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1. PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

 
Nom: Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 
NIF: G43737733 
Adreça fiscal/social: Avinguda 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 
Facebook: https://www.facebook.com/alzheimerreus/ 
Representant legal de l’entitat: M Teresa Besora Cabré (fins al 27/02/2018), Misericòrdia 
Sánchez García a partir del 27 de febrer 2018. 
Directora i coordinadora del Programa San Rafael: M Jesús Lerín Sicilia 
 
 
L’Associació ofereix diferents activitats, totes dependents de l’entitat, es decideixen en junta i 
es corroboren en assemblea 
 
FINS ESTATUTARIS 
Capítol 1, article 2: “ Els fins de l’associació són: 

- Desenvolupar activitats dirigides als efectes i conseqüències de l’Alzheimer 
- Informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la Malaltia d’Alzheimer 
- Recolzar moral i legalment als familiars 
- Donar suport psicològic als familiars 
- Realitzar activitats a l’atenció integral del malalt i del cuidador familiar 
- En queda exclòs tot ànim de lucre 

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

1. Àrea Social 
2. Àrea Persona Cuidadora 
3. Àrea Especialitzada d’atenció integral 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: 
 
Servei d’Informació, Orientació i Assessorament 
Assessorament legal 
Projecte Baix Camp 
 
 
 
Sensibilització i Conscienciació 
 
Sembrant Llavors. Tallers educatius a les escoles 
Municipis Solidaris al Baix Camp 
Conferències 
Dia Mundial. 21 de Setembre 
Altres activitats de sensibilització i conscienciació 
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2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
2.1.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
2.1.1.1. SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
Servei adreçat a la població en general que s’ofereix des de les instal·lacions del programa per 
part de la directora i la treballadora social, servei gratuït obert a tota la ciutadania.  
 
Les demandes d’informació són diverses. Nosaltres informem sobre els recursos que la 
societat té per aquest col·lectiu, informem sobre aspectes de la malaltia, expliquem què és 
l’estimulació cognitiva, aclarim dubtes sobre la llei de foment de l’autonomia i atenció a la 
dependència, orientem sobre estratègies d’afrontament, assumptes legals, etc. En resum, 
recolzem la situació escoltant el cas concret. Molt sovint, el més important és tranquil·litzar, 
aclarir i treballar l’acceptació per a col·laborar en la comprensió de la situació que està vivint la 
persona/família determinada. 
 
Algunes persones que acudeixen a aquest servei no estan diagnosticades, en tal cas, informem 
dels passos a seguir per a obtenir la valoració neurològica (Unitat de Demències a l’ Institut 
Pere Mata), en cas de fases inicials també informem de l’Hospital de Dia de 
Neurodegeneratives i del nostre programa especialitzat. També, donem informació (llistat) 
dels centres de dia i residències de l’entorn de la persona. Tanmateix, en cas d’atenció 
domiciliària, informem sobre borses de cuidadors que existeixen al territori i del servei d’ajuda 
a domicili desenvolupat per la nostra entitat. Informem tant de serveis d’iniciativa pública, 
com privada, com del tercer sector.  
 
És un espai per a les famílies cuidadores on facilitar la recerca de solucions a la problemàtica 
concreta. Les persones arriben en un estat molt desorientat, marcat per la impotència davant 
la situació. És freqüent que sentin que les circumstàncies els hi han superat.  
 
L’atenció al públic i la informació són dels primers serveis que es van oferir  des de l’Associació 
i uns dels més sol·licitats, no únicament pels familiars sinó també per professionals, estudiants, 
etc.  
 
 
2.1.1.2. ASSESSORMENT LEGAL 
 
Aquest servei atén a les persones que són derivades des del Servei d’Informació, Orientació i 
Assessorament. És portat a terme per un advocat col·laborador, Sr. Juanjo Manzano, qui 
altruistament orienta a les famílies segon el seus cas concret. Les entrevistes d’acollida del cas 
es fan a les instal·lacions de l’Espai San Rafael. 
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2.1.1.3. PROJECTE BAIX CAMP 
 
Degut a l'observació de les necessitats i dificultats de traslladar-se a Reus per part de les 
famílies afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències del Baix Camp, neix aquet 
projecte, el qual consisteix en: 
 
- Apropar la tasca de l'Associació a les persones amb trastorn cognitiu i familiars cuidadors dels 
diferents territoris de la comarca, especialment a l'àrea rural. 
- Oferir Informació, Orientació i Assessorament a la població. 
- Atendre el cuidador en la situació vital (prevenir i atendre la sobrecàrrega).  
- Oferir servei respecte l'adaptació i adequació d'espais per al manteniment de la persona al 
seu entorn habitual. 
 
 
2.1.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
2.1.2.1. SEMBRANT LLAVORS. TALLERS EDUCATIUS A LES ESCOLES 
 
L’objectiu principal d’aquesta activitat és informar i conscienciar als nens i nenes sobre la 
Malaltia d‘Alzheimer. L’Associació d’ Alzheimer de Reus i Baix Camp va aconseguir participar de 
l’oferta ARE (2018-2019), la qual recull les activitats i els recursos educatius promoguts per les 
diferents àrees i serveis municipals adreçats a la comunitat educativa (es pot consultar al web 
de l’Ajuntament de Reus). Les sessions formatives de conscienciació les ha dut a terme la 
Patricia Sánchez, educadora social i Ananda Garcia, psicòloga 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. 

Després d’anys treballant per aconseguir apropar-nos a les escoles i treballar per a la 
sensibilització i conscienciació envers aquet col·lectiu afectat per les demències i les relacions 
intergeneracionals, hem aconseguit, com a tercer any consecutiu, formar part del Projecte 
Educatiu de la Ciutat de Reus (ARE). 

 
2.1.2.2.  MUNICIPIS SOLIDARIS AL BAIX CAMP 
 
L'associació, la qual està unida a la proposta realitzada per CEAFA (Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de persones con la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias) 
per a promoure que tots els ajuntaments es declarin SOLIDARIS AMB L'ALZHEIMER s’ha 
apropat a tots els municipis de la comarca, ja el municipi de Reus estava acreditat com a 
ajuntament solidari, teníem pendent arribar a tots els ajuntaments de la comarca amb la 
finalitat de visibilitzar la seva actitud activa respecte a la qualitat de vida del col·lectiu afectat 
per les demències.  
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Ser solidari amb l'Alzheimer, té com a objectiu pertànyer a una xarxa nacional d'Ajuntaments 
solidaris que reivindiquen posar en marxa una Política d'Estat de suport a l'Alzheimer que 
millori la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i la dels seus cuidadors familiars. 

 

2.1.2.3. CONFERÈNCIES 

 
Com cada any a la fi de aproximar-nos a la comunitat es realitzen conferències sobre 
l’Alzheimer i altres demències. S’han portat a terme diverses xerrades a càrrec dels 
professionals del Programa San Rafael. 
 
 
2.1.2.4.  DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 
 
 
És una època de l’any molt important per a l’entitat, cada any organitzem diverses activitats 
per a sensibilitzar, conscienciar i informar a la població sobre la realitat de les demències. Cada 
any ens trobem amb un número major de població afectada, hi ha un nou cas de demència al 
món cada 3 segons. És urgent que la societat es prepari per a fer costat i atendre amb qualitat 
a les persones afectades avui i demà. 
El lema d' aquest any de CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 
personas con Alzheimer y otras Demencias): "Alzheimer ConCiencia Social". Amb aquest lema 
es vol donar relleu a dos punts fonamentals: 
Reivindicar la necessitat de consciència que ha d’existir per a garantir un abordatge integral de 
l’Alzheimer, posant especial atenció als drets de les persones afectades, respectant la 
DIGNITAT tant de la persona amb la malaltia d’Alzheimer com la del seu cuidador/a 
 
Exigir un major compromís de la CIÈNCIA, tant del món biomèdic com social o soci sanitari. - 
Com associació, la nostra postura és de suport a qualsevol acció o mesura que pugui 
minimitzar les conseqüències i ens faci avançar cap a l’eradicació de la malaltia-. 
 
Altres  reivindicacions: 

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

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

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

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

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

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

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

normativa adient. 
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- Establir un model soci-laboral i jurídic específic que faci conciliable la vida laboral i 
social amb les necessitats d’atenció del familiar amb la malaltia d’Alzheimer o altres 
demències. 

- Millorar la protecció jurídica i social de les persones amb Alzheimer i altres demències. 
- Dotar de recursos a les associacions de familiars com a referents des 

de  l’administració pública i les entitats privades. 

 

 Des del nostre territori d’actuació sol·licitem col·laboració: 

- per a concertar places públiques al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer; 

- per a facilitar la proximitat dels recursos a les persones amb la malaltia i els seus 
cuidadors/es, independentment del seu lloc de residència. 

  
Com cada any volem fer sentir la nostra veu per tal de millorar la situació de les persones amb 
Alzheimer i altres demències i dels seus familiars cuidadors. 
  
La Campanya d’Informació, Sensibilització i Conscienciació de l’any 2018 ha esta la següent: 

- 12/09/2018 “Gaudint de la Música. Formació per a familiars de persones amb 
demència. 3ª edició”. Adreçat a cuidadors/es familiars. Horari de 10.00h a 13.00h. A la 
Fundació Privada Reddis.  

- 14/09/2018 “Campanya de prevenció i estudi de la Salut Cerebral”. De les 09.00h a 
les 14.00h a les instal·lacions de l’Espai San Rafael ubicat al Carrer Dr. Ferran 33-37 a 
Reus, un equip professional composats per dos neuropsicòlogues de l’Associació 
realitzarà gratuïtament una valoració neuropsicològica a totes les persones 
interessades en saber el seu estat cognitiu.  

- 19/09/2018 “Gaudint de la Música. Formació per a familiars de persones amb 
demència. 3ª edició”. Adreçat a cuidadors/es amb el familiar amb demència. Horari de 
10.00h a 11.30h. A la Fundació Privada Reddis. Plaça Llibertat, 6, entresol, Reus 

- 20/09/2018 Cine Forum “Algo pasa”. A càrrec de Blanca de la Cruz, psicòloga, i 
Patrícia Sánchez, educadora social. Presenta la presidenta de l’Associació, Misericòrdia 
Sánchez. Horari de 18.00h a 20.00h. Sala d’actes Emili Argilaga. Al Centre de Lectura. 
Carrer Major, 15. Reus. Després de la presentació del curtmetratge, la reflexió i el 
debat, es fa una taula rodona amb testimonis dels cuidadors/es. 

- 21/09/2018 Conferència “ L’actualitat, perspectives de futur en la Malaltia 
d’Alzheimer”. A càrrec de  Dr. Marcel Rosich Estragó, Cap del Servei de Neurologia del 
Grup Pere Mata. La Presidenta de l’Associació, Misericòrdia Sánchez, llegeix les 
reivindicacions del DIA MUNDIAL. Horari a les 11.00h. A la Universitat Rovira i Virgili. 
Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus. Carrer Sant 
Llorenç, 21. Reus. 

- 21/09/2018 Taules informatives i petitòries a Reus. Les taules estaran situades des de 
les 10.00h a les 20.00h en C/ Llovera, cantonada Av. Prat de la Riba. Reus. 
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2.1.2.5.  ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
L’Associació durant l’any participa en diverses activitats a la comunitat amb la finalitat de 
donar-se a conèixer i ser propera a les persones que puguin necessitar informació i orientació.  
Durant l’any 2018: 
Cursa Herois X l’Alzheimer: 22/04/2018 
Roses de Sant Jordi: 23/04/2018 
Fira de mostres 48a edició d’EXPROREUS: 10,11,12,13 i 14 d’octubre 
Taula Informativa a l’Esglèsia de Sant Joan: 23/12/2018 

 

2.2. RESULTATS OBTINGUTS 

2.2.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORMENT 

2.2.1.1. SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORMENT 

S’han realitzat 123 entrevistes, en les qual s’ha donat atenció a 174 persones. Aquest any s’ha 
atès a 6 estudiants en el servei. 
 
De les entrevistes, s’han realitzat un 2% a l’ABS Riudoms, dins del projecte “Apropar-nos al 
Baix Camp”. 
 
El perfil de la persona que acudeix al servei és: 
70% dones, 60% de la ciutat de Reus, el grup de parentiu majoritari és el filial (54%). L'edat 
mitjana és de 53 anys.  
 
De les persones que han vingut al Servei: un 25% han vingut pel boca orella, un 36% per les 
activitats de l’Associació i/o  conèixer-nos a traves del web de l’entitat i un 8% de les persones 
acudeixen al servei per haver-nos conegut a traves de la EAIA de Trastorns Cognitius (Institut 
Pere Mata). 
 
Seguidament mostrem algunes d’aquestes dades en gràfics: 
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2.2.1.2. ASSESSORMENT LEGAL 
 
 
Durant l’any s’han derivat a 14 famílies al Servei d’Assessorament legal, d’aquestes persones 
un 79% han realitzat les seves consultes a l’advocat, majoritàriament han estat diversos 
contactes amb les persones implicades, d’aquestes un 54% han fet les gestions relacionades 
amb  alguna estratègia de protecció jurídica per a la persona amb demència i familiars 
cuidadors. 
El 21% de les famílies derivades al servei no s’han presentat a les visites concertades amb 
l’advocat.  
 
Per a construir un perfil de la població atesa hem considerat les dades de la persona que va 
demanar contactar amb el servei d’assumptes legals de l’entitat i ha estat atesa:  
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Un 55% dones i 45% homes; un 36% és la parella sentimental, un 36% són fills/es, 9% és la 
pròpia persona amb deteriorament cognitiu i un 9% nebots/es. En un 54% dels casos existeix 
cohabitació amb la persona amb deteriorament cognitiu, Alzheimer o altra demència.  
 
Hem d’AGRAIR MOLT ESPECIALMENT AL SR. JUAN JOSÉ MANZANO GONZÁLEZ PER LA SEVA 
TASCA AMB LES FAMÍLIES, TOTES LES FAMÍLIES QUE HAN GAUDIT DEL SEU SERVEI HAN 
MANIFESTAT UNA SATISFACCIÓ MÀXIMA,   CORROBORANT LA SEVA COMPETÈNCIA EN EL 
CAMP I LA SEVA SENSIBILITAT AMB L’ÀMBIT DE LES DEMÈNCIES 
 
 
2.2.1.3. PROJECTE BAIX CAMP 
 
En la reunió del dia 17 d'octubre del 2018, al municipi de Vinyols i el Arcs, es va exposar el 
projecte Baix Camp en el “Consell d’alcaldes del Baix Camp”, i després de la seva aprovació, 
l'associació es va posar en contacte per mig telefònic amb cada un dels ajuntaments, amb 
l'objectiu de poder implantar en cadascun d'ells aquest projecte, a partir del mes de gener del 
2019.   

Amb aquest projecte volem acostar-nos a l'àmbit rural mitjançant la implantació d'un punt 
d'informació en cada municipi i poder aconseguir que en cadascun d'ells es realitzi un servei 
d'informació, orientació i assessorament, per a arribar al màxim de població possible.  

Per a garantir el funcionament d'aquest servei, acudiran als pobles dues professionals 
especialitzades en demències de l'associació (Ananda García, psicòloga i Cristina Solé, 
treballadora social), i aniran traslladant-se per tota la comarca durant diferents dies del mes 
tant al matí com a la tarda i així adaptar-se als horaris particulars de cada municipi. 

Aquest servei es realitzarà en cada poble per a poder atendre i resoldre dubtes de forma 
individualitzada i gratuïta, tant per a la persona com per a l'ajuntament.  

Al cap de sis mesos de realitzar aquest servei, es lliurarà un informe en cada municipi, en el 
qual s'exposarà quantes persones han acudit, les necessitats observades i futures propostes 
per al municipi, extreta aquesta informació, per enquestes de satisfacció i necessitats 
administrades a la mateixa població.  

S’han unit a aquest projecte els següents pobles, signant un acord entre el propi ajuntament 
amb l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp:  

l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Almoster, l'Argentera, Botarell, Capafonts, Maspujols, Prades, Pratdip, 
Riudecanyes, Riudecols, Riudoms i Vilanova d'Escornalbou. 

Municipis com a l’Arbolí, Les Borges del Camp, Castellvell del Camp, Montbrió del camp, 
Montroig del Camp, la Selva del Camp i  Hospitalet de l’Infant i Vandellós estan en procés per a 
poder signar l'acord i unir-se a aquest projecte.  

Als pobles que no acudirem a realitzar aquest servei seran ,Colldejou, Duesaigües i La Febró  ja 
que, el propi ajuntament comenta que actualment hi ha molt poca població i que es derivarà a 
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les  persones interessades, al servei d'informació, orientació i  assessorament més pròxim 
realitzat per l'associació. 

I en el cas de Vilaplana, a la fi del 2018, explícitament ens van demanar que realitzéssim un 
taller d'estimulació cognitiva, el qual va començar a el 6 de novembre de 2018. 

 

2.2.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

2.2.2.1. SEMBRANT LLAVORS. TALLERS EDUCATIUS A LES ESCOLES 

Al 2018 hem realitzat les següents activitats/xerrades: 
 
Nombre d’alumnes beneficiaris (2018): 489 alumnes 
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Paral·lelament través d'aquesta oferta ARE, que ens permet realitzar xerrades a diferents 
escoles i instituts al voltant de Reus, portem a terme el nostre projecte anomenat "Sembrant 
llavors" en la qual vam realitzar una avaluació al professorat, per analitzar el impacte de les 
xerrades als alumnes i portar a terme un seguiment. 
 
A continuació descrivim les propostes que hem dut a terme a les escoles i instituts durant 
aquest curs escolar, especificant edat i durada de l’activitat:   
 
PROPOSTA 1: “Empatitzem amb l’Alzheimer”    
Edat: Educació primària (6-12 anys)  
Nombre de participants: Un grup classe  
Durada: 1h 30 min  
 
Desenvolupament 
Primera part (presentació dels participants): Tots els alumnes en cercle es llencen una pilota i 
quan l’agafen diuen el seu nom i una activitat que els agrada molt fer (llegir, ballar, patinar...) i 
a continuació la passen a un company. Així fins que tots haguem dit el nostre nom i la nostra 
activitat preferida.  
 
Segona part (¿què és l’Alzheimer?): Primer vam preguntar als nens/nenes què sabien 
d’aquesta malaltia i si coneixen a algú que la tingui.  
A continuació es va descriure el sistema nerviós central a través d’imatges. 
Es va explicar breument que és i com funciona el cervell: 

- Que el cervell és el director del nostre cos i 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. 
- Que pesa 1400 grams en una persona adulta. 
- El nostre cervell està composta per ±100.000.000 milions de neurones, que són 

cèl·lules microscòpiques amb petites ramificacions, les quals connecten unes neurones 
amb les altres. 

- Les neurones es comuniquen amb missatges entre elles, a través d’impulsos nerviosos 
(sinapsis). És a dir, diuen al cervell què ha de fer per a què puguem realitzar activitats 
fàcilment i sense pensar, com: vestir-se, anar amb bicicleta o jugar a futbol. 

- Gràcies al cervell i a la bona i ràpida comunicació de les seves neurones podem parlar, 
pensar, tindre memòria, córrer, saltar, etc… 

 
També es va explicar què és l’Alzheimer: 

- És una malaltia que apareix quan el cervell 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. 

- Cada cop hi ha menys neurones que diguin al cervell com ho ha de fer. Per això, les 
persones amb Alzheimer tenen cada cop més 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. 
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- Nosaltres els podem ajudar a recordar, igual que els nostres pares i professors ens 
ensenyen coses noves, amb amor i respecte.  

 
Tercera part  
1. Dinàmica “representació del funcionament d’un sistema nerviós sa i un sistema nerviós 
amb Alzheimer  
- Es va representar el funcionament del sistema nerviós amb la participació dels nens amb la 
següent actuació: 
- La monitora simula apropar un dit a una agulla i punxar-se, com que li ha fet mal la retirarà 
ràpidament, però, per què passa això? Pel bon funcionament del nostre sistema nerviós que a 
continuació es representarà amb l’ajuda dels alumnes; Se li demana als nens/es que formin un 
cercle (ells seran les neurones) i un altre nen/a 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 han de fer 
arribar en cadena al cervell. El missatge que han de 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 què ha de fer: Retirar el braç. 
Com que la informació ha arribat ràpid la monitora retirarà el dit automàticament sense fer-se 
massa mal. 
Però, ¿què passaria en el cas d’un sistema nerviós amb Alzheimer? Es recorda que les 
neurones deixen de funcionar poc a poc, fins que no poden realitzar la seva funció (transmetre 
missatges). Es representa 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 funcionen. L’ 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 mes mal pel funcionament deficient del seu sistema 
nerviós: no ha reaccionat amb la mateixa eficàcia que un sistema nerviós. 
 
Quarta part  
Role playing “què podem fer nosaltres? 
L’objectiu d’aquesta dinàmica és que els nens/nenes empatitzin amb la persona que té 
Alzheimer (avis/avies) i amb els seus cuidadors principals (pares/mares). A través d’un role 
playing, els nens van viure situacions simulades quotidianes on van prendre consciència de 
com poden ajudar en el seu àmbit familiar, no només a la persona afectada, sinó també al seu 
cuidador principal. Vam Reflexionar sobre els ingredients principals per cuidar bé: l’amor, 
l’empatia i el respecte per la persona.   
 
Cinquena part 
Ens acostem a les persones amb Alzheimer i aclariment de dubtes 
Vam veure tots plegats un vídeo del nostre centre perquè coneguin les activitats que es 
realitzen i com se senten les persones amb Alzheimer. 
 
-Per finalitzar es va demanar als nens/es que escriguessin un missatge curt espontani que hem 
fet arribar als nostres usuaris/es.  
 
PROPOSTA 2: “Trenquem esquemes amb l’Alzheimer” 
Edat: 12-16 anys (ESO) 
Nombre de participants: Un grup classe  
Durada: 1h 30 min  
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Desenvolupament  
Primera part (presentació dels participants): Tots vam dir el nostre nom i què esperaven 
d’aquesta xerrada, per entrar en contacte uns amb els altres.  
 
Segona part (què és veritat i què és mentida?): Es van llegir vàries afirmacions sobre 
l’Alzheimer i els alumnes responien si els hi sembla veritat o mentida i perquè. L’objectiu 
d’aquest exercici és fomentar el coneixement d’aquesta malaltia, aclarir dubtes i trencar 
prejudicis establerts.  
Un exemple d’afirmació que es va presentar és: “les persones en estat avançat no s’adonen de 
res del que passa al seu voltant”.  
 
Tercera part  
Què suposa cuidar a una persona amb Alzheimer? 

- Visualització de diferents fragments de la pel·lícula “Sempre Alice”. A través d’aquesta 
visualització es va reflexionar 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 través del recurs del cine, establir una dinàmica interactiva 
dels participants, descobrint i reflexionant sobre aquesta realitat en la societat.  

- Finalment, després de la visualització i reflexió, cada alumne va acabar lliurament la 
frase: “Si jo fos Alice...” , amb l’objectiu d’empatitzar, un valor molt important a 
transmetre sempre i especialment en la malaltia d’ Alzheimer.   

 
Quarta part (acomiadament): Moment on es posava en comú tot el que s’havia explicat, i per 
finalitzar es va debatre sobre la resposta a la següent pregunta: “Després d’aquesta xerrada ha 
canviat en alguna cosa la vostra visió de l’Alzheimer?”.  
 
Cinquena part (ens acostem a les persones amb Alzheimer i aclariment de dubtes):  
Es va visualitzar un vídeo del nostre centre perquè coneguin les activitats que realitzem i com 
se senten les persones amb Alzheimer. 
 
Avaluació del nostre projecte “SEMBRANT LLAVORS”: 
 
Avaluació realitzada per part del professorat, (2018-2019), el qual després de cada xerrada 
omple amb una escala de satisfacció. Els Ítems valorats d’1 (totalment en desacord) a 5 
(totalment d’acord) són els següents:  
 
1. Participar en aquest taller els hi ha assemblat interessant a l’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 l’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 2019-2020 amb altres grups classe?  
9. Us semblaria positiu realitzar una activitat conjunta entre l’alumnat i les persones del nostre 
centre? 
 
A continuació mostrem la gràfica representativa de la mitjana de cada ítem valorat:  
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La gràfica mostra uns resultats molt positius. El professorat valora en un 4,8 sobre 5 l’interès, 
el nivell de participació i el gaudiment de l’activitat pràctica de l’alumnat. En un 4,8 sobre 5 
s’observa que el professorat valora que el tema ha estat exposat amb claredat. Amb un 5 els 
professors puntuen que l’alumnat ha pogut resoldre dubtes, pors i preocupacions sobre la 
malaltia. En un 5 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 és l’adequada.  
 
A més a més, totes les escoles coincideixen en repetir l’experiència al curs 2019-2020 i en 
participar en una activitat en comú (alumnat i avis), tipus manualitats, jocs, llegir llibres o 
activitats musicals. 
 
Volem destacar que l’Escola Pompeu Fabra, després de la xerrada, la classe de quart de 
primària va vindre al centre i es va produir un intercanvi generacional molt bonic. Els nens/es 
van cantar nadales els usuaris i a l’inrevés. Vam compartir moments de ball, de tocar 
instruments i sobretot de moltes emocions. Els nens/es van empatitzar moltíssim i van 
transmetre alegria i il·lusió a les persones del centre. 
 
A continuació reescrivim els comentaris i observacions del professorat en les enquestes de 
satisfacció:  
 

- “El que més ens ha agradat ha estat la claredat amb que s'expressa i la proximitat amb 
l'alumnat.’’ (Escola de Sant Pau) 

- “Molt bonica la part vivencial. Tot ha estat molt bonic i molt bé. Moltes moltes 
gràcies.’’ (La Salle) 

- “Gràcies per la vostra feina. La conscienciació és molt important.’’ (Escola Isabel 
Besora) 

- “Ens sembla una proposta molt interessant.’’ (Escola Eduardo Toda) 
- “El contingut i l'exposició de la conferència ens ha agradat molt.’’ (Escola Sant Bernat 

Calvo) 
 
 
I ELS NENS/ES, ¿QUÈ EN PENSEN?  
 
Aquests són alguns dels missatges que han escrit a les persones amb Alzheimer dels nostres 
centres després de la seva participació a les xerrades: 
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- “Tot anirà molt be! Confio en vosaltres!” (Escola Sant Bernat Calvo). 
- “Que tingueu molta força, feu coses divertides i mai estigueu tristos. Desitjo que 

sigueu feliços” (Escola Sant Bernat Calvo). 
- “Estic contenta de que ens hagin explicat que és el Alzheimer i desitjo que us cureu 

una miqueta” (Escola Pompeu Fabra). 
- “Que sigueu molt feliços i segui cap endavant” (Escola Eduardo Toda). 
- “Vull enviar-vos totes les meves forces per a que estigueu bé” (Escola Pompeu Fabra). 

 
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; 2017-2018 i 2018-2019, el recull de 
les activitats i els recursos educatius promoguts per les diferents àrees i serveis municipals 
adreçats als col·legis i instituts. Després 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. 
 
 
2.2.2.2. MUNICIPIS SOLIDARIS AL BAIX CAMP 
 
Els ajuntaments que s'han unit a aquesta proposta han signat una declaració, on es 
comprometen a informar i sensibilitzar als seus ciutadans sobre la malaltia i les seves 
conseqüències, promovent accions relacionades per a millorar la qualitat de vida de les 
persones afectades amb demència i la dels seus cuidadors familiars. 

Aquestes accions de sensibilització es realitzaran,  a través de l'Associació d'Alzheimer de Reus 
i Baix Camp, mitjançant la instauració d'un punt d'informació dins del Projecte Baix Camp, 
actes benèfics, concursos, xerrades, etc. 

Un altre requisit establert per a ser ajuntament solidari, és el de difondre en els mitjans de 
comunicació oficials de l'ajuntament, que s'han unit a aquesta proposta de CEAFA, sent 
acordat a la fi del 2018 per a la seva posterior aplicació a partir de gener del 2019. 

Els ajuntaments que s'han declarat solidaris amb Alzheimer, en el 2018, obtenint acreditació 
per part de CEAFA, són l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Almoster, l'Argentera, Botarell, Capafonts, 
Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Vilanova 
d'Escornalbou i Vilaplana. 

Els ajuntaments que estan en procés a l'hora de signar la declaració i s'uniran a aquesta 
proposta en els pròxims mesos seran: Arbolí, Les Borges del Camp, Castellvell del Camp, la 
Febror, Montbrió del Camp, Montroig del Camp, la Selva del Camp, l'Hospitalet de l'Infant i 
Vandellós. 

L'associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, té l'objectiu d'aconseguir l'any 2019, que tots els 
ajuntaments de la comarca siguin solidaris amb la malaltia d'Alzheimer. 
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2.2.2.3. CONFERÈNCIES 

 
“En busca dels records oblidats”  
Dia: 19/1/2018  
Horari: De 10h a 11h  
Lloc: Fundació Reddis de Reus   
Assistents: Alumnes de cinquè i sisè de primària del col·legi Sant Pau de Reus. 45 alumnes.  
Comentari: L’institut Incite, va presentar als alumnes aquesta obra teatrealitzada, amb 
l’objectiu de mostrar als nens un teatre científic on la neurociència va ser transmesa de forma 
lúdica, amb exemples i metàfores que es van entendre fàcilment, amb un llenguatge 
emocional que va permetre comprendre i establir el coneixement científic amb rigor i adaptat 
a la edat dels nens que van participar activament en diferents moments de l’activitat. Va ser 
una activitat molt completa i agradable per a tots.  
 
“Emocions positives i Alzheimer”  
Dia: 29/1/2018  
Horari: De 17h a 18h  
Lloc: Centro Cívic Ponent  
Assistents: 30 persones participants regulars de les activitats del centre cívic.   
Comentari: Es va realitzar aquesta conferencia amb l’objectiu de transmetre la importància de 
les emocions positives i saludables en el cuidador principal i en la persona amb Alzheimer. Les 
persones van participar activament realitzant preguntes i mostrant els seus dubtes i 
preocupacions respecte a aquesta malaltia. Al finalitzar la conferència els participants van 
expressar un grau de satisfacció alt amb l’explicació.   
 
“Funcions de l’educador social en el món de les demències” 
Dia: 27/02/2018 
Horari: de 18.15h a 20.00h 
Lloc: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona  
Assistents: 40 alumnes de tercer i quart del grau d’educació social  
Comentari: Es va realitzar aquesta xerrada amb l’objectiu de explicar a futurs educadors socials 
les funcions que aquesta figura professional pot realitzar en l’àmbit de la tercera edat i 
persones amb Alzheimer. A mes a mes es van explicar característiques principals d’aquesta 
malaltia així com també el seu tractament actual. Els alumnes van mostrar interès per un 
àmbit que a la carrera no es sol tractar molt i van poder resoldre dubtes i tractar prejudicis 
respecte a l’Alzheimer.  
 
Plantant Llavors  
Dia: 28/4/2018  
Horari: De 19h a 20h  
Lloc: Escola de música de Reus. Orfeó.  
Assistents: 20 persones de l’Associació Aragonesa “El Cachirulo” 
Comentari: Es va realitzar aquesta conferencia amb l’objectiu de transmetre (a petició de 
l’Associació Aragonesa “El Cachirulo”) el projecte que porta a terme la nostra Associació en 
l’àmbit educatiu de la ciutat de Reus: “Plantant llavors”. A traves d’aquest projecte es realitza 
una gran tasca de conscienciació i sensibilització amb els mes petits i joves, futurs membres 
d’una societat que desitgem que sigui mes solidaria i sensible a les realitats socials. Pensem 
que aquest es el primer pas per aconseguir-ho.  
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Demència i Malaltia D’Alzheimer 
Dia: 12/05/2018 
Lloc: Esplai de Jubilats Fundació La Caixa 
Assistents: 35 persones 
Comentari: es va exposar què és fa per arribar a un diagnòstic quan tenim sospites i què 
podem fer un cop el tenim, on podem anar i de quins recursos ens podem beneficiar. 
La xerrada va ser duta a terme per la professora de la URV, la Dra. Margarita Torrente, 
professora titular de Psicobiologia a la URV i coordinadora de l’àrea de neuropsicologia del 
Programa San Rafael. 
 
“Emociones positivas y Alzheimer”  
Dia: 23/5/2018 
Hora: 16.00h 
Lloc: Local Dones Ganxetes (Raval de Robuster, 36, Reus) 
Assistents: 60 persones 
Comentari: a càrrec de la Docent Patricia Sánchez i de la presidenta Cori Sánchez. L’objectiu de 
la conferència és transmetre la importància de les emocions positives i saludables en la 
persona del cuidador principal i en la persona amb Alzheimer. Les persones van participar 
activament fent preguntes i mostrant els seus dubtes i preocupacions respecte la malaltia. Va 
ser un ambient descendit i família, va fluir l’espontaneïtat dels participants. Ens van fer una 
donació de 91’20 euros. 
 
Demències i Dependència. Institut Narcís de Valls  
Dia: 25/10/2018 
Hora: 17.00 
Lloc: Institut Narcís de Valls (cicle formatiu). 
Hora: 12.30h 
Assistents: 20 alumnes 
Comentari: temes de la xerrada: La simptomatologia de l’Alzheimer; Alteracions de la 
conducta; Pautes d’actuació davant determinada alteració de la conducta; Ajudes tècniques 
(les més bàsiques); Obstacles i barreres arquitectòniques. 
La sessió es realitza amb una petita presentació on s’explica breument el funcionalment del 
centre (CDEA), després realitzem a nivell grupal una petita pràctica (se’ls presenta diversos 
casos pràctics i han de desenvolupar el què i el com ho solucionarien), en acabar aquest petit 
cas pràctic, passaríem a la teoria i així també resoldríem els casos pràctics amb la informació 
donada. 
Finalment deixem uns minuts per resoldre dubtes del alumnes. I vam rebre un petit donatiu 
que ens ofereixen per la nostra entitat. 
Enfocat a l’any que ve ja tenim pendent diversos instituts més de la zona, on ens demanen 
informació per als cicles formatius de grau mitjà, enfocant a cures en dependència. 
 
 
2.2.2. 4. DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 
 
Els resultats de les activitats realitzades envers el Dia Mundial són: 
 
12/09/2018 “Gaudint de la Música. Formació per a familiars de persones amb demència. 3ª 
edició”.  
Dia: 12/9/2018 i 19/9/2018    
Horari: De 10h a 13h i 10h a 11.30h  
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Lloc: Fundació Reddis de Reus   
Assistents: 10 cuidadors/es i 2 familiars amb la malaltia (12 persones)   
Comentari: Un any mes (tercera edició) es va portar a terme el curs “Gaudint de la música”, 
una formació per a familiars de persones amb demència. Els cuidadors van aprendre recursos 
per gaudir cuidant del seu familiar amb demència i cuidar-se un mateix amb música. Aquest 
any el curs ha sigut mes complert que en les dues edicions anteriors, ja que primer es va 
realitzar una sessió nomes per als cuidadors i desprès un altra per als cuidadors acompanyats 
dels seus familiars per posar en pràctica lo après en la primera sessió. Ha sigut una formació 
molt profitosa i plaent per a tots.  
 
14/09/2018 “Campanya de prevenció i estudi de la Salut Cerebral” 
Dia: 14/9/2018  
Horari: De 9.00h a 13.00h 
Lloc: Espai San Rafael  
Assistents: 19 persones (cuidadors, familiars i persones de la societat interessades)  
Professionals: Dra. Margarita Torrente Torné i Blanca de la Cruz Anglès 
Comentari: Amb motiu del dia mundial del Alzheimer (21 de setembre) es va realitzar una 
campanya de sensibilització per a totes aquelles persones interessades amb el seu estat 
cognitiu. Durant la campanya es van passar un conjunt de proves neuropsicològiques 
(screening) i és van elaborar els pertinent informes de devolució. També es van derivar al 
Metge d’Atenció Primària aquelles persones que és van considerar pertinents.  
 
20/09/2018 Cine Forum “Algo pasa”.  
Dia: 20/9/2018  
Horari: De 18h a 20h  
Lloc: Centre de Lectura de Reus   
Assistents: 21 persones (cuidadors + persones interessades de la societat)  
Comentari: Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer es va celebrar al Centre de Lectura de 
Reus aquest Cine Fòrum, on es va visualitzar el curtmetratge “Algo queda”. Posteriorment, 
amb la col·laboració de testimonis reals de cuidadors/es, es va portar a terme una taula 
rodona per a debatre i reflexionar d’alguns temes claus que es mostren en el curtmetratge en 
referència a aquesta malaltia: el canvi de rols, el dia-dia, les emociones i necessitats dels 
cuidadors/es principals i les seves motivacions per continuar endavant. 
Les enquestes d’avaluació dels assistents mostren un alt grau de satisfacció general amb 
aquesta activitat, els seus comentaris escrits han sigut: “Necessitem mes informació de la 
malaltia. La societat no està suficientment conscienciada del que comporta”, “la gent de fora 
ho veu mes dur, s’aprèn a tenir mes paciència”, “agraïda per tot el que he aprés i aprendré”, 
“nomes he pogut vindre avui dijous ja que totes les activitats es fan pel matí i no s’ajusten als 
horaris de treball”.  
En definitiva, es va crear un ambient molt íntim, espontani i molt emotiu.  
A càrrec de Blanca de la Cruz, psicòloga, i Patrícia Sánchez, educadora social.  
 

21/09/2018 Conferència “ L’actualitat, perspectives de futur en la Malaltia d’Alzheimer”.  

Dia: 21/9/2018  
Horari: 11.00h  
Lloc: Universitat Rovira i Virgili. Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de 
Reus 
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A càrrec de Dr. Marcel Rosich Estragó, Cap del Servei de Neurologia del Grup Pere Mata. Li 
agraïm la seva disposició. Ressaltar el caràcter altruista de la seva participació. 
Assistents: 15 persones 
 
 

21/09/2018 Taules informatives i petitòries a Reus.  

Les taules es van situar com estava planifica i amb l’horari programat: de les 10.00h a 
les 20.00h en C/ Llovera, cantonada Av. Prat de la Riba. Reus. 

A part de la Junta, socis i treballadors, hi va haver col·laboració d’amics dels socis, els quals ens 
van donar suport i ajuda, podent fer una gran difusió i es van recollir 1.895 euros. 
Les persones que estaven a les taules van donar informació a les persones interessades i van 
repartir tríptics de l’associació. 
 
 
2.2.2.5. ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
L’Associació durant l’any participa en diverses activitats a la comunitat amb la finalitat de 
donar-se a conèixer i ser propera a les persones que puguin necessitar informació i orientació. 
Durant l’any 2018, destaquem: 
 
Cursa Heròis X l’Alzheimer 
22/04/2018 
Organitza: Grup Oliva amb col·laboració de l’Ajuntament de Reus. 
PRIMERA EDICIÓ DE LA CURSA POPULAR “HEROIS PER L’ALZHEIMER organitzada a la ciutat de 
Reus. El Grup Oliva ens va oferir aquesta oportunitat i l’Associació els agraeix sincerament. Va 
ser una activitat que va donar visibilitat a la problemàtica de l’Alzheimer i altres demències 
amb un fort caràcter emocional i a més a més amb una recaptació de fons que van ser donats 
a l’Associació en la seva integritat (més de 16.000€). 
Recorregut de 5 quilòmetres, amb inici i fi a la Plaça de l’Univers. 
 El nivell de participació va ser molt elevat: més de 1.700 participants “runners” i caminadors. 
També va haver la “zona 0” per a que les persones que no poguessin estar presents facilitar-los 
posar el seu gra de sorra en la jornada. El moment més emotiu: la participació de les persones 
amb la malaltia de l’Associació d’Alzheimer, que conjuntament amb cuidadors familiars, 
voluntaris i treballadors de l’Associació van recórrer els últims 100 metres fins a la meta. Tots 
els assistents van ovacionar la seva arribada amb forts aplaudiments i crits de suport, 
reconeixent-los com els autèntics Herois de la jornada. 
Entrega de trofeus simbòlics, sortejos, classe magistral de zumba i una vermutada popular van 
completar la PRIMERA EDICIÓ DE LA CURSA POPULAR “HEROIS PER L’ALZHEIMER. 
 
Les Roses Solidàries. Sant Jordi 
23/04/2018 
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 el Baix Camp. L’Associació s’ha ubicat en dos espais. 
Plaça de Sant Pere, Reus 
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Gasolinera de les Ànimes, Reus 
 
Col·laboració per part de les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències que 
assisteixen al Programa San Rafael i els familiars cuidadors, 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) i de la copisteria: Cop d’ull, (c/ Ample, Reus) 
 
Es van vendre roses fetes a mà i es van regalar punts de llibre fets per l’Associació.  A la 
gasolinera es van vendre roses naturals. En total vàrem recaptar  2.072 euros. 
 
 
Fira de mostres 48a edició d’EXPROREUS 
Dies: 10,11,12,13 i 14 d’octubre 
Cinc dies dedicats a la promoció dels negocis, comerços i entitats vàries del territori. És un 
esdeveniment destacat al municipi i a tota la comarca per la seva importància “a l’hora de 
projectar la imatge de Reus i la comarca del Baix Camp a l’exterior”. 
 
Per cobrir l’estand a part de la Junta, socis i voluntaris es va tornar a comptar amb amics dels 
socis, que a més van donar diverses manualitats fetes per a ells per aconseguir donatius per al 
projecte de l’associació. A l’estand es va donar informació sobre la malaltia i els serveis que 
ofereix l’Associació, a més es van vendre polseres QR, calendaris solidaris del mossos 
d’esquadra i loteria; així com, es van obtenir donatius per manualitats i crispetes. En total es va 
recaptar 1.372,40 euros. 
 

Taula Informativa a l’Església de Sant Joan 
Dia: 23/12/2018 
Horari: 9.00h-12.00h 
Cori Sánchez, Manolo, Maria Lahor, Sagrario Laudo i Francesca Jové, membres de la Junta.  Es 
van muntar dues taules per donar a conèixer l’Associació i poder vendre manualitats . Es va 
recaptar 165 euros i es va fer un soci. 
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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 íntegrament 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.  
 
 
3.1.2. SESIONS FORMATIVES 
 
Les sessions formatives enguany les hem portat a terme envers el Dia Mundial, per la qual cosa 
estan expressades en l’apartat corresponent al Dia Mundial. 
 
 
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. 
 
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 



30 

 

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 de les persones usuàries es realitza una valoració inicial 
de les seves capacitats cognitives i del seu estat emocional, per tal de tenir en compte la 
presència d’alteracions de l’estat d’ànim que puguin influir en el funcionament cognitiu global 
de la persona. 
 
Posteriorment, es realitza un seguiment on es tornen a administrar les mateixes proves per tal 
de comprovar l’evolució dels usuaris i l’eficàcia del taller. 
 
 
3.1.4. TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 
 
Aquest servei que l’Associació posa a disposició dels socis/es i a la ciutadania en general 
consisteix en una atenció psicològica centrada en una psicoeducació al voltant dels aspectes de 
la malaltia que pateix el familiar, així com estratègies per al dia dia. A més a més també es 
treballen altres aspectes generals com són els pensaments negatius, l’activació conductual i 
altres tècniques de la teràpia cognitiu-conductual. 

Les sessions són d’aproximadament 45 minuts i de periodicitat quinzenal o mensual i depenent 
de les necessitats. L’objectiu és acompanyar a La persona cuiadora i aportar-li estratègies per a 
que ell mateix pugui superar els reptes del dia a dia, afavorint sempre un ànim positiu. 
 
 
 
3.2. RESULTATS OBTINGUTS 
 
3.2.1. GRUP PSICOEDUCATIU 
 

- GRUP PSICOEDUCATIU REUS: 
Aquest grup ha tingut continuïtat durant l’any 2018, consolidant-se i obrint-se a nous 
cuidadors/es i participants. A continuació es descriu la valoració del any 2018.  
 
Nom de les sessions realitzades  

- Identificar i expressar els sentiments 
- Pràctica de reminiscència 
- Afrontar els pensaments negatius 
- Aprendre del cuidar 
- Afrontar els pensaments exigents 
- Pràctica d’escriptura terapèutica I 
- Identificar les satisfaccions positives de cuidar 
- Teràpia d’estimulació emocional 
- Dinàmica: “Cert o Fals?” 
- El procés del dol 
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- Pràctica d’escriptura terapèutica II 
- Dinàmica: “La vida és bonica” 
- Dinàmica: “Així és el que veig” 
- Dinàmica: “La meva vida en un cor” 
- Teràpia d’estimulació emocional 
- Dinàmica: “La capsa de sorpreses” 
- Teràpia d’estimulació emocional 
- Acomiadament 
- Musicoteràpia per a cuidadors I 
- Musicoteràpia per a cuidadors II 
- Benvinguda i acollida. Normes del grup i funcionament.  
- Primeres senyals d’alarma de la MA.  
- Evolució: Pèrdua de les capacitats cognitives i físic-funcionals.  
- La comunicació amb la persona en les diferents fases de la MA.  
- Signes i símptomes conductuals: Les al·lucinacions 
- Signes i símptomes conductuals: La agressivitat 
- Signes i símptomes conductuals: El vagabundeig 
- Alteracions de l’estat d’ànim en la MA. Activitats per a pal·liar els símptomes.  
- La estimulació cognitiva i física-funcional com a tractament no farmacològic en la MA. 

 
Durant el mes de juny es van repetir sessions ja realitzades, escollides per els propis cuidadors, 
per a “refrescar” algun tema o per aquelles persones que en el seu moment no van poder 
assistir 
 
També, l’últim dimarts de cada més es realitzava la proposta del cuidador, on els propis 
participants del grup organitzaven una activitat lliure per a fer junts en grup.  
 
Lloc: Espai Sant Rafael  
Horari: Cada dimarts, de 9.30 a 11h  
Nombre total de sessions realitzades: 29 sessions.  

- Del 2 de gener al 12 de juny del 2018 s’han realitzat 18 sessions. 
- Els mesos de juliol i agost del 2018 es va realitzar un descans degut al període estival i 

vacacional.  
- Del 19 de setembre al 18 de desembre del 2018 se han realitzat 11 sessions.  

 
Nombre total de persones que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2018: 27 
persones cuidadores. 
 
PERFIL DELS CUIDADORS del grup psicoeducatiu:  

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

- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 30% son marits, el 55% son 
mullers, el 11% son filles i un 4% no mantenen cap relació de parentesc perquè son 
voluntaris de l’ Associació d’ Alzheimer de Reus i Baix Camp.  

 
- Situació laboral: 15% de les persones estan actiu, el 78% de les persones son jubilades i 

el 7% es desconeix.  
 
Per a conèixer l’opinió del grup es va realitzar una sessió oberta amb els participants per a tal 
de fer una valoració qualitativa. Els propis participant coincidien en que el grup els ajuda a 
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compartir un situació complicada i sentiments, els aporta comprensió, alegria, pau, 
alliberament y menys sensació de soledat, i els aporta conceptes que desconeixien de la 
malaltia i els ajuda a anticipar-se, i  a la vegada tenen una millor comprensió de la malaltia i 
recursos per tractar amb ella.  
 
 
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 la hora i mitja de sessió, realitzant activitats d’estimulació cognitiva.  
Durant l’any 2018 s’han beneficiat d’aquest servei 8 persones, el 85,7% son homes i el 14,2% 
son dones, d’ entre 60 i 90 anys.  
 
 

- GRUP HOSPITALET DE L’INFANT:  
 
Nom de les sessions realitzades: 
 

- Alteracions de l’estat d’ànim en la malaltia d’ Alzheimer. Activitats per pal·liar els 
símptomes.  

- L’ impacte de la malaltia d’ Alzheimer a la família: canvi de rols i conflictes.  
- Cuidar al que cuida: Necessitats y drets del cuidador principal. Factors  
- protectors de la sobrecarrega.  
- Els nens: paper actiu en la malaltia d’ Alzheimer.  
- L’ assertivitat: tècniques per ser mes assertiu/va.  
- L’estrès y el síndrome burnout. Tècniques d’afrontament.  
- Dinàmiques per al control de pensaments negatius.  
- Dinàmiques per dirigir l’atenció cap a aspectes positius  
- Presentacions socials 
- L’ autoestima: L’art de acceptar-se a un mateix. 

  
Lloc: Centre cultural de l’Hospitalet de l’Infant  
Horari: El segon dijous de cada mes, de 9h a 10.30h  
Nombre total de sessions realitzades: 11 sessions.  

 
El grup es va iniciar el 13 de gener del 2018 i va acabar el 13 de desembre de 2018.  
 
Nombre total de persones que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2018: 7 persones.  
PERFIL DELS CUIDADORS del grup psicoeducatiu:  

 
- Gènere: 14’3% son homes i el 85’7% son dones.  

 
- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 28’6% són cònjuges, el 14’3% 

són professionals del sector geriàtric, el 14.3% son altres familiars.  
 

- Situació laboral: el 43% de les persones estan en actiu, i el 29% de les persones son 
jubilades, i l’altre 28% es desconeix la seva situació laboral.  
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Per a conèixer l’opinió del grup es va realitzar una entrevista oberta global amb els participants 
per a tal de fer una valoració qualitativa. Els propis participant coincidien en que el grup els 
ajuda a sentir-se mes compresos i acompanyats, els aporta conceptes que desconeixien de la 
malaltia i els ajuda a anticipar-se, i  a la vegada tenen una millor comprensió de la malaltia i 
recursos per tractar amb ella.  
 
Tot  i el gran interès pel grup, durant l’any 2018 la participació en aquest a minvat molt i en les 
últimes sessions només han assistit 1 o 2 persones, per la qual cosa de cara a l’any 2019 el grup 
serà substituït per un punt d’informació i assessorament a la ciutadania.   
  
 
3.2.2. TALLER D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA 
 
Població atesa  
El Taller d’entrenament de la memòria ha ofert servei a 7 persones durant l’any 2018.  
 
Perfil de la població  
El grup d’usuaris que s’ha beneficiat d’aquest servei durant el 2018 ha estat format per dones. 
No obstant això, el grup si que és heterogeni en edat: el 0% té una edat inferior als 50 anys; el 
86% se situa a la franja d’edat entre 50 i 70 anys i, el 14% restant, entre els 70 i els 80 anys. En 
referència a la procedència, el 100% resideix a Reus. 
 
Resultats  
En el qüestionari Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) els 71% 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 29% dels usuaris puntuen més de 13 punts, indicant així certa 
simptomatologia ansiosa-depressiva.  
Pel que fa el subtest d’ansietat les puntuacions es comprenen entre 2 i 10 punts, essent 
ambdues inferiors al punt de tall (12+), i indicant així absència o lleu simptomatologia ansiosa.  
En el subtest de depressió, la situació és la mateixa, les puntuacions oscil·lant entre 0 i 8 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 86% usuaris atesos l’any 
2018.  
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 86% del total) 
presenten una puntuació que se situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu de deteriorament 
cognitiu molt lleu. 
 
Resultats enquesta de satisfacció, amb deu ítems. Valoració de 10 punts, essent 0 molt 
insatisfet/a i 10 molt satisfet/a. La mitjana total de les valoracions de satisfacció de tots els 
ítems preguntats és 9’03.  
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3.2.3. TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 
 
Aquest servei es va posar en marxa a l’abril de 2018 (el 16 d’abril es va dur a terme la primera 
atenció psicològica). Fins a 31 de desembre s’han atès 5 pacients, amb un total de 16 visites 
efectives (sense comptar les anul·lades).  
 
 
3.2.4. ALTRES ACTIVITATS DE GAIRE SOCIAL I CULTURAL 
 
CALÇOTADA 
Dia: 13/3/2018 
De les 12.30 a les 15.30h 
Lloc: Ermita del Loreto  
Assistents: Cuidadors i familiars. 
Comentari: Vàrem sortir de l’espai Sant Rafael i ens vàrem dirigir cap a l’ermita del Loreto. A 
on vam gaudir d’una boníssima calçotada, a l’aire lliure i en bona companyia. Va ser un bon dia 
com ho mostren les fotos. 
L’Entitat Mestral COCEMFE va col·laborar. amb part del cost de transport amb el programa 
Aire Fresc. 
 
DINAR DE GERMANOR 
Dia: 12/12/2018 
Hora: 14.00 
Lloc: Restaurant  Reus Deportiu 
Assistents: 39 persones (cuidadors , familiars i amics) 
Comentari: Aquest any es va fer una rifa de coses donades per diferents comerços i empreses, 
recaptant un total de 165,00 euros   
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4. ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LES PERSONES AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU SAN 
RAFAEL 
 
Programa San Rafael. ¿Què serveis integren el Programa San Rafael? 
 
PECIFF. Programa per a persones amb trastorn neurocognitiu 
 
Atenció neuropsicològica i tallers cognitius 
 
Atenció fisioterapèutica i tallers físic funcionals 
 
Atenció i estudi de les Activitats de la Vida Diària 
 
Atenció emocional i tallers de Teràpia d’Estimulació Emocional 
 
Altres tallers terapèutics no farmacològics (Guttmann, Musicoteràpia, Laborteràpia, 
Logopèdia) 
 
Atenció d’Infermeria i assistencial 
 
Estudi i Prevenció de la sobrecàrrega de la persona cuidadora familiar 
 
Orientació i Acompanyament 
 
PECIFF. Taller de memòria per a persones amb alteracions cognitives 
 
PECIFF. Servei d’Ajuda a Domicili 
 
PRECIFF. Programa per a persones amb dany cerebral adquirit 
 
Prevenció de la sobrecàrrega de la persona cuidadora professional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 
4.1.1. Programa San Rafael. ¿Què serveis integren el Programa 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 i 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 (estimulació cognitiva, teràpia estimulació emocional, teràpia 
fisioterapèutica, teràpia ocupacional, musicoteràpia, teràpia ocupacional, aromateràpia, 
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-.  
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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 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 
demència, sempre tenint present que tractem amb una malaltia progressiva. Aquest informe 
afavorirà la intervenció d’altres professionals que des del camp de la salut i el camp social 
estan treballant en benefici del cas concret. 
 
A mes a mes, aquest programa també presenta altres serveis, fonamentals per l’afrontament 
de la problemàtica: Atenció soci familiar; Estudi, prevenció i seguiment de la sobrecàrrega dels 
cuidadors principals; Atenció d’infermeria; Atenció a la socialització; Atenció al cuidador 
professional. 
 
El 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. Amb un equip multidisciplinar.  
 
Els diferents serveis són: 
 

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. PECIFF. Programa per a persones amb trastorn neurocognitiu 
 
4.1.1.1.1. Atenció 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 
- Logopèdia 
- Teràpia Basal 
- Noves tecnologies (treball d’estimulació amb ordinador). 
- Musicoteràpia. 
- Treball i observació de les AVD. 
- Altres teràpies no farmacològiques. 

 
Tasques dels tècnics: 

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

 
Instruments d’avaluació: 

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

 
 
4.1.1.1.2. Atenció fisioterapèutica i tallers físic funcionals 
 
AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR LA COMPRENSIÓ DELS CONCEPTES AMB ELS QUALS ES 
TREBALLA EN AQUESTA ÀREA I SER MÉS OPERATIUS, EVITANT REPETIR CONSTANTMENT 
ASPECTES TÈCNICS, ADJUNTEM A LA MEMÒRIA UN GLOSSARI DELS CONCEPTES REFERITS A 
L’ÀREA FÍSIC FUNCIONAL.  
 
L’àrea físic funcional està gestionada per un fisioterapeuta i és on es porten a terme les 
valoracions per conèixer l’estat físic de la persona, així com els tractaments per millorar l’estat 
global de la persona.  
 
Les valoracions físic funcionals, en relació al nivell físic, tenen com a fi esbrinar el nivell 
d’autonomia de cada usuari exercint tasques relacionades amb les qualitats físiques bàsiques 
(força, resistència, flexibilitat i velocitat); en relació al nivell cognitiu, el seu objectiu és 
l’estimulació, la comprensió i l’execució d’ordres de les tasques a realitzar, entre d’altres; i, en 
relació al nivell funcional, es té en compte l’autonomia en les AVD (Activitats de la Vida Diària) 
bàsiques i/o instrumentals que pot portar a terme la persona, a més de l’estat emocional i 
social basat en l’autoestima, motivació, comunicació i cooperació entre els usuaris. 
 
Els resultats obtinguts a partir d’aquestes valoracions donen a conèixer l’estat físic-funcional 
de l’usuari i depenen, en part, de l’estat evolutiu de la malaltia d’Alzheimer i de les 
característiques cognitives i físiques que es presenten en cada estadi de la malaltia. Per aquest 
motiu, els tractaments físic funcionals son diferents per a cada persona i es basen en les 
necessitats de cadascuna. Tot i així, hi ha una sèrie d’objectius generals que es tenen en 
compte en tots els plans de tractament, aquests objectius tenen com a finalitat: afavorir, 
fomentar i millorar les funcions dels usuaris en tots els nivells anomenats en el paràgraf 
anterior. 
 
Per aconseguir els objectius proposats es realitzen diàriament sessions grupals de 
psicomotricitat, d’una durada aproximada de 30 - 45 minuts, on es porten a terme exercicis 
globals de tot el cos per millorar la salut de la persona. Aquesta activitat es combina amb les 
sessions aeròbiques de 15 - 20 minuts, on els usuaris treballen la marxa per pasarel·les-escales-
rampa i/o realitzen bicicleta estàtica. El tractament individualitzat es realitza segons 
conveniència i afectació que presenti l’usuari, aplicant les tècniques de fisioteràpia més 
adequades. 
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Instruments de valoració 
- Escala Tinetti 
- Escala d’equilibri de Berg 
- Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993) 
- Balanç Articular (BA) i Balanç Muscular (BM) 
- Escala Visual Analògica (EVA) i Valoració de les sensibilitats 
- Valoració de la postura corporal 
- Valoració de les activitats aeròbiques 
- Taula de Capacitats Psicomotrius 

 
 
4.1.1.1.3. Atenció i estudi de les Activitats de la Vida Diària 
 
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. 
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. 
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-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) 

 
 
4.1.1.1.4. Atenció emocional i tallers de Teràpia d’Estimulació Emocional 
 
Implantació d’aquesta teràpia al Programa San Rafael: al 2017, amb la formació de dos 
professionals del Programa San Rafael, formades durant una formació de 9 mesos a la 
Fundació Maria Wolff, ja que l’equip d’aquesta fundació ja està desenvolupant aquesta teràpia 
no farmacològica des de fa més de 10 anys  
 
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. 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, entenent que la riquesa emocional va disminuint amb l'avanç de les 
demències; així com, la seva intensitat.  
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Efectes reportats: 
 

- Permet sentir emocions "oblidades" 
- Persones que no volen participar en altres TNF (teràpies no farmacològiques) 

però participen i gaudeixen d'T2E (Teràpia Estimulació Emocional) 
- 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 

 
La intervenció està dissenyada per potenciar aquestes dinàmiques en entorns institucionals 
com residències i centres de dia.  
 
Amb aquesta teràpia s'espera l'evocació de records positius relacionats amb les persones 
participants, la canalització de les emocions sorgides i la re-conducció cap a un aprofitament 
òptim dels mateixos. L’objectiu general és crear un hàbit emocional positiu dins de la vida 
quotidiana de la persona amb demència, 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. 
 
Aquesta teràpia es porta a terme a l’Espai San Rafael i al Centre Diürn Especialitzat en 
Alzheimer. Sessions de 60 minuts. Grups homogenis. 
 
 
4.1.1.1.5. Altres tallers terapèutics no farmacològics (Guttmann, Musicoteràpia, 
Laborteràpia, Logopèdia) 
 
 
ESTIMULACIÓ COGNITIVA COMPUTARITZADA 
 
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 
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.  
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Tots els usuaris/ies 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. 

 
MUSICOTERÀPIA 
 
La musicoteràpia  és la utilització clínica, basada en l’evidencia de les intervencions  musicals 
per aconseguir una meta individual dintre d’una relació terapèutica, per un Professional 
especialitzat (AMTA,2005). Dissenyat per  promoure la comunicació, les relacions,  
l’aprenentatge, el moviment, l’expressió, l’organització i altres objectius terapèutics rellevants, 
per així treballar  les necessitats físiques- funcionals, emocionals, mentals, socials ,cognitives i 
conductual. 
Hi ha múltiples estudis que demostren que mentre el llenguatge es va deteriorant, certes 
habilitats musicals de les persones afectades de demència continuen actives, com la capacitat 
d’interpretar peces musicals, cançons i danses que s’havien après prèviament, malgrat no 
recordar-ne en molt casos el títol o l’autor. Això fa que la música sigui una eina molt important 
per treballar les diferents àrees:  físic- funcional, cognitiva, socio-emocional, conductual. 
 
Objectius generals:  
Mantenir les habilitats en les àrees físic-funcional, cognitiva, socio-emocional  i conductual. 
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Objectius específics:   
 
Àrea físic- funcional  

- Mantenir les habilitats motrius el màxim temps possible.  
- Treballar l’expressió corporal. 
- Treballar els ritmes.  
- Mantenir l’equilibri i la marxa. 
- Exercitar la lateralitat. 
- Reforçar la estimulació sensorial.   

 
Àrea cognitiva  

- Treballar  la memòria , atenció, percepció, orientació, llenguatge, raonament , praxis i 
reminiscència. 
 
Àrea socio-emocional 

- Potenciar l’interacció, habilitats socials , comunicació. 
- Potenciar l’estat anímic positiu i disminuir la simptomatologia depressiva.    
- Fomentar conductes socials : riure, contacte físic, contacte ocular, expressions facials... 
- Enfortir la participació activa. 
- Disminuir l’apatia.   
-  Reduir el comportament disfuncional. 

 
Àrea conductual 

- Minvar l’agitació. 
- Disminuir les interrupcions verbals.   
- Potenciar la relaxació. 
- Respectar el torn dels companys.  
- Reforçar les conductes positives en general. 
- Reduir l’estrès. 
- Reduir la deambulació. 

 
Organització i estructura d’una sessió de Musicoteràpia:  
 
Organització: Se fan grups de com a màxim uns 14 persones usuaris i els seiem els més actius 
amb els menys inactius. Freqüentment, l’entusiasme es contagia. Fem servir un espai amb el 
mínim d’ interferències acústiques i ample. Si es possible mantenim sempre la mateixa sala per 
facilitar l’orientació. Col·loquem als participants en cercle o semicercle, perquè es puguin 
veure entre ells i tindre contacte visual amb el coordinador. La sessió té una duració de entre 
30 i 45 minuts. 
 
Estructura de la sessió: La sessió la dividim en sis parts. És molt importat seguir aquets passos, 
perquè l’usuari/a estigui orientat i pugui mantenir la concentració.    
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1- Benvinguda: Se saludarà un per un a cada participant. Amb la cançó de benvinguda i el 
coordinador li pregunta què tal esta.  
 
2- Escalfor corporal:  Es faran moviments amb el cos per entrar en calor.  Ex: fregar diferents 
parts del cos, picar de mans, picar de peus, aixecar i baixar cames o peus, palmes a les cuixes, 
etc.  
 
3- Donar a conèixer el  tema a treballar: Expliquem i donem a conèixer lo que volem treballar a 
partir d’activitats sensorials. Ex: Si es una cançó primer l’escoltarem i intentarem esbrinar 
quina és. Si fem servir objectes intentarem esbrinar quins són a traves del tacte etc.. 
 
4-  Treballar el tema:  Aprendre totes les seqüències necessàries per realitzar l’activitat. 
 
5- Relaxació: Fer exercicis de relaxació. Ex: Tancar els ulls mentre escoltem una música relaxant 
i fer un massatge als companys amb la pilota, etc. 
 
6- Comiat: Cantar un cançó de comiat, que sigui sempre la mateixa. Ex: cantar la cançó “adiós 
con el corazón”  agafats de la mà i movent-se al ritme. 
 
Realitzem sessions diferents de matí que de tarda, perquè els usuaris estan més cansats de tot 
el dia.  Són sessions més relaxades. 
 
Hi ha usuaris que en ocasions es mantenen en segon pla i no interactuen, però es mostren 
observadors.  Durant les sessió de musicoteràpia se manté un àmbit d’alegria i entusiasme, 
motivat per la música. Ells interactuen ballant malgrat les seves limitacions, tocant 
instruments, expressant les seves emocions, cantant i taral·lejant... 
 
Tot això té una preparació prèvia per organitzar les sessions. Per conèixer els gustos i 
preferències de cada usuari  realitzem  una petita enquesta a ells i els seus familiars. En les 
quals li preguntem les següents preguntes: Li agrada la música?; Quina és la seva  música 
preferida?; Quin és el cantant preferit, grup musical o compositor?; Quin és el instrument 
preferit?; Hi ha algun tipus de música que no t’agradí  o et molesti?; Quines son les seves 
vivències amb la música?; Cantar: En una coral, t’agrada cantar, taral·lejar o xiular...; Saps tocar 
algun instrument?;  Dansa:  T’agrada ballar o has fet classes de ball?   
 
 
LABORTERÀPIA 
 
La laborteràpia és una intervenció no farmacològica i una manera de mantenir activa 
determinades funcions cognitives, físiques i socials. Amb el propòsit de preservar, promoure, 
mantenir, millorar la salut i alleujar situacions que afecten al benestar del individu.    
Ajuda a millorar l’atenció , la coordinació viso-motora, l’orientació espacial i temporal. També 
aporta diferents beneficis emocionals com l’augment de l’autonomia  personal i l’autoestima.  
 



46 

 

Objectius generals:  
Millorar la qualitat de vida dels usuaris obtenint la màxima independència en les  activitats. 
 
Objectius específics:   

- Estimular les capacitats cognitives          
- Mantenir la destresa manual 
- Potenciar la creativitat  
- Expressar els seus èxits 
- Gaudir 
- Potenciar la Relaxació 
- Fomentar la concentració  
- Estimular l’orientació temporal i espacial 

 
 
Organització :  
Se fan grups com a màxim uns 16 persones usuàries i els seiem amb els companys que mes o 
menys tenen el mateix nivell tant cognitiu com físic. Fem servir un espai amb el mínim  
d’ interferències acústiques i ample. Si es possible mantenim sempre la mateixa sala per 
facilitar l’orientació. Col·loquem als usuaris/es en taules de quatre intentant tenir el un espai 
ample per poder treballar còmodament. En el centre de la taula es col·loquen els materials a 
fer servir a l’abast de tots.  
Els tallers proposats als usuaris estan relacionats amb les festivitats o amb dies senyalats en el 
que el centre organitza activitats específiques. Amb l’objectiu d’orientar en el temps i l’espai. 
Realitzem treball manuals setmanalment. En el que (pintem, peguem, retallem, pleguem, 
polim, cosim...). Sempre es presenten treballs adaptats al seu nivell i oferim dos opcions per 
que puguin elegir què realitzar. 
 
 
ESTIMULACIÓ SENSORIAL 
 
Es una teràpia no farmacològica que es pot  aplicar en persones amb Alzheimer o altres 
demències., amb l’objectiu de despertar els sentits, per lo tant les seves sensacions i 
percepcions.  L’estímul  és a través dels cinc sentits: la vista, el tacte, l’oïda, el gust i l’olfacte.  
L’estimulació sensorial  és una eina en la que se pot treballar les capacitats cognitives, la 
conducta i les emocions. 
 
Objectius generals:  

- Estimular a traves dels cinc sentits    
 

Objectius específics:   
- Promoure l’interacció 
-  Fomentar la comunicació  
- Desenvolupar les capacitats sensorials – perceptives  
- Gaudir de l’activitat  
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Organització i estructura d’una sessió de sensorial:  
 
Organització: Es fan grups de com a màxim uns 14 o 16 persones usuàries i els seiem els més 
actius amb els menys inactius. Fem servir un espai amb el mínim d’interferències acústiques i 
ample. Si és possible mantenim sempre la mateixa sala per facilitar l’orientació. Col·loquem als 
participants en cercle o semicercle, perquè es puguin veure entre ells i tindre contacte visual. 
La sessió té una duració d’entre uns 30 i 45 minuts. 
La terapeuta sempre presenta l’activitat  informant quin sentit se treballarà i fa una petita 
explicació dels passos a realitzar.      
El usuaris que tenen mes dificultats realitzen les sessions de forma més individualitzada. 
Realitzem sessions de matí i de tarda. 
 
 
LOGOPÈDIA 
 
Els canvis estructurals provocats per la malaltia d’Alzheimer no afecten únicament a la 
memòria, sinó que també provoquen l’alteració progressiva de totes les funcions cognitives 
superiors, entre elles es troba el llenguatge. Des de l’inici d’aquesta malaltia, la competència 
comunicativa comença a alterar-se. El llenguatge de les persones afectades per aquesta 
demència es manifesta amb diverses característiques, les quals són molt variades en cada 
usuari, en funció de l’etiologia i la progressió de la malaltia. En general, les dificultats 
lingüístiques més destacades s’observen a nivell lèxic, semàntic i pragmàtic. 
 
La logopèdia s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, la rehabilitació i la prevenció dels trastorns de la 
comunicació humana i funcions associades en col·laboració amb un equip multidisciplinar. Així 
doncs, el tractament logopèdic forma part de la rehabilitació cognitiva que ofereix el programa 
San Rafael destinat a persones amb dany cerebral i/o deteriorament cognitiu. Un dels 
principals objectius és retardar al màxim la pèrdua de la capacitat comunicativa de les 
persones amb demència. Concretament es treballa la comunicació, el llenguatge, tant 
expressiu com comprensiu a nivell oral i escrit, la pragmàtica verbal, la veu i totes aquelles 
funcions associades com poden ser les funcions executives, la memòria, l’atenció o la 
percepció.  
 
Tots els nostres usuaris realitzen una valoració neuropsicològica inicial,  per conèixer el seu 
perfil cognitiu, així com per fer un seguiment evolutiu del deteriorament. 
 
L’any 2018, concretament el mes d’abril, l’Espai San Rafael comença a oferir la teràpia de 
logopèdia.  
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4.1.1.1.6. Atenció d’Infermeria i assistencial 
 
Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, comptem amb el servei d’infermeria. 
 
Objectius: 

- Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia de les persones usuàries. 
- Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el pla d’atenció d’infermeria. 
- 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 13.15h a 14.30h. 
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4.1.1.1.7. Estudi i Prevenció de la sobrecàrrega de la persona cuidadora familiar 
 
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 s'administra l'entrevista sobre la càrrega del cuidador de Zarit i Zarit, que 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. 
Instrument utilitzat: Entrevista sobrecàrrega del cuidador (de Zarit i Zarit). 
 
 
4.1.1.1.8. Orientació i Acompanyament 
 
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. PECIFF. Taller de memòria per a persones amb alteracions cognitives 
 
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 de les persones usuàries amb l’administració de diferents test 
neuropsicològics que permet detectar les capacitats cognitives alterades i preservades de la 
persona. D’aquesta forma és possible generar un programa personalitzat 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) 

 
 
4.1.1.3. PECIFF. 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 varem rebre l’acreditació de la Generalitat amb el número de registre 
S09364. Fet que ha suposat una formalització desitjada per l’Associació per a poder arribar als 
domicilis amb totes les garanties; a més a més, ha suposat que les persones que tinguin 
atorgat un grau de dependència tinguin la possibilitat de fer un PIA de prestació econòmica 
vinculada al servei de domicili, repercutint positivament envers la càrrega econòmica que 
suposa l’atenció al domicili de la persona amb Alzheimer o altra demència.  
 
En el desenvolupament de les activitats, sempre tenint en compte l’aspecte de 
reeducar/assessorar i entrenar en les tasques quotidianes a les persones afectades i als seus 
familiars. 
 
 
La diversificació d’aquest servei es concreta en les activitats següents: 
 

- Estimulació cognitiva al domicili: Les sessions d’estimulació cognitiva es basen en 
treballar per un bon funcionament cognitiu i afavorir l’autonomia de la persona. 
Inicialment es realitza una valoració neuropsicològica de les capacitats cognitives 
(memòria, orientació, llenguatge, praxis, gnosis, atenció i concentració, habilitats 
numèriques i funcions executives), per tal de realitzar un tractament personalitzat i 
individualitzat, tenint en compte les característiques individuals i el grau de dificultat 
segons les àrees cognitives de la persona. Per treballar aquestes capacitats es realitzen 
exercicis individuals, amb fitxes cognitives (oral o escrit), material visual, manipulat o 
amb noves tecnologies (ordinador). En fases avançades es porta a terme l’estimulació 
basal. 
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- Acompanyament: entreteniment actiu al domicili o fora del domicili en horari en que la 
persona no es troba acompanyada (en cas que la persona no es pugui quedar sola), 
també, es pretén cobrir situacions puntuals com són visites mèdiques, suport per 
realitzar la compra; tanmateix, necessitats permanents, com ara suport en 
l’administració de medicació segons pauta, bon ús d’estris necessaris per realitzar un 
bon àpat i una bona alimentació, etc..  
 

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

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

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

 
 
 
4.1.1.4. PRECIFF. Programa per a persones amb dany cerebral adquirit 
 
Al llarg del recorregut de l’associació i a través del servei d’estimulació hem pogut atendre a 
diferents persones amb dany cerebral adquirit, les quals acudien al servei d’informació, 
orientació i assessorament (SIOA) de la associació.  Degut a aquesta demanda, es va valorar 
com a idoni/necessari valorar la creació d’una Unitat de Rehabilitació, amb la finalitat d’ajudar 
a les persones amb un programa específic de rehabilitació, seguint la metodologia del 
programa San Rafael.  Un altre motiu pel qual es va voler crear la Unitat de Rehabilitació 
Cognitiva va ser l’escassetat de recursos en el nostre territori (província de Tarragona).  
 
Un cop plantejat el projecte és va fer difusió de la Unitat mitjançant la utilització de pòsters, 
tríptics i presentacions formals per part dels professionals, en les diferents institucions de 
referència com Institut Pere Mata, Institut Guttmann de Barcelona, metges de zona, neuròlegs, 
centres mèdics i hospitals, Consell Comarcal. 
  
Objectius: Els objectius principals d’aquesta unitat consisteixen en rehabilitar els dèficits 
cognitius, conductuals i emocionals produïts per un dany cerebral adquirit. Per tal de que la 
persona mantingui la seva identitat i autonomia, potenciant les relacions interpersonals i 
l’autoestima, i així millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn.  
 
El Programa San Rafael és un tractament integral no farmacològic, dirigit a persones adultes, 
realitzat des d’un abordatge multidisciplinar, centrat en millorar els símptomes provocats per 
un dany cerebral adquirit. El programa es basa en un model d’atenció centrada en la persona, 
el qual té en compte les característiques individuals de cadascun de les persones usuàries. 
 
El servei de rehabilitació és va posar en marxa el mes de novembre de 2018.  
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4.1.1.5. Prevenció de la sobrecàrrega de la persona cuidadora professional  
 
El tractament dels treballadors que fan possible el programa San Rafael es realitza a través del 
programa creat: Cuidado al Cuidador Professional amb la iniciativa d’obtenir un suport de 
fisioteràpia personalitzat per a poder tractar les molèsties, lesions provocades per 
l’esgotament físic i mental que comporta l’activitat professional. Es realitza de forma individual 
i específic segons el treballador i la molèstia en concret. La fisioterapeuta dedica una hora 
setmanal a aquesta activitat. 
 
 
4.2. RESULTATS OBTINGUTS   
 
4.2.1. PECIFF. ESPAI SAN RAFAEL. PERSONES AMB ALZHEIMER O ALTRES DEMÈNCIES 

 
4.2.1.1. POBLACIÓ ATESA 

 
Les persones usuàries assisteixen 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. 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 2018 s’han atès un total de 29 persones usuàries. S’han cursat 10 altes, 9 baixes. 
Del total de baixes, el 66,6% és per canvis de serveis dins del programa, són persones que 
s’han mantingut al Programa San Rafael en altre servei, el canvi de servei s’ha adequat a la 
situació de la persona/família. 
 
A l’hora d’explicar les altres i les baixes, queda especificat si és canvi de servei dins del 
Programa; així com, les persones que han ampliat l’estratègia d’atenció durant l’any 
(compatibilitzant assistència també al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer o amb servei 
d’ajuda a domicili). 
 
Els motius de deixar l’assistència a l’ESR ha estat:  
 
11,11% baixa va ser temporal, va canviar de recurs però hi va tornar al mes següent 
11,11%  baixa va ser ingrés en CD plaça concertada 
11,11%  baixa, usuari/a de la comarca, presentava dificultats amb el transport 
55,55% Canvi al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (dins del propi Programa) 
11,11% Canvi al Servei Ajuda a Domicili (dins del propi Programa) 
 
Seguidament mostrem el moviment d’usuaris durant l’any, i especifiquem altes i baixes: 
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Un 48,27% de la població assistent ha fet moviments dins de l’estratègia d’atenció, 
contemplant: baixes del Programa, Ampliació d’estratègia amb inclusió de més serveis del 
Programa i Canvi d’espai terapèutic -fent canvi al Centre Diürn Especialitzat o al Servei d’Ajuda 
a Domicili-. 
 
 
4.2.1.2. PERFIL DE POBLACIÓ 
 
PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU 
 
PERFIL DIAGNÒSTIC 
Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic es distribueix de la següent manera:  El 28% dels 
usuaris presenten un deteriorament cognitiu lleu, un  35% demència tipus Alzheimer, un 17% 
demència fronto-temporal, un 14% Parkinsonisme i alguna de les seves variants, un 3% 
demència mixta i un 3% no té diagnòstic mèdic formal.   

 

Respecte al GÈNERE, ESTAT CIVIL, PROCEDÈNCIA, EDAT, COHABITACIÓ i DEPENDÈNCIA 
RECONEGUDA 
La majoria de la població són homes, casats que resideixen a Reus i tenen entre 75 i 79 anys, 
essent l’edat mitjana 74’17 anys. Sense reconeixement de grau de dependència i que conviu 
amb un familiar cuidador. 
 
Seguidament detallem tots els resultats per a tenir una visió més completa: 

- Gènere: 62% són homes i 38% són dones; 
- Estat civil el 59% són casats, 24% viudos, 10% solters, 7% separats 
- Procedència 72% són de Reus, 21% es traslladen d’altres municipis del Baix Camp i el 

7% d’altres municipis de fora de la comarca 
- Grups d’edat el 24’14% estan entre l’interval de 75-79 anys, el 20’69% entre 65-69, 

17’24% entre 70-74 anys, el 13’80% són menors de 64 anys i el 13’79% entre 80-84 
anys, essent l’edat mitjana els 74’17 anys.  

- El 62’07% de les persones usuàries conviuen amb el familiar cuidador. Un 69% de les 
persones usuàries de l’Espai no tenen reconegut grau de dependència mentre que un 
31% tenen reconegut grau I 

Seguidament mostrem els gràfics de població: 
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CUIDADORS FAMILIARS 
 
Les persones cuidadores són principalment: parella sentimental, dona, casada, resideixen a 
Reus i tenen majoritàriament entre 60 i 69 anys, essent l’edat mitjana 61’25 anys. 
 
Detallem les dades per a tenir una visió més completa: 
 
Parentiu familiar: 55% espós/a, 35%fill/a; 10% altres 
Génere: 83% dones, 17% homes 
Estat civil: 86% casat/da, 10% separat/da, 4% solter/a 
Procedència: 55% Reus, 28% Baix Camp, 17% altres poblacions 
Grups d’edat: 27,58% entre 60-69 anys, 24’13% entre 70-79 anys; 24’13% entre 40-49 anys, 
13’80% entre 50-59 anys, 6,91% majors o igual de 80 anys i 3,45% menors de 40 anys. Essent 
l’edat mitjana de 61’25 anys. 
El 62’07% de les persones cuidadores conviuen amb el seu familiar amb trastorn neurocognitiu. 
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4.2.1.3. ATENCIÓ 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 dels 29 usuaris/es que han passat per el 
Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional al l’Espai San Rafael durant l’any 2018.  
 
En la gràfica 1 podem observar les puntuacions obtingudes pel grup d’usuaris en el test de 
cribatge MEC. 
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Gràfica 1. Resultats 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 lleu. Aquesta franja suposa un 65% dels usuaris 
(41% obtenen una puntuació entre 35-30 punts, i 24% entre 29-25 punts). D’altra banda, 
observem que un 4% obté puntuacions situades entre els 24 i 20 punts, indicatives d’un 
deteriorament lleu-moderat. En la franja situada entre els 19-15 punts, on el deteriorament és 
moderat, hi ha un 4% dels usuaris. Per últim un 17% dels usuaris situen les seves puntuacions 
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-FAST de 
Reisberg. 
 

 
Gràfica 2. Puntuacions de l’escala GDS-FAST  
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En el gràfic es mostra que un 3% dels usuaris/es 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 21% dels usuaris presenta un nivell GDS-FAST de 3, que es correspon 
amb un dèficit cognitiu lleu en el que no trobem dèficits en l’orientació temporal ni personal, 
un reconeixement adequat de persones familiars, presenten capacitat per desplaçar-se a llocs 
coneguts, etc. Encara que hi ha certa incapacitat per realitzar tasques complexes.  
 
Per una altra banda, el 35% dels usuaris/es presenta un GDS-FAST de 4 segons aquesta escala, 
indicatiu d’un dèficit cognitiu lleu amb dificultats per dur a terme les activitats instrumentals i 
avançades de la vida diària com anar a comprar o realitzar tasques domèstiques. El 17% dels 
usuaris presenta un GDS-FAST de 5, indicatiu d’un nivell de deteriorament cognitiu entre lleu i 
moderat, amb més dificultats per dur a terme de forma autònoma les activitats de la vida 
diària. Per últim, el 24% 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 se 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.  
 
 
4.2.1.4. ATENCIÓ I ESTUDI DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 
 
ESCALA BARTHEL 
 

 
Són 29 usuaris dels quals, podem observar que el 27% del grup són persones independents en 
les seves activitats bàsiques de la vida diària i un 54 % mostra una dependència lleu en una 
puntuació de 91 a 99 punts i tan sòls un 15% obté una dependència moderada de 61 a 90 
punts; i un 4% una dependència severa de 21 a 60 punts. 
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Podem dir que hi ha un nivell alt de dependència lleu, molts de les persones usuàries 
necessiten acompanyament i supervisió de la persona cuidadora en les seves activitats 
bàsiques de la vida diària.  
 
ESCALA BLESSED 

22%

52%

26%

Blessed ESR 2017

0 - 3 Ausencia de demencia 4 - 14 Sospecha de demencia

15 - 28  Demencia moderada o severa
 

A l’hora de valorar el test de Blessed es mostra un nivell alt de persones usuàries amb sospita 
de demència, tenint en compte que es més de la mitat del grup. Podem dir que un 52% mostra 
una sospita de demència entre 4 i 14 punts, en un 26% no tenen una demència significativa 
entre los 0 i 3 punts; i, finalment, un 22% demència moderada.  
 
ESCALA LAWTON  
A continuació podem observar la gràfica del grup que corresponen a l’índex del Lawton amb 
les puntuacions obtingudes que es subdivideixen segon el sexe per a avaluar les activitats 
instrumentals de la vida diària.  
 
Gràfica Homes 
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Gràfica Dones 

 
En la gràfica corresponent als homes es pot apreciar en un 6% una dependència total; en 31% 
una dependència greu i un 38% obtenen una dependència moderada que oscil·la en una 
puntuació entre 2 i 3 punts, el 19% mostra una dependència lleu de 4 punts en les activitats 
instrumentals de la vida diària, i en un 6 % es completament autònom, lo que indica que no 
necessita ajuda per a les activitats instrumentals, en una puntuació de 5 punts. Queda reflectit 
que en aquest grup d’usuaris hi ha una varietat considerable entre els diferents ítems.  
 
En el cas de les dones, queda més o menys igualat. Observem que un 30% mostra total 
dependència que es mesura entre 0 i 1, en un 20% mostren una dependència moderada que 
oscil·len entre los 4 i 5 punts, i per altra banda, 30% amb una puntuació d’entre 6 i 7 punts 
presenten una dependència lleu, un 20% mostra una autonomia total de les usuàries. Cap 
usuària mostra una dependència greu en les activitats instrumentals de la vida diària. 
 
 
4.2.1.5. TERÀPIA ESTIMULACIÓ EMOCIONAL 
 
A l’Espai Sant Rafael al llarg de l'any 2018 s'han beneficiat d'aquesta teràpia un total de 26 
usuaris amb GDS comprès entre 3-5. 
 
Es realitza amb una periodicitat aproximada  de 2 sessions per setmana en cada un dels 2 
grups (lleus, primers indicis de la malaltia), duent-se a terme un total de 160 sessions a l'any  
 
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 



64 

 

la resposta emocional sempre és positiva, cap d'ells manifesta el seu desgrat davant aquest 
tipus de teràpia. 
 
 
4.2.1.6. ALTRES TALLERS TERAPÈUTICS NO FARMACOLÒGICS  
 
ESTIMULACIÓ COMPUTARITZADA 
 
Es treballen les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, llenguatge, 
percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats. Cada persona usuària 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.  
En l’any 2018, s’han dut a terme un total de 91 sessions. 
 
 
LOGOPÈDIA 
 
L’any 2018, concretament el mes d’abril, l’Espai San Rafael comença a oferir el servei individual 
de logopèdia, després de valorar el benefici que suposaria per a tot el grup de persones 
usuàries a l’Espai San Rafael a finals d’agost de 2018 es comença a treballar amb totes les 
persones. El grup d’usuaris se separen en 2 grups i dins d’aquests es fan petits grups de màxim 
4 persones amb perfils neuropsicològics semblants, que cada setmana realitzen una sessió 
logopèdica d’una hora. D’aquesta manera es pot oferir una atenció més individualitzada i amb 
material més manipulatiu adaptada a la seva patologia i/o grau de deteriorament cognitiu. A 
banda, es van seleccionar 4 persones de l’ESR amb més dificultats d’expressió oral: 2 d’ells 
rebien una sessió logopèdica individual de 30 minuts a la setmana, i els altres 2 van combinar 
la sessió en petit grup i la individidual cada 15 dies.  
 
A l’Espai San Rafael s’han realitzat un total de 45 sessions logopèdiques en petit grup. En les 
activitats s’ha fet ús d’un material més manipulatiu i de forma oral primordialment, donat que 
la part escrita la treballen més en les sessions setmanals d’estimulació cognitiva.  
 
 
4.2.1.7. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA FAMILIAR 
 
En el gràfic observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 
cuidadors de les persones usuàries de l’ESR.  
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Com es pot observar en la gràfica 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. 
 
 
4.2.1.8. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR 
 
S’ha realitzat suport a 29 famílies, i s’han portat endavant 10 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’únic recurs que col·laborem en tramitar és el 
localitzador LOPE, durant l’any ha hagut tres altes del localitzador personal; també, 
col·laborem en el tràmit de la sol·licitud del reconeixement del grau de dependència; així com, 
el tràmit de la sol·licitat del grau de discapacitat.  
 
També s’han realitzat 7 visites domiciliàries. 
 
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 
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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), Geriatria Hospital de Sant Joan i PIUS Valls. 
 
 
4.2.1.9. ALTRES 
 
TALLER DANZATERÀPIA 
 
Dia: 30-11-2018 
Horari: 11.30-12.30  
lloc: Sala de psicomotricitat de l’ Espai San Rafael 
Organitza: FAFAC 
Beneficiaris/es: persones usuàries de l’Espai San Rafael 
Professionals del centre: participen dos monitores.  
Material: Cadires, ordinador per visionat de vídeos de cançons dels 60’s i maraques realitzades 
de forma artesanal. 
Comentari: realitzem un taller de Danzaterapia amb una professional especialitzada, en el qual 
participen 18 usuaris/es, tots van participar de forma activa . Al taller treballem l’esquema 
corporal, l’atenció i l’estimulació sensorial. També treballem les capacitats visoespacials, tot i 
que la major part del temps les persones usuàries estan assegudes; això no obstant, permet 
una gran participació, ja que alguns d’ells tenen lleus problemes de mobilitat i equilibri. En 
alguna ocasió treballem drets imitant els moviments de la monitora. Podem dir que hi ha un 
alt nivell de participació i els usuaris han manifestat una gran satisfacció davant l’activitat. 
 
 
4.2.1.10.  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ ESR 
 
Enquesta contestada per les persones amb trastorn neurocognitiu que assisteixen a l’Espai: 
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Cal destacar que de les 2 persones que realitzen la teràpia individualitzada de logopèdia, una 
manifesta que li agrada i l'altra que li agrada molt la mateixa. Així mateix dir que el 100% de les 
persones usuàries coincideixen que se senten recolzats pels seus companys i que 
recomanarien el servei a altres persones. 
 
Els següent resultats són de l’Enquesta contestada pels familiars cuidadors: 
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Cal destacar que el 99% de les persones cuidadores recomanaria el servei de l’ESR i també 
ressaltar de les observacions dels familiars que manifesten el seu desig d'un espai més gran i 
còmode que els ofereixi espais a l'aire lliure. 
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4.2.1.11. PECIFF. ESPAI SAN RAFAEL. TALLER DE MEMÒRIA PER A PERSONES AMB 
ALTERACIONS COGNITIVES 
 
Població atesa  
Des d’aquest servei s’ha donat atenció a 6 persones durant l’any 2018.  
 
Perfil de la població  
El grup de persones usuàries que es beneficien d’aquest servei és heterogeni en edat i gènere. 
El 67% d’aquests correspon al gènere femení i el 33%, al masculí. Per una altra banda, el 100% 
se situa a la franja d’edat entre els 67 i els 76 anys. En referència a la procedència el 100% 
resideixen a Reus. 
 
Perfil diagnòstic: 
Pel que fa la orientació diagnòstica dels participants del taller, la qual s’obté de l’exploració 
neuropsicològica, es distribueix de la següent manera.  El 33% dels usuaris presenten les 
funcions cognitives dins dels límits de la normalitat, un 17% presenten un deteriorament 
cognitiu lleu i un altre 17% un deteriorament cognitiu moderat. El 33% restant presenta una 
trastorn cognitiu lleu.   

En la gràfica podem observar les orientacions diagnostiques obtingudes de les valoracions 
neuropsicològiques: 

 

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 avaluats (un 84% del total) 
presenten una puntuació que se situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu de deteriorament 
cognitiu molt lleu.  
 
Per altra banda, en l’escala GDS-FAST de Reisberg un 50% dels usuaris se situen en un nivell 1, i 
l’altre 50% se situen en un nivell 2, puntuacions que corresponen amb un deteriorament 
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cognitiu molt lleu amb mínima o lleu afectació en les AVD’s.  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 dos dels usuaris, que pateix Dany Cerebral 
Adquirit.  
 
 
ENQUESTA SATISFACCIÓ contestada per les persones beneficiàries del taller: 

 

Cal destacar que en el refent a l'horari de matí o tarda, 2 de les persones usuàries manifesten 
la seva preferència clara per l'horari de tarda, a altres 2 persones els resulta indiferent, depèn 
dels dies i del mateix horari i un d'ells manifesta la seva preferència de matí a l'hivern i tarda a 
l'estiu. 
 
També cal destacar que tots ells coincideixen que recomanarien el servei a altres persones. La 
mitjana de puntuacions en el qüestionari és de 9’11 sobre 10 punts, essent de 0 a 10 de menys 
a més satisfacció.  

 

4.2.2. CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 

4.2.2.1.  POBLACIÓ ATESA 

El CDEA té 25 places. Durant l’any el servei ha atès a 58 persones. El 53% de les persones 
usuàries assisteixen al centre amb una intensitat diària, i el 47% d’usuaris no assisteixen cada 
dia. El 62% assisteixen mitja jornada, principalment als matins, mentre que el 38% assisteixen 
jornada sencera. Amb la qual cosa, pel que fa a l’assistència del CDEA predominen les persones 
usuàries que acuden al centre amb una intensitat diària i que venen principalment a mitja 
jornada. 
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Durant l’any 2018, s’han cursat 11 altes i 15 baixes. El motiu de baixa del servei ha estat 
majoritàriament, per tres motius: 7% per èxitus de l’usuari, un 54% per ingrés a Residència; el 
13% per trasllat a plaça concertada en Centre de Dia; 13% per atendre exclusivament al 
domicili i un 13% per no superar el període d’adaptació.  
 

A continuació, mostrem moviments d’usuari durant any: 
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4.2.2.2. PERFIL DE POBLACIÓ 

PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU 
 

PERFIL DIAGNÒSTIC NEUROLÒGIC 

Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic dels usuaris del CDEA es distribueix de la següent 
manera.  El 4% dels usuaris presenten un deteriorament cognitiu lleu, un  71% demència tipus 
Alzheimer, un 12% demència fronto-temporal, un 5% Parkinsonisme, un 3% demència mixta, 
un 3% demència vascular i un 2% Degeneració ganlionar-cortico-basal. En la gràfica podem 
observar els diagnòstics mèdics de les persones usuàries del CDEA.  
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Respecte al GÈNERE, ESTAT CIVIL, PROCEDÈNCIA, EDAT, COHABITACIÓ i DEPENDÈNCIA 
RECONEGUDA 
 
La majoria de la població són dones, casats que resideixen a Reus i tenen 85 anys o més, tenint 
en compte que el 26% de la població és menor de 69 anys, essent l’edat mitjana 77’77 anys. 
Amb un grau II de dependència reconeguda i que conviu amb un familiar cuidador. 
 
Seguidament detallem tots els resultats per a tenir una visió més completa: 

- Gènere: 59% són dones i 41% són dones; 
- Estat civil el 66% són casats, 28% viudos, 3% solters, 73 separats 
- Procedència 79% són de Reus, 14% es traslladen d’altres municipis del Baix Camp i el 

7% d’altres municipis de fora de la comarca 
- Grups d’edat el 17% són menors de 64 anys;  el 9% entre 65-69; 3% entre 70-74 anys ; 

el 16% estan entre l’interval de 75-79 anys, el 26% entre 80-84 anys i igual o majors de 
85 són el 29%. Essent l’edat mitjana els 77’77 anys.  

- El 62’07% de les persones usuàries conviuen amb el familiar cuidador.  
 
Respecte al Grau de dependència: 
Sense valoració: 16% 
Grau I: 31% 
Grau II: 34% 
Grau III: 19% 
 
Un 81% de les persones usuàries amb reconeixement de grau de dependència tenen PIA de 
prestació vinculada al servei del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. 
 
Seguidament mostrem els gràfics de població: 
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LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. GRAU I PIA. 
 

 
 

 
 

PERSONA CUIDADORA FAMILIAR 

La majoria de la població són la parella sentimental de la persona amb trastorn neurocognitiu, 
dones, casat/da que resideixen a Reus i tenen majoritàriament entre 50 i 59, que conviuen 
amb el seu familiar amb la malaltia. 
 
Seguidament detallem tots els resultats per a tenir una visió més completa: 

- Parentiu: 53% parella sentimental, 42% fill/a i un 5% altres 
- Gènere: 69% són dones i 31% són dones; 
- Estat civil: el 85% són casats, 12% solters, 3% separats 
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- Procedència 76% són de Reus, 15% es traslladen d’altres municipis del Baix Camp i el 
9% d’altres municipis de fora de la comarca 

- Grups d’edat : un 12% són iguals o majors de 80 anys; un 15% tenen entre 70-79 anys; 
24% entre 60-69 anys; 38% entre 50-59 anys; 9% entre 40-49 i un 2% són menors de 
40 anys. 

- Essent l’edat mitjana els 62,46 anys.  
- El 62’07% de les persones usuàries conviuen amb el familiar cuidador.  
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4.2.2.3. ATENCIÓ 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, 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 43 dels 58 usuaris que han passat pel programa 
durant l’any 2018. 
 
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.  

 

 
Gràfica 1. Resultats en el test MEC. 
 

En aquesta prova els resultats es corresponen a 32 dels usuaris (12 dels usuaris no han pogut 
ser avaluats donat al nivell cognoscitiu que presenten, 3 han estat altes recent i 11 usuaris que 
no han pogut ser avaluats donat que han cursat baixa abans de la valoració). 
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Com podem observar a la Gràfica 1, els usuaris presenten una gran variabilitat en les 
puntuacions obtingudes en el test MEC. Un 16% dels usuaris obtenen  puntuacions superiors a 
30 punts. 
 
El 12% dels usuaris obté una puntuació entre 25 i 29 punts, indicatiu d’un nivell de 
deteriorament cognitiu molt lleu; un 31% obté puntuacions entre 20 i 24 punts, indicant així un 
nivell de deteriorament cognitiu lleu; un 16%, puntuacions entre 15 i 19 punts, indicatives d’un 
nivell de dèficit cognoscitiu moderat; el 16% obté puntuacions entre 10 i 14 punts, indicatives 
d’alteracions moderadament severes i, per últim, un 9% 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-FAST de Reisberg. 

 
Gràfica 2. Puntuacions GDS - FAST 

 
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 un dels usuaris, que pateix Dany Cerebral Adquirit.  
 
El 2% dels usuaris es situa en un grau 3, que es correspondria amb un deteriorament cognitiu 
lleu sense afectacions importants en les activitats de la vida diària. El 9% dels usuaris es situa 
en un grau 4, indicatiu d’un deteriorament cognitiu moderat en el que es manté relativament 
preservada l’autonomia de la persona en les activitats de la vida diària. Per una altra banda, el 
19% dels usuaris es situa a l’estadi 5, corresponent a un dèficit cognitiu moderadament greu 
que sol associar-se a la fase moderada de la malaltia i en el que gradualment disminueix 
l’autonomia en la realització de les activitats avançades i instrumentals de la vida diària. En 
molts casos, observem usuaris que es troben entre els dos graus de deteriorament, tot i que 
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els hem inclòs al grup on més s’identificaven. El 56% 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 14% dels usuaris es situa a 
l’estadi 7, en el que el dèficit cognitiu és molt greu i es requereix l’assistència d’una altra 
persona per realitzar qualsevol activitat. 
 
En alguns dels 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.  
 
D’altra banda, durant l’any 2018 s’han valorat 6 usuaris del Servei d’Atenció a Domicili, dos 
dels quals, han iniciat estada a CDEA. En aquest cas, el grau de deteriorament cognitiu 
majoritàriament observat ha estat moderat (GDS-FAST 4) amb puntuacions de MEC compreses 
entre el 32/35 i 11/35.  
 

4.2.2.4. ATENCIÓ FISIOTERÀPIA 

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-funcional en el que es troben els 
usuaris/es, 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/a una sessió de tractament de 30 minuts com a 
mínim, amb major freqüència de sessions depenent de la gravetat de les disfuncions (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: Escala de Tinetti, balanç 
articular, balanç muscular (per regions corporals) i dolor (per localització). 
 
El centre de dia especialitzat en Alzheimer ha comptat, durant l’any 2018, amb un total de 58 
usuaris/es. Els valors de les gràfiques següents es corresponen a les valoracions realitzades a 
57 usuaris/àries que presenten un diagnòstic compatible amb la demència tipus Alzheimer. 
 
Un 24,6% de la població correspon al grup d’usuaris/es dels quals no s’ha pogut obtenir unes 
dades actualitzades, ja sigui per ser noves incorporacions al programa (12,3%) o baixes (12,3%) 
a les quals no se’ls hi ha passat l’avaluació. Les gràfiques es basen en el 75,4% restant de la 
població. 
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Gràfica 1. Escala de Tinetti 
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Gràfica 1. Resultats de l’escala Tinetti, la qual valora l’equilibri i la marxa. 
 
L’escala Tinetti està composta per dos apartats: equilibri (màxim 16 punts) i marxa (màxim 12 
punts), sumant un total de 28 punts. A major puntuació obtinguda, menor risc de caigudes. En 
la gràfica 1 s’observa que un 46,5% de la població valorada ha obtingut una puntuació per sota 
de 19, la qual indica un alt risc de caigudes; un 27,9% dels usuaris presenten una puntuació 
entre 26 i 19, això suggereix un problema en l’equilibri i/o la marxa, per tant, podríem 
considerar que el risc de caigudes és moderat; i un 16,3% dels usuaris tenen una puntuació de 
27 o 28, indicant un bon equilibri i marxa, amb un baix risc de caigudes. A un 9,3% de la 
població no se li va poder realitzar la valoració a través d’aquesta escala. 
 
 
Gràfica 2. Valoració del dolor (segons localització) 

19%
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16%
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Gràfica 2. Resultats del dolor, segons localització en el mapa corporal. 
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La valoració del dolor es realitza tenint en compte diferents perspectives: la intensitat, la qual 
es valora en base a l’Escala Visual Analògica (EVA), la seva realització resulta difícil per part de 
la població valorada degut al deteriorament cognitiu que presenten; les característiques del 
dolor, aquestes es valoren mitjançant una sèrie de preguntes donat que el dolor es una 
sensació subjectiva (cada persona el percep d’una manera diferent) i, a més a més, pot ser de 
diferents tipus (inflamatori, mecànic, opressiu, punxant...); la localització, indicant la zona que 
li fa mal sobre un mapa corporal. En base a aquesta última perspectiva hem obtingut els 
resultats que s’observen en la gràfica 2, com podem veure, gran part de la població valorada 
refereix dolor en les extremitats inferiors, degut a altres afectacions associades com: artrosi, 
artritis, problemes circulatoris, intervencions quirúrgiques prèvies, etc. 
 
El dolor afecta negativament a la mobilitat de la persona. La immobilitat comporta atrofia 
muscular, rigideses articulars, problemes circulatoris i respiratoris, entre d’altres, i tot en 
conjunt afavoreix la dependència de la persona; per aquest motiu es important realitzar 
regularment activitat física, així com mobilitzar passivament a les persones més dependents 
(enllitats). 
 
Gràfica 3. Balanç Articular 
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Gràfica 3. Resultats del Balanç Articular, tenint en compte tot el cos en global. 
 
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 7% 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 que acostumen a aparèixer amb la edat. 
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Gràfica 4. Balanç Muscular 
 

 
Gràfica 4. Resultats del Balanç Muscular, tenint en compte tot el cos en global. 
 
El balanç muscular es valora mitjançant l’Escala Daniels, aquesta escala puntua de 0 a 5 la 
potencia muscular que presenten els músculs. El balanç muscular es realitza a nivell de 
extremitats superiors e inferiors, i tronc. La puntuació obtinguda en l’Escala Daniels 
s’interpreta de la següent manera: 

- Puntuació de 5/5: la persona es capaç de realitzar el moviment amb una contra 
resistència màxima. 

- Puntuació de 4/5: la persona es capaç de realitzar el moviment amb una contra 
resistència mínima. 

- Puntuació de 3/5: la persona realitza completament el moviment en contra de la 
gravetat. 

- Puntuació de 2/5: la persona realitza parcialment el moviment en contra de la gravetat 
(o el realitza completament suprimint el factor gravetat). 

- Puntuació de 1/5: la persona no és capaç de realitzar el moviment, però, s’aprecia 
contracció muscular.    

- Puntuació de 0/5: la persona no es capaç de realitzar el moviment i tampoc s’aprecia 
contracció muscular. 

 
Com podem observar en la gràfica, la població valorada presenta unes puntuacions entre 4/5 i 
5/5 en els grups musculars valorats. Els casos on existeixen valors de 3/5 i/o 2/5 normalment 
son aquells en que les persones es troben en las fases més avançades de deteriorament 
cognitiu. 
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4.2.2.5. ATENCIÓ I ESTUDI DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 

ESCALA BARTHEL: 

3%

21%

38%

19%

19%

Barthel CDEA 2018

100  Independient

91 - 99 Dependencia
Lleu

61 - 90 Dependencia
Moderada

21 - 60 Dependencia
Severa

0 - 20 Dependencia
Total

 
Podem observar que el percentatge més elevat que trobem en aquestes activitats de la vida 
diària bàsiques és només en un 3% que és totalment independent i no necessita de tercers per 
poder realitzar qualsevol activitat bàsica. En un 21% trobem als usuaris/es que mantenen 
l’autonomia però que necessiten la supervisió i guia duna tercera persona per portar de forma 
correcta aquestes activitats.   
El segueix en un 38% els usuaris/es de dependència moderada. És a dir, que aquestes persones 
mantenen una certa autonomia, però depenen de tercers per realitzar correctament les seves 
activitats bàsiques, tot i que participen de forma activa.  
I, finalment, en un 19% es classifica en una dependència total, el que vol dir que aquestes 
persones no són capaços de participar de manera activa en cap activitat bàsica. Depenen per a 
tot d’una tercera persona.  
 
ESCALA BLESSED: 

3%

43%
54%

Blessed G1 ESR 2017

0 - 3 Absència de demència 4 - 14 Sospita de demència

15 - 28  Demència moderada o severa
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A l’hora de valorar el test Blessed podem observar en un percentatge molt petit (un 3%) 
trobem que encara mantenen una absència de demència en unes puntuacions de 0 i 3 punts. 
En un 43% reflecteix que ja existeix una sospita de demència en unes puntuació d’entre el 4 i 
14 punts. Finalment ja apreciem en un 54% que si que hi ha una demència ja moderada o fins i 
tot més severa, que oscil·la entre els 15 i els 28 punts. 
 
Així doncs aquest gràfic ens informa que en el CDEA durant aquest any hem registrar a 
persones amb una demència significativa, on ja és necessari el suport i ajuda en les activitats 
bàsiques i instrumentals d’una tercera persona. 
 
L’ESCALA DEL LAWTON: 
L’escala del Lawton es divideix segons el sexe per avaluar les activitats instrumentals de la vida 
diària. Per això podem observar dues gràfiques: una d’homes i un altra de dones. 
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La primera gràfica correspon a la dels homes i es pot apreciar que en un 18% són de 
dependència moderada, ja que es manté entre el 2 i 3 punts. El segueix en un 23% les persones 
que tenen una dependència greu, el que vol dir que amb prou feines realitzen alguna activitat 
instrumental i sempre acompanyada. Amb un percentatge del 59% trobem que aquests homes 
són dependents, és a dir, no són capaços de realitzar cap activitat d’aquest tipus. Quedant 
reflectit així que en aquest grup d’usuaris homes no trobem persones autònomes en les 
activitats instrumentals. 
 
En la següent gràfica trobem la valoració de les dones. En la seva gran majoria, concretament 
en un 87% podem observar que tenen una dependència total. En un 9% pateixen una 
dependència greu i tan sols en un 4% mantenen una dependència moderada, on encara són 
capaços de mantenir alguna activitat instrumental per elles mateixes però necessiten 
supervisió o suport d’una tercera persona. Reflectint així que durant aquest any en el CDEA no 
hem tingut usuàries femenines que tinguin una dependència lleu o siguin realment autònomes 
en totes les àrees de les activitats instrumentals. 
 
 
4.2.2.6. TERÀPIA D’ESTIMULACIÓ EMOCIONAL 
 
En el Centre Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2018 s’ha portat a terme aquesta 
teràpia amb usuaris/es amb GDS-4 i 5 (sala 1) i GDS- 6 i 7 (sala 2). A continuació detallarem 
mes específicament:  
 
Sala 1 (GDS-4 i 5) 

- Nombre de sessions realitzades de Gener 2018 a Agost 2018: 122 (dos sessions 
setmanals pel matí i 2 sessions setmanals per la tarda). D’1 hora de duració cada 
sessió.   

- Nombre de sessions realitzades de Setembre 2018 a Desembre 2018: 15 (una sessió 
setmanal pel matí). D’1 hora de duració cada sessió.  

- Nombre total de sessions realitzades: 137  
- Nombre de persones beneficiades: 23  

 
Sala 2 (GDS-6 Y 7) 

- Nombre total de sessions realitzades de Gener 2018 a Agost 2018: 122 (dos sessions 
setmanals pel matí i 2 sessions setmanals per la tarda). De 1 hora de duració cada 
sessió.    

- Nombre de persones beneficiades: 11  
 
En conclusió, en el CDEA durant l’any 2018 s’han realitzat un total de 259 sessions, d’una hora 
de duració cada una, y s’han vist beneficiades d’aquesta teràpia 34 persones.   
 
Cada sessió s’ha centrat en facilitar sentir a les persones una emoció positiva concreta, a través 
de la execució d’una dinàmica. Les emocions sentides han sigut les següents:  
 
Confiança; Optimisme; Diversió; Il·lusió; Riure; Interès; Curiositat; Tendresa; Força física; 
Satisfacció; Veneració; Delit; Llibertat; Felicitat; Vivacitat; Admiració; Empatia; Responsabilitat; 
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Content; Comprensió; Goig; Control; Alegria; Gratitud; Energia; Confortabilitat; Apego; 
Contenció emocional; Atractiu; Compassió; Harmonia; Orgull; Sorpresa; Passió amorosa; Passió 
vital  
 
Les dinàmiques impliquen una preparació prèvia de recursos materials y de material centrat 
en la persona, tenint en compte la seva història de vida (aficions, gustos, professió, 
experiències etc.).  
 
La Teràpia d’Estimulació Emocional suposa un canvi de perspectiva per al professional a nivell 
relacional amb les persones. El professional sent primer l’emoció, amb la finalitat de facilitar-
la al grup i deixar-la fluir. Suposa ser un mes i no el dirigent del grup. S’estableix una relació de 
igual a igual on la que la educadora viu l’experiència de la dinàmica amb els demés, gaudint-la. 
Es connectar amb les emocions de l’altre i les pròpies i abraçar-les. S’aprèn a acceptar. A 
relaxar-se i oblidar l’ego, perquè no ets el centre de la intervenció ni la relació es radial. Es 
tracta de no fingir i ser un mateix amb l’altre.  Es humilitat i respecte.  
 
El Manual de les Sessions es flexible, en cap cas és un guió o esquema rígid. La Teràpia 
d’Estimulació Emocional no exigeix rendiment de cap tipus (tampoc cognitiu). La persona se 
sent lliure de sentir perquè s’accepta amb naturalitat el seu estat emocional i el seu nivell de 
participació, sigui el que sigui. Les sessions s’han adaptat sempre al GDS dels usuaris/es.  
 
Els resultats quantitatius mostren que de les 23 persones (GDS-4 i 5) estimulades un 60% van 
verbalitzar l’emoció concreta durant la sessió i un 95% van expressar clarament signes de 
llenguatge no verbal.  
 
Els resultats qualitatius durant les sessions reflecteixen els següents efectes:  

- Les persones augmenten el seu nivell de participació, interactuant més amb els seus 
companys. 

- Persones que estan agitades habitualment estan bastant relaxades durant la teràpia i 
tenen interès.  

- Apareix l’espontaneïtat afectiva entre els  companys/es: petons, abraçades, afalacs… 
- S’estableixen relacions d’ajuda espontànies entre els companys/es.  
- Persones amb dificultats en l’expressió verbal i que habitualment parlen poc, a la 

teràpia millora la fluïdesa i s’observa en la persona una major motivació per comunicar 
i fer-se entendre al no sentir-se avaluat en cap moment.  

- Persones que habitualment se senten tristos, en el transcurs de la sessió, millora 
significativament l’ estat d’ ànim.  

- Apareix l’espontaneïtat de participació en persones que en la resta d’activitats no 
participen o ho fan molt poc.  

- Permet a les persones sentir emocions “oblidades”.  
- Redueix la depressió menor i l’ansietat.  

 
També hem observat efectes desprès de les sessions, tals com:  
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- Les famílies valoren aquesta teràpia. Per a ells és molt important que el seu familiar se 
senti bé. Això contribueix a millorar la seva relació.   

- Millora la qualitat de les interaccions socials de les persones fora de les sessions.  
- Es útil com a eina per adaptar ingressos complexes.  

 
Per altra banda s’observa que de les persones beneficiades amb un GDS-6 i 7 (11) només un 
1% verbalitza en alguna ocasió l’emoció objectiu i nomes el 3% expressen clarament signes de 
llenguatge no verbal. A mes a mes, es comprova que no és possible portar a terme la sessió 
d’un hora de duració, reduint-ne aquesta com a molt a mitja hora, en ocasions a menys. La 
gran dificultat en l’expressió i comprensió verbal de la majoria dels usuaris/es dificulta molt la 
fluïdesa i consecució de les sessions. Per aquest motiu durant aquest any 2018 es valora 
substituir la teràpia d’estimulació emocional a partir del mes de setembre per una estimulació 
sensorial.  
 
No obstant això, se segueix considerant i es valora la Teràpia d’Estimulació Emocional com 
innovadora, efectiva i la mantindrem portant a terme al Programa d’Intervenció. 
 
Creiem que amb  aquesta teràpia, totalment adaptable i extensible a la diversitat de les 
persones que atenem al Programa i compleix amb l’objectiu principal que ens manté en actiu: 
millorar i mantenir la qualitat de vida de les persones amb demència, procurant-hi moments 
de benestar emocional.  
 

4.2.2.7. ATRES TALLERS TERAPÈUTICS NO FARMACOLÒGICS  (GUTTMANN, LABORTERÀPIA, 
MUSICOTERÀPIA, SENSORIAL, LOGOPÈDIA) 

ESTIMULACIÓ COMPUTARITZADA (GUTTMANN) 
 
L’eina de rehabilitació i estimulació cognitiva telemàtica Guttmann NeuroPersonalTrainer 
treballa les diferents àrees cognitives (memòria, atenció, funcions executives, llenguatge, 
percepció...) amb exercicis dinàmics i divertits prèviament configurats per la neuropsicòloga. 
Cada persona usuària 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.  

En l’any 2018, s’han donat d’alta un total de 21 usuaris/es, els quals han dut a terme un total 
de 209 sessions. 
 
MUSICOTERÀPIA 
Al Centre Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2018 s’ha portat a terme aquesta 
teràpia amb usuaris/as amb GDS-4 i 5 (sala 1) i GDS-6 i 7 (sala 2) també tenim en compte el seu 
estat anímic i conductual. A continuació detallarem més específicament: 
 
- Número de sessions realitzades de Gener 2018 a Agosto 2018: han estat 140; 2 
sessions setmanals pel matí  i 2 sessions  setmanals per la tarda. 
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- Número de sessions realitzades de setembre 2018 a desembre 2018: han estat 56; 2 sessions 
setmanals pel matí i per la tarda hem combinat una setmana musicoteràpia i la següent una 
sessió d’estimulació sensorial.  

- Número total de sessions realitzades durant tot l’any: 196 sessions 
- Número de persones beneficiades durant tot l’any : 58 persones usuàries 

 
Àrea cognitiva: Durant tot l’any hem treballat en total  52 setmanes i com podreu observar en 
el gràfic un 96,10% de les sessions hem treballat llenguatge, memòria, atenció, concentració i 
orientació. Un 80,80% de les sessions hem treballat les gnòsies i un 69,10% la praxis. 
Mitjançant la música podem treballar les diferents temes d’una forma lúdica i divertida.   
 

 
 
Àrea ficic-funcional: Durant tot l’any hem treballat en total 52 setmanes i com podreu observar 
en el gràfic un 33% de les sessions hem treballat l’equilibri i la marxa. És un percentatge baix 
en diferència dels altres ítems, perquè hi ha una dificultat física en el grup en general i són 
reticents a activitats en bipedestació. Un 69’20% de les sessions treballem la coordinació i un 
82’70 % treballem la motricitat.  
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Àrea socioemocional i conductual: Durant les sessions observen moltíssims beneficis per 
facilitar la comunicació i els usuaris/es es mostren més comunicatius tant de forma verbal com 
no verbal. Mantenen una actitud positiva i somrient. Les persones que mostren bastant 
agitació habitualment, quan fan la sessió es mostren bastant relaxades i atentes. També 
accepten de bon grau el contacte físic dels companys i apareixen gestos d’afecte espontanis. 
Les persones que tenen dificultat per respectar el torn dels companys es mostren més 
respectuosos en aquet àmbit.   
 
Per valorar el nivell se satisfacció de les persones usuàries en les sessions de musicoteràpia els 
passem una petita enquesta. Totes les preguntes son simples i amb l’ajuda d’una resposta 
tancada SI o NO. Perquè les puguin entendre i  seguir sense problemes: 1-Gaudeix de l’activitat 
de musicoteràpia?; 2-Durant les sessions de musicoteràpia te sents tranquil/l·a?; 3-Durant les 
sessions de musicoteràpia te sents segur?; 4-t’agrada participar en les sessions?; 5-T’agrada 
comunicar-te amb els teus companys?; 6-En les sessions te sents content?; 7-T’agradaria que 
no es fes musicoteràpia? 
 
 

 
 
L’enquesta es va realitzar desprès d’una sessió de musicoteràpia i per ser la primera vegada 
que es realitza va ser acceptada amb grat. Van mostrar molt interès i col·laboració en tot 
moment. En la sala es percebia  un clima de satisfacció per sentir-se escoltats i poder donar la 
seva opinió. 
 
Observant el gràfic gairebé en totes les preguntes hi ha un 3,20% dels usuaris que tenen una 
resposta negativa. És degut a les respostes d’una persona usuària  que respon que no gaudeix i 
no vol continuar responent, això succeeix perquè te una gran dificultat a l’hora de comprendre 
i s’uneix amb una dificultat auditiva. En la quinta pregunta observem un 6,50 % que respon 
que no, perquè  la persona respón que no li agrada comunicar-se amb els seus companys 
degut al seu caràcter reservat i dificultat per expressar-se.  En la sèptima resposta hi ha 6,50%  
de negativitat  perquè una altre usuari  respon que no, però crec que es perquè no entén bé la 
pregunta. Aquesta mateixa persona respon la primera pregunta amb un si i es contradieu.   
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LABORTERÀPIA 
 
Al Centre Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2018 s’ha portat a terme aquesta 
teràpia amb usuaris/as amb GDS-4 i 5 (sala 1) i GDS-6 i 7 (sala 2) també tenim enconat el seu 
estat anímic i conductual  . A continuació detallarem més específicament: 

- Número de sessions realitzades de Gener 2018 a desembre 2018: han estat 150, 2 
sessions setmanals pel matí  i 1 sessió  setmanal por la tarda. 

- Número total de sessions realitzades durant tot l’any: 150 sessions 
- Número de persones beneficiades durant tot l’any : 58 persones usuàries 

Amb aquets tallers pretenem treballar les diferents capacitats i habilitats de cada usuari/a. 
Semblen passos molt senzills  però en moltes ocasions son grans reptes. Veure el resultat final 
d’aquestes manualitats per ells/elles suposa: 
 

- augment de motivació, autoestima i satisfacció per seguir participant cada dia. 
- millora l’atenció i  la coordinació viso-motora. 
- durant els tallers observen moltíssims beneficis per facilitar la comunicació i els usuaris 

es mostren més comunicatius tanta  verbal com no verbal. 
- mantenen una actitud positiva i somrient. Les persones que mostren bastant agitació 

habitualment, quan fan  els tallers es mostren bastant relaxades i atentes.  
- Les persones que mostren dificultat per compartir els diferents materials a l’hora de 

treballar es mostren més respectuosos en aquet àmbit.    
 
 
ESTIMULACIÓ SENSORIAL 
 
Al Centre Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2018 s’ha portat a terme aquesta 
teràpia amb usuaris/as amb GDS-4 i 5 (sala 1) i GDS-6 i 7 (sala 2) també tenim en comte el seu 
estat anímic i conductual. A continuació detallarem més específicament: 
 

- Nombre de sessions realitzades de Gener 2018 a Agosto 2018: han estat 96 sessions, 2 
sessions setmanals pel matí  i 1 sessió  setmanal per la tarda. 

- Nombre de sessions realitzades de setembre 2018 a desembre 2018: han estat 62 
sessions, 2 sessions setmanals pel matí  i per la tarda hem combinat una setmana 
musicoteràpia i la següent una sessió d’estimulació sensorial.   

- Nombre total de sessions realitzades durant tot l’any: 158 sessions  
- Nombre de persones beneficiades durant tot l’any : 58 persones beneficiàries 

 
Fent una valoració mediant l’observació, veiem com:  
 

- a través de la vista, el tacte i l’oïda les persones usuàries mostren més sensacions  i  
perceben molt millor l’ informació. 

- Mitjançant el gust podem observar com demostren sensacions de grat  o de desgrat.  
Però tenen dificultats en detectar quin aliment és o dir quin gust té. 
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- Sobre l’olfacte veiem que es molt més  difícil treballar amb ells perquè molts no 
perceben adequadament  l’olor o mostren indiferència.   

- En el grup es percep una sensació de gaudiment , d’alegria i implicació en les activitats.   
- També vam detectar una certa negativitat a l’hora de tapar els ulls. Un 3,4% dels 

usuaris senten desconfiança i malestar en aquesta situació.              
  

 
 
Durant tot l’any hem treballat en total  52 setmanes i com podreu observar en el gràfic un 
40’40% de les sessions hem treballat l’oïda, un 21’10% l’olfacte, un 38’50% tacte, un 59’60% la 
vista i un 13,50% el gust. Aquet últim com podeu observar és un percentatge baix en diferència 
dels altres ítems, perquè hi ha diferents usuaris/es que no poden o no deuen menjar alguns 
aliments i així evita conflictes.     

 
  

LOGOPÈDIA 
 
Un dels principals objectius és retardar al màxim la pèrdua de la capacitat comunicativa de les 
persones amb demència. Concretament es treballa la comunicació, el llenguatge, tant 
expressiu com comprensiu a nivell oral i escrit, la pragmàtica verbal, la veu i totes aquelles 
funcions associades com poden ser les funcions executives, la memòria, l’atenció o la 
percepció.  
 
Al novembre del 2018, el Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer incorpora el servei de 
logopèdia individual del qual s’ha beneficiat una persona durant 7 sessions setmanals de 45 
minuts.  
 
És una teràpia que enguany s’ha introduït al Centre Especialitzat, actualment es fa de forma 
individualitzada i es porta a terme com a activitat complementària. És un objectiu integrar 
diferents teràpies de les quals puguin beneficar-se les persones usuàries depenent de les seves 
necessitats i preferències el seu pla d’intervenció es compondrà d’unes intervencions o d’altres.  
Enguany donem els primers passos amb La Logopèdia. 
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4.2.2.8. ATENCIÓ D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 

Aquestes memòries d’infermeria tracten dades de 58 usuaris del total d’assistents de l’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 ampla de la realitat a l’àrea d’infermeria al CDEA.  

 
Valoració inicial de l'usuari/a i seguiment 
 
En l’ingrés d’un nou usuari/a al centre, es realitza una entrevista conjunta amb la família i una 
valoració integral d'infermeria.  També es porta a terme un seguiment cada 6 meses/ 1 any si 
no hi ha canvis de conducta, medicació amb continuïtat, ni cap incidència que comporti una 
adaptació en l’actuació . Aquest seguiment es fa de manera telefònic, o bé visites al domicili 
del usuari/a segons grau d’urgència. 
 
Les dades han sigut amb un 48%  visites al domicili de l’usuari/a amb el seu familiar i amb un 
52% han sigut visites en les instal·lacions del centre diürn especialitzat en Alzheimer.  
 

 
 
 
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: 14% d’usuaris/es 
Sense úlceres: 86% d’usuaris/es 
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Cures 
Enguany en el centre s'han realitzat diverses cures de diferent naturalesa i causa, com poden 
ser lesions per gratat, contusió... que s'han atès en el centre.  
 
Els usuaris/es amb deteriorament cognitiu tenen un risc més elevat de sofrir úlceres per 
pressió. Durant aquest any, hem atès a un 22% de persones 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/es 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, coixins entrescares etc.  
 
També s'informa als familiars sobre com és convenient prevenir i guarir les úlceres pel seu 
coneixement i perquè les cures que es realitzen en el centre tinguin una continuïtat al domicili. 
 
 
Risc nutricional 
S'utilitza el test de Lipschitz. Presenten risc de desnutrició el 36% de persones ateses. Aquests 
usuaris/es 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 59% dels usuaris/es presenten incontinència urinària i el 55% dels usuaris/es 
presenten continència urinària. El 7% presenten incontinència fecal i el 72% del total dels 
usuaris/es presenten continència fecal. 
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Presa de constants 
Al llarg de l'any s'ha pres el control de diferents constants amb la finalitat de detectar 
alteracions en les mateixes: 
 
Tensió arterial (TA) 
La tensió s'ha pres una vegada a la setmana a tots els usuaris/es, el 29% dels usuaris/es van 
tenir en algun moment un episodi d'hipertensió que es va resoldre sense problema. El mateix 
va succeir amb el 12% que van patir hipotensió, la resta, el 59%, van tindre nivells de TA 
adequades. 
 

 
 
 
Glucèmies capil·lar 
S'ha realitzat setmanalment un control de glucèmies a tots els usuaris/es que presenten 
tractament amb antidiabètics orals i a tots els tractats amb insulina. 
 
Durant aquest període, 7% dels usuaris/es van sofrir hiperglucèmies i un 3% van patir en algun 
moment hipoglucèmies, tots amb xifres poc alterades i sense repercussió en els usuaris/es. 
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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 10% de les persones 
van  tenir un procés febril, es va avisar a la família i van ser valorats pel seu metge, la resta 
d’usuaris/es 90% 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 algunes  persones usuàries 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 55% de los usuaris/es han necessitat en un moment donat alguna sessió de hidratació 
sobretot en extremitats inferiors i superiors.  
 

 
 
Valoració dels membres inferiors 
També, es realitza la valoració dels membres inferiors de cada usuari/a per a la vigilància dels 
possibles problemes vasculars i peu diabètic o possibles úlceres per pressió. En casos de 
necessitat de prendre cura dels peus: s'ofereix a la família el servei de pedicura del centre. En 
el 2018 en el centre han necessitat d'aquest professional el 38% dels usuaris/es. 
 
Per a mantenir i potenciar els bons hàbits d’higiene corporal en la persona usuària, el centre 
compta amb un servei de dutxa de manera gratuïta un cop per setmana. Els familiars porten el 
estris personals del familiar (tovallola, gel, crema hidratant, esponja, sabates, etc.. ) per a 
poder realitzar de manera correcta una bona higiene corporal. El 9% fan ús d’aquest servei. 
 
 
Incidències 
S'han valorat diversos signes i símptomes per detectar precoçment malalties. Durant aquest 
any als usuaris/es se’ls ha detectat de forma precoç patologies conegudes que precisaven 
tractament, el qual ha pautat el seu metge.  
 
Podem destacar:  

- Infeccions respiratòries: hem detectat en el 4% de persones que presentaven la 
simptomatologia corresponent. 

- Infecció d'orina: es van detectar en el 53% de persones símptomes urinaris.  
- Estrenyiment: es van administrar enemes al 2% de persones. 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 les persones del centre presenten, una de les 
alteracions més usuals és l'aparició d'al·lucinacions, enguany el 32% dels usuaris/es  han 
presentat en algun o un altre moment aquest tipus de trastorn. També, 22% d’usuaris/es han 
presentat agressivitat i irritabilitat. Quan detectem els símptomes ens posem en contacte amb 
els familiars, s’observa si al domicili també apareixen i es valora com afrontar-ho.  
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Urgències  i  derivació 
Si es produeix alguna urgència en el centre s’actua segon protocol establert. 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 3% d’usuaris  amb risc vital, qui va precisar d’atenció del 112. 
 
Respecte a derivacions: enguany hi ha hagut un 33% d’usuaris/es amb derivació al servei 
PADES, neuròleg o metge de família. 
 
Vacunació 
Cada any es vacuna de la grip comuna durant el mes d'octubre/novembre a tots els usuaris/es 
que ho sol·liciten. Aquest any cap 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/a pren de forma crònica i que ha estat 
pautat pel seu metge de capçalera i especialistes segon cas.  
 
S’administra de manera oral a un 92% de persones, també hem realitzat de manera puntual 
administració intra-muscular, 8% de persones. 
 
La medicació que s’administra al centre és la que correspon a les hores que l'usuari/a assisteix 
al centre, la resta la pren al seu domicili. A vegades, s'administren tractaments aguts puntuals 
deguts a un episodi patològic passatger, com pot ser una infecció respiratòria o una 
conjuntivitis i que ha estat pautat pel seu metge de capçalera. 
 
Com podem observar a les gràfiques següents: El 41 % dels usuaris/es prenen medicació en el 
centre durant el desdejuni, el menjar o el berenar. Així mateix, el 59% dels usuaris/es, van 
precisar d'algun tractament agut de forma puntual. 
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Tipus de medicacions 
Especifiquem a la gràfica següent la medicació que ens resulta més significativa al nostre 
col·lectiu específic. Tots els usuaris/es del centre tenen pautat un tractament farmacològic, 
destaquem al gràfic els medicaments més característics.  
 

 
 

 
4.2.2.9. SERVEI DE MENJADOR 
 
Des de l’àrea de menjador sempre es treballa fomentat l’autonomia de la pròpia persona 
usuària. Per això hem començat enguany a utilitzar: coberts adaptats a qui o necessiti (plats, 
culleres, gots), deixem el temps necessari perquè la persona pugui menjar “al seu ritme”, 
també deixem oli, vinagre, sal… perquè ells mateixos s’ho puguin fer (sempre amb supervisió).  
 
Intentem que preservin la major presa de decisions (si vol o no oli, sal… si vol més quantitat o 
menys, també a les postres poden triar què fruita volen o si prefereixen iogurt…) fomentant 
l’ACP (atenció centrada en la persona). Fins i tot, en aquesta estona de menjador, donem a 
triar si volen veure algun programa de televisió posant l’ordinador, o escoltar algun tipus de 
música…perquè l’ambient sigui més “casolà”. 
 
Les persones usuàries del servei de menjador es divideixen en diferents ambients, depenent 
de grau de dependència. 
 
Després de dinar cada usuari/a també té el seu necesser on en acabar ells mateixos es 
dirigeixen a agafar el seu necesser i realitzar l’higiene bucal (sempre amb supervisió o suport 
del professional). 
 
A més a més, anomenar que en aquest any també s’ha introduït el “Bufet de l’esmorçar” on 
cada usuari/a s’aixeca i va a la taula on està exposat el menjar: llet, sucs, cafè (descafeïnat), 
fruita, galetes, pa…); així doncs, la persona tria el que vulgui prendre i així mateix fomentem 
l’autonomia a l’hora de ser ells mateixos els qui es posen ara el suc a la tassa, es pelen la 
fruita… Aquesta novetat ha tingut molt bona acollida per part dels usuaris/es. 
 
 
Menús 
 
S’ha elaborat un menú diferent per a cada època de l’any amb la finalitat d’adaptar els àpats a 
les condicions ambientals corresponents. De tal manera que s’ha fet un menú de primavera-
estiu i un altre de tardor-hivern. 
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S’ha tingut en compte les patologies més prevalents que presenten els usuaris/es, com la 
hipertensió, diabetis mel·litus, problemes de disfàgia, problemes cardíacs: controlant així, mes 
específicament, la quantitat de sal, oli, sucres i disminuint els aliments fregits i arrebossats. Així 
mateix, s’ha elaborat dietes específiques per als usuaris/es amb alguna dificultat per empassar 
o mastegar. Els menús estan dissenyats per a aquest col·lectiu, donant prioritat a la dieta 
mediterrània. Estan supervisats per la DUI.  
 
Dieta normal: 70%. Se li ofereix a aquell usuari/a que no presenta cap dificultat per deglutir ni 
mastegar. 
 
Dieta triturada: 20%. És destinada a tots els usuaris/es que presenten major dificultat per 
mastegar, fabricar el bol alimentari i/ o empassar-ho. 
 
Dieta diabètica: 10%. Se li ofereix a la persona que té diabetis. 
 
 
4.2.2.10. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA CUIDADORA 
FAMILIAR 

En el gràfic observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, administrada als 
cuidadors/es dels usuaris/es del CDEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com es pot observar en la gràfica el 25% dels cuidadors/es obté una puntuació inferior a 47, 
indicant així absència de sobrecàrrega. Un 45% dels cuidadors/es puntuen entre 47 i 55 punts, 
mostrant un grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 30%, 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. 
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4.2.2.11. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR 
 
S’ha donat suport a 58 famílies, de les quals 11 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. 
 

4.2.2.12. FESTES/ACTIVITATS I SORTIDES 

 
 “Sortida a l’espai natural Dia de Granja”  
Dia: 8/3/2018 
Horari: De 9.15h a 12h  
Lloc: Dia de Granja  
Assistents: Usuaris de la sala 1 i 2 del CDEA 
Comentari: El transport ens va recollir a les 9.15h del centre i ens vam dirigir a l’espai natural 
de Reus “Dia de Granja”. Allà ens van realitzar una visita guiada per la granja, tenint contacte 
amb els diferents animals. Aquesta interacció va ser molt positiva per als nostres usuaris/es, 
van respondre amb molta curiositat i tendresa amb els animals. Després vam esmorzar i 
finalment vam visitar el museu de la granja on hi havia objectes antics de la quotidianitat 
d’abans. Aquesta visita els va ajudar a recordar objectes de la seva època i van expressar molta 
il·lusió. Finalment el transport ens va recollir a les 12h i vam tornar al centre. Una sortida molt 
bonica.  
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“Sortida a l’ ermita de la Mare de Deu de Misericòrdia”  
Dia: 20/9/2018 
Horari: De 10.15h a 12.30h  
Lloc: Ermita de la Mare de Deu de Misericòrdia 
Assistents: Usuaris de la sala 1 del CDEA (14 persones) 
Comentari: El transport ens va recollir a les 10.15h del centre i ens vam dirigir a l’ermita de la 
Mare de Deu de Misericòrdia. Allà vam realitzar una visita, recordant la història de l’ermita i 
gaudint de l’arquitectura harmoniosa del temple. Després vam esmorzar en una cafeteria 
propera on vam comentar tots plegats la sortida. Finalment el transport ens va recollir a les 
12.30h i vam tornar al centre. Una sortida molt bona per a desconnectar de la rutina.  
 
 
"Concert d'acordió" 
Data: 30 d’octubre 2018 
Horari: 9.30h 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. 
Res més 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. 
 
 
“Aprenentatge - Servei”  
Dia: 24/5/2018 – 30/5/2018 – 13/6/2018  
Horari: De 17h a 19h  
Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 
Assistents: 5 alumnes de quart de la ESO de la Salle i usuaris de la sala 1  
Comentari: 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 3 activitats: 
creació de sals de bany, mandales i un berenar d’acomiadament. Va ser una activitat molt 
gratificant per ambdues parts, gaudint y aprenent de la companyia mútua.  
 
 
4.2.2.13. PRESTACIONS ECONÒMIQUES VINCULADES AL SERVEI 

Fa tres anys vàrem fer el requeriment a la Generalitat sobre el programa informàtic que 
permet accedir a la PEV del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, ja que no ens permetia 
introduir a més de 25 persones, havent persones que complint els requisits per a rebre-la no 
era possible per una qüestió del sistema.  
La Generalitat ha treballat per incorporar els criteris i requeriments dels ingressos de places de 
servei de centre de dia als ingressos en places PEV, atès que el sistema registrava els ingressos 
en places PEV per a la totalitat de la jornada, quan hi ha persones que les ocupen només per 
mitja jornada, i no amb una intensitat de tots els dies de la setmana. Amb aquesta millora s’ha 
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optimitzat l’ocupació de places PEV i es facilitarà l’accés d’aquesta prestació a més persones. 
Estem molt agraïts per adaptar el sistema de les PEVS a la realitat de la demanda de les 
persones usuàries.  
 

4.2.2.14. RESULTAT ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 

Es tracta d’un qüestionari confidencial dirigit als familiars-cuidadors d'usuaris/as que porten 
acudint al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer des de fa un mínim d'1 mes i un màxim de 6 
anys. Els resultats corresponen a una mostra de 26 familiars-cuidadors, la majoria d'usuaris 
conviuen amb el seu cònjuge. 
Les puntuacions obtingudes i que es reflecteixen en la gràfica següent és una ponderació 
mitjana del total de valoracions obtingudes en les enquestes. 

QÜESTIONARI CONFIDENCIAL REALITZAT PER ALS FAMILIARS-CUIDADORS DELS USUARIS/ES 
DEL CENTRE DIÜRN ESPECIALIZAT EN ALZHEIMER – valoració 2018 

 
COMENTARI SOBRE L’ENQUESTA: 
Podem observar en la gràfica, que el que més ha valorat en l'enquesta el familiar-cuidador és 
la rapidesa amb la qual van ser atesos o es dona resposta a l'hora de demanar informació o 
assessorament, així com la rapidesa en l'adjudicació de plaça en el centre. 
 
Seguidament les puntuacions situades entorn al 9, fan referència al fet que es valora 
positivament a l'equip professional que forma el centre, tant el nombre de professionals que el 
conformen com la seva competència tècnica, actitud, accessibilitat, capacitat a resoldre 
problemes i la seva empatia, tant a l'hora de donar resposta al familiar-cuidador com a 
l'usuari/a. També cal destacar que es valora positivament l'horari del centre i els horaris 
d'atenció familiar. 
 
Les puntuacions que van entre el 8 i el 9, pertanyen a l'atenció rebuda, organització i 
funcionament del centre i per les diferents àrees que el conformen (àrea físic-funcional, 
neuropsicològica, sanitària, social). Es valoren de forma eficaç el procés participatiu en el 
centre, les entrevistes realitzades al familiar-cuidador i l'informe periòdic. Cobrint-se 
reeixidament les expectatives que tenien els familiars-cuidadors del servei del centre de dia. 
 
També dins d'aquesta franja de puntuació, podem observar ítems relacionats amb el benefici i 
l'augment del seu benestar i millora de la qualitat de vida que ha afavorit el poder gaudir del 
servei, no només a l'usuari/a sinó al familiar i entorn pròxim. 
 
Finalment els ítems que han obtingut puntuacions més baixes són referents a l’equipament i 
comfortabilitat de les instal·lacions i el format de la factura de la quota, en  les quals s'ha de 
centrar l'atenció per a millorar en un futur pròxim.  
 
En resum, la satisfacció en general del familiar-cuidador en referència al centre de dia 
Especialitzat en Alzheimer ha obtingut una puntuació mitjana ponderada d'un 8’8 sobre 10. 
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Un altre tipus de qüestions que s'han realitzat, són les següents: 
 

- ¿Coneix el servei d'Atenció Individual Psicològica? 
La meitat dels familiars-cuidadors que han respost a les enquestes, coneixen el servei d'atenció 
individual psicològica que ofereix el Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer. 

 
- ¿Coneix el grup de psicoeducació per a cuidadors familiars? 

Un 54% de les persones coneixen el grup psicoeducatiu per a familiars- cuidadors i el 46% 
encara no coneix aquest servei que ofereix l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp. 
 

- ¿Recomanaria vostè aquest servei? 
Un 92% de les persones que van respondre a l'enquesta, sí que oferirien a altres persones 
acudir al Centre de Dia Especialitzat d'Alzheimer si ho necessitessin. 
 

- Acudir al centre ¿ha evitat l'ingrés del seu familiar en una residència? 
Un 46% dels enquestats, expressen que haver conegut i utilitzar el servei del Centre de Dia, ha 
evitat l'ingrés del seu familiar en una residència. 
 

- ¿Coneix el "Consell Assessor’’? 
Un 65% de les persones que van respondre a l'enquesta no coneix què és el “Consell Assessor” 
i la resta, el 35% el coneix i com és el funcionament d'aquest.  
 
En conclusió posem en manifest que seria necessari donar més informació als familiars- 
cuidadors dels serveis que realitza l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, com per 
exemple el servei d'atenció individual psicològica als familiars- cuidadors; també, que existeix 
un grup psicoeducatiu per a cuidadors que poden assistir i que és important explicar que és el 
“Consell Assessor”. 
 
 
4.2.3. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
 
4.2.3.1. POBLACIÓ ATESA 
 
Durant l’any 2018 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 38 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 dades de la mateixa persona. 
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S’han realitzat 12 altes i 17 baixes durant l’any. El moviment de l’any segon servei s’expressa al 
gràfics a continuació. 

 

Les altes i les baixes durant l’any:  

 

 
Respecte el servei d’estimulació, s’han cursat 5 altes i 3 baixes; respecte el servei 
d’acompanyament, s’han cursat 9 altes i 8 baixes i 3 serveis puntuals ( alta /baixa ); respecte el 
servei d’higiene, s’han cursat 4 altes i 2 baixes. 
 
 
Els motius de la baixa dels serveis han estat: 
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El motiu principal de la baixa del SAD ha sigut per realitzar un canvi dins dels serveis que 
oferim a l’Associació (18%), 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/es que tenien servei d’estimulació). 
També el 12% 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 POBLACIÓ 
 
Usuari SAD  
Les persones usuàries presenten majoritàriament trastorn neurocognitiu tipus Alzheimer o 
altres tipus de demència (93%), resideixen al Baix Camp (90%), un 7% resideix fora del municipi 
de Reus- , són de gènere masculí (59%), són persones casades (62%),  entre 80-84  de edat.  
 
El 38% 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 
 
El perfild e la persona cuidadora és: La parella sentimental amb un 45% i els fills amb un 45% 
també són les persones cuidadores referents, la majoria resideix al territori del Baix Camp 
(90%), de gènere femení (72%), casada (69%), amb 80 anys o més (17%) i un (24%) amb edat 
entre 50-59 anys.  El 72% dels cuidadors familiars cohabiten amb el seu familiar. 
 
Tota la informació es detalla en les gràfiques següents. 
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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. 
 

 
 
Hores servei SAD : Estimulació cognitiva, higiene, acompanyament, Teràpia Ocupacional, Sad 
Puntual 
 
 
Aquests resultats són obtingut pels diferents servei d’ajuda a domicili realitzats durant l’any 
2018, comptabilitzant les hores directes d’atenció en el domicili s’han realitzat 2.830.5 hores, 
desglossades de la següent manera:  
 
 

- S’ han realitzat un total de 1.047 hores de servei d’higiene portades a terme al llarg de 
l’any. S’han beneficiat 14 persones. 
 

- S’han realitzat un total de 483 hores de servei d’estimulació cognitiva portades a terme 
al llarg de l’any, 7 persones han rebut aquest servei.  

 
- S’han realitzat un total de 1.243 hores de servei d’acompanyament portades a terme al 

llarg de l’any. S’han beneficiat 4 persones d’aquest servei.  
 

- S’han realitzat un total de 46’5 hores de servei de teràpia ocupacional portades a 
terme al llarg de l’any. S’ha beneficiat 1 persona d’aquest servei. 
 

- S’han realitzat un total de 11 hores de servei de sad puntual portades a terme al larg 
de l’any. S’han beneficiat 3 persones d’aquest servei. 
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Referent a exposar els resultats de l’any, a l’hora de mantenir la mateixa metodologia respecte 
a l’Estimulació Cognitiva que es porta a terme des de l’Espai San Rafael i des del Centre Diürn, 
l’àrea de neurologia mostra els resultats obtinguts en els SERVEIS D’ESTIMULACIÓ PER PART 
DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI.  
 
 
El perfil de la persona usuària del servei d’estimulació domiciliària pel qual fa el tipus de 
DIAGNÒSTIC neurològic: un 13% dels usuaris/es presenten un deteriorament cognitiu lleu, un 
62% demència tipus Alzheimer, un 12% Parkinsonisme i alguna de les seves variants i un 13% 
deterioració cognitiva secundària a epilèpsia. 
 
En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics dels usuaris/es del SAD.   
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Els resultats de l'avaluació neuropsicològica administrada als usuaris/es periòdicament està 
expressada per les puntuacions obtingudes en diferents test i mesures neuropsicològiques. 
 
En les següents gràfiques es mostren els resultats dels usuaris/es que han passat pel Programa 
d'estimulació cognitiva del Servei d'Ajuda a Domicili durant l'any 2018.  
 
MEC: 
En la gràfica es pot observar les puntuacions obtingudes pel grup d'usuaris/es en el test de 
cribratge de MEC, la distribució de puntuacions és: un 25% dels usuaris/es puntuen entre 30 i 
35, un 25% entre 25 i 29, un altre 25% entre 20 i 24, un 0% entre 15 i 19, un 25% entre 10 i 14, 
i un 0% menys de 10.  
 

  
 
 
GDS-FAST de Reisberg: 
En el gràfic s'observa que un 0% dels usuaris/es presenten un nivell 1 i 2 de GDS-FAST, que 
correspon a una deterioració cognitiva molt lleu amb mínima o lleu afectació en les activitats 
de la vida diària.  
 
També observem que el 14% dels usuaris/es presenta un nivell GDS-*FAST de 3, que es 
correspon amb un dèficit cognitiu lleu en el qual no trobem dèficits en l'orientació temporal ni 
personal, un reconeixement adequat de persones familiars, presenten capacitat per a 
desplaçar-se a llocs coneguts, etc. Encara que hi ha certa incapacitat per a fer tasques 
complexes. 
 
D'altra banda, el 29% dels usuaris/es presenta un GDS-FAST de 4 segons aquesta escala, 
indicatiu d'un dèficit cognitiu moderat amb dificultats per a dur a terme les activitats 
instrumentals i avançades de la vida diària com anar a comprar o fer tasques domèstiques. 
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El 43% dels usuaris/es presenta un GDS-FAST de 5, indicatiu d'un nivell de deterioració 
cognitiva entre moderat i greu, amb més dificultats per a dur a terme de forma autònoma les 
activitats de la vida diària.  
Finalment, el 14% dels usuaris presenten un nivell 6 en l'escala, corresponent a una 
deterioració cognitiva severa en el qual la persona és dependent en la realització de les 
activitats bàsiques de la vida diària. 
 
Tal com podem observar en el gràfic, cap dels usuaris se situa en GDS-FAST 7, que equivaldria a 
un dèficit cognitiu molt greu i el qual requereix l'assistència d'una altra persona per a realitzar 
qualsevol activitat. 
 
En la següent gràfica es mostren els resultats de l'escala de deterioració global GDS-FAST de 
Reisberg: 

 
 
 
4.2.3.4. RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
 

Les puntuacions obtingudes que es reflecteixen a la gràfica són una ponderació mitjana del 
total de valoracions obtingudes en les enquestes. S’ha obtingut les dades a partir de 12 
qüestionaris a les persones destinatàries que, amb la motivació de realitzar de la millor manera 
possible l’atenció del servei d’atenció a domicili que portem a terme des de l’Associació (d’ara 
endavant SAD). Han contestat el qüestionari de forma anònima. Les persones són beneficiaris 
del des de fa  entre 3 mesos i fins 2 anys. 

Les persones que han contestat són principalment Fills/es de la persona amb 
demència/malaltia d’Alzheimer, hi conviuen majoritàriament i són beneficiaris directes del 
servei. A continuació es mostren les valoracions  de  satisfacció en una escala del 0 a 10 sent 0 
gens satisfactori i 10 molt satisfet. 
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Pel que fa a les puntuacions de la satisfacció dels diferents ítems, la més alta es refereix al 
compliment de l’horari per part dels professionals (puntualitat)  amb 9’75 punts seguit d’una 
valoració de 9’73 punts sobre la empatia. En general, les puntuacions que superen els 9 punts 
fan referència a l’atenció i el treball dels professionals del servei en els diferents nivells 
d’atenció (entrevistes, pla de treball, competència tècnica, etc). Aquesta valoració reforça 
positivament l’equip professional que realitza les tasques i el poder tenir un equip especialitzat 
en l’atenció a aquest col·lectiu per poder-ho fer possible.  
 
Les puntuacions entre 8 i 9 punts fan referència a la millora de la qualitat de vida (tant de la 
persona beneficiària com del familiar cuidador), en la percepció de tenir més recolzament i 
tranquil·litat per part del familiar cuidador, l’opinió de la informació en general i la relació 
qualitat-preu del servei. Són valoracions positives pel que fa a l’impacte del servei en les 
persones beneficiàries i el seu entorn.  
 
Les puntuacions entre 7 i 8 punts se centren en la satisfacció del preu del servei (amb 7,92 
punts) i en la millora de la satisfacció i impacte en el familiar cuidador com és en sentir-se més 
segur, en sentir-se acompanyat en el procés de la malaltia o en dedicar-se temps per si mateix. 
També es valora en aquest rang la millora d’estat d’ànim i de motivació de la persona 
beneficiària. 
 
Pel que fa a valoracions inferiors a 7 punts, es troba la valoració de que la persona beneficiària 
se sent més tranquil·la o té una millor comprensió de la malaltia, o la millora del seu estat de 
salut en general. La puntuació més baixa és de 5’33 punts, la percepció de la persona 
cuidadora respecte a lo que li ajuda aquest servei com a potenciador de socialitzar-se amb 
altres persones, és baix.  
 
S’han realitzat en el mateix qüestionari preguntes sobre el coneixement de serveis adreçats a 
cuidadors que també ofereix l’entitat. Es tracta de respostes afirmatives o negatives, o que no 
s’han contestat. 
 
- S’ha preguntat si es coneixia el Grup Psicoeducatiu per a cuidadors/es, amb un resultat d’un 
50% de les persones que han respost que han dit que No. Un 42% que Sí i un 8% no ha respòs 
la pregunta. 
 
- L’altra pregunta era referent a si es coneixia el Servei d’Atenció Psicològica Individual, sent la 
resposta majoritària negativa amb un 67%, un 8% no ha respòs i un 25% ha respost 
afirmativament. 
 
Segons aquestes dos qüestions, no hi ha un bon coneixement dels recursos que ofereix 
l’associació per a cuidadors/es entre les persones cuidadores del Servei d’Atenció Domiciliària. 
Tot i així el fet de que un percentatge sí que tingui coneixement sobre els serveis, indica que es 
fa arribar informació, plantejant  una millora futura en aquest sentit. 
 
En conclusió, les valoracions del servei són positives majoritàriament, ja que en cap cas resulta 
una puntuació inferior a 5 punts en cap ítem. Ressaltar les valoracions molt positives de l’equip 
tècnic i les actuacions que realitza en el servei; així com, també, fer una reflexió de les 
valoracions més baixes per poder millorar les actuacions i que hi tinguin un millor impacte per 
les persones beneficiàries i els familiars cuidadors. 
 
 



118 

 

4.2.4. TALLERS D’ESTIMULACIÓ A ALTRES TERRITORIS DINS L’AMBIT D’ACTUACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ 
 
 
ESTIMULACIÓ COGNITIVA A VILAPLANA 
 
El dia 6 de novembre de 2018 s’inicia un nou projecte a Vilaplana, consisteix en un taller 
d’estimulació cognitiva dirigit a una població amb certes dificultats cognitives i funcionals que 
no poden adherir-se al nostre centre, aquest nou projecte facilita que els habitants de Vilapana 
puguin gaudir de les teràpies que ofereix a l’Associació, seguint el programa San Rafael. 
 
El taller es realitza tots els dimarts i dijous de 11 :00h a 13:00h esta dividit en dos sessions 
d’una hora. Durant el 2018 s’han realitzat; el mes de novembre 8 sessions  i el mes de 
desembre 4 sessions amb un nivell d’assistència total, exceptuant un usuari que va deixar 
d’assistir la segona setmana i que finalment es dona de baixa per motius d’adaptació. 
Al taller treballem l’estimulació cognitiva , les activitats de al vida diària, sessions de 
psicomotricitat, laborteràpia i diferents jocs d’estimulació. 
 
Els assistents al taller són 7 usuaris dels quals:  
 
70% són dones i el 29% són homes; tots entre 80 i 90 anys d’edat. Tots els assistents viuen sols 
a casa i són vidus. Podem dir que tots estan molt atesos i cuidats pels seus  familiars. 
 
Formació: 71% tenen escolaritat bàsica , 14’5% té nivell d’estudis acadèmics i 14’5% no sap 
llegir ni escriure. 
 
Diagnòstic cognitiu: 43% tenen diagnosticat un deteriorament cognitiu lleu; 14% té diagnòstic 
de Parkinson; 52% presenten certes alteracions cognitives 
 
Respecte a funcionalitat són tots molt autònoms, tant sols el 14% té dificultats de mobilitat 
degut a una malaltia de deteriorament muscular, necessita un cuidador que l’acompanyi a 
l’entrada i la sortida del taller, també compta amb el suport d’un caminador. 
 
Tots són persones molt participatives i tenen molta predisposició davant les activitats, hi ha 
molt bon feedback entre els  membres del grup i entre la monitora i el grup; fet que afavoreix 
molt un bon ambient de treball i el desenvolupament de l’activitat. 
 
 
4.2.5. PRECIFF. PROGRAMA PER A PERSONES AMB DANY CEREBRAL ADQUIRIT 
 
El servei de rehabilitació és va posar en marxa el passat mes de novembre i ha atès en els dos 
últims mesos de l’any 2018 a un usuari.  
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4.2.6. PREVENCIÓ I ATENCIÓ SOBRECARREGA DEL CUIDADOR PROFESSIONAL 
 
El programa “Cuidar al cuidador professional” està destinat a tots els professionals del 
Programa San Rafael. El programa està planificat pel fisioterapeuta del CDEA: es destina 
1h/setmana per portar a terme la sessió i els professionals van tornant-se (en base a un llistat 
prèviament fet i a noves incorporacions).  L’hora en la que es realitza el programa deu estar 
dins de l’horari laboral del fisioterapeuta, però, fora de l’horari laboral del professional que rep 
el tractament. 
 
Al llarg de l’any 2018 s’han programat un total de 48 sessions, de les quals s’han portat a 
terme 32 (66,7%), realitzant com a tractament principal “massatge d’esquena” en gran part de 
les sessions, donat que és la zona que presenta major sobrecarrega muscular en els 
professionals tractats. 
 
Un 33,3% de las sessions no es van poder portar a terme degut a diferents factors (baixes, 
incompatibilitat d’horaris,...). 
 
 
4.2.7. FORMACIÓ PLANTILLA DEL PROGRAMA 
 
 
El potencial de l’humor i el somriure com a eina de treball amb persones amb demència 
Dia: del 15 al 28 de febrer 2018 
ON-LINE 
Formador: Germán Payo Losa, educahumor 
Organitza: CREA ALZHEIMER 
Tota la plantilla 
 
 
Cuidados en Estimulación emocional C2E 
Dia: 03/05/2018 
Horari: de les 09.00 a les 15.00h 
PRESENCIAL 
Formador: Ruben Muñoz 
Organitza: Entitat formadora Maria Wolff Investigación, formación y desarrollo S.L. 
Assistents: Tota la plantilla (M Jesús Lerín, Natalia Virgili, M Carmen Soler, Laura Reyes, Patricia 
Sanchez, Jose M Puigpinos, Ananda Garcia, Vanessa Porteiro, Ana Belén Bertrà, M del Mar 
Moragues, Xana Pampin, Laura Pujol, Adrianela Altieri, Judit Aranguete, Blanca de la Cruz.  
 
Objectius:  

- Aportar elements culturals i assistencials a l’àmbit emocional i psicosocials dels 
residents i dels treballadors d’atenció directa 

- Oferir mòduls i recursos tècnics per a estimular emocions positives en persones amb 
demència severa i moderada-severa (GDS 7 i 6) 

- Permetre al professional abarcar amb “c2e Bàsic 1” l’estimulació d’una part de les 
emocions bàsiques presents al llarg de tot el procés demencial. 
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Continguts: 
Relació amb un mateix. Amor per un mateix. Presència relacional. Relació amb l’altre. 
Tècniques d’estimulació d’emocions 1: respecte, confiança, amabilitat, somriure, comprensió i 
tendresa. Taller pràctic. 
 
 
“Fisioteràpia i rehabilitació en geriatria. Valoració, intervenció terapèutica i preventiva 
Barcelona” 
Dies: del 26 de maig al 17 de juny. 24 hores 
Formador: Carles Salvador Escarramàn i Onia Alonso 
Assistents: Ada Chacon Senis, fisioterapeuta 
Organitza: FISIOFOCUS S.L. 
Lloc: Centre Univers, Barcelona 
Continguts i objectius: 

- Identificar les característiques identificades amb el procés natural d’envelliment 
- Comprendre el procés d’adaptació neuromotriu durant les activitats quotidianes 
- Facilitar eines per a mantenir les capacitats de la persona i prevenir el procés de 

pèrdua d’autonomia 
- Avaluar, assessorar i utilitzar els productes de suport en les diferents àrees 

ocupacionals 
- Utilitzar escales d’avaluació de les funcions motrius 
- Treballar tècniques de reeducació de l’equilibri i la marxa 
- Implementar programes d’intervenció no farmacològica i de lliure restricció  

 
 
Habilitats d’atenció a la persona afectada i a la persona cuidadora 
Dies: del 2 de juliol al 15 de juliol 
Modalitat ON-LINE 
Formadors: Roberto Suarez Canal, neuropsicòleg, psicòleg general sanitari i director tècnic del 
centre residencial i Unitats d’estància diürna de AFA VITAE San Fernando 
Organitza: CREA ALZHEIMER 
Assistents: Blanca de la Cruz, Ananda García, Natalia Virgili, Laura Pujol, Vanessa Porteiro 
Continguts: 
Les habilitats socials (HHSS) 
Tipus d’HHSS 
Tècniques d’avaluació de les HHSS 
Components de les HHSS 
Entrenament de les HHSS 
Comunicació eficaç 
Maneig de situacions conflictives (comunicació sensible “males notícies” 
 
 
Conducció de grups terapèutics. Formació.   
Dia: 11/7/18   
Horari: De 9h a 17h  
Lloc: Fundació La Caixa. Barcelona.  
Assistents: 12 persones.  
Comentari: Una de les educadores socials de l’Associació va rebre aquesta formació per part 
de la Fundació Pasqual Maragall amb l’objectiu de conèixer recursos, estratègies i dinàmiques 
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per a interactuar amb els cuidadors principals que formen part del grup psicoeducatiu que 
porta a terme l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp. Va ser una formació molt profitosa.  
 
 
Claus per al tractament de les AVD’S bàsiques de les persones amb demència en el domicili 
des de la teràpia ocupacional 
Dia: del 12 de novembre al 25 de novembre 
Modalitat ON-LINE 
Formadors: Maria Fraile Alonso, terapeuta ocupacional d’EULEN Sociosanitarios per al CREA 
Alzheimer i Altres Demències 
Organitza: CREA ALZHEIMER 
Assistents: Anabelén Beltrà, Ada Chacón, Mar Sánchez, Blanca de la Cruz, Natalia Virgili, Laura 
Reyes, Cristina Marías, Laura Pujol, Vanessa Porteiro 
 
 
Formació en Servei d’Informació, Orientació i Assessorament I 
Dia: 21 de desembre 
Horari: 16.00-18.00h 
Continguts: Aspectes del trastorn neurocognitiu (ús d’imatges, llibres, etc.), aspectes legals, 
recursos del territori, dependència i discapacitat. Psicoeducació i escolta activa. 
Formadora: M Carmen Soler, treballadora social 
Organitza: Programa San Rafael 
Assistents: Ananda García i Cristina Solé 
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5. ÀREA FORMACIÓ. ALUMNES DE PRÀCTIQUES 

 
 

Practicum Psicologia” URV 
 
Alumne: Olga Teruel Martínez 
Tutora: Blanca de la Cruz anglès 
Període de pràctiques: 05/02/2018-13/04/2018 
Quantitat d’hores: 180 
Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
 
Alumne: Sarai Ruiz López 
Tutora: Blanca de la Cruz Anglès 
Període de pràctiques: 1/10/2018-13/12/2018 
Quantitat d’hores: 180 
Lloc pràctiques: Espai San Rafael i Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
 
 
"Pràctiques externes curriculars del grau de psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona" 
 
Alumne/a: Cristina Gallego Argilaga 
Tutor/a: Ananda García Gómez 
Data d’inici: 1/2/2018 
Data de finalització: 1/5/2018 
Hores realitzades: 180 
Horari de les practiques: dilluns, dimarts i divendres de 9h a 13h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Comentari: 
Els objectius eren que l’alumne conegués l’organització de l’Associació i el Programa San Rafael, 
encabit dins un mètode d’intervenció per ajudar al col·lectiu i als familiars/cuidadors. 
També es buscava que conegués la feina realitzada pels diferents professionals que conformen 
l’equip tècnic i que posés en pràctica les seves habilitats i competències, creant tant material 
sensorial com cognitiu per a treballar les diferents àrees, tenint en compte diferencies 
cognitives, físiques i funcionals dels usuaris, basant-se en un model centrat en la persona. 
 
 
Alumne/a: Sara Real Requena 
Tutor/a: Ananda García Gómez 
Data d’inici: 3/10/2018 
Data de finalització: 30/12/2018 
Hores realitzades: 180 
Horari de pràctiques: Dilluns de 15h a 20h/ Dimarts de 9h a 13h / Dijous de 15h a 20h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Comentari: 
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Durant el període de pràctiques l’alumna va poder reflexionar i posar en pràctica els 
coneixements sobre les necessitats de les persones amb la malaltia d’Alzheimer, coneixent 
alhora el funcionament de l’Associació i del Programa San Rafael. 
També va poder observar com es realitzaven diferents tallers d’estimulació cognitiva i 
participar en les activitats que promouen i ajuden a mantindre l’autonomia de les persones 
d’aquest col·lectiu. 
L’alumna va planificar i portar a terme positivament una activitat en grup tenint en compte 
diferències cognitives i físiques en cada una de les fases de la malaltia. 
 
 
 “Pràctiques externes curriculars del cicle formatiu d'atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials, Institut Municipal de Formació Mas Carandell, Reus" 
 
Data d’inici: 4/6/2018 
Data de finalització: 4/7/2018 
Hores realitzades: 108 
Horari de pràctiques: Dilluns a Divendres de 15:00h a 20:00h 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Alumne/a: Cristina Marias Gaspa 
Tutor/a: Ananda García Gómez 
Comentari: 
El període de pràctiques ha permès que la l’alumna conegui 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. 
 
 
Treball interdisciplinar. EDUCACIÓ SOCIAL. 
Dia: 11/12/2018  
Horari: De 16 a 17h  
Lloc: Centro de dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 
Assistents: Un grup de 5 alumnes d’educació social de la Universitat Rovira i Virgili. 
Comentari: Durant aquest curs escolar (2018-2019) la psicòloga Ananda Garcia realitzarà   
l’acompanyament i el seguiment del treball interdisciplinar d’un grup d’alumnes d’educació 
social.  
En aquesta primera trobada, els estudiants van poder contextualitzar i obtenir informació de 
l'entitat, amb l'objectiu de poder dissenyar durant el pròxim any un projecte que pugui 
respondre a alguna necessitat de l'entitat. 
 
 
Treball interdisciplinar. EDUCACIÓ SOCIAL. 
Dia: 13/2/2018 – 11/4/2018 – 18/4/2018   
Horari: De 12 a 13h  
Lloc: CDEA 
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Assistents: Un grup de 5 alumnes de segon d’educació social  
Comentari: Durant aquest any l’educadora social Patricia Sánchez ha realitzat 
l’acompanyament i el seguiment del treball interdisciplinar d’un grup de 5 alumnes de segon 
d’educació social. El treball va consistir en detectar una necessitat del centre i proposar la 
intervenció. El nom d’aquest ha sigut “Que ningú ens pari: sin pausa, pero sin prisa”, tenint 
com a objectiu oferir un conjunt de sortides adaptades a les necessitats i preferències dels 
usuaris/es. Les alumnes a través d’una dinàmica, abans, van preguntar a nivell grupal als 
usuaris de la sala 1 els seus gustos en referencia a possibles sortides.  
 
 
Entrevista alumna Cèlia Arnau  
Dia: 16/5/18  
Horari: De 11.30h a 12.30h  
Lloc: CDEA 
Assistents: Una alumna de quart d’educació social  
Comentari: Una alumna de quart d’educació social va realitzar una entrevista a l’educadora 
social Patricia Sánchez per completar el projecte final de carrera. Aquesta entrevista tenia 
l’objectiu de conèixer mes a fons el nivell de sobrecàrrega emocional i física dels cuidadors 
principals de les persones amb Alzheimer. La alumna va realitzar les pràctiques professionals a 
la nostra Associació fa 2 anys.  
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6. ÀREA DE VOLUNTARIAT 

 
El grup de voluntaris 
Metodologia i acollida de la persona voluntària 
Resultats obtinguts 
Perfil del grup de voluntaris 
Àmbits d’actuació i hores dedicades 
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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 principal 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 Centri diürn Especialitzat en Alzheimer. 
• Suport a l'Espai Sant Rafel. 
• Suport a les familias i a els malalts. 
• Participació en la formació. 
 
 
Grup de voluntaris: Actualment comptem amb 15 voluntaris  
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- 21 set. 
• Excursions i sortides. 
• Cursos de Formació. 
• Suport domiciliari. 
• Suport Hospitalari. 
• Col·laboració en l'Espai Sant Rafael. 
• Col·laboració en el Centre Diürn especialitzat en Alzheimer. 
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6.1.2. METODOLOGIA I ACOLLIDA DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 
 
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. 
L'associació es posa en contacte amb la coordinadora del voluntariat, fent-li saber l'interès de 
l'aspirant i li dona el telèfon perquè es posi en contacte amb ella. 
 
La coordinadora de voluntariat es posa en contacte amb la persona aspirant a voluntari / ai 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 Voluntariat. 
• Compromís entre l'associació i el voluntari. 
• Autorització de la protecció de dades i imatge. 
• Confidencialitat 
 
Un cop emplenada la documentació s'informa al voluntari que s'iniciarà en un període de 
prova d'un mes a partir del dia de començament de les activitats, finalment es queda amb el 
voluntari per començar les activitats. 
 
Àmbits d'actuació del voluntariat: 
 
 Suport a l'Espai Sant 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 DEL GRUP DE VOLUNTARIS 
 
El percentatge de persones voluntàries amb les que hem comptat aquest any en qüestió de 
gènere varia, sent un 43% de sexe masculí i un 57% de sexe femení.  El grup d'edat majoritari 
es troba en els intervals de 51-70 anys (43%) .La persona voluntària que col·labora amb 
nosaltres està principalment jubilada (43% 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/ies han dedicat un total de 315 dies a col·laborar amb nosaltres en les diferents 
activitats proposades. 
 

 

 
 

Les hores totals dedicades s'han distribuït de la següent manera: 
 

 
 
Total d'hores dediques al projecte: 592 

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 o la cursa solidària . En la següent gràfica podem observar les 
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activitats en les quals, principalment, el voluntari ha col·laborat durant l'any 2018. Cal destacar 
que les hores reflectides en el  ESR s'han dedicat a la jardineria i respirs i Estimulació cognitiva 
individualitzada computeritzada (ECIC). En l'apartat d'altres es reflecteixen les hores 
realitzades pels voluntaris encarregats de les fotografies, disseny gràfic, informàtica i pàgina 
web i creació de material 
Cal destacar que com cada any hem comptat amb la col·laboració dels voluntaris de “la caixa”. 
Realitzada els dies 9,10 i 11 d'abril al CDEA. 
 

Hi han acudit un total de 14 voluntaris i han desenvolupat les següents funcions: Col·laboració i 
suport al monitor en l'execució de la teràpia individualitzada mitjançant programes informàtics 
i suport en l'estimulació cognitiva grupal / individual de les sales. 

Al mes d'octubre hem tornat a col·laborar amb la "la caixa", 3 voluntaris de la mateixa ens van 
visitar per compartir amb els usuaris diferents moments i activitats. Van sortir a berenar i a 
jugar a la petanca i altres activitats lúdiques. 
 
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. QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ GRUP DE PERSONES VOLUNTARIES 
 
Passat al grup de persones voluntàries per valorar el seu nivell de satisfacció. Amb puntuacions 
de 0 a 5, essent 0 res satisfet i 5 molt satisfet. Els resultats són els següents: 
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7. ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS I COL·LABORADORS, REFERENTS A DIFUSIÓ, 

COORDINACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 
 
Reunions d’interès 
 
 
Actes solidaris i culturals d’entitats/grups col·laboradors diversos en els quals ha assistit i/o participat 
l’Associació 
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7.1. REUNIONS D’INTERÈS 
 
- Reunions internes  
 
 
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ 
27/2/2018 
Hora: 17.00 
 Lloc: Fundació Reddis , Plaça Llibertat, 6  Reus 
  
 
SESSIÓ INFORMATIVA 
12/11/2018 
Hora:  18.00 
Lloc: Fundació Reddis, Plaça Llibertat, 6  Reus 
Per donar informació sobre el nou centre a tots els socis. Presentació feta per Margarita Oliva. 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
Reunions mensuals: cada primer dimecres de mes, a les 9.00 h a instal·lacions prestades pel 
soci Sr. Felix Oliva, ubicades al C/ de la Amargura, 38 ,Reus. 
 
La Junta valora molt positivament la creació de diferents grups de treball, en el 2018 es van 
crear els següents grups de treball: 
   

- Equip de treball d’organització d’events:  
Creat per organitzar els diferents actes de l’associació, amb la finalitat d’aconseguir fons en les 
campanyes de sensibilització.  
Membres: Francesca Jové, Cori Sanchez, Maria Lahor, Sagrario Laudo i Lluisa Domenech. 
Lloc reunions: Local El Cachirulo C/ Ample, Reus 
Gràcies al Centre Aragonés que ens ha deixat fer les reunions al seu local. Durant tot l’any 
s’han fet 9 reunions. 
 

- Equip de treball de finances 
Grup creat per seguir l’estat de les finances de l’associació amb la finalitat de poder millorar els 
ingressos i controlar les despeses de la mateixa. 
Membres: Cori Sanchez, Carmen Rosello, Joan Llop, Jose Antonio Sariñena, Lluisa Domenech, 
Maria Lahor, Sagrario Laudo, Fina Civit , Francesca Jové i M.Jesus Lerin 
Lloc reunions: Local El Cachirulo del Centre Aragonés, C/ Ample, Reus 
S’han portat a terme 2 reunions 
 

- Equip Loteria 
a l’Espai Sant Rafael, els dimecres de les 11.00h a les 13.30h. Durant 13 setmanes es va 
atendre a totes les persones que tenien paperetes de la Loteria de Nadal 2017, ja que vàrem 
ser premiats amb la “pedrea” , es va pagar 20 euros per participació. 
 
 
27/3/2018 
Reunió preparació Sant Jordi 
Lloc:  Casal de les dones (plaça de la patacada) 
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Assistents: Cori Sanchez i Francesca Jové 
REUNIONS CONSELL ASSESSOR Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
 
25/04/2018 i 04/09/2018 
 
Representants dels familiars usuaris/es CDEA: Sr. Joan Ballester, Sra. Helena Llavoré; Sra. 
Margarita Oliva Sra. Pilar Méndez 
Representant de la Junta de l’Associació: Sr. Joan LLop 
Representant dels treballadors/es CDEA: Sra. Cori Pons 
Representant del grup voluntaris: Sr. Albert Torner 
 
 
- Reunions externes 
 
REUNIONS DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT    
Representant de l’associació: Misericòrdia Sánchez, presidenta de l’associació i com a suplent 
Francesca Jové, membre de la Junta. 
Lloc: Despatx de benestar social de l’Ajuntament de Reus a l’antic Hospital de Sant Joan ( c/ 
Sant Joan ,s/n ) 
Dates: 9/5/2018, 4/10/2018 
Temes: Activitats dia Internacional de la Discapacitat , 3 desembre. 
 
 
REUNIÓ amb directora del centre de dia la Onada Montroig 
20/02/2018 
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
Assistents: Míriam Diaz i Mª Jesús Lerín 
Comentari: Intercanviar informació del nostres serveis 
 
REUNIÓ AMB NEURÓLEG DR. AYALA 
23/02/2018 
Lloc: Consulta privada  
Assistents: Margarita Torrente , Blanca de la Cruz ,Mª Jesús Lerín 
Comentari: Explicar PECIFF i comentar possible col·laboració amb la Associació. 
 
REUNIONS SERVEI TERRITORIAL AFERS SOCIALS I FAMÍLIA TARRAGONA 
Dia: 19/3/18 
Lloc:  Seu Delegació a Tarragona, Avinguda Andorra 
Assistents: Francès Tarragona, director Territorial; Carme Gutierrez, cap de Servei ; Inmaculada 
Fernandez, Presidenta FAFAC; Merixell Millian, vocal Junta; Teresa Besora, vicepresidenta 
Associació   i Mª Jesús Lerín, Directora Programa San Rafael. 
Comentari: Tancament Associació Tarragona i possible col·laboració a la federació per a obrir 
delegació a Tarragona 
 
REUNIÓN A LA FUNDACIÓN GUTTMANN 
Dia 14/11/18 
Lloc: Fundación Guttman, Barcelona 
Assistents: part de l’equip Rehabilitació Cognitiva; Gerent, Josep Ramirez, director mèdic; 
Margarita Oliva, presidenta FRMV; coordinadora Unitat de Rehabilitació de l’Associació 
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Margarita Torrente, neuropsicòloga equip rehabilitació de l’Associació; Blanca de la Cruz, Mª 
Jesús Lerín, directora del Servei de Rehabilitació de l’Associació 
Tema: Futures col·laboracions 
 
 
FAFAC 
Federació d’Associacions de Familiars de Persones amb la Malaltia d’Alzheimer de Catalunya. 
Seu de la FAFAC, C/ Cartagena 182,   de Barcelona 
M Teresa Besora, actual sotspresidenta és vocal de la Junta Directiva de la Federació. 
Juntes de la Federació: 17/02/20118; 12/05/2018; 02/06/2018; 07/07/2018; 14/09/2018 
Assemblea Federació: 14/07/2018 
 
FEDERACIÓ MESTRAL COCEMFE TARRAGONA  
Federació d’Associacions de Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL – COCEMFE Tarragona 
 
 
7.2. ACTES SOLIDARIS, CULTURALS FORMATIUS D’ENTITATS/GRUPS COL·LABORADOR DIVERSOS 
EN ELS QUALS HA ASSISTIT I/O PARTICIPAT L’ASSOCIACIÓ 
 
 
Participació en Calendari Solidari Mossos d’Esquadra 
28/01/2018 
Fotografies en Valls 
 
 
Participació a la rifa de confitura del grup SOM DE REUS  
26/10/2018 
Hora: 17.00 
Lloc:  Casal de la dona 
Comentari:  Ens van convidar a assistir a la rifa de confitura que van organitzar el grup Som de 
Reus, aquest any a favor de la nostra Associació. I varen assistir Misericòrdia Sánchez i 
Francesca Jové, membres de la junta. La donació va ser de 207,80 euros. 
 
 
28TH ALZHEIMER EUROPE CONFERENCE "Making dementia a European priority"  
Data: 30 d'octubre 2018  
Horari: De 8h a 19h  
Lloc: Barcelona Assistents: Ananda Garcia (Psicòloga) i Jordi Llop (membre de la junta)  
Comentari: Presentació del pòster "Plantant llavors" 
 
 
VIII SOPAR SOLIDARI CLUB LIONS REUS 
9/11/2018 
Lloc: Restaurant Vermuts Rofes, c/Sant Vicens 21-23, Reus 
Hora: 20.30H 
Assistents:  Cori Sanchez (presidenta) i Lluisa Domenech (sòcia de l’associació). 
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Presentació dels calendaris solidaris, pels Mossos d’esquadra 
21/11/2018 
Lloc: Montblanc 
Assistents: Cori Sanchez, Manolo, Jose Antonio Sariñena i Lluisa Domenech 
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8. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
Premsa 
Ràdio 
Televisió 
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8.1. PREMSA 
 
 
“Reus tindrà una cursa solidària amb l’Alzheimer” 
DIARI DE TARRAGONA 
15/02/2018 
Serà 22 d’abril i estarà promoguda pel Grup Oliva. La recaptació es destinarà a l’Associació 
d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 
 
 
“Cursa Grup Oliva”  
DIARI DE TARRAGONA 
19/2/18 
Horari: 10.30h 
Felix Oliva i Mª Jesús lerín 
Comentari: explicar Cursa 
 
 
“La cursa “Herois per l’Alzheimer” encara la recta final” 
DIARI DE TARRAGONA 
18/04/2018 
El 22 d’abril el Grup Oliva encara la primera edició de la cursa popular a la ciutat 
 
 
1.700 “HEROIS PER VENCER L’ALZHEIMER” 
DIARI DE TARRAGONA 
23/04/2018 
La jornada solidària supera totes les previsions, omple els carrers d’esportistes i recapte més 
de 16.000 € per a l’Associació d’Alzheimer de reus i Baix Camp 
 
 
Valoracions neuropsicològiques obertes pel Dia Mundial de l’Alzheimer 
DIARI MES 
22/08/2018 
L’Associació d’Alzheimer realitzarà revisions, tallers i sessions al setembre 
 
 
El Centre Diürn d’Alzheimer de Reus, dos anys per aconseguir places concertades 
DIARI DE TARRAGONA 
28/08/2018 
Periodista: Silvia Fornós 
Entrevistats: Natalia Virgili, Blanca de la Cruz i M Carmen Soler 
Temes: Dia Mundial. Atenció diürna i Servei d’Ajuda a Domicili.  
 
 
L’Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp se suma a una campanya nacional per donar a 
conèixer la malaltia. El dia 14 de setembre, qui ho desitgi podrà sotmetre’s a una valoració 
neuropsicològica per a saber el seu estat cognitiu “CUIDA EL TEU SERVEI” 
REUS DIGITAL 
10/09/2018 
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Reus tindrà un centre pioner a Catalunya en el tractament de l’Alzheimer 
19/11/2019 
NacióTarragona 
L’ajuntament cedeix un solar a la Fundació Rosa Maria Vivar 
 
 
Presentació projecte nou. Roda de Premsa  
19/11/18 
Lloc Ajuntament Reus 
Assistents: presidenta Fundació Rosa María Vivar, Margarita Oliva, col·laboradors de la 
construcció del centre (Arquitectes, paisatgista, etc.) i Mª Jesús Lerín, directora Programa San 
Rafael de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 
 
 
Proyectan un centro pionero en Catalunya de tratamiento de Alzheimer para el 2019 
DIARI DE TARRAGONA 
20/11/2018 
La Fundación Rosa Maria Vivar impulsa un equipamiento único con el objetivo de priorizar el 
bienestar de los usuarios y sus familiares. Se Prevé que pueda atender a 150 personas 
 
 
Projecten un centre d’Alzheimer per a 140 pacients prop de Misericòrdia 
DIARI MES 
20/11/2018 
L’equipament, que vol ser referent a Espanya, tindrà 4.500 metres i estarà enllestit a finals del 
2019 
 
 
“Proyectan un centro pionero en Catalunya de tratamiento de Alzheimer para el 2019” 
DIARI DE TARRAGONA 
20/11/2018 
La Fundación Rosa Maria Vivar impulsa un equipamiento único con el objetivo de priorizar el 
bienestar de los usuarios y sus familiares. Se Prevé que pueda atender a 150 personas 
 
 
Presentació projecte 
DIARI MES 
21/11/18   
Lloc: Seu nou centre 
Assistents: Mª Jesús Lerín, directora Programa San Rafael de l’Associació d’Alzheimer de Reus i 
Baix Camp 
 
 
“El nou centre per tractar l’Alzheimer es començarà a construir al gener” 
DIARI MES 
22/11/2018 
L’edifici, “un somni fet realitat” per l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp, ocuparà el 
solar dels antics barracons de l’escola Isabel Besora 
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Reus tindrà un centre de 'referència' en el tractament de l’Alzheimer a finals de 2019  
REUS DIGITAL 
22/11/2018 
Impulsat per la Fundació Rosa Maria Vivar, el projecte de 1,8 milions d’euros compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Reus i l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp 
 
 
Reus contará con un centro puntero en Catalunya en el tratamiento del Alzheimer 
GERIATRICAREA 
27/11/2018 
 
 
"L'Associació d'Alzheimer donarà servei de proximitat a 21 pobles" 
DIARI MES  
19/12/18 
Lloc: Centre de dia especialitzat en Alzheimer 
Entrevistada: Ananda García (Psicòloga) 
Periodista: Marta Bros 
Una psicòloga i una treballadora social es desplaçaran arreu de la comarca per oferir 
assessorament de manera individualitzada 
 
 
"L'Associació d'Alzheimer de Reus donarà cobertura a petits municipis del Baix Camp" 
TARRAGONA DIGITAL  
19/12/2018 
Lloc: Ajuntament de l'Aleixar 
Entrevistada: M Jesús Lerín Sicília (Directora), Ananda García (Psicòloga) 
Assumpte: Projecte Baix Camp 
 
 
"L'Associació d'Alzheimer s'acosta al oblidat món rural" 
DIARI DE TARRAGONA  
20/12/18 
Lloc: Centre de dia especialitzat en Alzheimer 
Entrevistada: Misericòrdia Sánchez (Presidenta), Ananda García (Psicòloga) 
Periodista: J. Morales 
Assumpte: Projecte Baix Camp 
 
 
L’Associació d’Alzheimer se acerca al olvidado mundo rural 
DIARI DE TARRAGONA 
23/12/2018 
Posarà en marxa a partir de gener un punt d’informació en 21 pobles del Baix Camp 
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RODES DE PREMSA: 
 
“Roda de premsa Cursa Grup Oliva”  
14/2/18 
Horari: 11,30 
Lloc: Pavelló olímpic 
Assistents: 
Representants polítics: Carles Pellicer, Alcalde, Montserrat Vilella, Regidora de Benestar, Jordi 
Cervera, regidor Esport 
Representants associació: Teresa Besora, Felix Oliva, Mª Jesús lerín 
Comentari: premsa convocada TV Reus, Cadena Ser, Diari Tarragona. 
 
 
Roda de premsa Presentació als Mitjans de comunicació I Cursa Grup Oliva 
19/4/2018 
 
 
Roda de premsa  
9/10/2018 
Lloc: Ajuntament de Reus, Sala Premsa  
Assistents: Cori Sánchez (presidenta Associació) Maria Jesús Lerín Sicília (directora del 
programa PECIFF) i Ananda Garcia Gómez (Psicòloga). 
Comentari: Presentació de les activitats i recursos educatius. En el nostre cas: Conscienciació 
als col·legis de la malaltia d’Alzheimer. 
 
 
 
8.2 RÀDIO 
 
CADENA SER REUS 
Cuidar a un malalt d’Alzheimer  
5/2/2018 
Entrevista:  Teresa Besora i Misericòrdia Sánchez 
 
 
CADENA SER REUS 
“Cursa Grup Oliva”  
19/2/18 
Entrevistats: Felix Oliva i Mª Jesús lerín 
 
 
 
8.3. TELEVISIÓ 
 
CANAL REUS TV 
Presentació I cursa Grup Oliva 
18/4/2018 
Entrevistats: Felix Oliva i Misericòrdia Sánchez 
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CANAL REUS TV 
Programa San Rafael 
9/5/2018 
Lloc: Espai San Rafael 
Entrevistades: M.Jesús Lerin i Misericòrdia Sanchez    
 
 
CANAL REUS TV 
El 70% de les malalties degeneratives són per Alzheimer 
21/09/2018 
Periodista: Carla Clúa Alcón 
Entrevistada: Blanca de la Cruz 
Assumpte: Activitats Dia Mundial 
 
 
CANAL REUS TV 
Sensibilització i conscienciació a les escoles 
9/10/2018 
Lloc: Ajuntament de Reus 
Entrevistada: Ananda García (Psicòloga) 
Assumpte: Projecte Educatiu de la ciutat de Reus (ARE) 
 
 
CANAL REUS TV 
Projecte Baix Camp 
21/12/2018  
Lloc: Centre de dia especialitzat en Alzheimer  
Entrevistada: Misericòrdia Sánchez (Presidenta), Ananda García (Psicòloga)  
Periodista: Neus Bertola  
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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 U PERSONES USUÀRIES DE LES ACTIVITATS O 

SERVEIS DE L’ENTITAT, CLASE I 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 AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU PROGRAMA 
SAN RAFAEL 
 
ÀREA FORMACIÓ 
 
ÀREA VOLUNTARIAT 
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10.1. ÀREA SOCIAL 
 
10.1.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
SERVEI INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT (SIOA) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  174 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. 
 
 
ASSESSORAMENT LEGAL 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 12  persones. 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. Presencial, 
excepcionalment per telèfon. Hi ha casos en que es fan gestions, amb la qual cosa suposa més 
d’una consulta.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cuidadors/es derivats del servei SIOA. 
 
 
10.1.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 
 
SEMBRANT LLAVORS. SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 489 alumnes 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i sensibilització a nivell de grup. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: alumnes (en aquest cas de primària) 
 
MUNICIPIS SOLIDARIS 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 18 ajuntaments dels municipis del Baix Camp 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: sensibilització i conscienciació. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: municipi del Baix Camp 
 
Conferències Reus i Baix Camp 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 250 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació i divulgació 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. 
 
DIA MUNDIAL: Jornades Cine Forum 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 21 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, conscienciació i sensibilització a nivell de grup. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
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DIA MUNDIAL: CAMPANYA MEMÒRIA 
NOMBRE DE BENEFICIARIS:  19 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individual, divulgació, conscienciació i sensibilització. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
DIA MUNDIAL. “Gaudint de la Música” 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 12 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, formació, conscienciació i sensibilització a nivell de grup. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 
 
 
ALTRES 
 
CURSA HERÒIS X L’ALZHEIMER 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: més de 1.700 participants “runners” i caminadors.  
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, conscienciació i sensibilització a nivell comunitari. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania 
 
 
FIRA DE MOSTRES 48a edició d’EXPROREUS  
ROSES SANT JORDI 
Taula Informativa a l’Església de Sant Joan 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: no és estimable. 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, informació, sensibilització i recollida de donatius. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 
 
 
 
10.2. ÀREA CUIDADOR 
 
GRUP PSICOEDUCATIU 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 34 persones cuidadores i 8 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.  
 
TALLER D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 7 
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. 
 
TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 5 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica individual. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones cuidadores de ciutadania en general. 
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ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL I CULTURAL 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 39 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Interès cultural. Lúdica. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: socis/es, voluntaris/es i col·laboradors/es. 
 
 
10.3. ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB 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: 29 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual.  
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han d’estar diagnosticats de trastorn 
neurocognitiu menor o deteriorament cognitiu lleuger 
 
Tallers de memòria per a persones amb alteracions de la memòria o DCLL  
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 6 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han de presentar alteracions 
cognitives. 
 
CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER (CDEA) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 58 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i individual. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: Les persones usuàries han d’estar diagnosticats de trastron 
neurocognitiu menor o major tipus Alzheimer o altres demències. 
 
Servei de estudi i prevenció de sobrecàrrega i depressió en cuidadors principals. I Servei 
d’orientació i acompanyament familiar. PROGRAMA SAN RAFAEL. 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 87 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació, orientació, acompanyament. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: familiars cuidadors de les persones usuàries del Programa 
San Rafael. 
 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
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. 
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SAD ADEQUACIÓ DE LA LLAR I AJUDES TÈCNIQUES 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 11 
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. 
 
 
10.4. ÀREA DE FORMACIÓ 
 
Alumnes en pràctiques 
NOMBRE DE ALUMNES: 16 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: formativa. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: conveni o acord entre l’entitat i el centre formatiu/alumne 
 
 
10.5. ÀREA VOLUNTARIAT 
 
NOMBRE DE VOLUNTARIS:  15 voluntaris de l’Associació. 
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 
 
Empreses subcontractades  
 
Col·laboradors 
 
Voluntaris 
 
Altre informació d’interès 
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11.1. PERSONAL CONTRACTAT 
 
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. Fi de relació laboral 
31/03/2018. 
TREBALLADORA SOCIAL: Cristina Solé Caus. Alta el dia 06/04/2018 a 8 hores setmanals. A 
partir de 01/10/2018 passa a 15h setmanals. 
 
PSICÒLOGA: Ananda M. García Gómez. 40 hores setmanals.  
PSICÒLOGA: Cristina Gallego Argilaga. 15 hores setmanals. Alta el 05/06/2018. Passa a 8 hores 
setmanals a partir de 01/09/2018 
 
NEUROPSICÒLOGA: Veronica Torres Marchante. 25 hores setmanals. Fi de la relació laboral el 
12/02/2018 
NEUROPSICÒLOGA: Blanca De la Cruz Angles. 20 hores setmanals. 
NEUROPSICÒLOGA: Margarita Torrente Torné. 15 hores mensuals. Alta el 20/04/2018 
 
FISIOTERAPEUTA: Ada Chacon Sentis. 28 hores setmanals 
LOGOPEDA: Anna Creus Culubret. 2 hores setmanals. Alta 13/04/2018. Passa a 9 hores 
setmanals el 09/05/2018. Canvia a 12 hores setmanals el 01/09/2018. Canvia a 13h setmanals 
l’ 01/10/2018. Passa a 14 hores setmanals l’01/11/2018. 
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 Belen Beltrà 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 Sánchez Moragues. 40h setmanals . Passa a 30h setmanals a 
15/09/2018. Passa a 35 h setmanals a 01/12/2018. 
AUXILIAR INFERMERIA: Adrianyela Carmen Altieri Ojeda. 20 hores setmanals. Canvi a 25 hores 
setmanals el 08/01/2018. Passa a 20 hores setmanals a 01/06/2018. Passa a 12 hores 
setmanals a 21/07/2018. Fi de relació laboral a 30/08/2018. 
 
AUXILIAR INFERMERIA: Jordi Hernández Bergada. 24 hores setmanals. Alta el 06/11/2018. 
passa a 28 hores setmanals el 20/11/2018.  
 
AUXILIAR EDUCATIU: Txema Puigpinós March. 40 hores setmanals. 
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AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Laura Pujol Martin. 25 hores setmanals. A partir del 01/07/18 
passa a 27 h/set, a partir de 1/11/2018 passa a 20h. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Carlos Sánchez Rostra. 40 hores setmanals. Fi relació laboral Juliol 
2018 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Judit Araguete Roca. Alta 15/01/2018 a 4 hores setmanals. Passa 
a 9 hores setmanals a 05/02/2018. Passa a 11 hores setmanals a 08/03/2018.Fi relació laboral 
a 30/06/2018. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Carles Artero Orive. 40 hores setmanals. Alta el 09/07/2018.  
Canvi a 20 hores setmanals a 01/08/2018. Fi relació laboral Octubre 2018 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Agnes Gomez Andreu. 5 hores setmanals. Alta 03/09/2018. Fi de 
relació laboral 28/09/2018. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Cristina Marías Gaspa. 24 hores setmanals. Alta al 18/06/2018.  
Passa a Jornada e 40 hores el 05/07/2018. Canvia a 30 hores setmanals a 01/09/2018. Passa a 
Jornada completa el 01/11/2018. 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Celia Almendro Crespo. 15h setmanals. Alta 10/09/2018 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Javier Gazquez Aguera. 40h setmanals. Alta 04/10/2018. 
 
AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Maria Lourdes Torrente Torné. 13 hores setmanals. Alta el 
19/11/2018. 
 
INTEGRADORA SOCIAL: Xana Pampin Gonzalez. 20 hores setmanals. Canvia a 31 hores 
setmanals a 01/10/2018. Fi de relació laboral a 20/11/2018. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Misericordia Pons Altès. 40 hores setmanals. 
 
 
 
11.2. EMPRESES SUBCONTRACTADES I CONTRACTADES PUNTUALMENT 
 
Fundacion Maria Wolff. Acreditación Libre de contenciones (2017-2019) 
Càtering El tastet. Baixa del seus serveis a 28/02/2018 
CUINA I GESTIÓ. Càtering des del 01/03/2018 
Serveis podologia: Bosch Podologia. Anna Castellano Bosch. Podologia CDEA. 
Ambulàncies EGARA. Transport.  
Empresa Neteja. Limpiezas Burgueño. Neteja CDEA.  
QUIRON Prevencion. Servicio de riscos laborals. 
Fontbote assessors S.A. Gestoria  
COP D'ULL 
Comercial Reus 4atre 
El taller de les flors 
BRICO SERVEI, S.A. 
Ramon Bergadà mecanització d'oficines, S.L. 
Bon Veí 
Ticnova Quality Team S.L. 
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OFI LOGISTICS 
PER VITANATURE M.D.P.., S.L. 
CARPINTERIA RUZ 
ELECTRO JOMI 
RETEC  Reus Tecnics 2002, s.l. 
DC instal·lacions 
LIDERA Higiene 
SYROCCO SCP (Perruqueria) 
M Jesus Tiñena Baseran (perruquera) 
ENDESA 
AXA SEG. GENERALES 
Mundortopedia 
Movistar 
Brainhealt Solutions S.L. 
Inforesidencias 
Cistelleria Maduell, S.L. 
Centre Botànic SLU 
Farmasans Reus S.L. 
Arankoa 
 
 
11.3. COL·LABORADORS 
 
Agraïm sincerament al 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. 
 
 
11.4. VOLUNTARIS 
 
15 persones voluntàries de l’Associació. Ja que algunes persones prefereixen quedar-se en 
l’anonimat hem decidit no especificar els seus noms a les memòries. 
 
¡¡MOLTES GRÀCIES A TOTS!! 
 
 
11.5. ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÈS  
 
FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA 
PROGRAMA REMS (Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut) 
 
L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp deixa de ser proveïdora de serveis REMS, a partir 
del 19/04/2018.  



152 

 

 
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 per a portar a terme el projecte del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. És 
l’adreça fiscal i postal de l’entitat, tot i que no es realitzen les activitats pròpies de l’Associació, 
les reunions de junta, grups de treball, Assemblees, etc. es porten a terme a espais prestats 
per col·laboradors i simpatitzants de l’Associació.  
 

- ESPAIS PER A CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS 
 
Fundació Reddis. 
Universitat URV. 
Palau Bofarull. 
Centres culturals de la comarca. 
Centre de Lectura, Reus. 
Instal·lacions de centres de salut. 
Altres 
 
 

- 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’estimulació cognitiva amb 
noves tecnologies. Així com, hem adquirit un carro adequat per ordenar la medicació al Centre 
Diürn Especialitzat en Alzheimer.  
 
També s’han fet diverses tasques de manteniment a les instal·lacions de l’Espai San Rafael 
(jardineria, etc.). 
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13. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2018. SUBVENCIONS APROVADES 
 

Programa San Rafael 

Ajuda’m a estar a la meva llar 

Cuidador, sempre present 

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

IM- POSSIBLE. Activitats de la vida diària: alimentació i vestit 

Tractament físic funcional persones amb deteriorament cognitiu o demència 

Servei d’Ajuda Domiciliària a la persona amb deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer  o 
altres demències   

Tractament no farmacològic en la Malaltia d’Alzheimer 

Grup psicoeducatiu de cuidadors familiars 

Tallers d’estimulació i suport a les famílies 

Projecte Apropament Baix Camp 

Sembrant Llavors. Sensibilització i Conscienciació a les escoles 

 
Entitats que han col·laborat amb el projecte durant l’entitat durant l’any 2018: 
 
Generalitat de Catalunya. Departament De Treball, Afers Socials i Família 
Generalitat de Catalunya IRPF 
Diputació de Tarragona 
Fundación Once 
Fundació La Caixa 
Fundació Reddis 
 
 
 
14. INICIATIVA FUNDACIÓ ROSA MARIA VIVAR 
 
Una família usuària del centre, conscients de les necessitats de tenir un centre amb més espai i 
més confortabilitat per poder atendre millor les necessitats de les persones amb demència,  
generosament fan la seva aportació a través de la Fundació Rosa Maria Vivar, de recent 
constitució, qui construirà les instal·lacions per a portar a terme l’atenció de les persones amb 
deteriorament cognitiu, Malaltia d’Alzheimer i altres demències. 
 
Van anar a parlar amb l’Alcalde i amb la Regidora de Benestar per a la cessió d’un terreny, i 
s’ha aconseguit la cessió d’un terreny per la zona de la Misericòrdia de 4.000 metres 
aproximadament.  
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Aquestes instal·lacions són producte d’un ardu treball de disseny que ha comportat moltes 
reunions per a definir les necessitats i totes les particularitats que comprèn l’atenció 
especialitzada a les persones amb demència. A més a més, ressaltar la quantitat de persones 
que estan invertint el seu talent, esforç i temps en que aquest projecte sigui realitat.  
 
Moltes persones estan solidàriament disposant el seu temps a la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb demència (advocat, economista, arquitecta, paisatgista, etc.). 
Estem molt agraïts a tothom, aprofitem per fer una menció especial a la Família Oliva per la 
generositat i la dedicació per a que aquest projecte suposi un salt qualitatiu i quantitatiu en 
l’atenció a la persona amb demència i el seu entorn familiar. 
 
Serà un projecte amb tres pilars bàsics, la fundació aportarà la construcció, l’Ajuntament 
cedeix el solar i l’Associació gestionarà el projecte d’atenció a les persones amb: 

- Unitat d’Estimulació i Rehabilitació cognitiva 
- Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
- Servei d’Ajuda a Domicili 
- Unitat d’Administració 

 
El dia 06/11/2018 es va portar a terme la signatura de la cessió del terreny a l’Ajuntament de 
Reus. Amb presència de l’alcalde i regidora de Benestar de la ciutat de Reus, la sra. Rosa M 
Vivar i els seus fills, i M Jesús Lerín, com a directora del Programa San Rafael de l’Associació 
d’Alzheimer de Reus i Baix Camp. 
 
Les converses amb la Generalitat de Catalunya, respecte Serveis Socials i Salut, estan sent 
intenses. En el desenvolupament d’aquest projecte hi ha hagut nombroses reunions amb 
l’administració pública, incloent l’interès i la presència del Conseller de Benestar i Família Sr. 
Chakir El Homrani, el responsable de la Secretaria d’Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya Sr. Francesc Iglesias i Riumalló, el Responsable de Gabinet del Conseller de Treball, 
Afers Socials i Família Sr. Óscar Riu García, el Director Serveis Territorials de Treball, Afers 
Socials i Famílies a Tarragona Sr. Francesc Tarragona Baró; Directora General de Serveis Socials 
Sra. Meritxell Benedí Altés, arquitecta Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments Sra. 
Rosario Manjón Doncel; Gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona Sr. Ramon Descarrega 
i Queralt; la cap del Servei de Suport a la Protecció Social Sra. Carmen Gutiérrez Hidalgo; 
Alcalde de la ciutat de Reus Sr. Carles Pellicer Punyed; Regidora de Benestar social de Reus Sra. 
Montserrat Vilella Cuadrada,  i moltes altres persones referents que estan implicades amb el 
desenvolupament del projecte.  
 
Destacar que hi ha un compromís per part de l’administració de que el centre compte amb 40 
places concertades de les 80 places que tindrà el Centre Diürn Especialitzat. 
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15. NOMBRE DE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTEGREN L’ASSOCIACIÓ 
 
204 socis/es integren l’associació a data 31 de desembre de 2018. 
 
La Junta directiva,  a 31 de desembre, es composa dels següents membres:  
 
 
Misericòrdia Sánchez García     M Teresa Besora Cabré 
Presidenta       sotspresidenta 
39845742-J       39626854-Q 
 
 
 
Carmen Roselló Rosell      Jose Antonio Sariñena 
Tresorera       secretari 
39840190-G       17677691-Y 
 
 
 
Josep M. Dalmau Vallés      Jaume De Porta Vernet 
Vocal        Vocal 
39851853-Y       39739770-W 
 
 
 
Fina Civit Freixa       Amparo Serrano Gomis 
Vocal        Vocal 
39833979-A       39739679-A 
 
 
 
Francesca Jové Latour      Joan Llop Tous 
Vocal        Vocal  
39835353-C       39648930-N 
 
 
 
Maria Lahor Nogues      Sagrario del Carmen Laudo Maluenda 
Vocal        Vocal 
39794828-K       39835643-B 
 
 

Reus, 25 febrer 2018 
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16. ANNEX 1. IMATGES DE LES ACTIVITATS 
 
 

ÀREA SOCIAL 
 

Sembrant Llavors 
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PROJECTE Baix Camp 
 

 
PRESENTACIÓ CONSELL COMARCAL Projecte Baix Camp 

 

 
La Presidenta i el secretari de l’Associació amb el sr. Tomas Bigorra Munté alcalde de Vilaplana.  

Projecte Baix Camp 
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SANT JORDI  
      

 
 

      
 CONFERENCE ALZHEIMER EUROPE POSTER    Conferència 11/01/2018   
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Conferència 12/05/2018 

 

 
FIRA EXPROREUS 
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ÀREA CUIDADOR FAMILIAR 
 

  
Taller “gaudint de la música” 

 
 

 
Dinar de Germanor 
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ÀREA ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU SAN RAFAEL 
 

ESPAI SAN RAFAEL 
 

 
Estimulació amb ordinador    Estimulació sensorial 

 
 

 
Teràpia Estimulació Emocional 
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Estimulació cognitiva 

 

 
Laborteràpia 
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CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 
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FESTES I SORTIDES 
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FORMACIÓ DE LA PLANTILLA 

 

 
 
 

ALUMNES DE PRÀCTIQUES 
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ÀREA DE VOLUNTARIAT 
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17. ANNEX 2. GLOSSARI 
 
GLOSSARI PROBES ÀREA NEUROPSICOLÒGICA I PSICOLÒGICA 
 
Cuidadors 
 
Entrevista de sobrecàrrega del cuidador de Zarit: instrument dissenyat per avaluar la 
sobrecàrrega dels cuidadors de pacients amb demència des de la teoria general de l’estrès. 
Consta de 22 ítems que valoren les repercussions negatives sobre determinades àrees de la 
vida associades a la prestació de cuidador (salut física, salut psíquica, activitats socials i 
recursos econòmics). Cada ítem s’avalua mitjançant una escala de freqüència. La puntuació 
màxima en aquesta escala és de 110 punts. Puntuacions inferiors a 46 punts són indicatives de 
que el cuidador no pateix sobrecàrrega; entre 46 i 56 punts indiquen un nivell de sobrecàrrega 
lleu i puntuacions superiors a 56 punts indiquen sobrecàrrega intensa. 
 
Proves àrea neuropsicologia: 
 
MAST (Mississipi Aphasia Screening Test): Prova de cribratge que ens permet detectar una 
possible afàsia. Normalment el farem servir en casos de dany cerebral adquirit. 
 
MMSE: Prova breu per realitzar cribratge del deterior cognitiu , la seva estimació i avaluació 
dels canvis evolutius. Test de screening que mesura la severitat del dèficit cognoscitiu en un 
determinat moment i que ens permet fer un seguiment del curs dels canvis cognoscitius al 
llarg del temps, així com donar resposta al tractament d’estimulació cognitiva. La puntuació 
màxima és de 30 punts i el punt de tall per a deteriorament cognitiu associat a demència és de 
23/34 punts. A menor puntuació obtinguda, major és el nivell de dèficit cognoscitiu. 
 
MEC: Prova breu per realitzar cribratge del deteriorament cognitiu, la seva estimació i 
avaluació dels canvis evolutius. 
 
SMMSE: Prova de cribatge breu, que administrem quan el deterior cognitiu es troba en fase 
més avançada o quan el MMSE és inferior a 9. 
 
Test del Reloj: Mitjançant la còpia i el dibuix lliure d’un rellotge, valorarem la planificació, viso-
construcció i capacitat visoespacial. 
 
Escala de deteriorament global GDS-FAST de Reisberg: instrument que permet valorar el nivell 
de deteriorament cognitiu i funcional. En aquesta escala es diferencien 7 graus, essent 1 punt 
indicatiu d’autonomia y absència de deteriorament i 7 punts indicatiu d’un nivell de 
dependència i deteriorament cognitiu sever. 
 
Test Barcelona- Subtest de Dígits: El Test Barcelona és una bateria de valoració del rendiment 
cognitiu global formada per subtests que permeten valorar les diferents funcions cognitives. El 
subtest de Dígits ens permet obtenir una aproximació al rendiment de l’atenció sostinguda i 
memòria de treball. 
 
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. 
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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. 
 
Test de piràmides i palmeres: El Test de piràmides i palmeres és un instrument que permet 
valorar de la memòria semàntica 
 
CERAD - Subtest de praxis: Subtest de la bateria CERAD que permet valorar la capacitat viso-
constructiva i la memòria visual diferida. 
STROOP: Permite medir el nivel de interferencia generada por los automatismos en la 
realización de una tarea, i valorar aspectos como la atención selectiva y de control inhibitorio 
 
-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. 
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Escala de Goldber: Qüestionari de valoració de la ansietat i la depressió.  
 
HADS: Qüestionari autoadministrat que ens permet obtenir una puntuació objectiva dels 
nivells d’ansietat i depressió. 
 
NPI-Q: Qüestionari administrat a familiars que ens permet obtenir informació sobre alteracions 
neuropsiquiàtriques. 
 
 
 
GLOSSARI PROBES ÀREA FÍSIC FUNCIONAL 
 
Escales per valorar el risc de caigudes: 
 

- Escala Tinetti: Permet una estimació validada de l’equilibri i la marxa de la persona. Uns 
resultats inferiors a 19 (d’un màxim de 28) indiquen alt risc de caiguda. 
 

- Escala d’equilibri de Berg: Valora els aspectes estàtics i dinàmics del control de la postura. 
Resultats inferiors a 20 punts indiquen alt risc de caiguda. 
 

- Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993): Permet valorar el risc de caigudes tenint en 
compte: les caigudes prèvies, la medicació, els dèficits sensorials, l’estat mental i la marxa de la 
persona.  Una puntuació major a 3 indica alt risc de caigudes. 
 
Escales per valorar les qualitats físiques i sensorials: 
 

- Balanç Articular (BA): Valora el rang de moviment articular que presenta la persona en 
extremitats superiors e inferiors, i tronc. Els resultats ens poden indicar si presenta dèficits de 
moviment, si aquest tot i ser limitat és funcional (li permet fer les AVD), o si és l’adequat (rang 
de moviment articular complet). 
 

- Balanç Muscular (BM): Es basa en l’escala Daniels. Aquesta avalua la potencia muscular sent: 5 
la puntuació màxima (la persona pot realitzar el moviment amb una contra resistència 
màxima) i 0 la puntuació mínima (la persona no presenta una mínima contracció muscular al 
demanar-li fer un moviment). 
 

- Escala Visual Analògica (EVA): Aquesta escala ajuda al pacient a descriure la intensitat del 
dolor que sent la persona. El valor 0 indica cap dolor i el valor 10 dolor molt greu. 
 

- Valoració de la sensibilitat: A través d’una sèrie d’exercicis es valoren les diferents sensibilitats 
– superficial (discriminació de textures i temperatures), profunda (propiocepció del propi cos 
de la persona), i mixta (reconeixement d’objectes o figures “dibuixades” sobre la pell, a través 
del tacte)-. 
 

- Valoració de la postura corporal: A través de l’observació, es valora si l’usuari presenta una 
bona postura o no. 
 

- Valoració de les activitats aeròbiques: Es basen en un treball cardiovascular, respiratori i de 
resistència aeròbica. 
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- Taula de Capacitats Psicomotrius: En aquesta taula es valoren diferents paràmetres 
relacionats amb les capacitats físiques, cognitives i sensoperceptives de l’usuari. Depenent de 
la dificultat dels exercicis que pugui realitzar correctament, els resultats poden mostrar un 
nivell baix (0 punts), nivell mitjà (1 punt) o nivell alt (2 punts). 
 
 
 
18. ANNEX 3. LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES 
 

    
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

  
 

   


