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1. PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Nom: Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp 

NIF: G43737733 

Adreça fiscal i social: C/ Dr. Ferran, 33-37, 1er pis. Edifici Creu Roja Reus 

Localitat: Reus 

CP: 43202 

Telèfon Associació: 977 328 603 

Telèfon Centre Terapèutic i Unitat de Memòria: 977 317 603  -  686 219 419 

Correu electrònic: info@alzheimerreus.org 

Pàgina web: www.alzheimer-reus.es 

Facebook: https://www.facebook.com/alzheimerreus/ 

Representant legal de l’entitat: Misericòrdia Sánchez García. 

Directora i coordinadora del Programa Lerin Neurocognitive Program: M Jesús Lerín 
Sicilia 

 

 

L’Associació ofereix diferents activitats, totes dependents de l’entitat, es decideixen en 
junta i es corroboren en assemblea 

 

 

FINS ESTATUTARIS 

Capítol 1, article 2: “ Els fins de l’associació són: 

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

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

- Recolzar moral i legalment als familiars 

- Donar suport psicològic als familiars 

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

- En queda exclòs tot ànim de lucre 

 

La memòria explicativa està estructurada segon les diferents àrees en què 
s’organitzen les activitats de l’Associació. 
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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 Lerin Neurocognitive Program 

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 la seu de l’entitat a l’edifici 
de la Creu Roja. 
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2.1.1.3. PROJECTE BAIX CAMP 

 

Degut a l'observació de les necessitats i dificultats de traslladar-se a Reus per part de 
les famílies afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències del Baix Camp, 
neix aquet projecte, el qual consisteix en: 

 

- Apropar la tasca de l'Associació a les persones amb trastorn cognitiu i familiars 
cuidadors dels diferents territoris de la comarca, especialment a l'àrea rural. 

- Oferir Informació, Orientació i Assessorament a la població. 

- Atendre el cuidador en la situació vital (prevenir i atendre la sobrecàrrega).  

- Oferir servei respecte l'adaptació i adequació d'espais per al manteniment de la 
persona al seu entorn habitual. 

 

 

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 (2019-2020), la qual recull les activitats i els recursos 
educatius promoguts per les diferents àrees i serveis municipals adreçats a la 
comunitat educativa (es pot consultar al web de l’Ajuntament de Reus). Les sessions 
formatives de conscienciació les ha dut a terme l’Ananda Garcia, psicòloga del LNP de 
l’Associació. La professional ha anat acompanyada per la, Misericòrdia Sanchez, 
presidenta de l’Associació, o per M. Teresa Besora, sotapresidenta. 

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 quart any consecutiu, formar part 
del Projecte Educatiu de la Ciutat de Reus (ARE). 

 

 

2.1.2.2.  MUNICIPIS SOLIDARIS BAIX CAMP 

 

L'associació, la qual està unida a la proposta realitzada per CEAFA (Confederación 
Española de Asociaciones de Familiares de persones con la Enfermedad de Alzheimer 
y otras Demencias) per a promoure que tots els ajuntaments es declarin SOLIDARIS 
AMB L'ALZHEIMER s’ha apropat a tots els municipis de la comarca, ja el municipi de 
Reus i altres territoris de la comarca estaven acreditats 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.  

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 
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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 de l’Associació. 

 

 

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): "Evolució". Amb aquest 
lema es va donar relleu a que “els temps canvien” i amb aquesta idea es pretén fer 
consciència de que tot lo relacionat amb les demències també canvia: noves 
necessitats, conseqüències que genera en les persones i en la societat, respostes de 
la societat, etc. 

 

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 2019 ha esta 
la següent: 

 

Dia 17 de Setembre 

9:30h. Taller d’higiene postural per a cuidadors a càrreg d’Ada Chachón, Fisoterapèuta 
del Programa San Rafael. 

18h. Taula rodona: EMOCIONS I ESTRÉS EN ELS CUIDADORS al Centre de Lectura. 

 

Dia 21 de Setembre DIA MUNDIAL  DE L’ALZHEIMER 

Al llarg de tot el dia hi hauran taules informatives: 

TAULA 1: Centre Comercial el Pallol 

TAULA 2: Carrer Llovera cantonada amb Plaça Pintor Fortuny 

 

Al matí 12:00h en la plaça del Pallol Lectura de les reivindicacions per part de la 
presidenta de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix 
Camp, Cori Sánchez, i la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar explicarà el 
projecte del nou edifici i estaran a acompanyades de Sr. alcalde Carles Pellicer, capça 
Gaudi, que per primer any s’il·luminarà de color verd. Color identificatiu de la Malaltia 
d’Alzheimer. 

Durant tot el dia es celebran diferents activitats (castellers, inflables…) a favor de 
l’Associació.  

 

Dia 24 de Setembre 

9:30h. Taller d’higiene postural per a cuidadors pràctic, a càrrec d’Ada Chachón, 
Fisoterapèuta del Programa San Rafael. 
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Dies 26, 27, 28 de Setembre 

9h a 17h. Campanya de prevenció “Cuida el teu Cervell” (fins al 8 d’octubre) 

9.30h. Taller d’emocions per a cuidadors, a càrrec de Blanca de la Cruz, 
Neuropsicòloga del Programa San Rafael. 

 

Dies 22 d’octubre 

9.30h. Taller d’emocions per a cuidadors pràctic, a càrrec de Blanca de la Cruz, 
Neuropsicòloga del Programa San Rafael. 

 

 

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 2019, destaquem: 

 

Roses de Sant Jordi 

Fira de mostres 49a edició d’EXPROREUS 

Cursa Herois X l’Alzheimer 

Presentació Llibre 

Acte solidari Escola Artis 

Concert Solidari FITO NURI 

 

 

2.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

2.2.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORMENT 

 

2.2.1.1. SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORMENT 

 

S’han realitzat 100 entrevistes, en les qual s’ha donat atenció a 227 persones. Aquest 
any no s’han atès  estudiants en el servei ja que s’ha donat atenció des de l’àrea de 
coordinació del centre. 

El perfil de la persona que acudeix al servei és: 

73% dones, 58% de la ciutat de Reus, el grup de parentiu majoritari es el filial (60%), 
seguidament per la parella sentimental (15%). L'edat mitjana és de 55 anys. El mitjà 



16 

 

pel qual s’arriba més comunament al servei és el boca a boca (24%) i a través de les 
activitats de l’associació (20%). 

Les persones amb trastorn neurocognitiu pel que les persones han acudit al servei, un 
87% tenen algun tipus de diagnòstic relacionat / Malaltia Alzheimer o altres trastorns) i 
el tipus de demanda que es manifestava a les entrevistes tenia relació amb el 
Programa d’Estimulació cognitiva (48%), seguit de informació i orientació sobre la 
Malaltia d’Alzheimer. 

Seguidament mostrem aquestes dades en gràfics: 
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2.2.1.2. ASSESSORMENT LEGAL 

 

Durant l’any s’han derivat a 16 famílies al Servei d’Assessorament legal. 

37,5% han fet les gestions relacionades amb  alguna estratègia de protecció jurídica 
per a la persona amb demència i familiars cuidadors. 

Un 75% dones i 25% homes.  

 

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 

 

A partir del projecte “Reus i Baix Camp: Apropant-nos al territori”, l’Associació vol 
acostar-se 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 desenvolupar aquesta acció acudiran als territoris 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 territori per a poder atendre i resoldre dubtes de 
forma individualitzada i gratuïta, tant per a la persona com per a l'ajuntament.  
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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 tots els territoris de la comarca signant un acord entre el 
propi ajuntament amb l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp:  

Al 2018: l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Almoster, l'Argentera, Botarell, Capafonts, Maspujols, 
Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms i Vilanova d'Escornalbou. 

A l’any 2019: Municipis com a l’Arbolí, Les Borges del Camp, Castellvell del Camp, 
Montbrió del camp, Montroig del Camp, la Selva del Camp i  Hospitalet de l’Infant i 
Vandellós  

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 les  persones interessades, al servei d'informació, orientació i 
assessorament més pròxim realitzat per l'associació. 

I en el cas de Vilaplana, explícitament ens van demanar que realitzéssim un taller 
d'estimulació cognitiva, el qual es va desenvolupar durant l’any 2019. 

Durant el transcurs d’aquest projecte, i ha hagut coordinació amb les treballadores 
socials del Consell Comarcal, professionals de l'àmbit sanitari referents del municipi, 
associacions i diferents entitats per a donar a conèixer aquest servei gratuït, per tal 
d'assessorar a les famílies cuidadores i a les persones que el necessitin entorn a les 
demències. 

Degut a la gran implicació en aquesta iniciativa i el compromís d’haver-se declarat tots 
els Ajuntaments Solidaris amb la malaltia de l’Alzheimer, el dia 16 de Novembre es va 
presentar a Huesca el projecte a nivell nacional, al VIII Congreso Nacional de 
Alzheimer, organitzat per CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de 
Familiares de Alzheimer). 

 

 

RESULTATS PROJECTE BAIX CAMP 

 

El nombre de persones ateses durant el 2019 és de 78 persones en tota la comarca. 
El 99% de les entrevistes han estat a persones que viuen en aquests municipis. 
Segons el registre de les persones ateses, el perfil de persones ateses és que un 81% 
han estat Dones que no tenen cap parentiu o són conjugues (28% respectivament), un 
20% han estat fills/es, 10% la mateixa persona afectada 3% cuidadors contractats i un 
altre 3% tenen una relació de nora o gendre mentre que un 8% manté un algun altre 
parentiu. 

La mitja d’edat de les persones ateses és de 68 anys. 

El Diagnòstic de les persones ateses és que un 30% de les persones per les que es 
demanava la informació tenen diagnòstic de trastorn neurocognitiu; un 60% no tenen 
diagnòstic formal; un 1% és un diagnòstic d’ictus i un 9% pateix altres tipus de 
patologies. 

 

El mitjà pel que han accedit al servei és principalment a través de la informació dels 
Ajuntaments i el mateix projecte Baix Camp (68%); un 22% hi ha accedit a través del 
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contacte amb els Serveis Sanitaris de Primària; un 5% a partir dels mitjans de 
comunicació i xarxes socials de l’associació; un 4% pel fenomen de difusió informal del 
“Boca a Boca” i un 1% ha acudit des dels Serveis Socials d’Atenció Primària. 

El tipus de demanda que es manifestava a les entrevistes també s’ha registrat, ja que 
principalment es tractava d’orientació sobre la malaltia -trastorn neurocognitiu- (41%); 
un 19% Orientació obre els recursos de la zona; el 17% mostrava un interès en els 
grups de teràpia; mentre que només un 9% tenia interès en el Programa d’estimulació 
cognitiva de l’associació i els diferents serveis i un 6% interès en visitar el centre de 
l’associació. Un 8% de les persones ateses tenien altres tipus de demanda. 

 

A continuació es mostren els gràfics dels resultats esmentats: 
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S’han dut a terme actuacions en 14 municipis de la comarca:  Almoster, Botarell, 
Capafonts, L'Aleixar, Les Borges del Camp, Vandellós-L'Hospitalet del L'Infant, 
Maspujols, Montbrió del Camp, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudoms, Vilanova 
d'Escornalbou, Mont-roig del Camp - Miami Platja.  

 

Qüestionari satisfacció 

En les entrevistes es realitzava un qüestionari per fer una valoració del servei en sí 
mateix. 

Segons els resultats del qüestionari de satisfacció que es realitza a les entrevistes, la 

satisfacció general és alta: 

S’ha resolt dubtes a un 78,13% de totes les persones que han acudit. Un 87,5% creu 

útil la informació rebuda i un 81,25% de persones recomanaria aquest servei. 

 

 

ALTRES ACTUACIONS PROJECTE BAIX CAMP 

 

Tallers cognitius a Vilaplana 

 

Aquest resultats els comentem a l’Area d’Atenció integral de la persona 
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Activitats sensibilització i conscienciació als territoris Baix Camp 

 

Dia Mundial de l’Alzheimer. Llaços solidaris 

Dia: 21/9/2019 

Horari: Tot el dia 

Lloc: Municipis del Baix Camp 

Comentari: Arrel de l’acreditació com a “Municipis Solidaris amb l’Alzheimer” i a través 
del Projecte Baix Camp, diversos ajuntaments col·laboradors van adquirir uns llaços 
de color verd de mida gran en un material resistent, per poder-los penjar a edificis 
municipals i Ajuntaments. Fent visible el Dia Mundial de l’Alzheimer a tot el territori. En 
alguns pobles es va  complementar aquest gest llegint una lectura (per ex. Montbrió 
del Camp) o fent ressò a través del pregó, i també a través de les xarxes socials i 
mitjans locals. 

 

Dia Mundial de l’Alzheimer “Contes per l’Alzheimer a l’Aleixar” 

Dia: 21/9/2019 

Horari: de 17.00 a 19.00h 

Lloc: Casa de Cultura de l’Aleixar. Sala de la Biblioteca 

Comentari: Per motiu del dia mundial de l'Alzheimer, es van realitzar al municipi de 
l’Aleixar una activitat a la Biblioteca on es van llegir diversos contes i històries 
relacionades amb l’Alzheimer per acostar aquesta realitat als més joves. També van 
realitzar a la vegada una activitat de confeccionar “llaços solidaris”  de color verd amb 
cintes de roba, dels nens i nenes que hi van acudir. 

 

Dia Mundial de l’Alzheimer: "Activitats a Botarell" 

Dia: 21/9/2019 

Horari: 11:30 i 17.00h 

Lloc: Municipi de Botarell 

Comentari: Per motiu del dia mundial de l'Alzheimer, es van realitzar al municipi de 
Botarell, diferents activitats durant tot el dia, per donar visibilitat a aquesta malaltia. 

Una de les activitats que es van realitzar va ser, al matí a la biblioteca pública del 
poble, es van llegir contes relacionats amb la demència ara "Àvia recordes" i a la tarda 
es va realitzar una bicicleta popular, els beneficis obtinguts es van destinar a 
l'associació . 
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2.2.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 

2.2.2.1. SEMBRANT LLAVORS. TALLERS EDUCATIUS A LES ESCOLES 

 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és informar i conscienciar als nens i nenes sobre 
la Malaltia d‘Alzheimer. 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 han dut a terme professionals de l’Associació: la 
Patricia Sánchez, educadora social i Ananda Garcia, psicòloga. La professional ha 
anat acompanyada per la M. Teresa Besora, sotapresidenta 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). 

 

Al 2019 hem realitzat les següents activitats/xerrades: 

Nombre d’alumnes beneficiaris (2019): 148 alumnes 

 

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 
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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. 

-Nosaltres els podem ajudar a recordar, igual que els nostres pares i professors ens 
ensenyen coses noves, amb amor i respecte. 
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Tercera part 

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. 
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PROPOSTA 2: “Trenquem esquemes amb l’Alzheimer” 

Edat: 12-16 anys (ESO) 

Nombre de participants: Un grup classe 

Durada: 1h 30 min 

 

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 dinámica 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. 
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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: 

 

 

 

La gràfica mostra uns resultats molt positius. El professorat valora en un 4.8 sobre 5 el 
nivell de participació dels alumnes durant la xerrada i la durada de l’activitat. 

 

En un 5 sobre 5, el professorat valora que el tema ha estat exposat amb claredat,el 
nivell d’interès i el gaudiment dels alumnes ha sigut alt, també que han pogut resoldre 
dubtes, pors i preocupacions sobre la malaltia i que els recursos utilitzats durant 
l’activitat es consideren els adequats. 

 

A més a més, totes les escoles coincideixen en repetir l’experiència al curs 2019-2020 
i en participar en una activitat en comú, tipus manualitats, jocs, llegir llibres o activitats 
musicals. 

 

Volem destacar que durant l’any 2019 les escoles Sant Pau, Isabel Besora, General 
Prim, després de la xerrada, van vindre al centre i es van produir intercanvis 
generacionals molt bonics.  
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Els nens/es van realitzar diferents activitats on 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: 

- “L'activitat és molt interessant, i adequada al nivell dels alumnes” 

-“ Ens agradaria seguir repetint l'activitat amb els diferents grups del cole cada any, 
perquè resulta molt interessant” 

-“ Valorem l'atenció i proximitat de la professional molt positivament,  aconseguit 
arribar als nens i nenes. Per nosaltres serà un plaer venir a visitar-vos. Gràcies” 

 

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: 

 
-Espero que sigueu molt feliços. Us envio molts petons. (Escola Sant Pau). 

-Desig que no tingueu la malaltia y que trobin una medicació per l'Alzheimer (Escola 
Isabel Besora).  

-M'agradaria ajudar-vos per estar amb vosaltres. Que sigueu molt feliços (Escola 
Isabel Besora). 

 

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 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, estem molt contents d'haver 
format part d'aquest projecte. 

 

 

2.2.2.2. MUNICIPIS SOLIDARIS. PROJECTE BAIX CAMP 

 

MUNICIPIS SOLIDARIS 

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. 
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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 estaven previstos de signar la declaració i s'han unit a aquesta 
proposta durant 2019 són: 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, ha aconseguit el seu objectiu de que 
tots els ajuntaments de la comarca siguin solidaris amb la malaltia d'Alzheimer. 

 

 

2.2.2.3. CONFERÈNCIES 

 

És un orgull que professionals de l’Associació hagin participat com a ponents al 
VII CONGRÉS NACIONAL DE L’ALZHEIMER 

Organitza: CEAFA 

Data: 16 de novembre del 2019.  

Lloc: Huesca Palacio de Congressos 

Assistents: Ananda García, psicòloga Associació, i Cristina Solé, treballadora social. 

Comentari: Participem com a ponents en l'esdeveniment organitzat per CEAFA, 
presentant el projecte Reus i Baix Camp “Apropar-nos al territori”. Va ser una gran 
experiència poder explicar aquest projecte a nivell nacional. Ens varem sentir molt 
acollides en tot moment i vam poder observar el gran interès de les associacions en 
conèixer aquest projecte i també per part de CEAFA. 

 

Institut Jaume I de Salou (Tarragona).  
Xerrada explicativa sobre tallers, teràpies i metodologia d’atenció especialitzada en 
atenció de persones amb trastorn neurocognitiu. 
Ponent: Ana Beltrà, terapeuta ocupacional 

 

Conferència Projecte Baix Camp “Cuidar i cuidar-se” 

Data: 13/06/2019 

Hora: 17.30- 18.30H 

Lloc: : Residència d’avis “El Vilar” (Carrer del Vilar, 2, 43470 La Selva del Camp, 
Tarragona) 

Assistents: 45 persones 

Ponent: Blanca de la Cruz Anglès, Neuropsicòloga. 
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2.2.2. 4. DIA MUNDIAL. 21 DE SETEMBRE 

 

Els resultats de les activitats realitzades envers el Dia Mundial són: 

 

TAULES INFORMATIVES I PETITÒRIES A REUS 

Pel 21 de setembre, dia Mundial de l’Alzheimer, es van instal·lar al Pallol, dues taules 
sota una carpa, en horari de les 10.00 a les 20.00. 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   1.540   euros. 

Les persones que estaven a les taules van donar informació a les persones 
interessades i van repartir tríptics de l’associació.  

Aquest any, també van col·laborar amb la difusió, la Unió de Botiguers, el Tomb de 
Ravals, l’Associació del Pallol, l’Associació Mercat Central i l’Associació del Passeig 
Prim. Van organitzar una jornada lúdica al Pallol, amb concerts, balls,  activitats pels 
infants i un berenar popular. A més els comerços agrupats en aquestes associacions, 
van posar el logo de l’associació, als seus establiments i els dependents/dependentes 
portaven un llacet verd. 

També hi va col·laborar el Centre Comercial La Fira, amb una roda de premsa, donant 
informació, i a les botigues hi van posar un gran llaç verd  i els treballadors portaven el 
llaç petit, a més a més van fer una donació de 600€.     

 

CAMPANYA DE SALUT CEREBRAL: CUIDA EL TEU CERVELL 2na edició 

 

Des de la Federació d'Associacions de Familiars de malalts d'Alzheimer de Catalunya 
(FAFAC) s’ha posat en marxa una campanya de prevenció de la salut cerebral, amb 
l'objectiu principal de prevenir el deteriorament cognitiu.  

Associacions de familiars de persones amb Alzheimer que col·laboren en la 
campanya: Barcelona, Maresme, Bages, Beguedà, Moianès, Solsonès,  Reus, 
Martorell, Terres de l'Ebre, Gavà i Sant Cugat. 

Dins d'aquest projecte es facilita l'accés a serveis de valoració neuropsicològica, 
posant a disposició del públic general eines de diagnòstic que puguin detectar 
possibles anormalitats en el funcionament cognitiu i poder remetre'ls a professionals 
mèdics i equips professionals. 

A més, aquest projecte ens permet poder registrar aspectes sociodemogràfics dels 
habitants de Catalunya, per poder determinar les necessitats i situació actual dels seus 
habitants en relació a les malalties neurodegeneratives i en concret a la Malaltia 
d'Alzheimer. 

Perquè si revisem periòdicament com funciona el nostre cos, per què no valorem 
periòdicament com funciona el nostre cervell? 
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Campanya 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.  

Dies: 26-27-28/9/2019  

Horari: De 9.00h a 18.00h 

Lloc: Centre Terapèutic  (Avinguda d’Antoni Planas i Marcà 13, Reus) 

Assistents: 70 persones (cuidadors, familiars i persones de la societat interessades) de 
les quals es van valorar 57.  

 

TAULA RODONA: EMOCIONS I ESTRÈS EN ELS CUIDADORS 

17/09/2019  

El dimarts 17 de setembre, i juntament amb la resta d’actes que vam dur a terme per 
commemorar el dia Mundial de l’Alzheimer, es va dur a terme la taula rodona: 
“Emocions i Estrès en els Cuidadors” a la Sala Emili Argilaga del Centre de Lectura de 
Reus. Aquesta taula  rodona va ser presentada per la presidenta de l’Associació, Cori 
Sánchez, dirigida per la coordinadora de Neuropsicologia de l’Associació i professora 
Titular de psicobiologia de la Universitat Rovira i Virgili, Margarita Torrente i va gaudir 
del testimoni en primera persona de dos familiars cuidadors.  

La primera part de la taula rodona va constar d’una explicació amb suport audiovisual 
sobre les emocions i els sentiments que apareixen al voltant d’aquesta malaltia amb el 
visionat de clips de vídeo on es podien veure situacions conegudes que feien aflorar 
aquests sentiments, concloent que els sentiments negatius poden portar a situacions 
d’estrès i malaltia si no hi intervenim i ens cuidem adequadament. En la segona part, 
els familiars d’afectats exposaven el seu cas, les seves vivències i els seus sentiments 
al voltant de la malaltia. La taula rodona va concloure amb la presentació, per part de 
la presidenta de l’entitat, del nou Centre Terapèutic d’Estimulació Cognitiva per a 
l’Alzheimer i Unitat de Memòria, que estava a punt de posar-se en funcionament. 

L’assistència aquest acte va ser molt nombrosa i amb força participació per part dels 
assistents. 

Assistents: 59 persones (78% Dones, 22% Homes) 

Satisfacció: Es va realitzar un qüestionari sobre la satisfacció de l’activitat de forma 
anònima on es mostra, segons les 39 valoracions rebudes, que la satisfacció és molt 
positiva, ja que  les puntuacions són altres en tots els aspectes consultats. Les 
puntuacions s’han fet segons una escala Likert de 7 punts ( 1- Gens satisfet, 7- 
moltíssim).  

La puntuació més alta refereix a la qüestió de recomanar aquesta activitat, amb 6,23 
punts sobre 7, seguit de la satisfacció general i sobre els continguts de l’activitat de la 
taula rodona (6,05 punts respectivament). La puntuació més baixa es troba en la 
idoneïtat de les instal·lacions amb 5,92 punts. 

També es permetia realitzar comentaris i suggeriments al respecte, alguns dels quals 
són: “son uns temes molt interessants”; “mes jornades a la zona!”; “molt interesant, 
aplicable a la vida diària”; “ho recomano per tothom”; “un 10 al trato de las emociones. 
Muy valientes los familiares” i un comentari  a tenir en compte per properes activitats 
va ser “no parlen de quan es posen agressius”. 
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TALLER D’ “HIGIENE POSTURAL PER A CUIDADORS” (TEÓRIC I PRÀCTIC) 

 
Dies i hora:  17 i 24 de setembre de 2019 de 9.30 a 11h. 
Lloc: Espai San Rafael (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja).  
Impartit per: Ada Chacón, fisioterapeuta del Programa. 
Assistents: 6 persones 

Aquest taller es va portar a terme en dos dies (17 i 24 de setembre): 

- La classe del 17 de setembre es va basar en conceptes teòrics i es van 
exposar temes sobre la importància de conscienciar-nos sobre la nostra 
postura i com millorar-la durant les activitats del dia a dia, així com alguns 
consells ergonòmics a tenir en compte durant la realització d’aquestes 
activitats. En finalitzar, es van resoldre els dubtes que tenien alguns assistents. 
 

- En la classe del 24 de setembre es va realitzar un taller pràctic d’estiraments i 
relaxació per fomentar la consciencia corporal, sensibilitzar sobre la 
importància de sentir com es troba el nostre propi cos i fomentar un estat de 
calma. Els assistents van participar activa i positivament, mostrant-se molt 
agraïts al finalitzar el taller. 

 

 

TALLER D’EMOCIONS PER A CUIDADORS (TEÒRIC I PRÀCTIC)  

 

Dies i hora:  8 i 22 d’octubre de 2019 de 9.30 a 11h. 

Lloc: Espai San Rafael (C/Dr. Ferran núm. 33-37 1r pis Edifici Creu Roja).  

Impartit per: Blanca de la Cruz Anglès, Neurospicòloga del Programa San Rafael. 

Assistents: 5 persones 
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La persona cuidadora sovint experimenta una gran varietat d’emocions relacionades 
amb la cura del familiar amb demència. Els sentiments que pot experimentar el 
cuidador com a conseqüència de conviure, atendre i estimar al seu familiar malalt són 
variats, i en cada persona, malalt i família són diferents.  

En el taller es va parlar de les principals emocions i sentiments que experimenten els 
cuidadors i es van realitzar activitats per ajudar a gestionar-les.  

 

 

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 2019, destaquem: 

 

 

Les Roses Solidàries. Sant Jordi 

23/04/2019 

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 

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) 

 

Les persones van fer donacions per roses fetes a mà i es van regalar punts de llibre 
fets per l’Associació.  A la gasolinera es van tenir roses naturals. En total varem 
recaudar 2.217 euros. 

 

 

Fira de mostres 49a edició d’EXPROREUS 

Dies: 10,11,12 i 13 d’octubre 

HORARI: de les 11.00 a les 21.00h 

Quatre 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”. 
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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 1.564,72€. 

 

 

Cursa Heròis X l’Alzheimer II edició 

31/03/2019 

Organitza: Grup Oliva amb col·laboració de l’Ajuntament de Reus. 

SEGONA EDICIÓ DE LA CURSA POPULAR “HEROIS PER L’ALZHEIMER 
organitzada a la ciutat de Reus. El Grup Oliva ens va tornar a 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 17.500€). 

Recorregut de 5 quilòmetres, amb inici i fi a la Plaça de l’Univers (Reus). 

A banda de la cursa atlètica, també es dóna l’oportunitat de fer-la, i a més, pels que no 
puguin assistir i volen col·laborar amb la causa, tenen a la seva disposició el Dorsal 0. 

Activitats que complerten la jornada: infantils, masterclass Zumba, vermut popular, 
entrega de trofeus I sorteig. 

 

El nivell de participació va ser molt elevat: més de 1.700 participants “runners” i 
caminadors.  

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. 

 

 

Presentació llibre 

Dia: 4/4/2019 

Hora: 17.00 

Lloc: Llibreria Gaudi, c/ Jesús, Reus 

Comentari: La presidenta Cori Sanchez, va fer la presentación del llibre El naufragi 
dels records de Jaume Folch, amb   l’assistència de unes 50 persones.  
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Acte Solidari: Escola Artis 

Dia: 16/5/2019 

Lloc: Teatre Bartrina, Plaça del Teatre, Reus 

Comentari:  La escola Artis fa una exibició de ballets a favor de l’Associació. Fent una 
donació de 945,00 euros   

 

 

Concert solidari del cantant FITO LURI 

18/12/2019 

Hora: 19.00h 

Lloc:  Teatre Santa Llucia, Raval de Robuster 

Comentari:  Tant el cantant com el teatre van colaborar gratuitament. I varen assistir 
unes 90 persones. Es va recaudar 680,00 euros. 
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3. ÀREA CUIDADOR 

 

Grup Psicoeducatiu 

 

Sessions formatives 

 

Taller d’entrenament de la memòria 

 

Teràpia Individual Psicològica 

 

Altres Activitats 
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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. 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 11.00h.  

 

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. És un grup obert a totes les persones 
cuidadores.  

 

 

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 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). 
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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 

 

Servei que posa a la disposició dels socis/es i a la ciutadania en general, atenció 
psicològica per part de les psicòlogues del de l’Associació. Aquesta atenció psicològica 
consisteix en l’aplicació de tècniques cognitiu-conductuals juntament amb 
psicoeducació. Les tècniques cognitiu-conductuals que es porten a terme en aquest 
servei són: estratègies de resolució de problemes, estratègies per al dia a dia, 
activació conductual, reestructuració cognitiva, treballant especialment els pensaments 
negatius i rígids que de vegades apareixen, etc. En quant a la psicoeducació, se li 
proporcionen coneixements, adaptats al seu nivell educatiu, al voltant de la malaltia, de 
la demència en general i de la simptomatologia del seu familiar en particular, així com 
es van resolvent dubtes sempre des d’una vessant científica i pràctica. 

Les sessions són d’aproximadament 45 minuts i normalment de periodicitat quinzenal, 
mensual o segons les necessitats detectades per les psicòlogues. L’objectiu és 
acompanyar al familiar (normalment cuidador principal) i aportar-li estratègies per a 
que ell mateix pugui superar els reptes del dia a dia, afavorint sempre l’ànim positiu. 

 

 

3.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

3.2.1. GRUP PSICOEDUCATIU 

 

Degut a l’interès mostrat pels familiars en entendre i comprendre els canvis, tant 
conductuals com físics, que pateixen les persones amb la malaltia d’Alzheimer i també 
de la necessitat de tindre contacte amb altres persones que estan passant per la 
mateixa vivència, l’Associació va iniciar al setembre del 2016 el grup psicoeducatiu. 

 

L’objectiu d’aquesta proposta es oferir suport i formació per aprendre a conviure amb 
la malaltia i a disminuir el nivell de sobrecarrega dels cuidadors. Es pretén potenciar un 
procés de reflexió per aconseguir major competència, major capacitat per prendre 
decisions i augmentar l’autonomia i l’autoestima. El grup també està obert a tota 
persona de la societat que estigui interessada en els continguts de les sessions. 
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Aquest grup ha tingut continuïtat durant l’any 2019, consolidant-se i obrint-se a nous 
cuidadors/es i participants. A continuació es descriu la valoració del any 2019.  

 

Nom de les sessions realitzades  

 
- La sexualitat en la MA  
- L’impacte de la MA en la família: canvis de rols i conflictes 
- Els nens: paper actiu a la MA 
- La assertivitat: tècniques per ser mes assertiu 
- L’ estrès i el síndrome burnout. Tècniques de afrontament   
- Cuidar al que cuida: Necessitats i drets del cuidador principal. Factors 

protectors de la sobrecàrrega.   
- Consells pràctics sobre les activitats de la vida diària 
- El procés de dol 
- Identificació i resolució de problemes 
- L’autoestima: L’art de acceptar-se a un mateix. Exercicis pràctics per la 

autoacceptació i augmentar la nostra autoestima. 
- Identificar las satisfaccions positives de cuidar 
- Dinàmiques per potenciar el riure i el bon humor 
- Pràctiques d’artteràpia per potenciar el benestar emocional, el creixement 

personal i la creativitat  
- La escriptura per potenciar el benestar emocional, el creixement personal i la 

creativitat      
- Dinàmiques per dirigir l’atenció cap aspectes positius 
- Primers símptomes de la Malaltia d’Alzheimer 
- Com afrontar el diagnòstic 
- L’impacte de l’Alzheimer en la família 
- La comunicació en la Malaltia d’Alzheimer 
- Alteracions de la conducta 
- Adaptar-se als canvis 
- Alteracions físiques  
- Ajudes tècniques en el dia a dia  
- Beneficis de las teràpies no farmacològiques 
- Cuidar-se per a cuidar amb qualitat 
- Gestió de l’ansietat i l’estrès: Aprendre a relaxar-se 
- Ajudes externes (dependència, discapacitat…) 

 

Durant el mes de maig 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 (Carrer Doctor Ferran, 33-37, Reus) 

Horari: Cada dimarts, de 9.30 a 11h  

 

Nombre total de sessions realitzades: 32 sessions.  
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- Del 8 de gener al 21 de maig del 2019 s’han realitzat 20 sessions. 
- Els mesos de juny, juliol i agost del 2019 es va realitzar un descans degut al 

període estival i vacacional.  
- Del 17 de setembre al 10 de desembre del 2019 se han realitzat 12 sessions.  

 

Nombre total de persones que han assistit al grup psicoeducatiu durant l’any 2019: 15 
persones. 

 

Perfil dels cuidadors/es del grup psicoeducatiu:  

 
- Gènere: El 80% son dones i el 20% homes.  

 
- Relació de parentesc amb la persona amb demència: el 13% son marits, el 

47% son mullers, el 13% son filles, el 20% professionals de l’àmbit sanitari i un 
7% nebots.   

 

- Situació laboral: 33% de les persones estan actiu, el 47% de les persones son 
jubilades i el 20% estan retirades.  

 

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 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 professional del programa atén 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 2019 s’han beneficiat d’aquest servei 2 persones, el 100% són homes d’ 
entre 68 i 85 anys.   
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3.2.2. TALLER D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA 

 

Població atesa  

El Taller d’entrenament de la memòria ha ofert servei a 6 persones durant l’any 2019.  

 

Perfil de la població  

El grup d’usuaris que s’ha beneficiat d’aquest servei durant el 2019 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 83% se situa a la franja d’edat entre 50 i 70 anys i, el 17% 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) el 83% 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 17% 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 
6 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 al 83% 
usuaris atesos l’any 2019.  

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 83% 
del total) presenten una puntuació que se situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu 
d’absència de deteriorament cognitiu.  

 

 

ENQUESTA SATISFACCIÓ 

 

Cal destacar el nivell de satisfacció general de les mateixes amb els diferents aspectes 
relacionats amb el taller, sent les notes més elevades les adjudicades a la persona 
dirigent del grup, seguidament de la intensitat i material didàctic així com l'adequació 
del mateix al nivell de les persones assistents. També cal destacar la valoració positiva 
que realitzen d’aquest, no només a manera d'aprofitament cognitiu, sinó també a 
escala emocional, com a ampliació i millora de les relacions socials, apreciat en 
l'ambient diari i la sensació de cohesió grupal i sentiment de pertinença al mateix. La 
puntuació menys alta observable s'aprecia en el apartat de l'adequació i comoditat de 
les instal·lacions. 

Seguidament mostrem el detall de l’enquesta: 
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CANVI D’INSTAL·LACIONS 

 

Al mes de novembre vam començar a fer servir les noves instal·lacions de la 
Fundació Rosa Mª Vivar, sofrint un petit canvi l'horari per adaptar-se a l'horari del 
transport públic. 

Es realitzen a partir de llavors de 16.15h-17. 45h i passa a denominar-G1 (gimnàstica 
mental 1) 

Pel que fa al tema de les instal·lacions tots estan d'acord  que el canvi va ser positiu. 

Després de la jornada de portes obertes realitzada per conèixer les noves 
instal·lacions i la campanya de difusió realitzada, augmenta el número de persones 
usuàries a aquests tallers ampliant d´aquesta  manera l'oferta. Es realitza un sorteig de 
10 places per  provar els mateixos de manera gratuïta durant un mes a les persones 
que acudeixin a les esmentades jornades. La situació queda de la següent manera: 

- G1: dimarts de 16: 15-17: 45h (el grup ja existent) 

- G2: dijous de 17: 30-19: 00h al que acudeixen  10 persones usuàries 

- G3: dijous de 10-11: 30 h al que acudeixen  4 persones usuàries 

- G4: dijous de 16: 30-18: 00 h al que acudeixen 4 persones usuàries 

Les persones afortunades després del sorteig es distribueixen en els grups G3 i G4 
durant el mes de novembre. Cal destacar que 2 d'elles decideixen continuar amb els 
tallers. 
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3.2.3. TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLÒGICA 

 

Aquest servei es va posar en marxa durant l’any passat (abril de 2018). Durant aquest 
darrer any 2019 s’han atès 6 pacients, amb un total de 25 visites efectives (sense 
comptar les anul·lades). 

 

El perfil dels pacients atesos 

Localitat de procedència: Reus 83%, Tarragona 17% 

Socis de l’entitat: Socis 83%, No socis 17% 

Gènere: Dones 83%, homes 17% 

Edat: Menys de 65 anys 50%, més de 65 anys 50%; Essent la pacient més jove de 55 
anys i la més gran de 82 anys 

 

Relació amb persona amb la malaltia: Marit/muller 83%, Fill/a 17% 

Persona amb la malaltia serveis AA: No usuaris 17%, Usuaris 83% -80% Centre de 
Dia, 20% Unitat de Memòria-. 

Convivència amb persona amb la malaltia: 100% conviuen 

Tipus de malaltia: 83% Malaltia d’Alzheimer, 17% Seqüeles Traumatisme 
cranioencefàlic (TCE) 

 

 

3.2.4. ALTRES ACTIVITATS DE GAIRE SOCIAL I CULTURAL 

 

OBRA DE TEATRE 

Dia: 11/1/2019 

Hora: 18.00h 

Lloc: Centre de Lectura . Sala Hortensia Güell 

Assistents:  familiars i usuaris 

Comentari: Va ser molt impactant. 

 

CALÇOTADA 

Dia: 20/3/2019 

De les 12.30 a les 15.30h 

Lloc: Ermita del Loreto  

Assistents: Cuidadors i familiars. 

Comentari: Vàrem sortir de la seu de l’Associació 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’empresa de transport Mestral 
COCEMFE va col·laborar. amb part del cost de transport , amb el programa Aire Fresc. 
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DINAR DE GERMANOR 

Dia: 11/12/2019 

Hora: 14.00 

Lloc: Restaurant Reus Deportiu 

Assistents: 41 persones (cuidadors, familiars i amics) 

Comentari: Aquest any es van rifar 12 obsequis, donats per diferents comerços i 
empreses, recaudant un total de 150,00 euros   
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4. ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LES PERSONES AMB TRASTORN 
NEUROCOGNITIU SAN RAFAEL 

 

Programa San Rafael. ara Lerin Nuerocognitive Program ¿Què serveis integra? 

 

PECIFF. Programa d’Estimulació 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 

 

Prevenció de la sobrecàrrega de la persona cuidadora professional  
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4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

4.1.1. Programa San Rafael, ara Lerin Neurocognitive Program. ¿Què serveis 
integra el Programa? 

 

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 LERIN NEUROCOGNITIVE PROGRAM (anteriorment i fins a mitat 
de l’any 2019 es denominat PROGRAMA SAN RAFAEL).  

 

El programa integra diferents serveis: Espai San Rafael (a finals de l’any 2019 passa a 
denominar-se Unitat de Memòria, en aquestes memòries conservem encara el nom de 
“Espai San Rafael), Centre Diürn Especializat en Alzheimer, Servei d’Ajuda a Domicili 

 

Objectius Programa d’Estimulació: 

 

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 Programa d’Estimulació 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.  
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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-. 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, 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. Programa d’Estimulació 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. 
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Instruments d’avaluació: 

- Test MMSE de Folstein 

- Test del Relotge de Shulman 

- Test ADAS, Test CAMCOG 

- Winsconsin Card Sorting Test (WCST) 

- Test Stroop 

- Test de las caras de Thurtone 

- Test Barcelona Revisado (TBR) 

- GDS Reisberg 

- Test de Reproducción de la figura compleja de Rey 

- Altres 

 

 

4.1.1.1.2. 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. 
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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. 

 

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

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

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

 

-Índex de Lawton: 

S'utilitza per valorar les activitats instrumentals de la vida diària de la persona. 

Els ítems que s'analitzen són: capacitat d'usar el telèfon, fer les compres, preparació 
del menjar (no s'entrevista als homes), cura de la casa (no s'entrevista als homes), 
rentat de la roba (no s’entrevista als homes), ús de mitjans de transport, responsabilitat 
respecte a la seva medicació i maneig dels seus assumptes econòmics. 

Cada ítem es subdivideix, al seu torn, en una sèrie d'apartats que poden ser puntuats 
amb un valor 0 o 1 punt. 

 

Les puntuacions fluctuen de la següent manera tenint en compte el sexe de la 
persona: 

En el cas de dones: 

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

 

En cas d'homes: 

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

 

 

4.1.1.1.4. Atenció emocional i tallers de Teràpia d’Estimulació Emocional 

 

Implantació d’aquesta teràpia al Programa al 2017, amb la formació de dos 
professionals del Programa, 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. Es tracta d'una teràpia no 
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farmacològica que ens permet sentir al voltant de 40 emocions positives tals com: 
orgull, satisfacció, responsabilitat, empatia, confiança .... Hem de tenir en compte que 
la riquesa emocional va disminuint amb l'avanç de les demències tipus Alzheimer així 
com la seva intensitat. Amb aquesta teràpia es tracta de crear diferents sessions en 
què mitjançant diferents elements i ambientacions es pretengui l'assoliment d'un 
objectiu emocional concret. 

 

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.  

 

Efectes reportats: 

- Permet sentir emocions "oblidades" 

- 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 

 

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. Cadascuna de les sessions té una durada aproximada de 60 minuts en els 
quals es pretén crear un clima de comoditat que permeti a l'usuari expressar-se de 
forma lliure, sense ser analitzat ni jutjat, presentant-se el monitor com un membre més 
del grup que interactua amb els altres i els va reconduint i acompanyant-los a sentir, 
introduint diferents elements tals com  vídeos, lectures, imatges, dinàmiques ... que 
permetin la consecució de l'objectiu emocional marcat per a cadascuna de les 
sessions. 

Grups homogenis. 
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4.1.1.1.5. Altres tallers terapèutics (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.  

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. 
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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. 

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.  
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- Reforçar les conductes positives en general. 
- Reduir l’estrès. 
- Reduir la deambulació. 

 
Organització i estructura d’una sessió de Musicoteràpia:  
 
Organització: Es fan grups de com a màxim uns 14 persones usuàries i els seiem els 
més actius amb els menys actius. 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 45 i 60 minuts. 
 
Estructura de la sessió: La sessió la dividim en sis parts. És molt importat seguir 
aquets passos, perquè la persona usuària  estigui orientada i pugui mantenir la 
concentració.    
 
1- Benvinguda: Se saludarà un per un a cada participant. Amb la cançó de benvinguda 
i el coordinador li pregunta què tal està.  
 
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. 
 

Les tècniques més  utilitzades són:  

- Relaxació 

- Moviments 

- Veu 

- Cant 

- Instruments 

- Ritmes 

- Dansa  

- Reconeixement auditiu 

- Música individualitzada  
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- Jocs musicals 

- Reminiscència 
- Llenguatge expressiu i comprensiu  

 
Realitzem les sessions segons el estat d’ànim de les persones usuàries, és a dir si es 
mostren actius proposarem activitats més mogudes i si es mostren apàtics proposarem 
activitats més relaxants.  
 
Es evident que el grau de dependència de la persona usuària influeix a la hora de 
decidir la tècnica a utilitzar. Amb persones amb grau de dependència lleu podem 
treballar fàcilment la discriminació auditiva, els ritmes, els  jocs musicals, etc., les 
persones usuàries  amb  major grau de dependència tenen unes necessitats distintes i 
hem de adaptar les activitats a les seves capacitats. 

Per  decidir el continguts  de la sessions es  valora els  diferents factors: Nivell  
cognitiu, emocional,  conductual  i funcional. Tenint  en compte   les  vivències  i  
gustos personals.    

 
Hi ha  persones usuàries que en ocasions es mantenen en segon pla i no interactuen, 
però es mostren observadores.   
 
Durant les sessions de musicoteràpia es manté un àmbit d’alegria i entusiasme, 
motivat per la música. Interactuen ballant malgrat les seves limitacions, tocant 
instruments, expressant les seves emocions, cantant i taral·lejant... 

 

Durant  les sessions de musicoteràpia utilitzem material creat pels  coordinadors/es 
amb els usuaris/es per  treballar els diferents aspectes;  la creativitat, la atenció, la 
estimulació auditiva, la motricitat fina, la praxis motora e ideomotora, la espontaneïtat, 
los ritmes, el llenguatge, la memòria. Etc. 

 
Tot això té una preparació prèvia per organitzar les sessions. Per conèixer els gustos i 
preferències de cada persona usuària  realitzem  una petita enquesta a ells i els seus 
familiars, a més també es necessari realitzar un feedback entre coordinador - usuari 
per poder extreure la informació necessària per personalitzar les sessions, crear un 
vincle afectiu i de confiança  que  permeti que la persona usuària estigui còmode, 
segur i tranquil. 
 
Preguntes realitzades a les persones  usuàries  son les següents :  

 Li agrada la música? 
 Quina és la seva  música preferida? 
 Quin és el cantant preferit, grup musical o compositor? 
 Quin és el seu instrument preferit? 
 Hi ha algun tipus de música que no t’agradi  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?   

 

Preguntes realitzades als familiars:  

 Gustos musicals de l’ infància  
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 Gustos musicals de l’adolescència/ joventut 
 Gustos musicals de la maduresa 
 Ha anat mai a un concert? A quins ha anat ? 
 Instrument preferit 
 Musica que no li agrada  
 Cançons amb significat per ell 
 Li agrada Ballar? Quin estil ?  
 On i amb qui li agrada ballar (festes , revetlles ...) 

 
 

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.  

 

Objectius generals:  

Millorar la qualitat de vida de les persones  usuàries  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 :  
Es  fan grups petits, com a màxim d’unes 16 persones usuàries  i els seiem amb els 
companys que més o menys tenen el mateix nivell tant cognitiu com físic. Utilitzem un 
espai amb el mínim d’interferències acústiques i ample. Si és possible mantenim 
sempre la mateixa sala per a facilitar l’orientació. Col·loquem a les persones usuàries 
en taules de quatre intentant tenir 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 a les persones usuàries 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 lloc. 
Realitzem treballs manuals setmanalment. En els què (pintem, enganxem, retallem, 
pleguem, polim, cosim, ganxet...). Sempre es presenten treballs adaptats al seu nivell i 
oferim dues opcions per que puguin escollir què realitzar. 
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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  

 
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 actius. 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 
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de la capacitat comunicativa de les persones amb demència. Concretament es treballa 
la comunicació, el llenguatge, tant expressiu com comprensiu a nivell oral i escrit, la 
pragmàtica verbal, la veu i totes aquelles funcions associades com poden ser les 
funcions executives, la memòria, l’atenció o la percepció.  

 

Tots els nostres usuaris realitzen una valoració neuropsicològica inicial,  per conèixer 
el seu perfil cognitiu, així com per fer un seguiment evolutiu del deteriorament. 

 

 

4.1.1.1.6. 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. 
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- 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. 

 

 

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 familiar 

 

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

 

Els objectius des de la vessant familiar persegueixen la proximitat amb el cuidador 
principal i amb diferents membres de la família, amb la finalitat de:  
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- Garantir una atenció professional de referència que escolti les demandes 
específiques sobre aspectes relacionats amb demències o sospites de 
deteriorament cognitiu. 

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

- Potenciar la implicació dels diferents membres de la família. 

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

 

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

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

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

 

Acompanyament i seguiment de casos 

El familiar viu en continu canvi degut a la naturalesa de la pròpia malaltia. 
L’acompanyament és una eina per a caminar amb el cuidador per a oferir-li suport, 
orientació i assessorament en el procés. Es realitza una escolta activa on poder 
detectar les necessitats que puguin aparèixer; així com, derivar a serveis especialitzats 
en cas que així es requereixi. Es realitzen visites domiciliaries, hospitalàries, trucades 
telefòniques, etc.  

 

Amb aquest servei es desenvolupa un servei de continuïtat en els casos de les 
persones que han assistit al Programa San Rafael i per diferents circumstàncies han 
cursat baixa.  

 

L’Associació ha realitzat un suport formal a aquestes famílies sense envair mai la 
llibertat del cuidador principal/família qui decideix voluntàriament si accepta aquest 
acompanyament que oferim.  

 

 

4.1.1.2. 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 



63 

 

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 

- 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. Servei d’Ajuda a Domicili i Banc d’Ajudes Tècniques 

 

Degut a les demandes de les famílies al 2016 l’Associació va decidir estendre el seu 
compromís amb la problemàtica derivada de la convivència amb l’Alzheimer i ha donat 
el pas d’implementar el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI, que possibiliti que qualsevol 
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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. 

- 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, 
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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. 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. 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 2019 s’han atès un total de 30 persones usuàries. S’han cursat 10 altes, 6 
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 
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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:  

 

34% Canvi al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (dins del propi Programa) 

33% Cursa baixa per centrar l’atenció al domicili 

33% La baixa és per altres causes, com són dificultats amb el transport o canvi a CD 
en plaça concertada. 

 

Seguidament mostrem el moviment d’usuaris durant l’any, i especifiquem altes i 
baixes: 
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4.2.1.2. PERFIL DE POBLACIÓ 

 

PERFIL DIAGNÒSTIC 

 

En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics dels usuaris de l’ESR.  

 

 

Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic dels usuaris es distribueix de la següent 
manera.  El 38% dels usuaris presenten un deteriorament cognitiu lleu, un  48% 
demència tipus Alzheimer, un 10% demència fronto-temporal, un 4% Parkinsonisme o 
alguna de les seves variants.  

 

PERFIL DEMOGRÀFIC 

 

Respecte al perfil de les persones que han acudit al servei, en qüestions de gènere, 
estat civil, procedència, edat, cohabitació i dependència reconeguda: 

 

La majoria de la població són homes, casats que resideixen a Reus i tenen entre 65 i 
74 anys, essent l’edat mitjana 74’67 anys. Sense reconeixement de grau de 
dependència i la meitat conviu amb la persona familiar cuidadora. 

 

Seguidament detallem tots els resultats per a tenir una visió més completa: 

- Gènere: 53% són homes i 47% són dones; 

- Estat civil el 57% són casats, 33% viudos, 3% solters, 7% separats 

- Procedència 77% són de Reus, 17% es traslladen d’altres municipis del Baix 
Camp i el 6% d’altres municipis de fora de la comarca. 
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- Grups d’edat: el 10% són menors de 64 anys, el 23% entre 65-69, 23% entre 
70-74 anys, el 20% estan entre l’interval de 75-79 anys, el 17% entre 80-84 
anys, i essent l’edat mitjana els 74’67 anys.  

- El 50% de les persones usuàries que han acudit al 2019 conviuen amb el 
familiar cuidador. Un 73,33% de les persones usuàries de l’Espai no tenen 
reconegut grau de dependència mentre que un 26,67% tenen reconegut grau I. 

 

Seguidament mostrem els gràfics de població: 
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CUIDADORS FAMILIARS 

 

Les persones cuidadores són principalment: fill/a, dona, casada, resideixen a Reus i 
tenen majoritàriament entre 40-49 anys, essent l’edat mitjana 58,40 anys. 

Detallem les dades per a tenir una visió més completa: 

 

Parentiu familiar: 43% espós/a, 50%fill/a; 7% altres 

Génere: 77% dones, 23% homes 

Estat civil: 87% casat/da, 7% separat/da, 6% solter/a i no hi ha persones viudes. 

Procedència: 60% Reus, 23% Baix Camp, 17% altres poblacions 

Grups d’edat: el 7% són menors de 40 anys, el 30% entre 40-49, 10% entre 50-59 
anys, el 23% estan entre l’interval de 60-69 anys, el 27% entre 70-79 anys, i un 3% 
són majors de 80 anys. L’edat mitjana  de les persones cuidadores és de els 58,40 
anys. 

El 50% de les persones cuidadores conviuen amb el seu familiar amb trastorn 
neurocognitiu. 
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4.2.1.3. ATENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA  

 

PERFIL DIAGNÒSTIC DE LA POBLACIÓ ATESA: 

En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics dels usuaris de l’ESR.  

 

Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic dels usuaris es distribueix de la següent 
manera.  El 38% dels usuaris presenten un deteriorament cognitiu lleu, un  48% 
demència tipus Alzheimer, un 10% demència fronto-temporal, un 4% Parkinsonisme o 
alguna de les seves variants.  
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Els resultats de l’avaluació neuropsicològica administrada als usuaris periòdicament 
està expressada per les puntuacions obtingudes en diferents test i mesures 
neuropsicològiques. 

 

En les següents gràfiques es mostren els resultats de 27 dels 30 usuaris que han 
passat per el Programa d’estimulació cognitiva i físic funcional al l’Espai San Rafael 
durant l’any 2019. Els 3 usuaris restants van causar baixa abans de la valoració anual.  

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

 

 

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 66% 
dels usuaris (29% obtenen una puntuació entre 35-30 punts, i 37% entre 29-25 punts). 
D’altra banda, observem que un 22% 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 8% 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-FAST1 de Reisberg. 

 

                                                           
1 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Stages (Reisberg) 



74 

 

 

Gràfica 2. Puntuacions de l’escala GDS-FAST  

 

En el gràfic es mostra que un 4% dels usuaris presenten un nivell de 2 de GDS-FAST,  
que correspon a un deteriorament cognitiu molt lleu amb mínima o lleu afectació en les 
AVD’s.  

 

També observem que el 15% 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 15% dels usuaris 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 33% 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 33% 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. 
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Tal i com podem observar en el gràfic, cap dels usuaris es situa en els nivell 1  de 
l’escala GDS-FAST, que es correspondria, amb un rendiment normal o amb un 
deteriorament cognitiu  molt lleu sense afectació de les activitats de la vida diària, o un 
GDS-FAST 7, que equivaldria a un dèficit cognitiu molt greu i el qual requereix 
l’assistència d’una altra persona per realitzar qualsevol activitat.  

 

 

4.2.1.4. ATENCIÓ I ESTUDI DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 

 

RESULTATS ESCALA BARTHEL 

 

 

 

De les 30 persones usuàries que han passat per l’espai San Rafael durant el 2019, 
podem observar que el 21% del grup són persones independents en el que respecta a 
les activitats bàsiques de la vida diària i un 42 % mostra una dependència lleu en una 
puntuació de 91 a 99 punts i un 33% de dependència moderada de 61 a 90 punts; i un 
4% una dependència severa de 21 a 60 punts, cap persona usuària té una 
dependència total en las activitats de la vida diària. 

Podem dir que hi ha un nivell alt de dependència lleu, molts dels nostres usuaris 
necessiten acompanyament i supervisió del cuidador en les seves activitats bàsiques 
de la vida diària.  
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RESULTATS ESCALA BLESSED 

 

 

A l’hora de valorar el test de Blessed es  mostra que existeix un nivell molt alt de 
persones  usuàries amb sospita de demència. 

Podem dir que un 80% ,la gran majoria tan sòls mostra una sospita de demència entre 
4 y 14 punts, en un 8% no mostra una demència significativa entre los 0  i 3 punts  i un 
12% de demència moderada.  

 

 

RESULTATS L’ESCALA DEL LAWTON 

A continuació, observem a la gràfica del grup que corresponen al índex del Lawton 
amb les puntuacions obtingudes que es divideixen segons el sexe per avaluar les 
activitats instrumentals de la vida diària.  

Gràfica 1 
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 A la  gràfica 1 corresponent als homes es pot apreciar en un 8% una dependència 
total; en 8% una dependència greu i en un 54%  una dependència moderada que 
oscil·la en una puntuació entre 2 i 3 punts i en un 15% mostra una dependència lleu de 
4 punts en les activitats instrumentals de la vida diària i en un 15% es completament 
autònom, el que indica que no necessita suport en  les activitats instrumentals, en una 
puntuació de 5 punts.  

Queda reflectit així que en aquest grup d’usuaris la major part del grup té una 
dependència moderada, i la resta  del grup és molt heterogeni. 

 

Gráfica 2 

 

En el cas de les dones, la gràfica numero 2 reflecteix que és un  grup molt  heterogeni 
quedant repartit en un 9% de persones usuàries amb una dependència total que es 
mesura en una puntuació entre 0 i  1 , un 37% de dependència greu que es mesura en 
una puntuació entre  2 i 3 , en un 9% mostren una dependència moderada  oscil·lant 
entre els 4 i 5 punts; per una altra banda un 36% amb una  puntuació entre 6 i 7 tenen 
una dependència lleu, en un 9% mostra que una autonomia total de les persones 
usuàries. 

 

 

4.2.1.5. TERÀPIA ESTIMULACIÓ EMOCIONAL (T2E) 

 

A l’Espai San Rafael al llarg de l'any 2019 s'han beneficiat d'aquesta teràpia un total 
de 30 usuaris amb GDS comprès entre 3-5. 

 

Es realitza amb una periodicitat de 1- 2 sessions per setmana en cada un dels 2 grups 
de fases lleus, 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 
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Hem de tenir en compte que en el 80% de les sessions s'han aconseguit els resultats 
previstos i s'ha arribat a la consecució de l'objectiu marcat, tenint en compte que hi ha 
persones emocionalment més rígides que els costa més expressar-se i involucrar-se 
en les sessions, però la resposta emocional sempre és positiva, cap d'ells manifesta el 
seu desgrat davant aquest tipus de teràpia. 

 

 

4.2.1.6. 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 2019, s’han dut a terme un total de 44 sessions. 

 

 

LOGOPÈDIA 

 

El grup d’usuaris de l’ESR se separa 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 adaptat a la seva 
patologia i/o grau de deteriorament cognitiu.  

 

Durant l’any 2019 s’han beneficiat del tractament logopèdic 30 persones. 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. 

 

De gener a mitjans de maig del 2019, es va realitzar de forma setmanal una sessió de 
logopèdia de mitja hora a un usuari de la Unitat de Rehabilitació Cognitiva.  

 

 

4.2.1.7. ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DE LA PERSONA 
CUIDADORA FAMILIAR 

 

En el gràfic 1 observem les puntuacions en l'entrevista de sobrecàrrega Zarit, 
administrada als cuidadors de les persones usuàries de l’ESR.  
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Gràfica 1. Resultats en el Entrevista sobre la càrrega del cuidador (de Zarit i Zarit). 

 

Com es pot observar en la gràfica 1 el 40% dels cuidadors obté una puntuació inferior 
a 47, indicant així absència de sobrecàrrega. Un 10% dels cuidadors puntuen entre 47 
i 55 punts, mostrant un grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 50%, 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 30 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 cinc 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.  
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Derivem als serveis competents i realitzem coordinació amb els professionals de 
referència (Centres Cívics, Consell Comarcal, Centre de Salut Atenció Primària, Cruz 
Roja, Unitat de Diagnòstic Pere Mata; PADES, Residències). Des d’aquest servei s’ha 
realitzat visita de coordinació amb els serveis especialitzats en demències del territori: 
Unitat de neurodegeneratives de l’hospital de Sant Joan, EAIA Trastorns cognitius, 
Hospital de dia Monterols (IPM), Geriatria Hospital de Sant Joan i PIUS Valls. 

 

 

4.2.1.9. ALTRES 

 

Obra de teatre: “El corazón no olvida. Una historia sobre Alzheimer” 

Dia i hora: 11 de gener de 2019 a les 11h (duració aproximada 1.30h) 

Lloc:  Centre de Lectura - Sala Hortensi Güell  

Assistents: 32 persones 

Comentari: L’activitat va ser proposada per la Federació d’Associacions de Familiars 
de persones amb Alzheimer de Catalunya (FAFAC) juntament amb l’Institut de Ciència 
i Teatre. 

En l’obra de teatre es realitzava una revisió bibliogràfica sobre la Malaltia d’Alzheimer i 
el seu transcurs al llarg de la història, des de que va ser tractada com una malaltia 
mental fins als últims avanços científics.  S’explicaven els diferents símptomes de 
cadascuna de les diferents fases de la malaltia i la dificultat d’acceptació de la seva 
existència en el camp científic i social.  

 

 

MEMÒRIA PROJECTE “DESEANDO CONOCERTE” 2019 

 

DURADA: aquest projecte es va iniciar el 8 de febrer i va finalitzar el 3 de maig. Va 
tenir una durada de 3 mesos. 

En aquest projecte hi han participat 16 usuaris/es de l’Espai San Rafael i 16 alumnes 
de 4rt d’E.S.O. del Col·legi La Presentació. En un inici participaven 19 usuaris de 
l’ESR però van haver-hi dues baixes i un usuari que no va voler seguir participant en el 
projecte un cop ja s’havia iniciat. Quan es va plantejar fer el projecte amb els usuaris, 
únicament una persona va decidir que no volia iniciar-lo.  

La durada del projecte va ser de 3 mesos, es va iniciar el divendres 8 de febrer de 
2019 i es va finalitzar el divendres 3 de maig de 2019 amb la visita dels alumnes del 
Col·legi La Presentació a l’Espai San Rafael. Durant aquestes setmanes s’han 
intercanviat un total de 4 cartes entre ells.  

Tant als usuaris com als alumnes i al professorat se’ls ha passat un qüestionari de 
satisfacció per avaluar la seva experiència al projecte. 

Avaluació dels usuaris per mitjà d’un qüestionari de satisfacció: Ítems valorats de 1 
(totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord): 

 

1. Participar en aquest projecte m’ha semblat interessant. 
2. M’agradaria mantenir el contacte amb la persona amb qui m’he escrit. 
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3. M’agradaria retrobar-me amb la persona amb qui m’he escrit. 
4. Crec que he tingut prou temps per conèixer a l’altra persona. 
5. M’he sentit bé amb els alumnes del Col·legi La Presentació. 
6. M’agradaria visitar als alumnes al seu col·legi per realitzar alguna activitat amb 

ells. 
7. La durada del projecte ha estat l’adequada. 

 

Els resultats del qüestionari dels usuaris han estat els següents: 

 

 

Avaluació de l’alumnat per mitjà d’un qüestionari de satisfacció: Ítems valorats de 1 
(totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord): 

 

1. Participar en aquest projecte m’ha semblat interessant. 
2. M’agradaria mantenir el contacte amb la persona amb qui m’he escrit. 
3. M’agradaria retrobar-me amb la persona amb qui m’he escrit. 
4. Crec que he tingut prou temps per conèixer a l’altra persona. 
5. M’he sentit ben acollit per l’Espai San Rafael. 
6. M’agradaria que els usuaris del centre vinguessin al col·legi a realitzar altres 

activitat. 
7. La durada del projecte ha estat l’adequada. 

 

Els resultats del qüestionari dels alumnes han estat els següents: 
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Avaluació del professorat per mitjà d’un qüestionari de satisfacció: Ítems valorats de 1 
(totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord): 

1. Participar en aquest projecte els ha semblat interessant a l’alumnat.  
2. El nivell de participació de l’alumnat ha estat alt.  
3. L’alumnat s’ha mostrat motivat durant la realització del projecte.  
4. La durada del projecte ha estat l’adequada.  
5. M’he sentit ben acollit per l’Espai San Rafael.  
6. Tornaríeu a repetir el projecte el proper curs?  

Aquesta enquesta l’ha contestat una mestra i en totes les afirmacions/preguntes 
següents ha puntuat 5. 

 

A més, tant als usuaris, com als alumnes i al professorat se’ls ha preguntat les 
següents qüestions: 

- Què és el que més t’ha agradat del projecte? 
- Canviaries alguna cosa del projecte? 
- Quins aspectes positius treus d’haver participat en aquest projecte? En treus 

algun de negatiu? 
- Us semblaria positiu i us agradaria realitzar més activitats conjuntes entre 

l’alumnat i les persones del nostre centre? En cas afirmatiu, de quin tipus? 
(manualitats, activitats musicals, etc.) 

 

L’opinió dels usuaris/es pel que fa al que més els ha agradat del projecte és variada: 
escriure una carta, sentir-se bé amb els alumnes, conèixer als nois, cantar amb els 
nois, xerrar amb ells, participar en el projecte i l’alegria del jovent. La majoria d’usuaris 
no canviarien res del projecte, una persona proposa repetir-ho amb persones més 
grans. Cap usuari troba aspectes negatiu a d’haver participat al projecte, com a positiu 
destaquen haver conegut als nois, haver passat una estona divertida amb ells i haver 
fet una nova amistat. Cal destacar que una persona no ha contestat a les preguntes de 
resposta oberta donat que no recordava la major part del projecte, una altra no va 
poder venir el dia de la trobada i li hagués agradat estar-hi present i a una altra li va 
semblar indiferent haver-hi participat. Quasi tots no s’imaginaven amb quin col·lectiu 
s’estaven escrivint, alguns pocs es pensaven que eren amics seus, persones de la 
seva mateixa edat o els usuaris de la sala 1. A 12 usuaris els agradaria participar en 
activitats amb els alumnes del col·legi (manualitats, activitats musicals, sortir a 
passejar i sortides culturals), als altres tres, no.  

La majoria de l’alumnat comenta que el que més els ha agradat del projecte és haver 
conegut a la persona amb la qual s’han escrit, no canviarien res del projecte. A alguns 
els agradaria continuar mantenint el contacte o haver fet durar més el projecte, així 
com també haver allargat la trobada a l’ESR. Quasi tots sabien que el col·lectiu amb el 
qual s’estaven escrivint era de persones grans amb demència, únicament una persona 
pensava que s’estava escrivint amb nens d’educació primària. A tots els agradaria fer 
més activitats amb el nostre centre, proposen manualitats, activitats musicals, teatre, 
sortir a passejar, repetir la trobada i visitar els nens d’educació infantil (una persona 
comenta que no seria positiu i no li agradaria fer més activitats conjuntes). 

Com a punt negatiu una persona comenta el poc espai que teníem el dia de la trobada. 
Aspectes positius que han tret els alumnes d’haver participat en aquest projecte: 

- Aprendre a respectar a tothom. 
- Haver conegut a gent nova a través de carta, haver-la ajudat i fer-la feliç. 
- Participar en una activitat amb un centre de persones amb Alzheimer. 
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- Diversió 
- Conèixer històries de la gent gran. 
- Passar un moment molt agradable amb persones amb Alzheimer. 
- Entendre millor com es sent aquest col·lectiu. 
- Millorar la comunicació. 

La mestra comenta que el que més li ha agradat del projecte ha estat que la trobada 
va ser molt emotiva i l’emoció que sentien els nens al moment d’escriure la carta. No 
canviaria res del projecte i no ha trobat cap aspecte negatiu. Com a aspecte positiu 
comenta el fet de conscienciar a l’alumnat de la realitat de la malaltia d’Alzheimer i 
d’aflorar sentiments. Li semblaria positiu fer més activitats conjuntament. 

 

AVALUACIÓ INTERNA DEL PROJECTE: 

Quan es va presentar aquest projecte als usuaris/es, va tenir una bona acollida 
excepte per una sola persona que es va negar a participar des d’un principi. Al llarg del 
procés les dificultats amb les quals ens hem trobat han estat les següents: 

- A l’hora d’escriure les cartes, hi havia persones que presentaven moltes 
dificultats per fer-ho de manera autònoma (per pèrdua de les habilitats 
relacionades amb l’escriptura o analfabetisme). S’havia d’invertir dos dies 
perquè tota la sala acabés d’escriure les cartes o era necessària la participació 
de dues monitores a la sala. Si algú no havia vingut o algun usuari mostrava 
dificultats d’audició, s’havia d’escriure la carta de forma individual en un altre 
moment.  

- Molts usuaris/es presentaven dificultats per recordar el projecte cada vegada 
que s’havia d’escriure una carta o llegir-la.  

- A algunes persones se les havia de guiar constantment perquè no se’ls acudia 
què podien escriure. 

- Les dificultats de memòria recent es veien reflectides també a l’hora de 
recordar què havien escrit a la carta anterior, això causava que es repetís el 
contingut de cada carta que escrivien.  

- A l’hora de llegir les cartes, alguns usuaris/es s’emocionaven pel fet d’haver-la 
rebut i un petit nombre d’usuaris mostraven indiferència. 

- Les dificultats de comprensió lectora i la poca flexibilitat cognitiva que alguns 
usuaris/es presentaven, ocasionaven malentesos a l’hora de llegir les cartes. 
Per exemple, el fet que un usuari del gènere masculí es posés en contacte per 
carta amb una persona del gènere femení, en ocasions s’interpretava com que 
a la dona de l’usuari no li agradaria que ell s’estigués escrivint amb una altra 
noia.  

- L’activitat de la papiroflèxia per crear els coloms els va agradar bastant a tots.  
- El dia del retrobament amb tots va ser molt emotiu. Ens vam reunir tots a sala 2 

de l’ESR per fer la benvinguda on es van presentar els usuaris/es i l’alumnat 
del col·legi. La manca d’espai per a tots va ser un obstacle ja que estava 
previst utilitzar la terrassa però feia mal temps. Després ens vam separar en 
dues sales, els alumnes del col·legi van cantar cançons, als usuaris/es els va 
agradar molt.  
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4.2.1.10.  RESULTATS ENQUESTES DE SATISFACCIÓ ESR 

 

Qüestionari contestat per les persones usuàries amb trastorn neurocognitiu que 
assisteixen a l’Espai: 
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Cal destacar, sobretot, que el nivell de satisfacció general per part dels usuaris/es de 
les diferents sessions i teràpies és molt alt, així com el resultat obtingut en els diferents 
aspectes relacionats amb el funcionament i equip terapèutic del ESR. 

Així mateix dir que el 100% dels usuaris/es coincideixen que se senten a gust i 
recolzats pels seus companys i que recomanarien el servei a altres persones. 

 

També se'ls facilita un qüestionari de satisfacció als familiars. Els resultats 
obtinguts són els següents: 
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Cal destacar que els resultats obtinguts en referència al funcionament del centre i les 
funcions dels professionals són els més alts. La majoria es mostren a favor de 
l'obertura del mateix els dimarts i dijous i, tot i que el percentatge és una mica menor, 
molts si farien ús del servei. Tots recomanarien el servei prestat per l'Espai San 
Rafael. 

 

4.2.1.11. ESPAI SAN RAFAEL. TALLER DE MEMÒRIA PER A PERSONES AMB 
ALTERACIONS COGNITIVES 

 

Població atesa 

Des d'aquest servei s'ha donat atenció a 9 persones durant l'any 2019. 

 

Perfil de la població 

El grup d'usuaris que es beneficien d'aquest servei és heterogeni en edat i gènere. El 
44,5% d'aquests correspon al gènere femení i el 55,5%, al masculí. Per una altra 
banda, la franja d'edat se situa entre els 61 i els 92 anys. En referència a la 
procedència el 90% resideixen a Reus, i un 10% resideixen a territoris del Baix Camp. 

 

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 20% dels 
usuaris/es presenten les funcions cognitives dins dels límits de la normalitat, un 50% 
presenten un deteriorament cognitiu lleu. Un 10% presenta una deteriorament cognitiu 
lleu associat al Parkinson i un altre 20% un trastorn cognitiu lleu secundari a un 
accident cerebrovascular.  

 

 

 

 

 



87 

 

Resultats 

Pel que fa els resultats de les proves neuropsicològiques es mostren de 8 dels 9 
usuaris, ja que un d’aquest va ser donat de baixa abans de la valoració. En els 
resultats de les proves es pot observar que en el test MEC, una prova de screening 
que mesura la gravetat del dèficit cognoscitiu i que ens permet fer un seguiment del 
curs dels canvis cognoscitius al llarg del temps, el 63% dels usuaris/es presenten una 
puntuació que se situa entre els 30 i 35 punts, indicatiu de no deterioració cognitiva, i 
el 37% restant puntuen entre 30-25 punts, indicant un deteriorament cognitiu lleu. 

D'altra banda, en l'escala GDS-FAST de Reisberg un 57% dels usuaris/es se situen en 
un nivell 1-2, puntuacions que corresponen amb una deterioració cognitiva molt lleu 
amb mínima o lleu afectació en les AVD’s, i un 43% restant se situen en un nivell 3, 
puntuacions que corresponent a un deteriorament cognitiu lleu amb afectació per a 
realitzar tasques complexes. 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 als usuaris, que sofreix Dany Cerebral Adquirit. 

 

 

ENQUESTA SATISFACCIÓ  

En finalitzar el mateix se'ls facilita un qüestionari de satisfacció, els resultats es 
mostren en la següent gràfica: 

 

 

Cal destacar que els resultats obtinguts en la mateixa sempre superen el 7 en tots els 
paràmetres consultats, sent la puntuació més alta la referida al personal de l'ESR, 
seguida de prop amb la cobertura d'expectatives. 
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Tots els usuaris/es afirmen que recomanarien el servei a altres persones. Pel que fa a 
l'horari la gran majoria estan d'acord amb el mateix, sent dos usuaris els que 
especifiquen que els agradaria que es realitzessin més tard i un altre comenta que li 
agradaria que durant l'hivern es realitzessin en horari de tarda i durant l'estiu a horari 
de matí.  

 

 

NOVES INSTAL·LACIONS 

Al mes de novembre es comencen a utilitzar les noves instal·lacions de la Fundació 
Rosa Mª Vivar. S'incorporen 4 nous companys i una de les persones usuàries fins al 
moment es passa al grup de lleus de l'ESR. 

Pel que fa a l'horari cal destacar que a partir de novembre per adaptar-se a l'horari del 
transport públic, mitjà utilitzat per la gran majoria de persones assistents, vam decidir 
avançar les classes un quart d'hora i realitzar-les de 15. 45h – 17. 45h. 

Pel que respecte al tema de les instal·lacions tots estan d'acord que el canvi ha sigut 
positiu. 

 

 

4.2.2. CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 

 

4.2.2.1.  POBLACIÓ ATESA 

 

El CDEA té 25 places. Durant l’any 2019 el servei ha atès a 52 persones. El  49% de 
les persones usuàries assisteixen al centre amb una intensitat diària, i el51% d’usuaris 
no assisteixen cada dia. El 74% assisteixen mitja jornada, principalment als matins, 
mentre que el 26% assisteixen jornada sencera. Amb la qual cosa, pel que fa a 
l’assistència del CDEA predominen els usuaris que no acudeixen al centre diàriament i 
que venen principalment a mitja jornada. 

 

Durant l’any 2019, s’han cursat 11 altes i 12 baixes. El motiu de baixa del servei ha 
estat majoritàriament, per ingrés a Residència amb un 37% dels casos; el 27% per 
èxitus de la persona usuària i un 18% per atendre exclusivament al domicili. Un 9% ha 
estat per ingrés hospitalari i un 9% 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 

 

  PERFIL DE L’USUARI/A 

 

PERFIL DIAGNÒSTIC 

Pel que fa el tipus de diagnòstic neurològic dels usuaris del CDEA es distribueix de la 
següent manera.  El 17% dels usuaris presenten un deteriorament cognitiu lleu, un  
61% demència tipus Alzheimer, un 6% demència fronto-temporal, un 2% 
Parkinsonisme, un 8% demència vascular/mixta, un 4% demència per Cossos de Lewy 
i un 2% altres tipus de diagnòstic.  

 

En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics dels usuaris del CDEA.  

 

 

PERFIL DEMOGRÀFIC 

 

L’usuari/a que acudeix al Centre de dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) és 
predominantment de gènere femení (59%) i prové en major mesura de Reus (79%). 
Tot i que cal fer èmfasi, que un 14% provenen de municipis del Baix Camp i un 7% 
d’altres comarques. El 64% són casats, el 29% són vidus, i el 4% són separats i un 3% 
són solters. L’edat mitjana dels usuaris és 77’8 anys, però cal destacar que un 37% 
són menors de 69 anys (sent el 16% menors de 64) i el 37% majors o iguals a 85 anys. 
65% conviuen amb familiar cuidador. 

 

A continuació, detallem les dades mitjançant l’ajuda dels gràfics següents: 
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LLEI DE FOMENT DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. GRAU I 
PIA. 

 

La majoria dels usuaris del CDEA tenen reconeguda una dependència moderada, grau 
I (30%), un 28% dels usuaris té reconeguda una situació de dependència severa, , 
grau II;  mentre que un 17% dels usuaris té reconeixement de gran dependència amb 
un grau III. 

Del total d’usuaris atesos durant el 2019, un 25% no tenen valoració del grau de 
dependència o no tenen la resolució d’aquest reconeixement de grau. 

 

A continuació detallem valoracions de les persones usuàries del CDEA, segons les 
resolucions derivades dels barems establerts per la llei de foment de l’autonomia i 
atenció a la dependència: 
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Dels usuaris/es que tenen PIA tancat, un 80% gaudeix Prestació Econòmica Vinculada 
al CDEA i un 13% cobra Prestació Econòmica per cuidador no professional. Hi ha un 
7% de persones amb PIA que han obtingut una incompatibilitat en alguna de les 
prestacions a les que optaven. 

 

 

 

 

PERFIL DEL CUIDADOR/A 

 

El cuidador familiar de la persona que ve al CDEA és principalment: la parella (51%), 
de gènere femení (70%), casat (84%) i resident a la ciutat de Reus (75%), cal remarcar 
que un 25% acudeixen de fora del municipi. La mitjana d'edat de la persona cuidadora 
és 62 anys. Sent el grup majoritari d’edat dins de l’interval de 50 a 59 anys (39%), 
seguit de la franja d’edat de 60-69 anys (23%) i dels 70-79 anys (14%). Una dada a 
destacar, es el fet que un 62% dels cuidadors conviuen amb el seu familiar amb 
malaltia. 
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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/es 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/es. 

 

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 grups, 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 48 dels 52 usuaris/es que han passat pel 
programa durant l’any 2019. 

 

En algunes proves no s’ha pogut avaluar a tots els usuaris donat el nivell de dèficit 
cognoscitiu que presenten o bé a que han cursat baixa del centre abans de realitzar la 
valoració neuropsicològica. 

 

En la gràfica 1 podem observar les puntuacions obtingudes en el test MEC.  
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Gràfica 1. Resultats en el test MEC. 

 

En aquesta prova els resultats es corresponen a 34 dels usuaris, la resta de persones 
usuàries no han pogut ser avaluats donat al nivell cognoscitiu que presenten, o bé 
perquè han estat altes recent o han cursat baixa abans de la valoració. 

 

Como podem observar a la Gràfica 1, els usuaris presenten una gran variabilitat en les 
puntuacions obtingudes en el test MEC. Un 12% dels usuaris obtenen  puntuacions 
superiors a 30 punts. 

 

El 18% dels usuaris/es obté una puntuació entre 25 i 29 punts, indicatiu d’un nivell de 
deteriorament cognitiu molt lleu; un 20% obté puntuacions entre 20 i 24 punts, indicant 
així un nivell de deteriorament cognitiu lleu; un 12%, puntuacions entre 15 i 19 punts, 
indicatives d’un nivell de dèficit cognoscitiu moderat; el 20% obté puntuacions entre 10 
i 14 punts, indicatives d’alteracions moderadament severes i, per últim, un 18% obté 
puntuacions inferiors a 10 punts, equivalents a un nivell de dèficit cognoscitiu sever 
corresponent a una fase avançada de la malaltia. 

 

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

 

 

                                                           
2 Global Deterioration Scale – Functional Assessment Staging 
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Gràfica 2. Puntuacions GDS - FAST 

 

Tal i com podem observar en el gràfic, cap dels usuaris es situa en els graus 1 i 2 
d’aquesta escala, que es correspondria amb un rendiment normal o amb un 
deteriorament cognitiu  molt lleu sense afectació de les activitats de la vida diària. 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 4% 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 21% dels usuaris se situa a l’estadi 5, corresponent a un dèficit 
cognitiu moderadament greu que sol associar-se a la fase moderada de la malaltia i en 
el que gradualment disminueix l’autonomia en la realització de les activitats avançades 
i instrumentals de la vida diària. En molts casos, observem usuaris que es troben entre 
els dos graus de deteriorament, tot i que els hem inclòs al grup on més s’identificaven.  

 

El 62% dels usuaris/es ha obtingut una puntuació de 6, corresponent a un 
deteriorament cognitiu sever en el que la persona és depenent en la realització de les 
activitats bàsiques de la vida diària. 

 

Per últim, el 13% dels usuaris/es 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. 
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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.  

 

 

4.2.2.4. ATENCIÓ FISIOTERÀPIA 

 

L’àrea físic funcional està gestionada per un fisioterapeuta i una terapeuta ocupacional 
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 passarel·la-escales-rampa i/o realitzen bicicleta estàtica/pedals. El 
tractament individualitzat es realitza segons conveniència i afectació que presenti 
l’usuari/a, aplicant les tècniques de fisioteràpia més adequades. 

 

Instruments de valoració* Les escales amb asterisc s’administren en els casos de 
deteriorament cognitiu avançat. 

 

 Escala Categòrica del Dolor 
 *Escala de valoració del dolor en persones amb demència avançada (PAINAD) 
 Valoració de la postura corporal 
 Balanç Articular (BA) i Balanç Muscular (BM) 
 *Escala Ashworth 
 Valoració de la resistència aeròbica (escala MRC) 
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- Escala Tinetti 
- Short Physical Performance Battery 
- *Test de Control de Tronc (TCT) 
- Escala de Risc de Caigudes (J. H. Downton, 1993) 
- Tabla de Capacitats Psicomotrius 

 

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, d’aquesta manera les activitats s’adaptaran al nivell físic i cognitiu 
del grup, i de forma individual segons les necessitats de la persona. 

 

Els objectius plantejats en els tractaments físic funcionals tenen com a finalitat afavorir, 
fomentar i millorar les funcions dels usuaris a nivell físic, cognitiu, funcional, emocional 
i social. Per a l’assoliment d’aquests es realitzen cada dia sessions grupals de 
psicomotricitat i activitat aeròbica, amb una durada total de 30 – 45 minuts. Les 
sessions de tractament individual es realitzen periòdicament, tenint cada usuari una 
sessió de tractament de 30 minuts com a mínim, 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 són els següents: 
Escala de Tinetti, balanç articular, balanç muscular i nivell de capacitats psicomotrius. 

 

El centre de dia especialitzat en Alzheimer ha comptat amb un total de 52 usuaris. Els 
valors de les gràfiques següents corresponen a les valoracions realitzades a 45 
usuaris/es que presenten un diagnòstic compatible amb la demència tipus Alzheimer. 
Un 13,4 % de la població correspon al grup d’usuaris dels quals no s’ha pogut obtenir 
dades actualitzades, per baixes en les quals no s’ha pogut passar l’avaluació anual. 
Les gràfiques es basen en el 86,6% restant de la població. 

 

Gràfica 1. Escala Tinetti  
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L’escala Tinetti està composta per dos apartats: equilibri (màxim 16 punts) i marxa 
(màxim 12 punts), sumant un total de 28 punts. A major puntuació obtinguda, menor 
risc de caigudes.  En la gràfica 1 s’observa que un 55,5% dels casos ha obtingut una 
puntuació per sota de 19 la qual indica un alt risc de caigudes; un 31,1% dels usuaris 
presenten una puntuació entre 25 i 19, resultat que suggereix un problema en l’equilibri 
i/o en la marxa, per tant podríem considerar que el risc de caigudes es moderat; i un 
11,1% de la població valorada té una puntuació entre 26 i 28, indicant un bon equilibri i 
marxa, amb un baix risc de caigudes. A un 2,2% de la població no se li va poder 
administrar aquesta escala degut al avançat deteriorament cognitiu que presentava. 

 

L’augment en el risc de caigudes depèn de diversos factors que poden ser tant 
intrínsecs de la pròpia persona, els quals valora l’escala Tinetti, com extrínsecs del 
voltant de la persona (il·luminació, terres lliscants, obstacles o terreny irregular…). Els 
factors intrínsecs de la persona dependran de: la postura, la mobilitat articular, la 
potencia muscular, l’equilibri, la percepció del seu esquema corporal, la coordinació, 
les capacitats sensitives i cognitives. Per això, és important treballar com abans millor 
totes aquestes àrees per mantenir activa a la persona, reduir el risc de caigudes, evitar 
la immobilitat i millorar el seu estat de salut. 

 

Gràfica 2. Balanç Articular 

 

 

La gràfica 2 mostra els resultats del Balanç Articular (BA) tenint en compte la mobilitat 
activa de tot el cos en global. El BA es la valoració del rang de moviment articular a 
nivell de extremitats superiors e inferiors, i a nivell de columna vertebral. En base a les 
dades obtingudes, observem que més del 50% dels casos presenta un balanç articular 
funcional, amb el qual la persona pot realitzar les seves activitats de la vida diària. Un 
35,5% de la població ha obtingut uns resultats de balanç articular adequat, sense 
dèficits del moviment articular; i el 7% restant el presenta limitat, suposant un 
impediment per portar a terme les activitats quotidianes (caminar, menjar, vestir-se…). 
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Gràfica 3. Balanç Muscular 

 

 

El balanç muscular es valora mitjançant l’Escala Daniels, aquesta escala puntua de 0 a 
5 la potencia muscular que presenten els músculs 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. 

 

Tot i que l’escala Daniels puntua cada múscul de forma analítica, les dades recollides 
en aquesta gràfica han sigut classificades en base a les puntuacions predominants 
que té cada persona.  

Com podem observar, la majoria de la població valorada presenta unes puntuacions 
entre 5/5 i 4/5 en gran part dels grups musculars valorats, de manera que poden 
realitzar moviments amb certa contra resistència. Els casos en els quals existeixen 
valors de 3/5 o inferiors (realitzen el moviment en contra de la gravetat o el realitzen 
parcialment) acostumen a ser aquells on les persones es troben en fases molt 
avançades de deteriorament cognitiu. 
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Gràfica 4. Capacitats Psicomotrius 

 

 

Les capacitats psicomotrius es valoren amb l’ajuda d’una taula realitzada per l’àrea 
físic-funcional, en ella s’avaluen diferents àrees que tenen en compte el nivell cognitiu i 
motor com: la coordinació espai-temporal, la coordinació òcul-manual, la motricitat fina, 
la consciencia sobre l’esquema corporal, les capacitats sensoperceptives i les 
capacitats cognitives durant l’activitat física. En base al nivell de dificultat de la 
consecució dels exercicis que treballen cada àrea, s’administra una puntuació de 0 (la 
persona no és capaç de realitzar l’exercici) a 3 (la persona és capaç de realitzar 
l’exercici més difícil), de manera que la puntuació final pot arribar a un màxim de 21 
punts. El nivell de capacitats psicomotrius segons les puntuacions totals obtingudes els 
classifiquem en: Molt baix (0 a 3 punts), Baix (4 a 10 punts), Moderat (11 a 17 punts), 
Alt (18 a 21 punts). 

 

En la gràfica 4, podem observar que gran part de la població té un nivell baix de 
capacitats psicomotrius; depenent del nivell de capacitats psicomotrius s’adapten les 
sessions grupals de psicomotricitat. La capacitat per realitzar exercicis de menor o 
major dificultat en les diverses àrees dependrà de les capacitats motores i cognitives 
de cada persona. En la població amb un nivell molt baix de capacitats psicomotrius, es 
treballa en sessions individuals, donada la poca participació e interacció en les 
sessions grupals. 
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4.2.2.5. ATENCIÓ I ESTUDI DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 

 

RESULTATS ESCALA BARTHEL 

 

Podem observar que el percentatge de AVD bàsiques que observem en un 6% és 
totalment independent i no necessita de tercers per poder realitzar qualsevol activitat 
bàsica. 

 

En un 2% trobem als usuaris que mantenen l’autonomia però que necessiten la 
supervisió y guia d’una tercera persona per portar de forma correcta aquestes 
activitats. 

 

El segueix en un 31% els usuaris de dependència moderada. És a dir, que aquestes 
persones mantenen una certa autonomia, però necessiten i depenen de tercers per 
realitzar correctament les seves activitats bàsiques, tot i que participen de forma activa. 

 

En un 50% observem una dependència severa, això vol dir que els usuaris participen 
d’alguna manera simbòlica en l’activitat, però no ho fa ja de forma activa per si sol. 

 

Finalment observem que un 11% 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. Depenent així per a tot d’una o dues terceres persones.  
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RESULTATS ESCALA BLESSED 

 

A l’hora de valorar el test d’Blessed podem observar en un percentatge molt petit 2%, 
trobem que mantenen una absència de demència en unes puntuacions de 0 i 3 punts. 

 

En un 60% reflecteix que ja existeix una sospita de demència, en una puntuació 
d’entre el 4 i 14 punts i finalment ja apreciem en un 38% que sí que hi ha una 
demència ja moderada o fins i tot més severa, que oscil·la entre els 15 i 28 punts. 

 

Així doncs aquest gràfic ens informa que en el CDEA durant aquest any 2019 hem 
atés a persones amb una demència ja significativa, on es reflecteixen canvis 
importants en l’execució de les activitats diàries (tant bàsiques com instrumentals), 
canvis d’hàbits del dia a dia i canvis en la personalitat i conducta.  

 

RESULTATS 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 una altra de 
dones. 
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La primera gràfica correspon a la dels homes i es pot apreciar que en un 10% són de 
dependència moderada, ja que es manté entre els 2 i 3 punts. El segueix en un 25% 
les persones que tenen una dependència greu, el que vol dir que amb prou feines 
realitzen alguna activitat instrument i sempre acompanyada. Amb un percentatge de 
65% trobem que aquest 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 ni d’autonomia lleu de les activitat instrumental. 

 

En la següent gràfica trobem la valoració de les dones. En la seva gran majoria, 
concretament en un 89% podem observar que tenen una dependència total. En un 4% 
pateixen una dependència greu i tan sols en un 7% mantenen una dependència 
moderada, on encara són capaços de mantenir alguna activitat instrumental per elles 
mateixes encara que necessiten supervisió o suport d’una tercera persona. Reflectint 
així que durant aquest any en el CDEA no hem tingut usuàries femenines que tinguis 
una dependència lleu o siguin realment autònomes en totes les àrees de les activitats 
instrumentals.  
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Seguint aquestes estadístiques es formen diferents grups d’usuaris depenent de les 
necessitats que tingui cada persona i així realitzar exercicis / teràpies enfocades a les 
activitats bàsiques, instrumentals o avançades que es poden practicar per mantenir o 
fomentar aquestes necessitats. 

Per això es treballen teràpies enfocades a l’alimentació, vestimenta, higiene personal i 
neteja, mobilitat funcional, totes aquestes per que fa les activitats bàsiques.  

En quant a les activitats instrumentals li orienten en activitats més complexes, com 
seguretat viària, orientació per l’entorn, hàbits saludables, cura de salut, procediments 
de seguretat i resposta, reciclatge, maneig de diners, reconeixement d’aliments, 
costura, cuinar, neteja, “tasques de llar”, reeducació d’ajudes tècniques… 

Sobre les activitats avançades, es treballa la jardineria, temes enfocats a viatges (amb 
catàlegs), jocs d’oci… 

També remarcar que es treballa sempre intentar fer mobilitat al membre superior 
(activa o passivament) amb les activitats anteriorment comentades o en cas que no 
puguin, es duran a terme a través d’exercicis de motricitat fina/gruixuda. Sempre 
enfocades per mantenir una major mobilitat funcional per al dia a dia.  

 
 

4.2.2.6. TERÀPIA D’ESTIMULACIÓ EMOCIONAL 

 

S'han beneficiat un total de 20 usuaris amb GDS comprès entre 5-6. 

Es realitza amb una periodicitat de 1 sessió a la setmana al grup de moderats, fase 
intermèdia de la malaltia. 

Els resultats obtinguts són: 

- Major cohesió grupal 

- Més confiança en si mateixos 

- Major llibertat d'expressió i empatia entre companys 

- Major comunicació interpersonal 

- Més alegria, millor humor i major cooperació grupal 

- Major expressió no verbal positiva 

 

Hem de tenir en compte que en el 80% de les sessions s'han aconseguit els resultats 
previstos i s'ha arribat a la consecució de l'objectiu marcat, tenint en compte que hi ha 
persones emocionalment més rígides que els costa més expressar-se i involucrar-se 
en les sessions, però la resposta emocional sempre és positiva, cap d'ells manifesta el 
seu desgrat davant aquest tipus de teràpia. 

S'observa que en GDS avançats no apareix la verbalització de l'emoció objectiu però 
sí que s'observa una expressió no verbal més positiva al final de la sessió. 

 

Els resultats qualitatius durant les sessions reflecteixen els següents efectes:  

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

- 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.  

 

 

4.2.2.7. ALTRES 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 2019, un total de 46 usuaris s’han beneficiat del programa i han dut a terme 
un total de 248 sessions. 

 

MUSICOTERÀPIA 

Al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2019 s’ha portat a 
terme aquesta teràpia amb persones usuàries/as amb GDS-4 i 5 (sala terapèutica 1) i 
GDS-6 i 7 (sala terapèutica 2) també tenim en compte el seu estat anímic i conductual. 
A continuació detallarem més específic: 

- Número de sessions realitzades de Gener 2019 a Juny 2019: han estat 102; 2 
sessions setmanals pel matí  i 2 sessions  setmanals per la tarda en cada grup. 

- Número de sessions realitzades de juliol 2019 a Agost 2019: han estat 72; 4 sessions 
setmanals pel matí  i 4 sessions  setmanals per la tarda en cada grup. 
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- Número de sessions realitzades de Setembre 2019 a desembre 2019: han sestat 68; 2 
sessions setmanals pel matí  i 2 sessions  setmanals per la tarda en cada grup. 
Com podeu observar hem nomenat diferents canvis en la quantitat de sessions 
realitzades durant la setmana. Creiem que seria positiu augmenta les sessions, ja que 
aprofitaven i gaudien molt. Però posteriorment observem que realitzar la  teràpia en 
excés pot disminuir els efectes beneficiosos de les persones usuàries . 
 

- Número total de sessions realitzades durant tot l’any: 242 
- Número de persones beneficiades durant tot l’any: 52 

 

Àrea cognitiva 

 
 
A les sessions realitzades durant tot l’any: un 96% de les sessions hem treballat 
llenguatge, memòria, atenció, concentració i orientació. Un 66% de les sessions hem 
treballat les gnòsies i un 36% la praxis.  
Mitjançant la música podem treballar els diferents termes d’una forma lúdica i divertida.   
 
Àrea físic-funcional 
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Durant tot l’any hem treballat: un 26,41% de les sessions hem treballat l’equilibri i la 
marxa. És un percentatge baix en diferencia dels altres ítems, perquè hi ha una 
dificultat física en el grup en general i són reticent a activitats en bipedestació. Un 
52,28% de les sessions treballem la coordinació i un 64,15 % treballem la psimotricitat.  
 
Àrea socioemocional i conductual 

 
 
Durant les sessions observem molts beneficis per facilitar la comunicació i els usuaris 
es mostren més comunicatius tant 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 amb  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 de satisfacció de les persones usuàries  en les sessions de 
musicoteràpia passem una petita enquesta, on fem les següents preguntes:  

1-Gaudeix de l’activitat de musicoteràpia?   
2-Durant les sessions de musicoteràpia et sents tranquil/a? 
3-Durant les sessions de musicoteràpia et sents segur? 
4-T’agrada participar en les sessions? 
5-T’agrada comunicar-te amb els teus companys?  
6-En les sessions et sents content?  
7-T’agradaria que no es fes musicoteràpia? 

 

Totes les preguntes són simples i amb l’ajuda d’una resposta tancada SI o NO. Perquè 
les puguin entendre i  seguir sense problemes.   
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L’enquesta es va realitzar desprès d’una sessió de musicoteràpia i 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% de les persones 
usuàries que tenen una resposta negativa. És degut a les respostes de algunes 
persones usuàries que responen que no gaudeixen i no vol continuar responent, això 
succeeix perquè tenen grans dificultats d’audició i/o comprensió del llenguatge. 
 
Com podeu veure en el gràfic un 1,50% de les preguntes no han estat respostes i això 
es degut  a la negació per part usuari/a en respondre. 

 

 

LABORTERÀPIA 

Al Centre Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2019 s’ha portat a terme 
aquesta teràpia amb usuaris/as amb GDS-4 i 5 (sala terapèutica 1) i GDS-6 i 7 (sala 
terapèutica 2) també tenim en compte el seu estat anímic i conductual. A continuació 
detallarem més específic: 

 

- Número de sessions realitzades de gener 2019 a desembre 2019: han sigut 212; 2 
sessions setmanals pel matí  i 2 sessions setmanals per la tarda. 

- Número total de sessions realitzades durant tot l’any: 212 
- Número de persones beneficiades durant tot l’any: 52 

 

Amb aquests tallers es treballa les diferents capacitats i habilitats de cada persona 
usuària. Semblen passos molt senzills però en moltes ocasions són grans reptes. 
Veure el resultat final d’aquestes manualitats per ells suposa un augment de motivació, 
autoestima i satisfacció per seguir participant cada dia.  

 

Podem observar com millora l’atenció i  la coordinació viso-motora. 
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Durant els tallers podem veure molts beneficis per facilitar la comunicació i les 
persones usuàries es mostren més comunicatives tant a nivell 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.  
 
Els que tenen dificultat per compartir els diferents materials a l’hora de treballar es 
mostren més respectuosos en aquet àmbit.    
 
En definitiva tots els tallers han sigut totalment positius. S’ha creat un ambient de 
treball distès i s’han produït moments de complicitat, tant entre les persones usuàries 
com amb el professional durant les sessions. 
 

 

ESTIMULACIÓ SENSORIAL 

 

Al Centre Especialitzat en Alzheimer (CDEA) durant l’any 2019 s’ha dut a terme 
aquesta teràpia amb usuaris/es amb GDS-4 i 5 (sala terapèutica  1) i GDS-6 i 7 (sala 
terapèutica 2) també tenim en compte el seu estat anímic i conductual. A continuació 
els detalls: 

 

- Número de sessions realitzades de gener 2019 a desembre 2019: han seguit, 2 
sessions setmanals pel matí i 2 sessió  setmanal per la tarda. 

-  
- Número total de sessions realitzades durant tot l’any: 200 
- Número de persones beneficiades durant tot l’any: 52 

 
Valoració  
Fent una valoració mediant l’observació, veiem com a través de la vista, el tacte i l’oïda 
ells mostren més sensacions  i  perceben molt millor la 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. Sobre l’olfacte veiem que és 
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. Gairebé més de la 
meitat de les  persones usuàries senten desconfiança i malestar en aquesta situació.            
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Durant tot l’any hem treballat aquesta teràpia: com podreu observar en el gràfic un 
30,19% de les sessions hem treballat l’oïda, un 30’19% l’olfacte, un 32’08% el tacte, un 
41’51% la vista i un 20’75% el gust. Aquest últim, com podeu observar, és un 
percentatge baix en diferència als altres ítems, perquè hi ha diferents usuaris/es que 
no poden o no han de menjar alguns aliments per així evitar 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.  

 

Durant l’any 2019, 3 usuaris del CDEA s’han beneficiat de les sessions individuals de 
logopèdia. La durada d’aquestes són de 30 o 45 minuts en funció de les necessitats de 
l’usuari, la periodicitat és d’una vegada a la setmana. 

 

A partir de l’agost, es va començar a realitzar logopèdia en petit grup (2-3 persones) al 
CDEA els divendres. Els grups són de màxim 3 persones, les sessions tenen una 
durada d’1 hora, una vegada a la setmana. 

 

 

4.2.2.8. ATENCIÓ D’INFERMERIA I ASSISTENCIAL 

Aquestes memòries d’infermeria tracten dades de 52 usuaris/es 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.  
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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 telefònica, o bé amb visites al domicili del usuari/a segons grau d’urgència. 

 

Les dades han sigut amb un 31%  visites al domicili de l’usuari/a amb el seu familiar i 
amb un 69% 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: 8% d’usuaris/es 

Sense úlceres: 92% d’usuaris/es 



114 

 

 

 

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 8% 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 12% 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 56% dels usuaris/es presenten incontinència urinària i el 44% dels 
usuaris/es presenten continència urinària. El 19% presenten incontinència fecal i el 
81% 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 22% dels 
usuaris/es van tenir en algun moment un episodi d'hipertensió que es va resoldre 
sense problema. El mateix va succeir amb el 8% que van patir hipotensió, la resta, el 
71%, 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, 4% dels usuaris/es van sofrir hiperglucèmies i un 0% 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 17% 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 83% 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 40% 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 podologia del centre. En el 2019 en el centre han necessitat d'aquest 
professional el 58% 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, sabates, 
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etc.. ) per a poder realitzar de manera correcta una bona higiene corporal. El 12% 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 10% de persones que presentaven 
la simptomatologia corresponent. 

- Infecció d'orina: es van detectar en el 39% de persones símptomes urinaris.  

- Estrenyiment: es van administrar enemes al 4% 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 40% dels usuaris/es 
han presentat en algun o un altre moment aquest tipus de trastorn. També, 46% 
d’usuaris/es han presentat agressivitat i irritabilitat. Quan detectem els símptomes ens 
posem en contacte amb els familiars, s’observa si al domicili també apareixen i es 
valora com afrontar-ho.  

 

Urgències  i  derivació 

Si es produeix alguna urgència en el centre s’actua segon protocol establert. En totes 
les ocasions que vam tenir urgències vitals es va tenir bona coordinació de tot el 
personal. En aquest any hi ha hagut el 6% d’usuaris/es  amb risc vital, qui va precisar 
d’atenció del 112. 

 

Respecte a derivacions: enguany hi ha hagut un 15% 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, degut a que 
utilitzen el serveis de la seguretat social i ho fan a través del seu metge de capçalera. 

 

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.  
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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 48% dels usuaris/es prenen 
medicació en el centre durant el desdejuni, el menjar o el berenar. Així mateix, el 40% 
dels usuaris/es van precisar d'algun tractament agut de forma puntual. 

 

 

 

 

Tipus de medicacions 

Especifiquem a la gràfica següent la medicació que ens resulta més significativa al 
nostre col·lectiu específic. Tots els usuaris/es del centre tenen pautat un tractament 
farmacològic, destaquem al gràfic els medicaments més característics.  
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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 seguim utilitzant si cal coberts adaptats (plats, culleres, gots), 
deixem el temps necessari perquè la persona pugui menjar “al seu ritme”, també 
deixem oli, vinagre, sal… perquè ells/elles mateixos/es 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). També, 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). 

 

ALTRES ÀPATS: ESMORZAR I BERENAR 

També hem continuat realitzant el “Bufet de l’esmorçar/berenar” 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…  
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Cal remarcar que hem incorporat galetes amb fibra, de civada, integrals i sense 
sucres... el pa integral, oli d’oliva extra, varietat de sucs sense sucre, fruita natural, 
melmelades sense sucre... 

 

 

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. 

 

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, 
intoleràncies, al·lèrgies: 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: 60%. Se li ofereix a aquell usuari/a que no presenta cap dificultat per 
deglutir ni mastegar. 
 
Dieta triturada: 30%. És destinada a tots els usuaris/es que presenten major dificultat 
per mastegar, fabricar el bol alimentari i/ o empassar-ho, a més comentar que aquests 
triturats són especials perquè no són igual, ja que aquestes persones tenen diferents 
patologies, cirurgies, al·lèrgies.. 
 
Dieta hiposòdica: 10%. Se li ofereix a la persona que té hipertensió. 
 

Remarcar que al centre sempre fomentem l’autonomia, la majoria de les persones 
usuàries mengen de forma autònoma, amb tan sols un 20% amb necessitat de ser 
assistida cent per cent (ser alimentada en boca). 

 

Aquest any hem introduït: llavors de chía i de lli daurat, pol·len, fruits secs, pipes de 
carbassa i gira-sol, lecitina de soja, llevat de cervesa, germen de blat, omega 3, àcid 
fòlic, turó... en els postres també fomentem que els iogurts siguin naturals o almenys 
no tinguin cap tipus de colorats afegits, raó per la qual li posem mel, cacau natural, 
edulcorant natural... el que la persona prefereixi -ella tria i l’hi posa-, la fruita també és 
natural.  

 

Aquest any hem començat a introduir algunes variacions en l’alimentació, sent aquesta 
més focalitzada en persones amb demències o altres patologies neurocognitives, ja 
que està demostrat que aquests nutrients són beneficiosos per al col·lectiu. Durant 
l’any 2020 seguirem treballant en aquesta direcció.  
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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 17% dels cuidadors/es obté una puntuació inferior 
a 47, indicant així absència de sobrecàrrega. Un 36% dels cuidadors/es puntuen entre 
47 i 55 punts, mostrant un grau de sobrecàrrega lleu, i l'altre 47%, 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. 

 

 

4.2.2.11. ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR 

 

S’ha donat suport a 52 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 
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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 

 

Activitat: “Taller teòric-pràctic, aplicació de la metodologia Montessori en 
l’Alzheimer”  

Dia: 31/01/2019 

Horari: De 11h a 12.30h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Professionals de l’associació i usuaris/es del centre. 

Comentari: A traves de la Federació d’associacions de malats de Alzheimer (FAFAC), 
va vindre al centre, Ana Orti (treballadora social), formada en metodologia Montessori, 
amb l’objectiu de poder compartir entre nosaltres materials de la metodologia 
Montessori i gaudir amb els usuaris moments molt especials.  

 

 

Activitat: “Taller de Dansateràpia”  

Dia: 4/03/2019 

Horari: De 11.30h a 12.30h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Professionals de l’associació i usuaris del centre. 
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Comentari: A traves de la Federació d’associacions de malats de Alzheimer (FAFAC), 
va vindre al centre, Marina Rojas Valladolid (especialitzada en Dansa Contemporània), 
formada en pedagogia de la dansa, qui va compartir un taller de dansa on va oferir 
benestar emocional a tots els usuaris. 

 

 

Activitat: “Activitat intergeneracional - BATUKADA”  

Dia: 14/03/2019 

Horari: De 9.30h a 11h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Alumnes de quart de primària, usuaris del centre i voluntaris. 

Comentari: Alumnes de l’escola General Prim de Reus ens van visitar per compartir 
amb els usuaris una Batukada. Van cantar varies cançons, i van ballar junts. Va ser 
una trobada intergeneracional molt bonica, on les emocions dels nens i dels nostres 
usuaris van estar a flor de pell. Experiència per a repetir. 

 

 

Activitat: "Berenar a l'aire lliure" 

Data: 2/04/2019 

Horari: 16h a 18h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Assistents: Usuaris, equip professional del centre i tres voluntaris de la Caixa. 

Comentari: Els voluntaris de la Caixa, ens van visitar per compartir amb els usuaris 
diferents moments i activitats. Vam anar a berenar i a jugar a la petanca i altres 
activitats lúdiques. Vam passar una tarda molt agradable i en bona companyia, vam fer 
activitat física en el circuit de màquines al parc que es troba al costat del centre i per 
finalitzar i agafar forces berenem tots junts a l'aire lliure. 

 

 

Activitat: "Visita dels Clowns URV" 

Data: 6/04/2019 

Horari: 10h a 12h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Assistents: Usuaris, equip professional del centre  

Comentari: Els usuaris van poder gaudir de l'actuació dels Clowns URV, alumnes de la 
universitat que es dediquen en el seu temps lliure a fer riure a qui ho necessita, 12 
pallassos disfressats, ens van fer passar per uns moments divertits i molt emotius. 

Hi va haver molt bona predisposició i interès de tots els assistents a l'actuació, 
moments emocionants al poder observar als usuaris com reien i gaudien de 
l'esdeveniment. 
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Activitat: “Activitat intergeneracional – Viatge de la dansa”  

Dia: 6/06/2019 

Horari: De 15:00h a 15.30h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Alumnes de cinquè de primària, usuaris i professionals del centre. 

Comentari: Alumnes de l’escola Mowgly de Reus ens van visitar per compartir amb els 
usuaris/es un recital de la vida de la ballarina de Reus “Roseta Mauri”. Durant 
l’actuació van cantar diverses cançons, recitant la biografia de la ballarina. Els alumnes 
van transmetre molta il·lusió fent-la arribar a tots els usuaris/es.  

 

 

Activitat: “Activitat intergeneracional – escola Sant Pau”  

Dia: 7/06/2019 

Horari: De 9:30h a 10:30h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Alumnes de cinquè de primària, usuaris i professionals del centre. 

Comentari: Alumnes de l’escola Sant Pau, ens van visitar per poder ensenyar diferents 
balls que havien assajar amb esforç durant molt de temps. 

Vam poder compartir balls tradicionals i moderns, després els usuaris /es van voler 
cantar i ballar cançons amb ells, sent uns moments molts emotius per a tots, on les 
emocions estaven a flor de pell. Al finalitzar els alumnes vam voler donar un regal que 
havien fets amb molta il·lusió regalant als usuaris/es, una grulla amb un missatge 
d’ànims i d’afecte.  

 

 

Activitat: “Activitat intergeneracional – escola Sant Pau”  

Dia: 12/06/2019 

Horari: De 10:00h a 11:00h  

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Alumnes de sisè de primària, usuaris i professionals del centre. 

Comentari: Alumnes de l’escola Sant Pau, ens van visitar per poder ensenyar diferents 
balls que havien assajar. 

Ells balls eren creats i personalitzats per cadascun dels alumnes. Van realitzar cinc 
balls que representaven cadascuna de les emocions bàsiques, por, alegria, tristesa, ira 
i amor. 

Les persones usuàries del centre van mostrar molt d’afecte i entusiasme cap als nens i 
nenes, cantant i ballant tots junts. 

Per finalitzar la sessió l’alumnat va voler representar una obra de teatre quedant molt 
contets per l’experiència tan  bonica que havien viscut. 
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Activitat: Visita a l'escola Pompeu Fabra de Reus per explicar que és l'Alzheimer 

Dia: 27/11/2019 

Horari: 9: 30h-10: 30h 

Lloc: Escola Pomepeu Fabra Reus 

Assistents: Ananda García Gómez (Psicòloga del centre de dia especialitzat en 
Alzheimer) i alumnat de quart de primària. 

Comentaris: Un professional de l'associació va acudir per petició de l'escola Pompeu 
Fabra per explicar de prop que és l'Alzheimer i la importància que tenen els més petits 
a l'hora d'estar amb persones amb demència. 

Va ser uns moments molt emotius per la curiositat i interès que vam transmetre per 
conèixer més sobre aquesta malaltia. 

 

 

“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. 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 15 familiars-cuidadors, 
la majoria d'usuaris conviuen amb el seu cònjuge i són la parella de l’afectat. 

Un 67% de les persones que han contestat l’enquesta utilitzen el servei fa més d’un 
any. 

 

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 2019 
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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 equipament i 
confortabilitat 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. 

 

Un altre tipus de qüestions que s'han realitzat, són les següents: 

 

- Coneix el "Consell Assessor’’?  

65% de les persones que van respondre a l'enquesta no coneix que és el “Consell 
Assessor” i la resta, el 35% el coneix i com és el funcionament d'aquest.  

 

- Participa o l’interessaria participar en el consell assessor?  

Un 13% mostra interès o ja hi participa. 

 

- Coneix el grup psicoeducatiu per a cuidadors familiars?  

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.. 
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- Coneix el servei d'Atenció Individual Psicològica?  

53% de persones familiars cuidadores coneix el servei. 

 

- Acudir al centre ha evitat l'ingrés del seu familiar en una residència.  

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

  

- Recomanaria vostè aquest servei? 

92%de les persones que van respondre a l'enquesta, si que oferirien a altres persones 
acudir al Centre de Dia Especialitzat d'Alzheimer si ho necessitessin. 

 

En conclusió posem en manifesta que seria necessari donar més informació als 
familiars- cuidadors dels serveis que realitza l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix 
Camp, com per exemple el servei d'atenció individual psicològica als familiars- 
cuidadors, també que existeix un grup psicoeducatiu per a cuidadors que poden 
assistir i explicar què és el “Consell Assessor”. 

 

 

4.2.3. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

 

4.2.3.1. POBLACIÓ ATESA 

 

Durant l’any 2019 s’han atès a 19 persones en el seu domicili i en l’entorn domiciliari. 

S’ha de dir que hi ha persones que han sigut beneficiaries de diferents serveis, si 
comptabilitzéssim els diferents serveis com a persones serien d’aquesta manera 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 19 beneficiaris. Es a dir; 
per exemple, la persona realitza dins del seu pla de tractament estimulació cognitiva i 
servei d’higiene, en aquest cas per a descriure el perfil en les memòries no hem 
duplicat cap dada de la mateixa persona, així com, certs serveis puntuals que s’han 
realitzat, si ha sigut la mateixa persona, únicament la hem comptabilitzat en una ocasió. 

S’han realitzat 6 altes i 11 baixes durant l’any. El moviment de l’any segon servei 
s’expressa al gràfics a continuació. 
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Les altes i les baixes durant l’any: 

 

 

Respecte el servei d’estimulació, s’han cursat 2 altes i 5 baixes; respecte el servei 
d’acompanyament, s’han cursat 3 altes i 4 baixes i 1 servei puntual ( 1alta / 1baixa ); 
respecte el servei d’higiene, no s’han cursat noves altes i hi ha hagut 1 baixa. 
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Els motius de la baixa dels serveis han estat: 

 

Els motius de baixa del SAD han sigut molt variats: principalment (17%) cuidador 
principal al domicili, èxitus, ingrés en residència i no adaptació al servei. Els altres 
motius són: canvi cap a un Centre residencial, canvi al Centre de Dia Especialitzat en 
Alzheimer, Ingrés a un altre centre diürn convencional, o altres alternatives (8%). 

 

 

4.2.3.2.  PERFIL DE POBLACIÓ 

 

Usuari/a SAD 

 

PERFIL DIAGNÒSTIC  

En la gràfica podem observar els diagnòstics mèdics dels usuaris del SAD. 
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Pel que fa el tipus de diagnòstic dels usuaris es distribueix de la següent manera. El 
50% dels usuaris presenten demència tipus Alzheimer, un 25% Epilèpsia i un 25% 
Parkinsonisme. 

 

PERFIL DEMOGRÀFIC 

Les persones usuàries presenten majoritàriament trastorn neurocognitiu tipus 
Alzheimer o altres tipus de demència (89%), resideixen al Baix Camp (47%) , un 32% 
resideix a la comarca del Baix Camp, i un 21% en altres comarques del voltant. Les 
persones beneficiàries del serveis són principalment de gènere masculí (53%), són 
persones casades (47%),  i la majoria tenen 85 anys o més (32%). L’edat mitjana de 
les persones beneficiàries és de 79 anys. El 38% 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 les 19 persones 
beneficiàries d’aquest any 2019: 
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134 

 

 

 

 

Persona cuidadora SAD 

 

La major part de persones familiars cuidadores de referència són la parella sentimental 
amb un (79%), la majoria resideix a Reus (48%),  de gènere femení (84%), l’estat civil 
de les persones familiars referents és d’estar casades (74%) i l’edat mitjana és de 66,1 
anys. El grup d’edat majoritari és d’entre 50 i 69 anys (52%).  El 74% de les persones 
cuidadores familiars cohabiten amb la persona amb trastorn neurocognitiu beneficiària 
dels serveis. 

 

Tota la informació es detalla en les gràfiques següents. 
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4.2.3.3. SERVEIS REALITZATS 

 

Serveis realitzats 

Seguidament mostrem la proporció del nombre de serveis de cada tipus que s’han dut 
a terme, sense tenir en compte les hores dedicades a cadascú. 

 

 

 

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 2019, comptabilitzant les hores directes d’atenció en el domicili s’han realitzat 
1.970’5 hores, desglossades de la següent manera:  
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- S’ han realitzat un total de 682 hores de servei d’higiene portades a terme al 
llarg de l’any. 

- S’han realitzat un total de 114 hores de servei d’estimulació cognitiva portades 
a terme al llarg de l’any.  

- S’han realitzat un total de 962 hores de  servei d’acompanyament portades a 
terme al llarg de l’any.  

- S’han realitzat un total de 208 hores de servei de teràpia ocupacional portades 
a terme al llarg de l’any.  

- S’han realitzat un total de 4 hores de servei de SAD puntual portades a terme al 
llarg de l’any.  

 

 

 

4.2.3.4. BANC D’AJUDES TÈCNIQUES 

 

Durant l’any 2019 seguim treballant en el projecte “Banc d’ajudes tècniques”, on 
tractem que les famílies que ja no necessiten les ajudes tècniques que havien comprat 
per les necessitats dels seus parents, les cedeixin a l’Associació i des d’aquí nosaltres 
gestionem les seves ajudes als usuaris que les necessitin en les seves cases. 

 

Mantenim gestionant el material mitjançant un contracte a les ajudes tècniques entre 
nosaltres i la família que rep aquest material. On la família que rep l’ajuda es 
compromet a respectar el material i tornar-lo un cop ja no ho facin servir. Deixant una 
fiança de manera simbòlica que es retornarà un cop retornin el material deixat. Hauran 
de pagar el desplaçament del material si fos necessari l’ús d’un mitjà de transport 
adaptat, facilitant la col·laboració de l’ortopèdia Sans de Reus i el mateix familiar que 
rep l’ajuda haurà de pagar el transport i muntatge (en cas de ser un llit articular...).  
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Ajudes tècniques rebudes 2019:  

- 2 Cadires de rodes normal: amb roda petita i adaptada amb rodes petites, amb 
pales i braços                                              

- 1 Cadira de roda gran normal. 
- 2 Caminadors. 
- 1 Llit articular. 
- 1 Matalàs antiescares. 
- 1 Cadira de dutxa. 
- 1 Alça WC. 
- 1 Matalàs viscoelàstica. 
- 1 Triangle potenciador de llit. 
- 1 Protector de matalàs. 
- 1 Pijama amb cremallera posterior. 
- 2 Coixins antiescares. 
- 1 Sabates sense estrenar “ortopèdics” 
- 1 Cabestrell 

 

Alguns d’aquests materials que generalment utilitzem en el centre són els caminadors 
o cadira de rodes normal (sobretot per fer transferències del transport al centre), però 
també de forma puntual s’han cedit a les famílies i després l’han tornat, ja sigui per un 
dia o varis. A més un del coixins antiescares també els fem servir al centre de forma 
habitual si algun usuari ho necessita i l’altre està cedit a una família, al igual que el llit 
articular, el matalàs viscoelàstic i el triangle potenciador del llit. Les altres ajudes 
tècniques les tenim emmagatzemades al centre per a qualsevol tipus de necessitat 
que pugui sorgir. 

 

A més seguim amb el “Programa d’acompanyament i assessorament” en els 
domicilis que ho necessitin. Aquest programa el segueix realitzant el tècnic 
d’adaptacions en domicili que és la terapeuta ocupacional. Aquest servei es realitza 
quant un familiar requereix d’un assessorament en el domicili, que pot ser perquè 
l’habitatge no estigui ben adaptada o no sigui prou funcional per a la persona afectada. 
En aquest cas la terapeuta ocupacional es desplaça fins al domicili i analitza l’estat 
funcional de la mateixa. Generalment les àrees que més necessiten adaptar són el 
bany i el dormitori. 

 

El passos a seguir en el programa és avaluar el domicili i informar la família dels 
canvis que es necessitin fer. Seguidament si la família està d’acord ens posem en 
contacte amb l’ortopèdia si cal, per explicar-li tot l’informe adaptatiu perquè finalment 
es realitzaran els canvis necessaris. Al llarg de l’any 2019 al programa 
d’acompanyament i assessorament, han estat 8 els familiars que s’han beneficiat. 

 

Seguim mantenim l’acord verbal de col·laboració entre l’ortopèdia/farmàcia Gerard 
Sans del barri Gaudí de Reus (Tarragona) i nosaltres. Amb els beneficis de poder 
obtenir un 10% de descompte en les ajudes tècniques, fèrules… que necessitin els 
nostres usuaris. 

 

A més com innovació aquest any, hem fet el primer tom de contacte amb l’empresa 
“Fornós Lladó S.L” fornosllado@tinet.org situada a la carretera del Pla, 200 Nau 7, 
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Valls (Tarragona). On ja hem realitzat la primera instal·lació en una llar d’una persona 
usuària del nostre centre d’un puja escales. Aquest tipus de demanda cada vegada és 
més sol·licitada per els familiars.  

 

 

4.2.3.5. RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 

 

Les puntuacions obtingudes que es reflecteixen a la gràfica són una ponderació 
mitjana del total de valoracions obtingudes en les enquestes. S’ha obtingut les dades a 
partir de 5 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 4 mesos i fins més d’un 
any. 

Les persones que han contestat són principalment conjugues de la persona amb 
trastorn neurocognitiu, totes conviuen i són els 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, les més altes, amb 
una puntuació de 10 punts, refereixen a la satisfacció d’atenció, tracte i actitud directa 
al domicili, la opinió a l’atenció i seguiment telefònic i a la informació general; també a 
la rapidesa amb la que s’atén la consulta de les persones familiars i des de que es va 
sol·licitar el servei,   i l’accessibilitat al professional. L’empatia competència tècnica i el 
tracte i actitud també han rebut la màxima puntuació. 

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 valoracions que superen els 9 punts són la majoria, destacant la puntualitat, horari 
i compliment de l’horari (9,8), la satisfacció general, d’organització i funcionament i del 
pla de treball (9,6). També en la valoració de l’impacte del servei en la persona familiar, 
ja que també amb una puntuació de 9,8 sobre 10, es valora que ha millorat el seu estat 
d’ànim i està més motivat. 

Les puntuacions entre 8 i 9 punts fan referència la satisfacció de l’horari del servei. 
L’atenció a través de correu electrònic i en la millora de l’estat de salut general de la 
persona familiar cuidadora. Són valoracions positives pel que fa a l’impacte del servei 
en les persones beneficiàries i el seu entorn.  

Les puntuacions inferiors a 8 punts només s’hi inclou la percepció de que la persona 
familiar cuidadora es dedica més temps a sí mateixa, amb la puntuació més baixa 
(7,75 punts). 

 

S’han realitzat altres qüestions sobre el coneixement de serveis adreçats a persones 
cuidadores que també ofereix l’entitat. Són respostes binaries (Si-No) o no 
contestades. 

- S’ha preguntat si es coneixia el Grup Psicoeducatiu per a cuidadors/es, amb un 
resultat d’un 40% de les persones que han respost que han dit que No; un 40% que Sí 
i un 20% 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 60%, un 20% no ha respòs i un 20% 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 7 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. 
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4.2.4. TALLERS D’ESTIMULACIÓ A ALTRES TERRITORIS  

 

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 el qual va dirigit a una població amb certes dificultats 
cognitives i funcionals i que no tenen la facilitat  de vindre al nostre centre especialitzat 
en teràpies cognitives. Aquest nou  format facilita que els habitants de Vilaplana 
puguin gaudir de les teràpies que oferim des de l’Associació. 

La durada del projecte en un principi proposa que les sessions es realitzin durant l’any 
2018 i 2019 amb una continuïtat, però durant el curs són les pròpies persones usuàries 
les que demanen un descans durant els mesos d’estiu que posteriorment es  prolonga 
fins a  principis de 2020 degut a un canvi de govern a l’ajuntament del poble. 

Durant  el 2019 el taller té una duració de 6 mesos -de Gener a juny ambdós inclosos-. 
Les sessions es realitzen tots el dimarts i dijous d’11.00h a 13.00h del matí. En el  
taller es treballa l’ estimulació cognitiva, les activitats de la vida diària, psicomotricitat, 
laborteràpia i diferents jocs d’estimulació cognitiva i memòria. 

Es evident  un resultat de gran satisfacció per part de les persones usuàries del taller i 
dels seus familiars ja que queda reflexada en la pròpia assistència i en les reunions 
que la monitora crea dintre del propi grup per fer la valoració de les activitats. Podem 
afirmar que la mitja mensual d’assistència és de 32 persones. No hi ha hagut cap alta 
en la durada del curs, però si, dos baixes en l’últim mes, a conseqüència de problemes 
personals. 

De les persones usuàries assistents al taller el 70% són dones i el 30% són homes 
d’entre 80 i 90 anys d’edat. Totes són persones viudes i viuen soles,  el 14 % té una 
necessitat d’assistència a domicili per una empresa externa degut al nivell de 
dependència. 

Podríem dir que són persones que es coneixen molt bé entre elles i compten amb un 
gran  recolzament  per part del veïnat, l’ajuntament  i els propis familiars. 

Respecte a les dificultats cognitives i funcionals, un 43% de les persones usuàries 
tenen diagnosticat un deteriorament cognitiu  lleu , un 14% pateix Parkinson i el 43% 
usuaris/es  assisteixen per exercitar la memòria. 

Respecte a funcionalitat, el 14% té dificultats  de mobilitat degut a una malaltia de 
deteriorament  muscular amb necessitat d’ajuda d’ un familiar que l’acompanyi a 
l’entrada i a la sortida del taller. La resta, en aquet cas, el 86% , tot i tenint una edat 
avançada, mantenen un nivell d’autonomia molt elevat. 

Respecte al nivell d’estudis acadèmics el 71% de les persones usuàries tenen 
escolaritat  bàsica, el 14% té un cert nivell d’estudis acadèmics i un 14% manca 
d’escolaritat i s’apropa a l’analfabetisme. Totes són persones molt participatives i 
mostren predisposició davant les activitats, existeix molt bon feedbaak entre la 
monitora  del grup i entre les mateixes persones usuàries; això facilita la feina  al 
monitor i ajuda a crear un bon ambient de treball  en les sessions terapèutiques. 
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4.2.5. 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 del any 2019 s’han programat un total 51 sessions, de les quals s’han portat a 
terme 30 (58,8%), realitzant com tractament principal “massatge d’esquena” en gran 
part de les sessions, donat que és la zona que presenta major sobrecàrrega muscular 
en els professionals tractats. 

 

 

4.2.6. FORMACIÓ PLANTILLA DEL PROGRAMA 

 

Taller teòric-pràctic " Aplicació de la metodologia Montessori amb malalts 
d’Alzheimer " 

31/1/2019  

Ponent: M Anna Ortí treballadora social de l'Associació de Gavá 

Organitza: FAFAC 

Assistents: 4 treballadadors/es  
Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer Reus 
 
 
"Conocimiento y habilidades en el manejo de la comunicación con el paciente 
con deterioro cognitivo " 
Del 4 al 17 de març 
CREA Alzheimer y otras demencias 
On-line 
Assistents: 10 treballadors/es 
 
 
“II Jornada de geriatria: eines d’avaluació i tractament del pacient geriàtric” 
Barcelona 
8 de març 2019  
Organitza: Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia  
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Baleares 
(Barcelona)  
Assistents: dos treballadors/es 

En aquestes jornades es van tractar diversos temes relacionats tant amb la fisioteràpia 
como amb la teràpia ocupacional en l’àmbit geriàtric, per exemple: ajudes tècniques, 
exercici terapèutic, la categorització del risc de caigudes, etc. 
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Curs Bàsic Basale Stimulation “Curso básico de Basale Estimulación” 
Organitza: Dengra's Formación. Murcia 
2,3 i 9 de març 2019 
Ponent: Raquel Soriano Rico, pedagoga terapèutica i formadora de estimulació basal 
Assistents: tres treballadors/es 

 

 

“Aromacología (psicologia dels aromes)”: que és l’aromacología, beneficis dels olis 
essencials, com utilitzar els materials necessaris per introduir l’aromacología en les 
sales. 

Data: 18/04/2019 

Horari: 9.30h a 10.30h 

Lloc: Centre diürn Especialitzat en Alzheimer (Formació interna) 

Ponent: Ananda García Gómez 

Assistents: sis treballadors/es 

 

 

"Aprender a gestionar emociones durante el proceso de cuidar " 

Del 1 al 14 de juliol 
CREA Alzheimer y otras demencias 
On-line 
Assistents: 13 treballadors/es 

 

 

La diabetis i l’obesitat modifiquen el metabolisme 

Data: 12 de Juliol del 2019 

Lloc: Hospital Sant Joan de Reus, unitat de l’institut d’investigació Sanitària Pere 
Virgili 

Assistents: Blanca de la Cruz, Natalia Virgili  

Comentari:  

Benvinguda a càrrec de Silvia des de la Marató que ens explica sobre el funcionament 
procediment que realitza  la marató un cop recaptats tots el fons.  També fa un petit 
incís informant que aquest any s’investigaran les malalties minoritàries.  

Xerrada sobre la diabetis i com afecta al nostre metabolisme, impartida pel Doctor 
Joven investigador de la unitat de Recerca Biomèdica de Reus.   

Finalment I la ponent MªJose de la unitat d’investigació Sanitària Pere Virgili per 
explicar el funcionament i maquinaria que fan servir per la investigació. 
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Seminari tècnic sobre alimentació de textura modificada. “Estratègies de millora 
per la presentació dels plats”. 

Dia: 20 de setembre 2019 

Horari: 9.30h a 13.30h 

Lloc: Fundació Alicia. Barcelona 

Comentari: 

Aquesta formació va consistir en donar eines i estratègies, per a millorar l'acceptació 
de l'alimentació dels usuaris/as i incidir positivament en la qualitat dels menús i 
per tant a la prevalença de la malnutrició. 

Ponent: Nutricionista, cuinera de la Fundació Alicia. 

Assistents: Ananda García Gómez, Ana Belén Betra Santacruz. 

 

 

“Teràpia amb nines” 

Data: 26 de Octubre 2019 

Horari: 9h-17h 

Lloc: Escola ArteSants Barcelona 

Assistents: dos treballadors/es, Sandra Muñoz i Elena Sicilia 

Comentari: 

Realitzem curs de teràpia amb nines, en l’escola ArteSants, un lloc petit però acollidor. 
La formació va ser dirigida per la professional Núria Carcavila. 

Els objectius d’aquesta formació és dotar als assistents de les competències i habilitats 
interpersonals i el compromís necessaris per comprendre e implantar l’ús terapèutic de 
les nines en la atenció a les persones amb Demència. 

Ens explica com entendre i com aplicar tècniques de comunicació efectives per 
interactuar des de la sensibilitat i construir una relació empàtica amb la persona amb 
demència. Ens expliquen el desenvolupament de les sessions en grup o individual. 

Va ser un curs molt interessant i didàctic, molt recomanable. 

 

 

4.2.7. ALTRES FORMACIONS 

 

TALLER DE MEMÒRIA INTENSIU PER A EMPRESES 

 

DATA: 18 i 19 de desembre de 2019 

LLOC: Centre Terapèutic (Av. d’Antoni Planas i Marcà, 13 Reus) 

HORARI: 17-19h (4 hores en total) 

ASSISTENTS: 39 persones 
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PROFESSIONALS: Blanca de la Cruz Anglès, Neuropsicòloga i Vanessa Porteiro Rei, 
Educadora Social.  

 

COMENTARI:  

Els tallers de memòria intensius per a empreses van dirigits a tots aquells col·lectius 
empresarials que tinguin una inquietud per aprendre diferents tècniques que li 
permetin potenciar les seves capacitats cognitives i l’agilitat mental. 

  

Les estratègies de memorització que s’obtindran d’aquesta formació, es poden utilitzar 
com a una eina de millora que permet potenciar les capacitats mnèsiques, aptituds 
relatives a la memòria, aplicables al dia a dia en l’entorn laboral o en la vida 
quotidiana. 

  

Els tallers es duen a terme amb grups reduïts i amb dues sessions de dues hores 
cadascuna. Els participants disposaran de dossiers propis i individualitzats i gaudiran 
d’un mètode basat en diverses dinàmiques i activitats grupals. 

  

Els talleres de memòria intensius per a empreses van iniciar-se per primera vegada al 
mes de desembre de 2019.  

 

 

RESULTATS 

 

L’escala likert puntuava cadascun dels apartats en una escala de 1 a 7, essent 1 gens 
i 7 moltíssim. A partir de l’escala de satisfacció es van obtenir els resultats següents:  

 

Pel que fa la satisfacció amb el contingut va ser valorat per un 18% amb moltíssima 
satisfacció, un 45% amb molta, un 27% amb bastanta, un 6% amb bé i un 3% amb 
suficient.  

   

 

4.2.8. PORTES OBERTES I TRASLLAT DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ LERIN 
NEUROCOGNITIVE PROGRAM I NOVES INSTAL·LACIONS 

 

Portes Obertes 

26, 27 i 28 de setembre de 2019 

 

Vàrem fer petits grups de persones i es feia una visita guiada per les instal·lacions. 
Van ser tres dies molt emocionants. Vàrem tenir més de 1000 visitants.  
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NOVES INSTAL·LACIONS: 

Data canvi TALLERS DE MEMÒRIA: 4/11/2020 

Data canvi CDEA: 20/12/2010 

 

Definitivament vàrem traslladar-nos abans que s’acabés l’any, anomenant a les 
instal·lacions noves  

 

CENTRE TERAPÈUTIC PER A PERSONES AMB ALZHEIMER I UNITAT DE MEMÒRIA 
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5. ÀREA FORMACIÓ. ALUMNES DE PRÀCTIQUES 

 

 

"Pràctiques externes curriculars del grau de psicologia, Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Tarragona" 

Data d’inici: 4/2/2019 

Data de finalització: 25/5/2018 

Hores realitzades: 180 

Horari de les practiques: dilluns, dimecres de 15.30 a 19h, dimarts, dijous i divendres 
de 9.30h a 12h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Alumne/a: Marta Cabrero Martí 

Tutor/a: Ananda García Gómez 

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. 

 

 

"Pràctiques externes curriculars del grau de Educació Social, Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Tarragona" 

Data d’inici: 9/1/2019 

Data de finalització: 30/4/2019 

Hores realitzades: 180 

Horari de pràctiques: Dilluns a Divendres de 9h a 13h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Alumne/a: Julia Petra Font de Rubinat  

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. 
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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 del grau d’educació social, Universitat Rovira i 
Virgili(URV) Tarragona.  

Data de inicio: 11/12/2018  

Data de finalització: 1/5/2019 

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 ha 
realitzat l’acompanyament i el seguiment del treball interdisciplinar d’un grup d’alumnes 
d’educació social. Els estudiants van poder contextualitzar i obtenir informació de 
l'entitat, amb l’objectiu de dissenyar i crear material centrat en la persona per poder 
utilitzar-ho en les sessions de reminiscència en el centre de dia Especialitzat en 
Alzheimer. 

  

 
“Pràctiques externes curriculars d'atenció soci sanitària a persones al domicili, 
institut municipal de formació i empresa Mas Carandell, Reus” 

Data d'inici: 24/6/2019 

Data de finalització: 28/7/2019 

Hores realitzades: 180 

Horari de les pràctiques: de Dilluns a Divendres de 9:00h a 13:00h i de 15:30h a 
17:00h 

Lloc: Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

Alumne: Blanca Sabaté Solanes 

Tutor/a: Ananda García Gómez 

Comentari:  
L'alumna va conèixer el funcionament de l'associació i del Programa San Rafael. Va 
col·laborar de forma satisfactòria en l'acompanyament dels usuaris/as afavorint 
l'autonomia de la persona, basant-se en el model d'atenció centrada en la persona, 
tenint en compte necessitats i preferències dels usuaris/as. 

 

 

Treball final de batxillerat “La musicoteràpia en la malaltia d'Alzheimer”, institut 
Antoni Martí i Fraqués, Tarragona" 

Dates: 17/10/2019, 31/10/2019, 7/10/2019 de 15.00 a 18.00 

Lloc: Centre de dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

Alumne: Mar Álvarez Clogent 
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Assistents: Mar Álvarez Clogent, Laura Reyes (Musicoterapeuta del centre) i el grup 
d'usuaris. 
Comentari: Durant tres dijous seguits va vindre Mar al centre de dia, per a observar el 
comportament dels usuaris/as tant abans, durant i després de la sessió de 
musicoteràpia i d'aquesta forma recollir dades per a poder fer el seu treball final de 
batxillerat. 

 

 

Treball final de batxillerat "Beneficis de la música a la malaltia d'Alzheimer", 
institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus " 

Dates: 10/9/2019,  16/09/2019, 23/9/2019, 30/09/2019, 30/9/2019 de 15:30 a 17:30h 

Lloc: Centre de dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA) 

Alumne: Valentina Reggiardo Moreno 

Assistents: Valentina Reggiardo Moreno, Laura Reyes (Musicoterapeuta del centre) i el 
grup d'usuaris. 

Comentari: Durant quatre dilluns seguits va vindre al centre de dia Valentina, per poder 
recollir dades i observar com es duen a terme sessions de musicoteràpia i d'aquesta 
manera realitzar el seu treball final de batxillerat. 

L'objectiu del seu treball era observar com influeix positivament la música a les 
persones amb demència. Durant aquestes visites al centre, l'alumna observo als 
usuaris abans, durant i després de les sessions de música. En les tres primeres 
sessions l'alumna observo i va participar en cadascuna de les sessions i en les dues 
últimes sessions l'alumna va poder dur a terme les sessions amb ajuda i supervisió del 
professional. 

 

 

Treball final de Batxillerat “Musicoteràpia en l'Alzheimer”  

Data: 23/9/2019  

Horari: De 11.30h a 13h 

Lloc: Centre de dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Alumne: Laura Pujol (alumna de l'institut Maristes de Badalona) 

Assistents: Laura Pujol, Laura Reyes (Musicoterapeuta del centre de dia) i el grup 
d'usuaris/as.  

Comentari: Ens va acompanyar en la sessió de música del centre de dia, l'alumna 
Laura Pujol. Alumna, que ha enfocat el seu treball final de batxillerat en els beneficis 
que ofereix la música per a les persones amb demència, per això, ens va demanar 
personalment assistir i participar en una de les sessions de música del centre. Va ser 
uns moments divertits i emocionants, on vam poder gaudir de la música tots junts, 
Laura va tocar diferents cançons de l'època amb la seva flauta travessera. 
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Projecte educatiu de quart de l’ESO, “La Salle de Reus”  

Data de inicio: 24/4/2019  

Data de finalització: 22/5/2019 

Lloc: Centro de dia Especialitzat en Alzheimer (CDEA)  

Assistents: Un grup de 5 alumnes quart de l’ESO, de la Salle de Reus. 

Comentari: Durant aquest curs escolar (2018-2019) la psicòloga Ananda Garcia ha 
realitzat l’acompanyament i el seguiment del projecte educatiu FAIG, d’un grup 
d’alumnes de la Salle de Reus, amb l’objectiu de viure l’experiència d’aprenentatge i 
servei. Els estudiants van poder contextualitzar i obtenir informació de l'entitat, amb 
l’objectiu de planificar diferents sessions i porta-les a terme amb els usuaris del centre 
de dia. Les sessions van ser molt emotives, ja que els alumnes es van interessar per 
les preferencies dels usuris/as, on van cantar, van fer manualitats i tallers de cuina.  

 

 

“Pràctiques externes curriculars d’atenció logopèdica en persones amb 
trastorns neurocognitius, Grau de Logopèdia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona”  

Data d'inici: 18/11/2019 

Data de finalització: 3/6/2020 

Hores a realitzar: mínim 75h 

Horari de les pràctiques: dilluns i dimecres de 9h a 13h, divendres de 10h a 13:30h i de 
14:30h a 17h 

Lloc: Espai San Rafael 

Alumne: Andrea Bosque Peris 

Tutor/a: Anna Creus Culubret 

Comentari:  
L'alumna va conèixer el funcionament de l'Associació i del Programa integral d’atenció. 
Col·labora de forma satisfactòria en el tractament logopèdic i en l’estimulació cognitiva 
dels usuaris/es basant-se en les dificultats i potencialitats de la persona, afavorint la 
seva autonomia, basant-se en el model d'atenció centrada en la persona, tenint en 
compte necessitats i preferències dels usuaris/es. 
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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 2 apartats, l’àrea tècnica formada per les 
coordinadores de voluntariat i el grup de voluntariat format per les persones voluntàries. 

 

Funcions principals de l’àrea tècnica: 

- Acollida inicial 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 de voluntaris: 

- Suport en les principals activitats de l’Associació. 
- Suport als monitors en les diferents teràpies dutes a terme al Centre Diürn 

Especialitzat en Alzheimer. 
- Suport als monitors en les diferents teràpies dutes a terme a l’Espai San 

Rafael. 
- Suport a les famílies i als malalts. 
- Participació en la formació. 

 

Actualment el grup de voluntaris està format per 15 persones que col·laboren amb 
nosaltres en diferents àmbits i de diferents maneres, tot i que al llarg de l’any 2019 han 
col·laborat amb nosaltres un total de 21 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 de setembre 
- Excursions i sortides 
- Cursos de formació 
- Suport domiciliari 
- Suport hospitalari 
- Col·laboració a l’Espai San Rafael 
- Col·laboració al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
- “Carrera solidària” 
- Campanyes d’informació i conscienciació 
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6.1.2. METODOLOGIA I ACOLLIDA DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

 

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

 

Documentació de l’àrea de voluntariat: 

- Fitxa del voluntariat 
- Compromís entre l’Associació i el voluntariat 
- Autorització de la protecció de dades i imatge 
- Confidencialitat 

 

Una vegada omplerta la documentació s’informa al voluntari que s’iniciarà un període 
de prova d’un mes a partir del dia de començament de les activitats, finalment es 
queda amb el voluntari per a què comenci les activitats. 

 

Àmbits d’actuació del voluntariat: 

 Suport a l’Espai San Rafael 
 Suport al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
 Suport domiciliari 
 Suport hospitalari 
 Actes relacionats amb l’entitat 

 

 

6.2. RESULTATS OBTINGUTS 

 

6.2.1. PERFIL DEL GRUP DE VOLUNTARIS 

 

El percentatge de persones voluntàries amb les quals hem comptat aquest any en 
qüestió de gènere varia, sent un 32% masculí i un 68% femení. 

 

El grup d'edat majoritari es troba en els intervals de 18-30 anys (35%). La persona 
voluntària que col·labora amb nosaltres és principalment estudiant (41% del 
percentatge total). A continuació es mostren els resultats totals reflectits en les 
següents gràfiques: 
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6.2.2. ÀMBITS D’ACTUACIÓ I HORES DEDICADES 

    

Els voluntaris han dedicat un total de 380 dies a col·laborar amb nosaltres en les 
diferents activitats proposades. 

 

 

 

Les hores totals dedicades s’han distribuït de la següent manera: 
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Total d’hores dedicades al projecte: 510 

 

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 
l’anterior gràfica podem observar les activitats en les quals, principalment, el voluntari 
ha col·laborat durant l'any 2019. Cal destacar que les hores reflectides en el ESR 
s'han dedicat a la jardineria, respirs i estimulació cognitiva individualitzada computada 
(ECIC). En l'apartat d'altres es reflecteixen les hores realitzades pels voluntaris 
encarregats de les fotografies, disseny gràfic, informàtica, pàgina web i 
creació/traducció de material. 

 

Cal destacar que com cada any hem comptat amb la col·laboració dels voluntaris de 
"la Caixa". Realitzada els dies 2 i 5 d'abril al CDEA. Hi han acudit un total de 8 
voluntaris i han desenvolupat la funció de col·laboració i suport al monitor en l'execució 
d'activitats a l'aire lliure. 

 

Al mes d'octubre es va iniciar una nova proposta de col·laboració amb "La Caixa" que 
finalment és cancel·lada per la seva banda al·legant no poder garantir la mobilitat i 
evitar possibles afectacions a el desenvolupament de les activitats, causades per la 
inestabilitat política i social a Catalunya en aquest moment. 

 

Després de la jornada de portes obertes realitzada per la Fundació Rosa Maria Vivar 
durant els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2019, es van mostrar interessades a rebre 
informació del projecte de voluntariat 10 persones. Des de l'àrea de voluntariat es van 
contactar amb totes elles arribant a no rebre resposta en alguns casos. En els casos 
en què es va poder establir comunicació, ens trobem amb les següents situacions: 

 

- L’oferta realitzada per part de l’Associació no s’ajustava a les expectatives o 
disponibilitat de la persona candidata al voluntariat. 

- La persona candidata no s’ajustava al perfil de persona voluntària del Projecte. 
- S’ha fet una proposta de col·laboració però aquesta es posposa fins l’obertura 

del nou centre on ja comptarem amb major disponibilitat horària, amplitud 
d’instal·lacions i volum d’usuaris. 

 

Es va dur a terme el dinar anual de germanor, celebrat el dia 11 de desembre de 2019 
al restaurant "La Cuina de Reus", amb la pretensió de reunir i premiar d'alguna manera 
l'activitat dels mateixos, buscant amb això la creació d'un vincle afectiu i de pertinença 
grupal en els voluntaris. 

 

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. 
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6.2.3. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ GRUP DE PERSONES VOLUNTARIES 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la següent gràfica: 

 

 

Una voluntària destaca que se sent molt a gust i valorada en el projecte de voluntariat 
de l'Associació, una altra agraeix a totes les persones que fan possible la integració del 
voluntariat dins de l'Associació. 
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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 

26/2/2019 

Lloc: Fundació Reddis, Plaça Llibertat, 6  Reus 

 

SESSIÓ INFORMATIVA 

12/9/2019 

Lloc: Fundació Reddis, Plaça Llibertat, 6, Reus 

Per informar sobre noves instal·lacions, de la jornada de portes obertes i del trasllat al 
nou centre. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Reunions mensuals: cada primer dimecres de mes, a les 9.00 h a unes instal·lacions, 
prestades per el centre El Cachirulo, ubicat al C/ Ample, Reus. 

La Junta valora molt positivament la feina feta per els diferents grups de treball, creats 
en el 2018, i per tant es vol continuar amb el mateix criteri: 

   

Equip de treball: d’organització d’events 

Grup 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 

Durant tot l’any s’han reunit 10 vegades 

  

Equip de treball:  finances 

Grup creat per seguir l’estat de 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 
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REUNIONS PROGRAMA INTEGRAL AT PERSONES AMB TRASTORN 
NEUROCOGNITIU 

 

Reunió familiars Programa d’Estimulació 

17/12/2019  

A les noves instal·lacions 

Comunicació dels detalls del canvi i consultes dels familiars cuidadors 

 

Reunions equip professional 

Reunió Equip Interdisciplinar Espai San Rafael. Reunió mensual. 

Reunió Equip Interdisciplinar Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer. Reunió cada 
tres setmanes 

Reunió Equip Interdisciplinar Servei Ajuda a Domicili. Reunió mensual. 

 

Reunions Implantació Software Aegerus 

Presentació 20/02/2019 

Implantació: reunions 3/07/2019, 13/08/2019, 19/08/2019 i 29/08/2019  

 

Reunions creació manual TNF: cada divendres des de 10/05/2019 al 9/08/2019 

 

Reunions Consell Assessor Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 

28/08/2019 

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, li substitueix Maria Lahor 

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: 20/03/2019 

Temes: Activitats dia Internacional de la Discapacitat, 3 desembre. 
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Presentació Apropa Cultura 

21/1/2019 

Lloc: Teatre Fortuny, Plaça Prim, Reus 

Assistents: Cori Sanchez i Francesca Jové 

 

Presentació candidatura Carles Pellicer 

8/5/2019 

Lloc: Cambra de Comerç, C/.Boule, Reus 

Assistents: Cori Sanchez i Francesca Jové 

 

 

REUNIONS SERVEI TERRITORIAL AFERS SOCIALS I FAMÍLIA TARRAGONA 

16/05/2019, 9/10/2019 

Referents a l’ampliació del projecte amb les noves instal·lacions 

 

 

REUNIÓ DEPARTAMENT TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA 

25/03/2019 

Sr. Francesc Iglesias i Riumalló, secretari general, es reuneix amb M Jesús Lerín, directora 
programa Associació; Margarita Oliva, presidenta Fundació Rosa M Vivar, i M Carmen Soler, 
treballadora social i directora tècnica del programa de l’Associació 

Petició places públiques per al Centre Especialitzat. 

 

REUNIÓ CREU ROJA 

9/05/2019 

Presentació del Projecte INCORPORA de la Creu Roja Tarragona per part de Judit 
Espelt a M Carmen Soler, treballadora social Associació. 

 

REUNIÓ FUNDACIÓ ACE 

Representant de l’associació: Mª Jesus Lerin, directora del Lerín NeurCognitive 
Program, MªCarmen Soler, Treballadora Social, Dra. Margarita Torrrente Torné, 
coordinadora de Neuropsicologia, Blanca de la Cruz, Neuropsicòloga i Anna Martorell, 
gerent Fundació Rosa M Vivar.  

DATA: 1/03/2019 

LLOC: Instal·lacions Fundació ACE  (Gran Via de Carles III, 85 BIS, 08028 Barcelona) 

TEMA: Projecte MOPEAD  
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REUNIONS PROJECTE BAIX CAMP 

 

Reunió CAP de Miami Platja “Projecte Reus i Baix Camp” 

Lloc: CAP de Miami Platja 

Data: 3/4/2019 

Horari: 14.30h-15.30h 

Assistents: Ananda Garcia (Psicòloga del CDEA), Roser Pedret Llaberia (Cap 
d’infermers) i Joan Figueres (Coordinador/responsable Serveis Socials Mont-roig del 
Camp)  

Comentari: Es reuneixen per explicar el Projecte Baix Camp i com organitzar-se per la 
derivació de persones al punt d’informació. 

 

Reunió CAP de Les Borges del Camp “Projecte Reus i Baix Camp” 

Lloc: CAP de Les Borges del Camp 

Data: 14/5/2019 

Horari: 14.30h-15.30h 

Assistents: Ananda Garcia (Psicòloga del CDEA), i metges de diferents municipis del 
Baix Camp (Le Borges del Camp, Vilaplana y l’Aleixar). 

Comentari: Es reuneixen per explicar el Projecte Baix Camp i com organitzar-se per la 
derivació de persones al punt d’informació. 

 

Signatura del punt d’informació a Mont-Roig del Camp“Projecte Baix Camp” 

Lloc: Oficines Municipals de Miami Platja 

Data: 29/4/2019 

Horari: 11.30h 

Assistents: Ananda Garcia (Psicòloga del CDEA), Misericòrdia Sánchez (Presidenta de 
l’associació), Fran Moracho López (Alcalde de Mont-Roig del Camp ), Enrique López 
González     (Concejal d’acció social i tercera edat de Mont-Roig del Camp) i Joan 
Figueres (Coordinador/responsable Serveis Socials de Mont-roig del Camp) 

Comentari: Es reuneixen per signar l’alcalde i la presidenta de l’associació l’acord del 
punt d’informació a Mont-roig del Camp.  

 

Reunió amb el president del Consell Comarcal del Baix Camp   

Lloc: Consell Comarcal del Baix Camp 

Data: 3/1/2019 

Horari: 11h 

Assistents: M. Jesús Lerín Sicilia (Directora i Coordinadora ) i Ananda Garcia 
(Psicòloga del CDEA). 

Comentari: Es reuneixen, amb el president, Emili Llaurador,  per demanar ajuda 
econòmica al Consell Comarcall per portar a terme el projecte Reus i Baix Camp. En 
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aquesta reunió concreten que l’ajuda que port oferir, és la utilització de dos vehicles, 
un dia a la setmana per les tardes, per a que els puguin utilitzar els professionals, i 
desplaçar-se als municipis de la comarca.  

 

Reunió amb el president del Consell Comarcall del Baix Camp   

Lloc: Consell Comarcal del Baix Camp 

Dia: 14/1/2019 

Horari: 11h 

Assistents: Cristina Solé (Treballadora social del CDEA) i Ananda García (Psicòloga 
del CDEA). 

Comentari: Es reuneixen, amb el president, Emili Llaurador, amb l’objectiu de signar 
les autoritzacions per poder utilitzar dos vehicles del Consell Comarcall, tots els 
dimarts per la tarda, per poder portar a terme el Projecte Reus  i Baix Camp. 

 

Reunió amb la coordinadora i les treballadores socials del Consell Comarcal del Baix 
Camp   

Lloc: Consell Comarcal del Baix Camp 

Data: 1/2/2019 

Horari: 11h 

Assistents: Cristina Solé (Treballadora social) i Ananda Garcia (Psicòloga del CDEA). 

Comentari: Es reuneixen, amb les treballadores socials i coordinadora del Consell 
Comarcal del Baix Camp, amb l’objectiu per presentar el Projecte Reus i Baix Camp i 
com coordinar-nos entre tots, per poder portar a terme el projecte i donar millor servei 
als ciutadans dels municipis de la comarca.  

 

FAFAC 

Federació d’Associacions de Familiars de Persones amb la Malaltia d’Alzheimer de 
Catalunya. 

Seu de la FAFAC, C/ Cartagena 182. Barcelona 

 

Junta Federació 20/03/19 

Assemblea Federació: 27/04/2018, l’Associació deixa de ser membre de la Junta de la 
Federació. 

 

Formacions Federació sobre IRPF en la seu a Barcelona: 10/05/19 i 7/06/19, assisteix 
treballadora social de l’Associació, Cristina Solé 

 

Coordinacions amb àrea neuropsicologia per acció conjunta “Campanya Cuida’t el 
cervell” 
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Reunió en CDEA dia 17/07/2019 amb Juan L. García, neuropsicòleg de FAFAC, i 
Blanca de la Cruz, per a recollida del material i treballar en la primera fase de la 
Campanya 

Reunió per SKype dia 30/08 amb Juan L. García, neuropsicòleg de FAFAC i Blanca de 
la Cruz, treballar amb el nou protocol per a segona fase de l’estudi 

 

 

FEDERACIÓ MESTRAL COCEMFE TARRAGONA  

Federació d’Associacions de Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL – COCEMFE 
Tarragona 

Assemblea 16/07/2019, a les instal·lacions de la Federació a la Creu Roja Reus 

 

 

COL·LABORADORS 

 

CLUB LYONS 

13/02/2019 

A les instal·lacions de CDEA a Avinguda Castellvell, 18 

 

FUNDACIÓ REDDIS 

21/05/2019 

Seu Fundació Reddis 

Projecte ensenyament. Presentació per part d’Ananda Garcia, psicòloga Associació i M Carmen 
Soler, treballadora social Associació. 

 

 

 

7.2. ACTES SOLIDARIS, CULTURALS FORMATIUS D’ENTITATS/GRUPS 
COL·LABORADOR DIVERSOS EN ELS QUALS HA ASSISTIT I/O PARTICIPAT 
L’ASSOCIACIÓ 

 

Participació en SOPAR SOLIDARI GRUP GRESOL 

13/6/2019 

Lloc: Edifici Tecnoparc, Av. Bellisens, Reus 

Hora:20.00 

Assistents:  Membres de la Junta. 
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Participació en  SOPAR SOLIDARI DE PORT AVENTURA 

11/7/2019 

Lloc: Port Aventura, Salou 

Hora:19.00 

Assistents:  Membres de la Junta. 

 

 

Participació en NIT DE L’HUMOR. Fundació Rosa M Vivar. 

30/11/2019 

Lloc Teatre Fortuny, Plaça Prim, Reus 

Assistents: Membres de la Junta i treballadors 
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8. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

Premsa 

Ràdio 

Televisió 
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8.1. PREMSA 

 

 

L’Associació d’Alzheimer de Reus se acerca al mundo olvidado 

DIARI DE TARRAGONA 

3/01/2019 

 

 

"L'Associació d’ Alzheimer de Reus es desplaçarà a les zones rurals per 
procurar assistència i informació” 

ENTREMAYORES  

Dia: 7/1/2019 

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer  

Entrevistada: Ananda García (Psicòloga) 

Periodista: Ana Lemos 

Assumpte: Projecte Baix Camp 

 

 

“Les famílies del Baix Camp comencen a assessorar-se sobre l’Alzheimer” 

TARRAGONA DIGITAL  

Dia: 16/1/2019 

Lloc: Ajuntament d’ Almoster 

Entrevistada: Ananda García (Psicòloga) 

Periodista: Jordi Olària Gras 

Assumpte: Projecte Baix Camp 

 

 

Enfermos de Alzheimer del Baix Camp recibirán atención sin moverse de casa 

DIARI DE TARRAGONA 

16/01/2019 

 

 

Les famílies del Baix Camp comencen a assessorar-se sobre l’Alzheimer 

TARRAGONA DIGITAL 

16/01/2019 
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El Centre d’Alzheimer Fundació Rosa Maria Vivar posa els fonaments. Les obres 
de construcció van començar al gener, tal i com estava programat, l’edifici podrà 
entrar en funcionament a finals d’any 

DIARI MÉS 

20/03/2019 

 

 

1700 persones corren por el Alzheimer en Reus 

DIARI DE TARRAGONA 

1/04/2019 

 

 

La teràpia no canvia però el Centre d’Alzheimer serà un lloc privilegiat 

DIARI MÉS 

30/07/2019 

L’Associació d’Alzheimer espera 40 places concertades i oferirà tallers de memòria a 
persones sanes 

 

 

Estrena d’un nou centre que situa la ciutat a l’avantguarda del combat contra la 
malaltia 

LA REVISTA DE REUS 

setembre 2019 

 

 

La primera visita al nou centre, la més emotiva 

Roda de premsa 

18/09/2019 

 

 

Un miller de persones visiten el nou Centre per l’Alzheimer i la Unitat de Memòria 
a Reus 

REUS DIGITAL 

Dia: 30/09/2019 
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El Centre Diürn per l’Alzheimer de Reus llega al 90% de su construcción 

DIARI MÉS 

Dia: 30/09/2019 

 

 

Cada 3 segons es diagnostica un nou cas d’Alzheimer al món 

TARRAGONA DIGITAL 

Dia: 30/09/2019 

 

 

Alzheimer. De l’estigma a la normalitat 

REVISTA VIU A FONS 

15/10/2019 

Periodista: Jesús Jordi Pinatella (text), Pierre Grubius (fotos) 

Reportatge a usuàries del Programa Associació 

 

 

Projecte Baix Camp 

DIARI DE TARRAGONA 

Dia: 21/11/2019 

Lloc: Centre de Dia Especialitzat en Alzheimer  

Entrevistada: Ananda García (Psicòloga) i M.Jesus Lerín (Directora) 

Periodista: Cristina Valls 

Assumpte: Projecte Baix Camp 

 

 

 

 

8.2. RÀDIO 

 

Entrevista Dia Mundial Alzheimer 

Programa fet a la FIRA CENTRE COMERCIAL 

19/09/2019 

Entrevista a Cori Sanchez, presidenta Associació, i a M Carmen Soler, treballadora 
social de l’Associació 
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Entrevista Noves instal·lacions i Alzheimer 

Programa “La Ciutat” ONDA CERO 

20/09/2019 

Entrevista a M Jesús Lerín, directora, i a Margarita Oliva, presidenta de la Fundació 
Rosa M Vivar 

 

 

Jornades de portes obertes del nou centre terapèutic 

Ràdio 

NOVA RÀDIO 

Dia: 20/9/2019 

Lloc: Nova Ràdio 

Entrevistades: Ananda García i Margarita Oliva 

 

 

 

8.3. TELEVISIÓ 

 

L’Associació d’Alzheimer donarà servei a 21 municipis més 

CANAL REUS TV 

4/01/2019 

 

 

L’Associació d’Alzheimer de Reus amplia el servei a les zones rurals del Baix 
Camp 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA -CCMA- TV3 

9/01/2019 

 

 

Projecte Baix Camp 

TV3 

Dia: 10/1/2019 

Lloc: Ajuntament de Prades 

Entrevistades: Ananda García (Psicòloga) i Cristina Solé (Treballadora social)  
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Herois per l’Alzheimer 

CANAL REUS TV.  

PROGRAMA: Va com Va 

DATA: 19/03/2019 

Entrevistats: Blanca de la Cruz (neuropsicologia), Félix Oliva i Isabel Aguilar (usuària) 

TEMA A TRACTAR: Cursa Grup Oliva, Herois per l’Alzheimer 

 

 

El Centre d’Alzheimer de Reus serà referència a Catalunya 

CANAL REUS TV 

29/03/2019 

Aquest divendres s'ha col·locat la primera pedra, reconvertida a arbre per donar-hi un 
caire simbòlic. La fundació Rosa María Vivar espera que l'edifici pugui estar enllestit en 
pocs mesos, i que a la tardor s'inauguri. 

 

 

Herois per l’Alzheimer. Inoblidables gràcies a la Cursa Grup Oliva 

CANAL REUS TV 

31/03/2019 

La segona edició de la Cursa Grup Oliva Herois per l'Alzheimer ha recaptat més de 
17.000 euros. Una xifra que supera la de l'any anterior i que anirà destinada 
íntegrament a l'Associació Alzheimer Reus i Baix Camp. Han estat 1.700 els corredors 
que han contribuït amb la causa solidària. 
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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.  

 

 

 

Enguany (16/07/2019) l’Associació va ampliar el seu nom, sent el nom complert: 

ASSOCIACIÓ D’ALZHEIMER I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS DE 
REUS I BAIX CAMP (AATNRBC) 
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10. NOMBRE TOTAL DE BENEFICIARIS O 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:  227 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: 16  famílies. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individualitzada. Informació, orientació i assessorament. 
Presencial, excepcionalment per telèfon. Hi ha casos en que es fan gestions, amb la 
qual cosa suposa més d’una consulta.  

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cuidadors/es derivats del servei SIOA. 

 

 

10.1.2. SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 

SEMBRANT LLAVORS. SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 148 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: tots els ajuntaments dels municipis del Baix Camp 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: sensibilització i conscienciació. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: municipi del Baix Camp 

 

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. 
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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. PROJECTE BAIX CAMP. LLAÇOS SOLIDARIS 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: tots els ajuntaments dels municipis del Baix Camp 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: sensibilització i conscienciació. Alguns municipis, van 
portar a terme activitats envers aquest dia. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: municipi Solidari amb l’Alzheimer del Baix 
Camp 

 

DIA MUNDIAL: Taula Rodona: “Emocions i estrès en cuidadors” 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 59 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. 

 

DIA MUNDIAL: CAMPANYA MEMÒRIA “CUIDA’T EL CERVELL” 

NOMBRE DE BENEFICIARIS:  57 persones 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individual, divulgació, conscienciació i sensibilització. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania. 

 

DIA MUNDIAL: TALLER D’ “HIGIENE POSTURAL PER A CUIDADORS” (TEÓRIC I 
PRÀCTIC) 

NOMBRE DE BENEFICIARIS:  6 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individual, divulgació, conscienciació i sensibilització. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania, cuidadors/es. 
 

 
DIA MUNDIAL: TALLER D’EMOCIONS PER A CUIDADORS (TEÒRIC I PRÀCTIC)  

NOMBRE DE BENEFICIARIS:  5 persones 
CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: individual, divulgació, conscienciació i sensibilització. 
REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: per a tota la ciutadania, cuidadors/es. 
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ALTRES 

 

ROSES SANT JORDI 

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 

 

FIRA DE MOSTRES 49a edició d’EXPROREUS  

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 

 

II EDICIÓ 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 

 

PRESENTACIÓ LLIBRE  

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 50 persones. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, informació, sensibilització i recollida de 
donatius. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 

 

ACTE SOLIDARI: ESCOLA ARTIS  

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 80 persones. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, informació, sensibilització i recollida de 
donatius. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 

 

CONCERT SOLIDARI DEL CANTANT FITO LURI  

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 90 persones. 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: divulgació, informació, sensibilització i recollida de 
donatius. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: cap 
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10.2. ÀREA CUIDADOR 

 

GRUP PSICOEDUCATIU 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 15 persones cuidadores i 2 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 (amb el canvi de centre al novembre es van 
incorporar 18 persones) 

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: 6 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: Terapèutica individual. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: persones cuidadores de ciutadania en general. 

 

ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL I CULTURAL 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 86 

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 (LERIN NEUROCOGNITIVE 
PROGRAM) 

 

ESPAI SAN RAFAEL 

 

Tractament amb persones amb Malaltia d’Alzheimer o altres demències en fases 
inicials o deteriorament cognitiu lleuger 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 30 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: terapèutica. Integral. Atenció personificada: grupal i 
individual.  
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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: 9 

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: 52 

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 
(LERIN NEUROCOGNITIVE PROGRAM) 
NOMBRE DE BENEFICIARIS: 82 

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: informació, orientació, acompanyament. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: familiars cuidadors de les persones usuàries 
del Programa. 

 

 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 19 

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: 8 

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: 17 alumnes de diferents nivells acadèmics.  

CLASE I GRAU D’ATENCIÓ: formativa. 

REQUISITS QUE S’HAN DE REUNIR: conveni o acord entre l’entitat i el centre 
formatiu/alumne 

 

 

10.5. ÀREA VOLUNTARIAT 

 

NOMBRE DE VOLUNTARIS:  15 voluntaris/es 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 

 

Personal Contractat 

 

Empreses subcontractades i contractades puntualment 

 

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: Cristina Solé Caus. 20 hores setmanals. Passa a 40 hores 
setmanals el 15-05-2019. 

PSICÒLOGA: Ananda M. García Gómez. 40 hores setmanals.  

PSICÒLOGA: Cristina Gallego Argilaga. L'1-09-18 passa a fer 8 h/set. A partir del 1-
02-19 passa a fer 5h/set.  A partir del 01-04-19 passa a fer 7 h/set, a partir 08-05-2019 
passa a 13h/set. Passa a 24h des de 13-05-2019. 

PSICÒLOGA: Miriam Gomez Monje 10h setmanals. Alta el 05-11-2019.  

NEUROPSICÒLOGA: Blanca De la Cruz Angles. 40 hores setmanals. 

NEUROPSICÒLOGA: Margarita Torrente Torné. 15 hores mensuals.  

FISIOTERAPEUTA: Ada Chacón Sentis. 28 hores setmanals. A partir del 4-02-19 
passa a fer 29 h.-set. A partir del 1-4-19 passa a fer 30 h/set. Passa a 40h l’1-11-2019. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Ana Belen Beltra Santacruz. 40 hores setmanals.  

INFERMERA: Trinidad Martínez Serrano. 7 hores setmanals.  

EDUCADORA SOCIAL: Patricia Sánchez Algar. Baixa maternitat. 

EDUCADORA SOCIAL: Vanessa Porteiro Rey. 34 hores setmanals 

LOGOPEDA: Anna Creus Culubret. 14h/set. A partir del 1-04-19 passa a 15h/set. A 
partir 01-07-2019 passa a 17 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. 35 hores a la setmana. A partir del 
1-02-19 passa a 26h/set. A partir del 1-03-19 passa a fer 23h/set. 

INTEGRADORA SOCIAL: Laura Pujol Martin. 20 hores a la setmana. 

INTEGRADORA SOCIAL: Alba Lavernia Jover. Alta el 16-08-2019 40h setmanals. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Txema Puigpinós March. 40 hores setmanals. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Jordi Hernandez Bergadà. 29h setmanals. Fi de 
relació laboral el dia 25-01-2019. 
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AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Javier Gázquez Aguera. 40h a la setmana. Fi de 
relació laboral el dia 24-01-2019. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Maria Lourdes Torrente Torné. 13h setmanals. Fi de 
relació laboral el dia 18-02-2019 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Cristina Marias Gaspa 40h setmanals. Fi de relació 
laboral el dia 19-03-2019 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Julio Martin-Corral Sierra. Alta 07-02-2019 40h. Fi de 
relació laboral el dia 20-08-2019 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Elena Sicília Marin. Alta 20-03-2019. A partir del 04-
04-2019 passa a fer 30 hores setmanals. Passa a 40h des del dia 01-08-2019 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Nora Cherdoudi Valderrama. Alta el 20-03-2019 a 
22h/set. Passa a 40 hores setmanals el 01-06-2019. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Celia Almendro Crespo. 13h setmanals. 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Sandra Muñoz Domingo. Alta 04-04-2019. Passa a 
40h 01-08-2019 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: Júlia Petra Font de Rubinat. Alta 19-12-2019 a 40 
hores setmanals. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Misericòrdia Pons Altès. 40 hores setmanals. 

 

 

11.2. EMPRESES SUBCONTRACTADES I CONTRACTADES PUNTUALMENT 

 

Academia de Formación Integral S.L. B93547586. Curso Musicoterapia 

AEGERUS, S.L. B64290810. Implantació i formación 

Aigües de Reus. A43673839 

amazon spainservices s.l. B84570936 

Aplicacones LM, S.L. B58666652. Extintors 

Bon-veí. B43050533 

Bosch, Podologia. 39919566F 

BRAINHEALSOLUTIONS SL. B66383738 

Brico-servei, S.A. A43039825 

Burgueño Limpiezas. B43481688 
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Carlos Vidal Ferran. 39892556E 

Centre Botanic. B43435858 

Cop d'ull. J55518104 

Cuina i Gestio. B43642222 

DC Instal·lacions. 39883975C 

DEL PLANETA TIERRA SCP. ESJ55658843 

Dengras's. E73826026.  

El taller de les flors. 39877486V 

Endesa Energia, S.A. A81948077 

Farmacia Reus S.L. B43969203 

Federació Mestral. G43804095 

Fontboté assessors. A43097195 

Gerodan Healthcare Furniture. F20856233 

IVEMON Ambulàncies Egara. B08923963 

Lidera Higiene. B64794746 

MARITIMA SERVEIS. G43737733 

MERCADONA S.L. A- 46103834 

MOVISTAR. A78923125 

Muñecas Antonio Juan. B03663994. Nines Reborn – DONACIÓ 

Ofilogistics. B55535835 

Per Vitanature  M.D.P., S.L. B43807064 

Quiron Prevencion. B64076482.  

Ramon Bergadà. B43448414 
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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 TOTHOM, SENSE VOSALTRES NO SERIA POSSIBLE AQUEST PROJECTE!! 
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12. MITJANS MATERIALS I RECURSOS AMB ELS QUE COMPTA L’ENTITAT 

 

Recursos materials amb què compta l’associació: 

 

La seu de l’Associació va canviar durant l’any a ser a C/ Doctor Ferran, 33-37. 1er 
pis. Edifici Creu Roja Reus.  

 

- ESPAIS PER A CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS 

Fundació Reddis; Universitat URV; Centres culturals de la comarca; Centre de 
Lectura, Reus; Instal·lacions de centres de salut; Altres 

 

- PROGRAMA ATENCIÓ A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU I 
SUPORT ALS SEUS FAMILIARS: 

 

 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/es.  Avinguda Castellvell, 18, baixos, Reus.  

Trasllat a les noves instal·lacions construïdes per la Fundació Rosa Maria Vivar 
a l’Avinguda Planàs i Marca, 13 43205 Reus el dia 20/12/2019 

 

 SAD: la gestió es porta a terme a espai llogat i adaptat a les necessitats del 
servei.  Avinguda Castellvell, 18, baixos, Reus. 

Trasllat a les noves instal·lacions construïdes per la Fundació Rosa Maria Vivar 
a l’Avinguda Planàs i Marca, 13 43205 Reus el dia 20/12/2019 

 

 

El Programa en la actualitat, està equipat amb material idoni per a realitzar l’activitat. 

Durant l’any hem anant actualitzant, renovant i adquirint divers material tecnològic i 
informàtic (entre aquest, el més rellevant és la implementació del programari Aegerus, 
eliminant dels expedients tot el paper possible). 
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13. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2019. SUBVENCIONS 
APROVADES 

 

Programa San Rafael 

Sembrant Llavors. Sensibilització i Conscienciació a les escoles 

Tractament físic funcional persones amb deteriorament cognitiu o demència 

Atenció Diürna Especialitzada en demències 

Teràpia No Farmacològica amb nadons “Reborn” i animals robòtics en persones amb 
demència 

Projecte Baix Camp: Apropant-nos al territori 

Alimentación en trastornos neurocognitivos 

Pintemos el Blanco. Projecte de logopèdia amb les persones amb demència 

Lerin Neurocognitive Program. Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per persones 
amb Alzheimer i Unitat de memòria 

Inversió en software Aegerus pel programa d’atenció integral a persones amb 
Alzheimer i altres trastorns neurocognitius. 

Atenció integral a persones amb trastorns neurocognitius i conscienciació i 
sensibilització a la societat. 

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

Centre terapèutic especialitzat 

 

Entitats que han col·laborat amb el projecte durant l’entitat durant l’any 2019: 

 

Generalitat de Catalunya. Departament De Treball, Afers Socials i Família 

Generalitat de Catalunya IRPF 

Diputació de Tarragona 

Fundación Once 

Fundació La Caixa 

Fundació Reddis 
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14. INICIATIVA FUNDACIÓ ROSA MARIA VIVAR 

 

Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i Unitat de la memòria 

1.000 m2 construïts en planta i de 3.500 m2 de zona enjardinada 

 

L’edifici s’organitza mitjançant quatre mòduls disposats a l’entorn d’un pati central 
obert, aportant llum directa i ventilació al centre. En aquest pati central s’ha ubicat la 
olivera que representa longevitat, salut i prosperitat. (en paraules de Margarita Oliva, 
presidenta de FRMV, “Les seves arrels poderoses ens evoquen a la desitjada 
perpetuïtat dels records com a repte a vèncer en aquesta malaltia”) 

 

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.  

 

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. 

 

Les converses amb la Generalitat de Catalunya, respecte Serveis Socials i Salut, 
administració pública en general, entitats privades i molts altres referents que estan 
implicats amb el desenvolupament del projecte, han estat intenses i mantingudes 
durant tot l’any 2019.  

 

Com a recordatori: el 06/11/2018 es va portar a terme la signatura de la cessió del 
terreny a l’Ajuntament de Reus.  

 

29/03/2019: es va celebrar l’acte simbòlic de posada de la ‘primera pedra’ del nou 
centre diürn terapèutic d’Alzheimer de Reus en presència de les entitats implicades i 
de patrocinadors, col·laboradors i autoritats. 

 

4/11/2019 Trasllat a aquestes noves instal·lacions dels tallers d’entrenament de la 
memòria per a persones sense alteracions cognitives i tallers per a persones amb 
alteracions cognitives sense diagnòstic de trastorn neurocognitiu (Unitat de Memòria) 

 

20/12/2019 Trasllat a aquestes noves instal·lacions del Centre Diürn Especialitzat en 
Alzheimer 

 

AQUEST PROJECTE JA ÉS UNA REALITAT!!! 
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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 2019. 

 

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 
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Fina Civit Freixa      Amparo Serrano Gomis 

Vocal        Vocal 

39833979-A       39739679-A 

 

 

 

 

 

Francesca Jové Latour     Maria Lahor Nogues 

Vocal        Vocal  

39835353-C       39794828-K 

 

 

 

 

 

Sagrario del Carmen Laudo Maluenda 

Vocal 

39835643-B 

 

 

 

 

 

 

Reus, 10 de març 2019 
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16. ANNEX 1. IMATGES DE LES ACTIVITATS 

 

 

ÀREA SOCIAL 

 

Projecte Intergeneracional Sembrant Llavors 
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DIA MUNDIAL 2019. Actes botigues solidàries, actes al carrer, punts informatius 
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PROJECTE Baix Camp. Municipis Solidaris amb l’Alzheimer 

 

 

 

SANT JORDI 
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CONCERT I CORTOMETRATGE FITO LURI 

     

 

 

CONGRÈS NACIONAL CEAFA PRESENTACIÓ PROJECTE APROPANT-NOS AL 
BAIX CAMP 

 

 



195 

 

ÀREA PERSONA CUIDADORA 

 

 

TAULA RODONA CUIDADORS/ES  

 

 

CALÇOTADA FAMÍLIES 
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ÀREA ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA AMB TRASTORN NEUROCOGNITIU 
SAN RAFAEL (LERIN NEUROCOGNITIVA PROGRAM) 

 

ESPAI SAN RAFAEL (UNITAT DE MEMÒRIA) 

 

Estimulació cognitiva 
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Estimulació sensorial     

 

Musicoteràpia    

 

Hàbits saludables   
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 Psicomotricitat 

 

   

 

 

 

 Carnaval 
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         CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 

 

Laborteràpia  

     

 

Treballant AVD’S amb estimulació visual 
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Dolltherapy 

   

 

  

 Danssateràpia   
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Calçotada  

    

   

       

CARNAVAL 

     



204 

 

PASQUA. La mona   

 

Castanyada 
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Activitats Intergeneracionals 
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Visita clowns URV   

  

 

 Taller Montesori 

    



207 

 

TALLERS VILAPLANA 

    

 

 

PORTES OBERTES. EQUIP PROFESSIONAL DE L’ASSOCIACIÓ I FAMÍLIA ROSA 
M VIVAR 
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ÀREA FORMACIÓ  

 

 

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 

 

L'entrevista de sobrecàrrega del cuidador de Zarit és 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. 
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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. 

 

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 simbòlica. 

 

FAS: A través de l’evocació fonètica, ens permet valorar l’accés al lèxic i la velocitat de 
processament. 

 

Fluència semàntica: A través de l’evocació d’una categoria semàntica, ens permet 
valorar la memòria semàntica i velocitat de processament. 
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VOSP- Subtest de Localització de números: El VOSP és una bateria 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: Permet mesurar el nivell d’interferència generada per els automatismes en 
la realització d’una tasca, i valorar aspectes como l’atenció selectiva i de control 
inhibitori. 

 

PIEN- Test Barcelona Revisat: Bateria de valoració neuropsicològica global. 

 

GDS Yesavage abreviat: Qüestionari de valoració emocional en població geriàtrica. 

 

Escala de Goldber: Qüestionari de valoració de la ansietat i la depressió.  

 

HADS: Qüestionari autoadministrat que ens permet obtenir una puntuació objectiva 
dels nivells d’ansietat i depressió. 

 

NPI-Q: Qüestionari administrat a familiars que ens permet obtenir informació sobre 
alteracions neuropsiquiàtriques. 

 

 

 

GLOSSARI PROBES ÀREA FÍSIC FUNCIONAL 

 

Escales per valorar l’equilibri i 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. 

- Short Physical Performance Battery (SPPB): Es un test compost per tres proves 
(sub-tests): equilibri, velocitat de la marxa i aixecar-se/asseure’s en una cadira cinc 
vegades. La puntuació i valoració del resultat total del SPPB resulta de la suma dels 
tres sub-tests, i oscil·la entre 0 i 12. Una puntuació per sota de 10 indica fragilitat i un 
elevat risc de discapacitat, així com de caigudes. 

- 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. 
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- Test de Control de Tronco (TCT): Test que explora 4 transferències pe avaluar 
l’equilibri i la força de la persona. Té una puntuació total de 0 a 100, cada transferència 
es puntua amb 0 punts (incapacitat de realitzar el moviment sense ajuda), 12 punts 
(realitza el moviment de forma anormal), 25 punts (capaç de realitzar el moviment 
completament i de manera normal). Les transferències que s’avaluen són: 

- En decúbit supí, volteig cap al costat afectat. 
- En decúbit supí, volteig cap al costat sa. 
- Transferència de decúbit supí a sedestació. 
- Asseure’s en el llit amb les cames penjant en una posició equilibrada durant 30 

segons. 

 
Escales per valorar les qualitats físiques: 
 

- Escala Categòrica del Dolor: Escala per valorar la intensitat del dolor que pateix la 
persona, classificant aquest en: Res (0 punts), Poc (4 punts), Bastant (6 punts), Molt 
(10 punts). 
 

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

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

- 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 Ashworth modificada: Escala que valora la espasticitat muscular (to muscular 
augmentat) amb el moviment de cada articulació, la puntuació es basa en els següents 
paràmetres: 
 

 0 punts: No hi ha canvis en la resposta del múscul als moviments de flexió o 
extensió. 

 1 punt: Lleuger augment en la resposta del múscul al moviment (flexió o extensió) 
valorable amb la palpació, o només mínima resistència al final del arc del moviment. 

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

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

 3 punts: Marcat increment en la resistència del múscul; el moviment passiu és 
difícil en la flexió o extensió. 
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 4 punts: Les parts afectades estan rígides en flexió o extensió quan es mouen 
passivament. 
 

- Valoració de la resistència aeròbica (escala MRC): La resistència aeròbica de la 
persona s’avalua en base a la dispnea que presenta després de realitzar durant 30 
minuts una activitat aeròbica (caminata o bicicleta estàtica), es puntua segons l’escala 
MRC: no sent dispnea (0 punts), li falta aire al caminar ràpid (1 punt), en terreny pla 
camina més lentament que les persones de la seva edat degut a la dispnea o ha de 
parar-se a respirar (2 punts), es para a respirar després de caminar 100m en terreny 
pla (3 punts), es fatiga molt al respirar per poder sortir de casa o vestir-se/desvestir-se 
(4 punts). 
 

- Taula de Capacitats Psicomotrius: En aquesta taula es valoren diferents paràmetres 
relacionats amb les capacitats motores i cognitives del usuari, tals com: coordinació 
espai-temporal, coordinació òcul-manual, motricitat fina, esquema corporal, capacitats 
sensoperceptives, i capacitats cognitives.  Depenent de la dificultat dels exercicis que 
pugui realitzar correctament (cada paràmetre amb exercicis de 0 a 3 punts –de menor 
a major dificultat-), la persona obtindrà una puntuació total, la qual classifiquem en: 
 
 0 a 3 punts: nivell molt baix de capacitats psicomotrius 
 4 a 10 punts: nivell baix de capacitats psicomotrius 
 11 a 17 punts: nivell moderat de capacitats psicomotrius 
 18 a 21 punts: nivell alt de capacitats psicomotrius 
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18. ANNEX 3. LOGOS ENTITATS COL·LABORADORES 
 

    
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

  
 

   


