós-l’Hospitalet 

Per part de l’Associació: Patricia Sanchez, educadora social, M Jesus Lerín, directora, i M 

Carmen Soler, treballadora social. 
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Concretem: 

- Les sessions començaran dijous dia 13 d’abril (2º dijous de cada mes), seran d’un hora i mitja, 

amb freqüència mensual, a la Sala Bonet i Castellana, en el Centre Cultural Infant Pere 

(auditori) de L’Hospitalet de L' Infant (gràcies a la regidora salut Celia Ruiz). 

- Associació: farem carta al consell comarcal, a la regidora de salut Celia Ruiz i folleto difussió 

amb dades del CAP i ASSOCIACIÓ. 

- Hospitalet, referent de l’Associació serà la Dra. Cora. S’encarregaran de fer acord formal amb 

l’Associació per a portar l’activitat a terme. 

 

9/05/2017 Hospitalet de l’Infant contacta amb l’Associació consulta per a fer més sessions de 

psicoeducació; així com el cost de servei de respir alhora. 

 

ACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT:  

SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT: RIUDOMS 

28/03/2017  

Comunicació amb treballadora social Cristina Llambric ABS RIUDOMS. Concretem que es 
portarà a terme SIOA a les instal·lacions de l’ABS Riudoms, 3er dijous de cada mes, horari de 
09.00 a 14.00h. La ts té un llistat de famílies per a ser ateses per SIOA Associació. Creació de 
folleto informatiu i creació de l’escrit d’acord entre les parts. 
 
8/05/2017  
Comunicació de canvi de ts referent a l’ABS Riudoms. Presentació de Sonia Nadal, treballadora 
social de l’ABS Riudoms. 
 
03/07/2017  
Ens reunim:  
Yolanda Herranz, coordinadora ABS Riudoms, i Sonia Nadal, treballadora social 
M Jesus Lerin, directora Programa San Rafael, i M Carmen Soler, treballadora social Associació. 
 
Presentació de la directora del Programa de l’Associació a la coordinadora de l’ABS Riudoms. 
Tractem temes concrets del Sevei d’Informació que gratuïtament l’Associació porta a terme a 
Riudoms. Ens proposen un canvi al follet informatiu amb la finalitat que el Servei sigui més 
obert a tota la població del territori de l’ABS Riudoms. També es veu adient comptar amb un 
cartell a la porta de la consulta on es realitza el SIOA a les instal·lacions de l’ABS. Formalitzem 
l’acord en un document signat per les parts. 
 

Durant l’any s’ha realitzat el servei a Riudoms: 20/04/2017; 18/05/2017; 15/06/2017; 

20/07/2017; 17/08/2017;14/09/2017; 19/10/2017; 16/11/2017 

 

 

REUNIO AL CONSELL COMARCAL BAIX CAMP 
21/07/2017  
Per part del Consell Comarcal: la cap de l’Àrea de Treball Social, Jacoba Juanpere, i 7 
treballadores socials del territori Baix Camp. 
Per part de l’Associació: M Carmen Soler, treballadora social  
Explicació de les activitats/programes que porta endavant l’Associació, especial referència als 
serveis acreditats i de la possibilitat de tramitació de les Prestacions Econòmiques Vinculades 
al servei com acord PIA. 
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7.2. Actes solidaris i culturals d’entitats/grups col·laboradors diversos en els quals ha 

assistit/participat l’Associació 

 

 

 

 

SIGNATURA CONVENI AMB LA FUNDACIÓ LA CAIXA 

11/07/2017 AL Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

 

 

ACTE FUNDACIÓ REDDIS “CELEBRA 25 ANYS” 

Concert popular de la fundació REDDIS: punt de trobada festiu i d’agraïment a entitats, 

escoles i ciutandans que han tingut relació amb la fundació en aquest període. 

8/10/2017 

Assajos: 18/09/2017; 27/09/2017; 6/10/2017 a la Fundació Reddis i 8/10/2017 al teatre 

Bartrina 

Lloc: Reus  

Assistents: Tècnica Animadora Sociocultural del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, Laura 

Reyes. Voluntàries Montserrat  de las Heras i Fàtima. Usuaris del Centre Diürn Especialitzat en 

Alzheimer: Ernest Badia, Francisca Palenzuela, Joan Ramon Bové, Mercè Calafell. 

 

Vam assistir i participar al concert popular de la Fundació Reddis, en el qual van participar 

diferents entitats i va ser una activitat molt enriquidora tant a nivell personal com social. 

 

  

“JORNADA DIVULGATIVA” COSMOCAIXA 

6/06/2017 

Organitza: AFAB  

Horari: 8.30-18.30h. 

Assistents: M Teresa Besora, presidenta, i Patricia Sanchez, educadora social Associació 

 

 

VII SOPAR SOLIDARI CLUB LYONS REUS 

Lloc:  Restaurant Vermuts Rofes de Reus, c/ Sant Vicens 21-23 

Dia:  9/11/2017 

Hora: 20:30h. 

Assistents: Carme Roselló i Fina Civit, membres de la junta directiva de l’Associació 
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8. MITJANS DE COMUNICACIÓ I ALTRES MITJANS DE DIFUSIÓ 

 

 

 

Premsa  

Ràdio  

Televisió  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   128 

 

8.1. Premsa 

 

 

DIARI DE TARRAGONA 

“Nace en Reus un servicio a domicilio para atender a personas con demencia” 

Dia: 18/06/2017 

Lloc: Seu SAD 

Entrevistada: Natalia Virgili, coordinadora servei d’ajuda a domicili de l’Associació (SAD) 

Periodista: Mònica Just 

Assumpte: Servei d’Ajuda a domicili 

 

DIARI DE TARRAGONA 

VI Jornades sobre l’Alzheimer organitzades per l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 

20/09/2017  

 

DIARI DE TARRAGONA 

Col·laboració del Parc Central Tarragona amb Associació d’Alzheimer de Terres de l’Ebre i de 

Reus i Baix Camp 

21/09/2017  

 

REVISTA REUS 

5/12/2017 

Entrevista a M Jesus Lerin, directora 

Motiu: nova revista, explicació del nostre projecte Programa San Rafael. 

 

 

8.2. Ràdio 

 

COPE Tarragona Radio 

20/08/2017 

Entrevistades: M Teresa Besora, presidenta  i Xesca Jovè, vocal junta directiva 

Periodista: Mònica Carrasco, cap de programes 

 

 

Radio SER Reus 

21/09/2017 

Convivència amb la Malaltia d’Alzheimer i altres demències. Dia Mundial 

Entrevista a Patricia Sanchez, educadora social 

Periodista: Jordi Cartanyà 
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8.3. Televisió 

 

CANAL REUS TV 

21/09/2017 

DIA MUNDIAL 

Entrevistada: M Jesús Lerín Sicilia, directora Programa San Rafael 

 

 

CANAL REUS TV 

20/08/2017 

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Entrevistada: M Jesús Lerín Sicilia, directora Programa San Rafael 
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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:  205 persones. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. Presencial, 

excepcionalment per telèfon. Hi ha casos en que es fa seguiment.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 

 

 

10.1.2. Sensibilització i Conscienciació 

 

Conferències Reus i Baix Camp 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 89 

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: 260 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i sensibilització a nivell de grup. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: alumnes (en aquest cas de primària) 

 

 

Jornades Cine Forum 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 25 persones 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, concienciació i sensibilització a nivell de grup. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 

 

 

Dia Mundial 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: Respecte a les activitats que es van portar a terme al carrer no és 

estimable. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, sensibilització i recollida de donatius. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 

 

 

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 
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10.2. Àrea Cuidador 

 

Grup pscioeducatiu Reus 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 20 persones cuidadores i 7 familiars amb demència 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Social, psicològica i emocional. Atenció grupal.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Tenir o haver tingut un familiar amb deteriorament 

cognitiu, Malaltia d’Alzheimer o altra demència.  

 

Grup psicoeducatiu Hospitalet de l’Infant 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 12 persones cuidadores. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Social, psicològica i emocional. Atenció grupal.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Tenir o haver tingut un familiar amb amb deteriorament 

cognitiu, Malaltia d’Alzheimer o altra demència. Residir al territori proper a l’ABS Valdellòs-

Hospitalet. 

 

 

Altres sessions formatives per als cuidadors 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 69 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Formativa i social. Atenció grupal. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: ciutadania en general. 

 

 

Taller d’entrenament de memòria 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 10 

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: 107 

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 altres demències en fases inicials o 

deteriorament cognitiu lleuger 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 23 

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 o deteriorament cognitiu lleuger 
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Tallers de memòria per a persones amb alteracions de la memòria o DCLL  

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 5 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Els usuaris han de presentar alteracions cognitives. 

 

 

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 54 

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 menor o major tipus Alzheimer o altres demències. 

 

 

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: 102 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació, orientació, acompanyament. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: familiars cuidadors de les persones usuàries del Programa 

San Rafael. 

 

 

SAD 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 29 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica. Integral. Assistencial. Atenció personificada i individual 

domiciliària.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: diagnòstic de trastorn neurocognitiu o deteriormanet 

cognitiu. 

 

 

SAD ADEQUACIÓ DE LA LLAR I AJUDES TÈCNIQUES 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 10 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Informació, orientació i assessorament domicili. Acompanyament en 

els canvis a la llar. Atenció personificada i individual.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: diagnòstic de trastorn neurocognitiu. 

 

 

Total beneficiaris Programa San Rafael: 116 persones usuaries i 112 cuidadors/es  
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10.4. Àrea de Formació 

 

VI Jornades sobre la Malaltia d’Alzheimer 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 65  

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informativa, formativa i de conscienciació. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 

 

Alumnes en pràctiques 

NOMBRE DE ALUMNES: 12  

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: formativa. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: conveni.  

 

10.5.Àrea de Voluntariat 

 

NOMBRE DE VOLUNTARIS:  14 voluntaris de l’Associació i 9 voluntaris de Catalunya Caixa. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   137 

 

11.1.Plantilla Contractada 

 

DIRECTORA I COORDINADORA: Mª Jesús Lerín Sicilia. 40 hores setmanals. 

 

TREBALLADORA SOCIAL/DIRECTORA TÈCNICA: Mª Carmen Soler Martínez. 40 hores setmanals. 

TREBALLADORA SOCIAL: Sonia Nadal Ventura. 8 hores setmanals. Alta el dia 01/12/2017. 

 

PSICÒLOGA: Ananda M. García Gómez. 40 hores setmanals.  

 

NEUROPSICÒLOGA: Sofia Diaz Muñoz. 40 hores setmanals. Fi de relació laboral dia 6/02/2017. 

NEUROPSICÒLOGA: Veronica Torres Marchante. 25 hores setmanals. Alta el dia 13/02/2017. 

NEUROPSICÒLOGA: Blanca De la Cruz Angles. 20 hores setmanals. Alta el dia 23/10/2017. 

 

FISIOTERAPEUTA: Germán Sanchez-Camacho Yerba. 25 hores setmanals. Fi de relació laboral 

dia 03/11/2017. 

FISIOTERAPEUTA: Ada Chacon Sentis. 28 hores setmanals. Alta el dia 06/11/2017. 

 

INFERMERA: Trinidad Martínez Serrano. 7 hores setmanals.  

 

EDUCADORA SOCIAL: Patricia Sánchez Algar. 40 hores setmanals. 

EDUCADORA SOCIAL: Vanessa Porteiro Rey. 34 hores setmanals.  

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Ana Beltrán Santacruz. 40 hores setmanals.  

 

ANIMADORA SOCIO CULTURAL: Laura Reyes Aguilera. 40 hores setmanals.  

 

TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA: Natalia Virgili Lerín. 40 hores setmanals. 

AUXILIAR INFERMERIA: Mar Sanchez Moragues. Alta 01/08/2017 va començar amb 15h/set, a 

partir de 01/09/2017 passa a 20h/set, a partir del 23/10/2017 passa a 40h/set. 

AUXILIAR INFERMERIA: Adrianyela Carmen Altieri Ojeda. Alta 01/11/2017 amb 40h/set, a 

partir de l’1/12/2017 passa a 20h/set. 

AUXILIAR INFERMERIA: Angel Alberto Rojo Manzaneda. 10 hores setmanals. Alta 04/12/17. Fi 

de relació laboral dia 31/12/17. 

 

AUXILIAR EDUCATIU: Txema Piugpinos March. 40 hores setmanals. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Juan Sanchez Abarca. 28h/set a partir del 13/02/2017 passa a 40 

hores setmanals. Fi de relació laboral dia 31/07/2017. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Ohiane Iciar Mejias. 28h setmanals. A partir de 11/02/17 passa a 

16h/set a partir de 06/03/17 passa a 26h/set a partir de 10/04/17 pasa a 20h/set. Fi de relació 

laboral dia 22/04/17. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Noelia Mendez Torroja. 40 hores setmanals. Alta 28/05/17. Fi de 

relació laboral dia 31/10/17. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Rosa M. Santana Mallor. 10 hores setmanals. Alta 24/04/2017. Fi 

de relació laboral dia 05/05/2017. 
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AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Aitana Pasto Mendez. 40 hores setmanals. Alta 12/06/17. Fi de 

relació laboral dia 31/10/17. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Laura Pujol Martin. 40 hores setmanals. A partir del 07/08/17 

passa a 15h/set, a partir de 06/11/17 passa a 25h/set. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Carlos Sanchez Rosta. 40 hores setmanals. Alta 21/08/2017. 

 

INTEGRADORA SOCIAL: Xana Pampin Gonzalez. 20 hores setmanals. Alta 6/11/2017. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Cori Pons Altès. 40 hores setmanals. 

 

 

11.2.Personal Autònom 

 

Neuropsicòlegs/gues:  

Ana Curto Sabater,baixa dels seus serveis a 31/01/2017. 

Ester Becerra Jimenez, alta dels seus serveis a data 01/09/2017. 

Pere Roy Ciffone, alta dels seus serveis a data 6/02/2017. 

 

Fisioterapeuta:  

Pablo Izquierdo Sanchez 

 

  

11.3. Empreses subcontratades i contractacions puntuals 

 

Fundacion Maria Wolff. Acreditación Libre de contenciones (2017-2019) 

4 Potes (Teràpia Assistida amb Gossos). Montserrat Carrión Pedrol. 

TEA Ediciones, S.A.U. 

Rehabmedic REHAB DIRECT, S.L. 

Inforesidencias.com 

Menjars La Mediterranea. Catering CDEA. Baixa dels seus serveis el 30/07/2017. 

Càtering El tastet. Alta dels seus serveis a 01/08/2017. 

Serveis podologia: Bosch Podologia. Anna Castellano Bosch. Podologia CDEA. 

Serveis de perruqueria: SYROCCO SCP. Perruqueria CDEA 

Ambulàncies el Tarragonés. Help Life S.A.U. Baixa dels seus serveis el 14/05/2017. 

Ambulancias Egara. Transport. Realitza els seus serveis des del 15/05/2017. 

Empresa Neteja. Limpiezas Burgueño. Neteja CDEA.  

La Escuela - Enrique Aguilar S.L. 

Mc Prevencion. Servicio de riscos laborals. 

Fontbote assessors S.A. Gestoria Des de gener 2017 

COP D'ULL 

Comercial Reus 4atre 

El taller de les flors 

BRICO SERVEI, S.A. 

Ramon Bergadà mecanització d'oficines, S.L. 

Bon Veí 
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Ticnova Quality Team S.L. 

OFI LOGISTICS 

PER VITANATURE M.D.P.., S.L. 

CARPINTERIA RUZ 

ELECTRO JOMI 

PICT 

RETEC  Reus Tecnics 2002, s.l. 

DC instal·lacions 

LIDERA Higiene 

SRCL Conseur. Serveis clínics. 

Taller de les flors 

 

 

 

11.4. Col·laboradors 

 

Sr. Aureli Bofill, advocat., i Sr. Juan Jose Manzano, advocat. Ofereixen 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 de l’Associació i 9 voluntaris de CaixaBanc. 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 REMS, a partir de 

l’1/01/2016.  

 

Tasques de coordinació: M Jesus Lerín 

REMS REUS: professionals implicats: neuropsicòleg i fisioterapeuta 

REMS TARRAGONA: professionals implicats: neuropsicòleg. A partir del setembre de 2017 

l’Associació també proveeix del professional de fisioteràpia a Tarragona.  
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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 a l’Avinguda Castellvell, 18. Baixos. Espai llogat per 

l’entitat. 

 

 

- ESPAIS PER A CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS 

 

Fundació Reddis. 

Universitat URV. 

Centres culturals de la comarca. 

Centre de Lectura, Reus. 

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 espai llogat i adaptat a les necessitats dels usuaris.  

Avinguda Castellvell, 18, baixos, Reus.  

 

- SAD: la gestió es porta a terme a espai llogat i adaptat a les necessitats del servei.  

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 taules noves a les instal·lacions del Centre Diürn 

Especailiztat en Alzheimer. També, al Centre Diürn Especialitzat en Azheimer i instal·lacions 

Servei d’Ajuda a Domicili s’ha reparat quadre elèctric, aire condicionat i lavabo dels 

treballadors. 

 

També, gràcies a voluntaris i treballadors les instal·lacions del Centre Diürn Especialitzat en 

Alzheimer han estat pintades. També s’han fet diverses tasques de manteniment a les 

instal·lacions del Programa San Rafael (jardineria, etc.). 
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13. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2015. SUBVENCIONS APROVADES  

 

Projectes desenvolupats al 2017: 

 

Centro especializado en la atención de las personas con Alzheimer. Convivir con el Alzheimer 

Tratamiento físico funcional para personas con deterioro cognitivo o demencia 

Apoyo y formación sanitaria a personas cuiadoras: Junto al Cuidador 

Atención sociosanitaria en centros de día: Programa San Rafael 

Ayudas técnicas y cuidados en el domicilio: Apoyo en el domicilio 

Servei d’ajuda domiciliària a la persona amb deteriorament cognitiu, malaltia d’alzheimer o 

altres demències 

Ajut econòmic de 2 ajudes de transport per a la persona amb Alzheimer que assisteix al Centre 

Diürn Especialitzat en Alzheimer i no compta amb recursos econòmics 

Grup psicoeducatiu de cuidadors familiars 

Tallers d’estimulació i suport a les famílies 

Projecte Apropament Baix Camp 

Sensibilització i Conscienciació a les escoles 

 

 

Entitats que han col·laborat amb el projecte durant l’entitat durant l’any 2017: 

 

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i família. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (irpf 2016) 

Fundación Once 

Fundació La Caixa  

Fundació Reddis 

Club Lyons 

 

 

  

Aquest any  amb el sorteig de la loteria de Nadal, ens ha tocat la “pedrea” i pagarem 20 
euros per papereta a partir  del 9 de gener de 2018.    
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14. NOMBRE DE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTEGREN  

L’ASSOCIACIÓ 

 

163 socis/es integren l’associació a data 31 de desembre de 2017. 

 

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, 14 febrer 2017 
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15. ANNEX 1: IMATGES DE LES ACTIVITATS 

 

IMATGES ÀREA SOCIAL 

 

CONFERÈNCIES SENSIBILITZACIÓ 
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DIADA SANT JORDI 
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DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER 
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IMATGES ÀREA CUIDADOR 

 

 
 

Risoteràpia: 
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Sexo de cine. Incite: 

 
 

 

Ruta al Cap Gros: 
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ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL SAN RAFAEL 

 

ESPAI SAN RAFAEL 
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CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 

 

           

 



   151 

 

ACTIVITATS D’ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA  
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CELEBRANT AL CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
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SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
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Formació Treballadors Programa San Rafael 
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TERÀPIA ESTIMULACIÓ EMOCIONAL 
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IMATGES ÀREA FORMACIÓ 
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CINE FORUM 
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VI JORNADES SOBRE LA MALALTIA D’ALZHEIMER 
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IMATGES ÀREA VOLUNTARIAT 

 

Reconeixement del’Associació als voluntaris 

 
 

 

 “voluntaris de La Caixa”  
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Dinar de germanor de l’Associació 
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CONCERT FUNDACIÓ REDDIS 
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16. ANNEX 2: Glossari proves realitzades  

 

Proves àrea neuropsicologia: 

 

MoCa: Prova de cribratge que ens permet valorar un deterior cognitiu molt incipient i amb 

predomini de disfunció executiva. 

 
Pfeiffer: Prova de cribratge per possible deteriorament cognitiu. 
 
MAST (Mississipi Aphasia Screening Test): Prova de cribratge que ens permet detectar una 
possible afàsia. Normalment el farem servir en casos de dany cerebral adquirit. 
 
MMSE: Prova breu per realitzar cribratge del deterior cognitiu , la seva estimació i avaluació 

dels canvis evolutius. Test de screening que mesura la severitat del dèficit cognoscitiu en un 

determinat moment i que ens permet fer un seguiment del curs dels canvis cognoscitius al 

llarg del temps, així com donar resposta al tractament d’estimulació cognitiva. La puntuació 

màxima és de 30 punts i el punt de tall per a deteriorament cognitiu associat a demència és de 

23/34 punts. A menor puntuació obtinguda, major és el nivell de dèficit cognoscitiu. 

 
 
MEC: Prova breu per realitzar cribratge del deteriorament cognitiu, la seva estimació i 
avaluació dels canvis evolutius. 
 

SMMSE: Prova de cribatge breu, que administrem quan el deterior cognitiu es troba en fase 

més avançada o quan el MMSE és inferior a 9. 

 

Test del Reloj: Mitjançant la còpia i el dibuix lliure d’un rellotge, valorarem la planificació, viso-

construcció i capacitat visoespacial. 

 

Escala de deteriorament global GDS-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. 

 

WAIS IV- Subtest de Dígits: El WAIS IV és una bateria de valoració del rendiment cognitiu global 

formada per subtests que permeten valorar les diferents funcions cognitives. El subtest de 

Dígits ens permet obtenir una aproximació al rendiment de l’atenció sostinguda i memòria de 

treball. 

 

WAIS IV- Subtest de Cubs: El WAIS IV és una bateria de valoració del rendiment cognitiu global 

formada per subtests que permeten valorar les diferents funcions cognitives. El subtest de 

Cubs permet valorar la percepció visual, capacitat per establir relacions espacials i coordinació 

visomotora. 

 

                                                           
3 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Stages (Reisberg) 
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Boston Naming Test: El subtest de denominació de Boston ens permet avaluar la denominació 

mitjançant la confrontació visual. 

 

Figures Superposades de Poppelreuter: Test format per dues làmines que contenen figures 

superposades. Ens permet objectivar signes agnòsics visuals. 

 

Rellotges de Luria: Test format per quatre rellotges que permet valorar la capacitat viso-

espacial i viso-perceptiva. 

Figura Complexa de Rey: Test  que ens permet valorar possibles dèficits neurològics i cognitius  

relacionats amb disfunció de la percepció, les funcions motores, l’atenció, la memòria visual i 

la planificació. 

 

Test de memòria de Buschke: Prova objectiva que permet valorar les quatre fases de la funció 

mnèsica: registre, consolidació, emmagatzematge i reproducció. 

 

Test d’aprenentatge audio-verbal de Rey: Prova que permet valorar la capacitat 

d’aprenentatge verbal. 

 

TMT A i B: Prova que permet valorar la velocitat de processament, l’atenció sostinguda i 

dividida. 

 

SDMT: Test que permet valorar l’atenció sostinguda, velocitat de processament i atenció 

dividida mitjançant la còpia d’una clau simbólica. 

 

FAS: A través de l’evocació fonética, ens permet valorar l’accés al lèxic i la velocitat de 

processament. 

 

Fluència semàntica: A través de l’evocació d’una categoría semántica, ens permet valorar la 

memòria semántica i velocitat de processament. 

 

VOSP- Subtest de Localització de números: El VOSP és una batería que permet valorar la funció 

viso-perceptiva i viso-espacial. Amb el subtest de localització de números ens permet valorar la 

capacitat viso-espacial. 

 

Five Dígits Test: El FDT és un instrument que permet valorar de forma breu i senzilla la 

velocitat de processament, la capacitat per enfocar i reorientar l’atenció, flexibilitat cognitiva i 

la capacitat per fer Front a la interferència. 

 

CERAD - Subtest de praxis: Subtest de la batería CERAD que permet valorar la capacitat viso-

constructiva i la memòria visual diferida. 

 
CAMDEX-R: El CAMDEX-R és una bateria que permet valorar de manera completa paràmetres 
de l’estat actual, tant físic com mental, els antecedents personals i la història familiar. La prova 
està integrada per:  
-Entrevista clínica estructurada que recull informació sistemàtica sobre les alteracions actuals, 
antecedents personals i familiars.  
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-Bateria neuropsicològica (CAMCOG) que inclou diferents tests objectius per la valoració de les 
funcions cognitives. 
-Entrevista estructurada per recollir informació de la història mèdica del pacient. 

(Administrada a familiars o cuidadors). 

 

PIEN- Test Barcelona Revisat: Bateria de valoració neuropsicològica global. 

 

GDS Yesavage abreviat: Qüestionari de valoració emocional en població geriàtrica. 

 

HADS: Qüestionari autoadministrat que ens permet obtenir una puntuació objectiva dels 

nivells d’ansietat i depressió. 

 

NPI-Q: Qüestionari administrat a familiars que ens permet obtenir informació sobre 

alteracions neuropsiquiàtriques. 

 

 

Proves àrea físic funcional: 

 

-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. 

 

-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. 

 

-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. 

 

-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. 

 

-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). 

 

-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. 
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-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. 

 

-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, ...). 

 

-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 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) 

 

 

Cuidadors 

 

Entrevista de sobrecàrrega del cuidador de Zarit: instrument dissenyat per avaluar la 

sobrecàrrega dels cuidadors de pacients amb demència des de la teoria general de l’estrès. 

Consta de 22 ítems que valoren les repercussions negatives sobre determinades àrees de la 

vida associades a la prestació de cuidador (salut física, salut psíquica, activitats socials i 

recursos econòmics). Cada ítem s’avalua mitjançant una escala de freqüència. La puntuació 

màxima en aquesta escala és de 110 punts. Puntuacions inferiors a 46 punts són indicatives de 

que el cuidador no pateix sobrecàrrega; entre 46 i 56 punts indiquen un nivell de sobrecàrrega 

lleu i puntuacions superiors a 56 punts indiquen sobrecàrrega intensa. 
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17. ANNEX 3: LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

                       
 

                

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


