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1. PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
L'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències de Catarroja
(AFAC) naix en 2018, gràcies a la implicació d'un grup de familiars i persones
voluntàries els qui es van mobilitzar amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
persones amb alguna malaltia neurodegenerativa i la de les seues famílies.
Des d’AFAC s’ofereix una atenció directa i centrada en la persona a totes les persones
usuàries, fomentant un tracte amb dignitat i humanitat.
L'objectiu principal d'aquesta entitat es basa a oferir un servei d'atenció especialitzat i
promocionar la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes d'Alzheimer i
altres demències, així com dels seus cuidadors i familiars.

2. FINALITAT DE L'ENTITAT
El present projecte té per finalitat oferir, a tota la població de Catarroja i la Comarca de
L’Horta Sud, un servei especialitzat d'atenció a les persones que pateixen la malaltia
d'Alzheimer i altres tipus de demència, així com als seus familiars i altres cuidadors en
general, proporcionant amb això, una promoció de la millora de la qualitat de vida de
totes les persones.
Igualment, es pretén crear un recurs que servisca per a transmetre, a tota la població en
general, la informació necessària per a fer front a aquesta malaltia, orientant i
coordinant les accions pertinents.
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3. FINS DE L'ASSOCIACIÓ
a. Fer costat a les famílies, psicològica, moral i socialment a través dels
programes i serveis de què disposa l'Associació, amb la finalitat de millorar
la qualitat de vida de la persona malalta i la seua família.
b. Orientar, assessorar, informar i educar a les famílies i a les persones
cuidadores de malalts d'Alzheimer i altres tipus de demència, en qüestions
legals, econòmiques, socials, psicològiques, mèdiques i ètiques.
c. Fomentar i estipular la realització d'estudis sobre la incidència, l'evolució, la
terapèutica i la possible etiologia de la malaltia.
d. Mantindre contactes amb altres associacions dedicades a l'estudi de la
malaltia per a estar al dia en tots els avanços científics.
e. Obtindre el reconeixement de recurs bàsic d'atenció especialitzada, dins de
les xarxes socials comunitàries, per part de les institucions, organismes i
entitats socials tant públiques com privades.
f. Gestionar recursos diürns per a millorar l'atenció integral de persones amb
qualsevol mena de demència.
g. Millorar la qualitat de vida de la gent gran i de les seues famílies.
h. Identificar situacions, emocions i sentiments, que permetran relacionar-se
millor, i entendre la seua relació amb la persona afectada.
i. Informar les administracions, societat en general i mitjans de comunicació,
de tot allò que faça referència al coneixement de la malaltia per a
sensibilitzar-los i poder obtindre l'assistència integral adequada a cada cas.
j. Mantindre els contactes oportuns amb les administracions, les entitats i les
associacions relacionades amb la malaltia, en qualsevol àmbit territorial.
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4. DADES DE L'ENTITAT
Denominació o Raó Social: Associació de Familiars d Alzheimer i altres demències de
Catarroja
Anagrama Comercial: AFAC
Domicili Social: C/ Almeria, 9 baix A
Número d’Identificació Fiscal: G40523409
Número de registre en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana:
CV-01-059069-V
Any de constitució: 2018
Telèfons de contacte: 636720998 Patricia Rosaleñ (treballadora social)
654501640 Pilar Garrido (secretària)
Correu electrònic: afacatarroja@gmail.com
Pàgina Web: https://afacatarroja.org/
Xarxes socials: Associació Familiars Alzheimer Catarroja-AFAC (Facebook)
@afacatarroja (Instagram)

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT
L'Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per totes les
persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els
seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els
absents, els dissidents i els qui encara sent presents, s'hagen abstingut de votar.
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.
L’Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació denominat
Junta Directiva, format per el/la president/a, per el/la secretari/ ària, per el/la tresorer/a i
pels vocals que siguen necessaris, amb un mínim de tres.
L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels
membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol
membre podrà presentar-se, i seran requisits imprescindibles ser major d'edat, estar en
ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la
legislació vigent, i resultaran elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària,

AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Pàgina 7

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
i altres demències de Catarroja
NIF G-40523409

tresorer/a i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots i per
aquesta ordre.
Els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a, han de recaure en persones
diferents. L'exercici dels càrrecs serà gratuït.
Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera
Assemblea General que se celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà
comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de
l'Associació per al càrrec vacant.
L'associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial de
Catarroja i la Comarca de l’Horta Sud.
A. ORGANIGRAMA

ASSEMBLEA
GENERAL
JUNTA
DIRECTIVA
COORDINACIÓ
TÈCNICA

PROGRAMA DE
DETERIORAMENT
COGNITIU
LLEU

PROGRAMA
DE
DETERIORAMENT
COGNITIU
MODERAT

PROGRAMA
D'ATENCIÓ
A LA
FAMÍLIA
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B. JUNTA DIRECTIVA
Des de juny de 2020, la Junta directiva està composta per les següents persones que
assumeixen els càrrecs de manera voluntària:
Presidenta: MARÍA DESAMPARADOS SERRADOR HERNÁNDEZ
Secretària: PILAR GARRIDO PICAZO
Tresorera: CONCEPCIÓN ARBONA BOIX
Vocal: VICENTA LOZANO ALFONSO
Vocal: ROSA ANA FORTEA LOZANO
Vocal: ENRIQUETA MORENO SEGARRA
Vocal: VICENTA OLMOS OLMOS
Vocal: Mª LUISA PUCHALT PEINADO

C. PERSONES ASSOCIADES
A la fi de 2021, l'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer de Catarroja (AFAC),
compta amb 74 persones associades.

50 dones

24 homes

74
persones
associades

6. RECURSOS HUMANS
Durant l’any 2021 els recursos humans amb els que ha comptat la nostra associació han
sigut: una treballadora social en funcions de directora, una psicòloga i una auxiliar.
Les persones professionals encarregades de dur a terme totes les tasques relacionades
amb el present programa són les següents:
- Una Psicòloga amb Màster en Psicogerontologia i Màster en Psicologia General
Sanitària que ha desenvolupat sempre el seu currículum laboral treballant en l'àmbit de
les persones majors i de les demències, tant en residències com en unitats de respir.
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- Una Treballadora Social amb titulació en Professora de Música i títol de Tècnic
Superior en Integració Social, amb la realització de més de 2 anys de pràctiques a
diferents associacions de familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències, podent
portar a terme diversos projectes amb este sector de població.
Totes dues professionals han realitzat multitud de cursos de formació per a l'atenció de
persones amb malalties neurodegeneratives i les seues famílies (Centre de Referència
Estatal d'Atenció a Persones amb Malaltia d'Alzheimer i altres Demències, Fundació
Pasqual Maragall, etc.).
-Personal Auxiliar: Titulació en Auxiliar de cures d’infermeria i tècnica Superior en
Integració Social.
-Personal voluntari: Les persones voluntàries que col·laboren a la nostra associació són
3 persones de sexe femení i de 35, 40 i 49 anys, i 1 persona de sexe masculí, 28 anys.

7. PERSONES USUÀRIES
Durant l'any 2021 s'han atés un total de 66 persones usuàries. El caracter de la nostra
associació és COMARCAL, atenent a poblacions com: Catarroja, Sedaví, Alfafar,
Benetússer, Massanassa, Albal, Silla, Alcàsser, Picassent i Beniparrell.
La divisió per tallers/activitats és la següent:
 TALLER ENTRENA LA TEUA MENT (TETM): 12 persones
 TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA (TEC): 20 persones (Hi ha 5
persones que han causat baixa durant l’any 2021)
 GRUP D'AJUDA MÚTUA (GAM): 9 persones (S’ha realitzat tant de manera
online com presencial).
 TALLER D’ENVELLIMENT ACTIU (TEAC): Realitzat entre maig i juny; i
novembre i desembre): 25 persones

TETM: 12
persones

TEC: 20
persones
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8. PROGRAMES DUTS A TERME EN LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
 SERVEI D'ATENCIÓ, INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ SOCI-FAMILIAR.
Servei d'informació, orientació i assessorament sobre la malaltia d'Alzheimer i altres
tipus de demències, tant a familiars i a cuidadors, professionals o no, com qualsevol
persona interessada.
Primera presa de contacte amb la finalitat de proporcionar informació sobre l'associació,
els serveis que realitzem, aspectes relacionats amb la malaltia, derivació a serveis
socials de base, atenció a nous/es socis/es, demanda d'activitats, etc.
Aquest servei es desenvolupa els dimarts i dimecres en horari de 16 a 20 hores, en la
mateixa seu. També es pot prendre cita per a l'atenció en altre horari.
Al servei d’atenció, informació i orientació soci-familiar s’han atés un total de 43
famílies, tant en atenció telefònica com presencial.
 ATENCIÓ FAMÍLIES SERVEI INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ: 43 famílies
 TALLER ENTRENA LA TEUA MENT: 10 famílies
 TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA: 20 famílies
 ASSESSORAMENT I DERIVACIÓ A ALTRES RECURSOS: 13 famílies

20 famílies

INFORMACIÓ I ACCÉS
A TALLERS

10 famílies
TALLER ENTRENA LA
TEUA MENT

43 FAMÍLIES
ASSESSORAMENT I
DERIVACIÓ A ALTRES
RECURSOS
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 PROGRAMA DE DETERIORAMENT COGNITIU LLEU
El programa per a persones amb deteriorament cognitiu en fase lleu és un projecte nou
on s'atén les persones amb un diagnòstic recent de la malaltia.

TALLER: ENTRENA LA TEUA MENT

La malaltia d'Alzheimer és una malaltia degenerativa, afecta a les zones del cervell que
regulen la memòria, el llenguatge i altres funcions mentals superiors. El procés de la
malaltia és gradual i generalment la persona es deteriora lentament.
El diagnòstic i tractament primerenc poden millorar l'evolució de la malaltia en un
primer moment, i això tindrà una gran influència sobre l'autonomia del malalt.
L'etapa inicial és molt gradual i pot ser difícil de detectar, fins i tot pels professionals
sanitaris. La persona pot:
 Tindre pèrdua de memòria significativa, especialment recent.
 Perdre's en llocs coneguts.
 Estar desorientada en el temps (no sap quin dia és, l'estació, etc.).
 Tindre dificultats amb el llenguatge, no trobar la paraula.
 Substituir l'una per l'altra, etc.
 Tindre dificultat a prendre decisions.
 Mancar d'iniciativa i motivació.
 Perdre l'interés per unes certes activitats i entreteniments.
En el taller Entrena la teua Ment es treballen les diferents capacitats residuals de les
persones afectades. La metodologia utilitzada es divideix en diferents activitats,
realitzades en cada sessió.

1. GERONTOGIMNÀSTICA
La gerontogimnàstica té una funció específica, la d’introduir els hàbits i actituds
saludables del món de la gimnàstica en la tercera edat, i gràcies a ella es millora la
forma física d’aquelles persones que presenten algun tipus de deterioració física o algun
problema locomotor. A més fomenta una actitud positiva cap als problemes i
limitacions associades a l’edat.
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La gerontogimnàstica és una teràpia no farmacològica que pretén mantindre i/o millorar
l’estat físic de les persones mantenint o incrementant la mobilitat articular i la força,
actuar de manera beneficiosa sobre els sistemes cardiocirculatori i respiratori, entre
altres.
Objectiu Principal
Treballar el moviment de manera activa per a mantindre les capacitats físiques i
motores, per a mantindre l’autonomia el màxim de temps possible i contrarestar la
progressiva deterioració per l’avanç de la malaltia.
Objectius Específics
 Retardar la pèrdua de les habilitats físiques.
 Millorar la coordinació gruixuda.
 Mantindre o millorar l'amplitud articular i força muscular general.
 Mantindre o millorar la flexibilitat.
 Fomentar l'autonomia personal.
 Aconseguir una relaxació física i mental.
 Millorar el benestar físic i emocional.
 Previndre les complicacions derivades de la immobilitat o sedentarisme.
 Incrementar la capacitat funcional, l'equilibri, l'agilitat, la destresa i la
coordinació.
Temporalització
La duració de cada sessió oscil·larà entre 30-40 minuts, i es realitzarà amb una
freqüència diària.
Metodologia
Com aquesta teràpia ofereix gran varietat d'activitats, s'adaptaran les més adequades en
relació al temps de duració de la sessió i de les capacitats dels usuaris. Intentant
mantindre una relació diària d'aquests, s'iniciarà l'activitat amb exercicis de motricitat de
forma guiada (taula d'exercicis), amb repeticions de 5-10 vegades, mobilitats de les
diferents parts del cos (cap, tren superior, tren inferior, articulacions, etc.). Mitjançant la
utilització de material específic (pilotes, cèrcols, cordes, gomes, etc.) es realitzaran
exercicis específics i adaptats per a treballar diverses capacitats com l'atenció, la
concentració, la psicomotricitat i la relacions amb els altres.
També es realitzaran exercicis rítmics amb acompanyament musical, amb això es
fomentarà l’atenció, la concentració, la motricitat i el bon humor.
AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021
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2. ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA
Les Activitats de la Vida Diària (AVD), són totes aquelles tasques que l’ésser humà
realitza d'una forma quotidiana, i que la seua no realització genera en major o menor
mesura un grau dependència. Es divideixen en tres tipologies: AVD Bàsiques (AVDB):
són les referents a l’autocura i mobilitat. Com a exemples: bany, higiene i neteja
personal, continència, vestit, alimentació, mobilitat funcional (transferències, transport
d'objectes, deambulació), ús de productes de suport, etc. AVD Instrumentals (AVDI):
són les que realitzem per a interaccionar amb el nostre entorn més immediat, la vida en
comunitat. Com a exemples: activitats relacionades amb la cura d'uns altres, mobilitat
en la comunitat (ús de transport públic), maneig de diners, cuidat de la salut i
manutenció (presa de medicació), neteja i cura de la llar, preparació de menjar, anar de
compres, etc. AVD Avançades (AVDA): són les relacionades amb l'autorealització.
Com a exemples: el treball i el temps lliure, activitats prosocials i estil de vida, etc.
Objectiu Principal
Mantenir de les capacitats funcionals i de l’autonomia personal.
Objectius Específics
 Afavorir l’autonomia personal i retardar la dependència, entrenant tasques de la
vida diària conservades.
 Promoure la independència de la persona en l'execució de les tasques.
 Fomentar el manteniment de l'autoestima i el sentiment d'utilitat.
 Empoderar a la persona usuària en la seua autocura i en el maneig de la seua
pròpia vida.
 Entrenament cognitiu (atenció i seqüència de tasques), mantenint rutines.
 Mantindre les capacitats físiques, ajudant a millorar el nivell físic
(psicomotricitat i motricitat fina).
 Millorar l’autoestima i l’autoconcepte a través del desenvolupament del
sentiment d'utilitat.
Temporalització
El temps de duració de cada sessió pot oscil·lar entre 10-20 minutos .
La freqüència d’aplicació dependrà de l’organització del servei en el qual es
desenvolupa, encara que el més habitual és incloure-les dins de les activitats diàries
habituals.
Metodologia
AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021
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En detectar els possibles dèficits físics, sensorials, cognitius, conductuals o socials que
estan dificultant l'acompliment independent en qualsevol AVD, es pot intervindre
establint hàbits, rutines i activitats automatitzades.
La metodologia pot ser individual o grupal, i es poden utilitzar diverses tècniques, com:
entrenament mitjançant jocs de simulació, fitxes de discriminació, mètode Montessori,
ús i maneig d'utensilis de la vida diària, reminiscències, etc.

3. ESTIMULACIÓ COGNITIVA
L'estimulació cognitiva es defineix com el conjunt de tècniques i estratègies que
pretenen activar, estimular i entrenar les diferents capacitats i funcions cognitives
(percepció, atenció, raonament, abstracció, memòria, llenguatge, processos d'orientació
i pràxies, càlcul, etc.), mitjançant una sèrie de situacions i activitats concretes dirigides a
millorar i/o mantindre el funcionament cognitiu en general.
L'estimulació cognitiva és una teràpia no farmacològica orientada a la persona malalta,
que intervé en l'àrea cognitiva, que impliquen la participació dels usuaris en activitats
d'estimulació general de funcions cognitives basades en l'evocació de records
(reminiscència), l'orientació a la realitat i el processament d'informació.
Objectiu Principal
Mantindre o retardar la deterioració de les capacitats cognitives el màxim temps
possible, a través de la realització d’exercicis, pràctiques i activitats concretes.
Objectius Específics
 Estimular les diferents àrees cognitives: atenció/concentració, càlcul i
raonament, capacitat de percepció vise-espacial, el llenguatge, la memòria a curt
i llarg termini, capacitat de lecto-escriptura , orientació personal i temporoespacial, etc.
 Fomentar l'autonomia de la persona usuària a través d'estratègies que l'ajuden a
compensar els trastorns propis de la malaltia que interfereixen en la seua rutina
diària.
 Millorar l’autoestima, estat d'ànim i motivació.
 Millorar les relacions interpersonals, evitant l’aïllament (en el cas de les
grupals).
Temporalització
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El temps de duració de cada sessió pot oscil·lar entre 30-60 minuts en sessions grupals,
i 20-45 min. en sessions individuals.
La freqüència d’aplicació dependrà de l'organització del servei en el qual es
desenvolupa, encara que el més habitual és de 5 vegades a la setmana.
Metodologia
La professional de la teràpia realitzarà una valoració cognitiva prèvia de cada usuari, i
amb els resultats obtinguts podrà determinar quines capacitats manté la persona així
com quin tipus d'activitats/exercicis pot realitzar de cadascuna d'aqueixes capacitats,
així com el grup en el qual se li inclourà. Per a això poden utilitzar diversos test o
escales:
 Test del Dibuix del Rellotge (CDT) (TDR), T@m i Fototest per als estadis lleus
 Mini examen cognoscitiu de Lobo per a estadis moderats
 Test SPMSQ de Pfeiffer.
 Test de Moca.
 Etc.
El mètode aplicat, variarà en funció de l'activitat i del GDS de les persones usuàries, i es
realitzaran exercicis individuals o grupals, exercicis escrits o orals, es pot optar a una
gran diversitat d'activitats, etc.
A més, és important considerar no sols les capacitats dels usuaris, sinó també els gustos
i interessos de cada persona perquè l'activitat siga productiva i significativa, es potencie
la seua autoestima i es realitze dins dels paràmetres de l'atenció centrada en la persona.

4. MUSICOTERÀPIA
Segons la Federació Mundial de Musicoteràpia (2011), la musicoteràpia “és l’ús
professional de la música i els seus elements com una intervenció en ambients mèdics,
educatius i quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats, buscant optimitzar la
seua qualitat de vida i millorar la seua salut física, social, comunicativa, emocional i
intel·lectual i el seu benestar".
La musicoteràpia és una teràpia no farmacològica (TNF) orientada a la persona amb
demència, inclosa dins de l’àmbit artístic, creatiu i emocional, ja que usen el llenguatge
artístic per a afavorir la salut emocional i mental de les persones.
L’ús de la música pot ser de manera activa o passiva, dirigida a estimular capacitats
cognitives, a provocar reforç afectiu i a millorar l’estat físic d’una persona.
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Objectiu Principal
Entrenament o estimulació de la memòria mitjançant l’evocació de records associats a la
música.
Objectius Específics
 Provocar un efecte de reminiscència en l'usuari.
 Potenciar l’expressió sentimental i emocional tant verbal com corporal
(llenguatge i autoestima).
 Estimular els sentits a través de la música.
 Estimular la memòria emocional (l’última que es perd en una persona amb
demència).
 Incrementar atenció i interès respecte a la tasca.
 Potenciar la interacció social i el treball en equip.
 Coordinació del moviment rítmic.
Temporalització
El temps de duració de cada sessió pot oscil·lar entre 30-60 minuts en sessions grupals,
i 30 minuts en sessions individuals.
La musicoteràpia és una de les activitats més completes i beneficioses per a totes les
persones, i sobretot per a aquelles amb alguna mena de demència. S’aplicarà amb una
freqüència de tres vegades per setmana.
Metodologia
El mètode aplicat pot ser molt variat: actiu (tocant instruments, seguint patrons establits,
inventant diversos ritmes, cantant, interpretant, etc.) o receptiu (usant la música per a
induir estats d'ànim, evocar records com un ball, una celebració, un moment emotiu de
les nostres vides, etc.).

5. ACTIVITATS PLÀSTIQUES I CREATIVES
Segons l'Associació Professional Espanyola de Arteterapeutes (2011), l’Art-teràpia “és
una professió assistencial que utilitza la creació artística com a eina per a facilitar
l'expressió i resolució d'emocions i conflictes emocionals o psicològics. Per regla
general, l’Art-teràpia està indicada per a persones que a causa de les seues
circumstàncies o a la malaltia que pateixen troben difícil l'articulació verbal dels seus
conflictes i emocions”.
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L’Art-teràpia és una teràpia no farmacològica orientada a la persona malalta, inclosa
dins de l’àmbit artístic, creatiu i emocional, ja que usen el llenguatge artístic i les arts
plàstiques per a afavorir la salut mental, emocional i social de les persones.
Objectiu Principal
Estimular l’àrea cognitiva per mitjà de les pràctiques artístiques i manuals i per la
creativitat, amb la finalitat d'alentir la deterioració cognitiva en les persones amb la
malaltia d'Alzheimer.
Objectius Específics
 Crear un espai de benestar, confiança i relaxació.
 Facilitar un espai de creativitat per als usuaris.
 Reforçar i crear habilitats creatives.
 Reforçar l’autoestima de la persona usuària.
 Exercitar la memòria a través del simbòlic.
 Estimular la creativitat a través dels sentits.
Temporalització
El temps de duració de cada sessió pot oscil·lar entre 25-30 minuts en sessions grupals.
La freqüència d'aplicació serà diària. Normalment, es realitzarà al final de la jornada.
Metodologia
La metodologia és activa i participativa, i adaptada a cada nivell de deterioració
cognitiva i físic de la persona afectada.
És fonamental considerar les capacitats, gustos i interessos de la persona perquè
l'activitat siga productiva, potencie l'autoestima i la seua sensació d'autoeficàcia , siga
agradable i per tant terapèutica. Es prestarà especial atenció a la metodologia d'atenció
centrada en la persona (ACP), en la qual és de gran importància saber els gustos i
preferències de cada usuari i usuària, per a poder fomentar la seua autodeterminació en
aquestes fases de la malaltia.
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El Taller d’Entrena la Teua Ment, a conseqüència de la situació sanitària que estem
vivint, se reinicia al mes de juny de 2021, desprès d’haver sigut detingut en 2019, per
decisió de les famílies de les persones usuàries.
Les dades de les persones usuàries disgregades per sexe són les següents:

9 dones
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 PROGRAMA DE DETERIORAMENT COGNITIU MODERAT

TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA
Tenint en compte els símptomes que es poden presentar en el trastorn neurocognitiu
degut a la malaltia d’Alzheimer i d’altres causes es presenta aquest programa dirigit a
les persones diagnosticades d’aquest trastorn neurocognitiu major i que es troben
segons l’escala GDS en un nivell 4-5 (moderat).
Aquest programa es basat en la teràpia no farmacològica d’estimulació cognitiva, el
qual, potencia les capacitats i habilitats cognitives preservades i alenteix el procés de
deteriorament cognitiu. La realització d’aquest tipus d’activitat suposa l’activació de la
neuroplasticitat, és a dir, la resposta que dona el cervell per a adaptar-se a les noves
situacions i restablir l’equilibri alterat, després d’una lesió. Açò esta relacionat amb els
resultats de diverses investigacions que evidencien en la capacitat que tenen les
neurones lesionades per a regenerar-se i establir connexions noves. Per tant, es tracta de
potenciar la memòria i altres aspectes cognitius com l’atenció i concentració,
llenguatge, càlcul, percepció, funcions executives i activitats de la vida diària a més a
més, de l’aspecte físic i social. Dirigit a a millorar l’afectivitat, potenciar la
independència en la vida quotidiana i, incrementar la qualitat de vida d’aquest
col·lectiu.
 Objectiu Principal
Mantindre o retardar el deteriorament de les capacitats cognitives el màxim temps
possible, a través de la realització d'exercicis, pràctiques i activitats concretes.
 Objectius Específics
 Estimular les diferents àrees cognitives: atenció/concentració, càlcul i
raonament, capacitat de percepció visual-espacial, el llenguatge, la
memòria a curt i llarg termini, capacitat de lecto-escriptura, orientació
personal i temporal-espacial, etc.
 Fomentar l'autonomia de l'usuari a través d'estratègies que li ajuden a
compensar els trastorns propis de la malaltia que interfereixen en la seua
rutina diària.
 Millorar l'autoestima, estat d'ànim i motivació.
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 Millorar les relacions interpersonals, evitant l'aïllament (en el cas de les
grupals).
 Àrees d'intervenció
La intervenció en estimulació cognitiva té un enfocament global, ja que persegueix
l'estimulació de diverses capacitats:
 Atenció, concentració i percepció.
 Orientació: temporal, espacial i personal.
 Memòria: a curt i llarg termini, semàntica, episódica, etc.
 Llenguatge: expressió verbal, capacitat lectora, escriptura, comprensió oral i
escrita, raonament, etc.
 Càlcul i lògica: reconeixement numèric i operacions.
 Pràxies: execució i producció d'actes motors voluntaris.
 Gnòsies: reconeixement d'estímuls visuals, auditius, tàctils i denominació.
 Funcions executives: judici, raonament abstracte i planificació d'activitats.
 Tipus d'usuaris
Les persones que es beneficiaran, de manera directa del present programa són persones
que pateixen algun tipus de malaltia neurodegenerativa GDS

4-5, nivell de

deteriorament cognitiu moderat.
De manera indirecta es beneficiaran els seu familiars, les persones cuidadores,
professionals o no, i totes les altres persones pròximes (amistats, veïnat,...). L’edat de
les persones participants compren dels 60 al 89 anys.
 Tipus d'intervenció
Es pot treballar en dos formats: de forma grupal, amb un grup el més homogeni possible
i; també es pot realitzar a nivell individual.
 Activitats
 Gerontogimnàstica.
 De les funcions cognitives: memòria, llenguatge, atenció, orientació…
 Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): higiene, alimentació,
vestir-se…
 Les activitats instrumentals: maneig dels diners, ús del telèfon, demanar
ajuda…
 Les interaccions / relacions socials.

AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Pàgina 21

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
i altres demències de Catarroja
NIF G-40523409

 Musicoterapia.
 Arts plàstiques i creatives.
 Metodologia de l'activitat
La professional de la teràpia realitzarà una valoració cognitiva prèvia de cada usuari/a, i
amb els resultats obtinguts podrà determinar què capacitats manté la persona així com
quin tipus d'activitats/exercicis pot realitzar de cadascuna d'aqueixes capacitats, així
com el grup en el qual se li inclourà. Per a açò poden utilitzar diversos test o escales:
 Test del Dibuix del Rellotge (CDT) (TDR), T@m i Fototest per als
estadis lleus i moderats.
 Miniexamen cognoscitiu de Lobo per a estadis moderats.
 Test SPMSQ de Pfeiffer.
 Test de Moca.
 Etc.
El mètode aplicat, variarà en funció de l'activitat i de l'escala de deterioració global
(GDS) dels/les usuaris/es, i es realitzaran exercicis individuals o grupals, exercicis
escrits o orals, es pot optar a una gran diversitat d'activitats, etc.
A més, és important considerar no solament les capacitats dels/les usuaris/es, sinó
també els gustos i interessos de cada persona perquè l'activitat siga productiva i
significativa, es potencie la seua autoestima i es realitze dins dels paràmetres de
l'atenció centrada en la persona.
 Recursos humans
Aquesta activitat estarà desenvolupada per un equip multidisciplinari de professionals
format per la psicòloga del centre i la treballadora social. Es pot comptar amb l'ajuda de
personal voluntari per al seu desenvolupament.
 Recursos materials
És aconsellable sales de treball àmplies i condicionades per al desenvolupament de
l'activitat. És important mantenir una bona il·luminació i evitar distraccions, com a
sorolls o interferències.
 Equipament
 Material de papereria: folis i cartolines, bolígrafs, pintures de diverses
classes, llapis, etc.
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 Quaderns, fitxes, exercicis o manuals d'estimulació d'elaboració pròpia o
d'altres empreses/entitats (exemples: “Activem la ment” de Fundació la
Caixa, guies “Perquè no s'oblide” de Fòrum QPEA, col·lecció de
“Quaderns Rubio”, etc.)
 Jocs d'estimulació per a persones amb algun tipus de demència (Jocs de
memòria, atenció, concentració, sensorials, d'associació, etc.). Afavoreix
el desenvolupament de l'observació i la concentració. A través de
l'atenció es millora la memòria visual i espacial. La gran varietat
d'imatges ajuda a ampliar de vocabulari. També permet fer frases i
establir associacions entre les imatges de les fitxes atenent a
característiques comunes.
 Ordinador portàtil.
 Tablet.
 Equip de so.
 Programes o plataformes d'estimulació cognitiva amb l’ús de noves
tecnologies, com: Gradior, NeuronUp, Smartbrain, Stimulus, etc.
S'ha comprovat que pot ser beneficiós compaginar treball escrit (en format fitxa de
paper) amb sessions informatitzades (ús de l'ordinador). Amb l'ús de les noves
tecnologies, es mantenen les funcions lligades a l'escriptura, i alhora es realitza un
treball amb un rerefons més lúdic i motivador per a l'usuari.
 Avaluació
Valoració diària: fitxa de la sessió, on s'arreplega informació sobre la programació
diària de les sessions, l'execució de les sessions programades i l'acompliment dels/les
usuaris/es.
Registre d'avaluació setmanal: s'arreplega informació sobre acompliment i participació
de cada usuari/a, la seua motivació i interès, dificultats plantejades, possibles solucions,
etc. Es valorarà de forma mensual, per si és necessari realitzar canvis en la intervenció
cognitiva.
 Seguiment periòdic
S'aconsella trimestral/semestral/anual: en el qual el/la coordinador/a de la teràpia
realitzarà una valoració per poder veure l'evolució dels dèficits i poder anar reajustant el
tipus d'activitat a realitzar, així com el seu nivell de dificultat i exigència.
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Al Taller d’Estimulació Cognitiva s’han atés, durant l’any 2021, un total de 20 persones
usuàries.
Les dades disgregades per sexes són les següents:

15 dones

5 homes

20
persones
usuàries

A casa, NO ET PARES!
A casa, no et pares! És una activitat que s'ha dissenyat específicament per a treballar
amb les persones malaltes d'alguna malaltia neurodegenerativa en temps de pandèmia,
estat d'alarma o qualsevol altre tipus de situació excepcional deguda a la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, que ens va obligar a treballar de manera telemàtica i/o
presencial (a domicili) amb les persones usuàries del programa d'estimulació cognitiva i
del taller entrena la teua ment.
Les persones majors, i en particular les persones amb alguna malaltia greu, com la
malaltia d'Alzheimer, han tingut un confinament diferent, ja que per causes de la seua
malaltia, no poden comprendre la realitat que hem viscut i vivim, dificultant encara més,
si cap, aquesta situació.
Des d’AFAC , hem creat aquesta activitat, per a fer més suportable aquesta situació,
amb una periodicitat d'una vegada per setmana, establint una relació de proximitat.
D'aquesta manera, hem preparat diferents quaderns d'estimulació cognitiva perquè les
persones malaltes els puguen realitzar des de les seues cases, adaptant els continguts a
cada persona en particular, i fomentant l'activitat física i les relacions personals.
Objectiu General
Estimular les funcions cognitives i físiques a través de la realització d'activitats
adaptades individualment a les capacitats cognitives preservades, utilitzant, si fa falta,
les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Objectius Específics
 Mantindre el seu nivell cognitiu i físic.
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 Mantindre actives a les persones usuàries mitjançant la realització d’activitats en
el seu domicili.
 Proposar una rutina per a facilitar l’orientació temporal i espacial.
 Mantindre el rendiment i el funcionament de les capacitats cognitives.
 Disminuir les conseqüències negatives produïdes per aquesta situació de
pandèmia.
 Reduir la simptomatologia conductual arrel a la situació de la crisi sanitària.
Activitats
 Gerontogimnàstica.
 De les funcions cognitives: memòria, llenguatge, atenció, orientació…
 Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): higiene, alimentació,
vestir-se…
 Les activitats instrumentals: maneig dels diners, ús del telèfon, demanar
ajuda…
 Les interacciones / relacions socials.
 Musicoteràpia.
 Arts plàstiques i creatives.
Tipus de persones usuàries
Les persones que es beneficien, de manera directa del present programa són persones
que pateixen algun tipus de malaltia neurodegenerativa GDS 2-3, 4-5, nivells de
deterioració cognitiva lleu i moderat, respectivament.
De manera indirecta es beneficien les seues famílies, les persones cuidadores,
professionals o no, i totes les persones pròximes (amistats, veïnat,...). L’edat de les
persones participants comprèn dels 54 als 90 anys.
La intervenció és de caràcter individual, ja que les activitats es realitzen en el domicili
de les persones amb alguna malaltia neurodegenerativa.
Temporalització
Aquesta activitat està organitzada per a realitzar-se una vegada per setmana a cadascuna
de les persones usuàries, de manera presencial al seu domicili, o de manera telemàtica,
amb dispositius electrònics, quan la situació no permeta els desplaçaments de les
persones treballadores.
Metodologia
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El mètode aplicat, variarà en funció de l'activitat i de l'escala de deterioració global
(GDS) de les persones afectades, realitzant-se exercicis individuals, exercicis escrits o
orals, es pot optar a una gran diversitat d'activitats, etc.
A més, és important considerar no sols les capacitats de les persones usuàries, sinó
també els gustos i interessos de cada persona perquè l'activitat siga productiva i
significativa, es potencie la seua autoestima i es realitze dins dels paràmetres de
l'atenció centrada en la persona.
Recursos humans
Aquesta activitat estarà desenvolupada per un equip multidisciplinari de professionals
format per la psicòloga del centre i la treballadora social.
Recursos materials
És aconsellable sales de la casa on es puga realitzar l'activitat en bones condicions, amb
taula i cadires. És important mantindre una bona il·luminació i evitar distraccions, com
sorolls o interferències.
Equipaments
 Material de papereria: folis i cartolines, bolígrafs, pintures de diverses
classes, llapis, etc.
 Quaderns, fitxes, exercicis o manuals d'estimulació d'elaboració pròpia o
altres empreses/entitats (exemples: “Activem la ment” de Fundació la
Caixa , guies “Perquè no s'oblide” de Fòrum QPEA, col·lecció de
“Quaderns Rubio”, etc.)
 Jocs d'estimulació per a persones amb alguna mena de demència (Jocs de
memòria, atenció, concentració, sensorials, d'associació, etc.). Afavoreix
el desenvolupament de l’observació i la concentració. A través de
l’atenció es millora la memòria visual i espacial. La gran varietat
d’imatges ajuda a ampliar de vocabulari. També permet fer frases i
establir

associacions

entre

les

imatges

de

les

fitxes atenent

característiques comunes.
 Ordinador portàtil.
 Tauleta.
 Programes o plataformes d'estimulació cognitiva amb l’ús de noves
tecnologies, com: Gradior, NeuronUp, Smartbrain, Stimulus, etc.
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Avaluació
Valoració diària: de la sessió, on es recull informació sobre la programació diària de les
sessions, l'execució de les sessions programades i l'acompliment de les persones
usuàries.
Registre d’avaluació setmanal: es recull informació sobre acompliment i participació de
cada persona usuària, la seua motivació i interès, dificultats plantejades, possibles
solucions, etc. Es valorarà de manera mensual, per si és necessari fer canvis en la
intervenció cognitiva.
Seguiment periòdic
S'aconsella semestral/anual en el qual la coordinadora de la teràpia realitzarà una
valoració per a poder veure l’evolució dels dèficits i poder anar reajustant el tipus
d’activitat a realitzar, així com el seu nivell de dificultat i exigència.

Durant l’any 2021, degut a les condicions sanitàries viscudes durant els mesos de gener
i febrer, des de la nostra associació hem realitzat el servei d’atenció a les persones
usuàries del Taller d’Estimulació Cognitiva al seu domicili, amb visites setmanal
treballant tant amb la persona usuària com amb la persona cuidadora.
Les dades segregades per sexe són les següents:

9 dones
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 PROGRAMA D'ENTRENAMENT COGNITIU PER A PERSONES MAJORS SENSE
CAP TIPUS DE DEMÈNCIA

TALLER: "ACTIVEM ALS NOSTRES MAJORS”
L’envelliment actiu és un concepte definit per l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) com el “procés d’optimització d’oportunitats de salut, participació i seguretat
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que els persones envelleixen.
L’envelliment actiu s’aplica tant als individus com als grups de població. Permet a les
persones realitzar el seu potencial de benestar físic, social i mental al llarg de tot el seu
cicle vital i participar en la societat d’acord amb les seues necessitats, desitjos i
capacitats, mentre que els proporciona protecció, seguretat i cures adequades quan
necessiten assistència.”
Des d’AFAC, s’ofereix un programa de prevenció amb diverses activitats d’estimulació
cognitiva, en el qual es treballen les diferents capacitats. Per a la persona major suposa
rebre una atenció professional i individualitzada, accedir a un tractament no
farmacològic i participar en activitats que li permeten estar activa, connectada en el seu
entorn i establir una xarxa social. Promovent la seua participació en el seu entorn amb la
finalitat de previndre o alentir una possible deterioració de caràcter cognitiu i/o físic
i conseqüentment aconseguir i/o mantindre una autonomia i una bona qualitat de vida.
Durant l’any 2021 hem realitzat 3 tallers d’envelliment actiu a Catarroja, i un taller a
Massanassa, dirigit a la població major de 60 anys, per millorar tant l’estat d’ànim de
les persones grans com per a promocionar un envelliment saludable. Al mateix temps,
hem promocionat i fomentat les relacions socials, evitant l’aïllament d’este sector
poblacional.
Les dades d’assistència als tallers, i atenent a les restriccions d’aforament, han sigut les
següents:

Taller 1
(maig-juny)
10 persones

Taller 2
(maig-juny)
10 persones
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Taller
novembredesembre
15 persones

Taller
Massanassa
30 persones

TOTAL: 65
persones
ateses
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 PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

Atenció psicològica individual a la família
Enfront les diverses conseqüències que suposa la tasca de cuidar d’una persona
diagnosticada de demència tipus Alzheimer o un altre tipus s’han posat en funcionament
diferents recursos dirigit al nucli familiar i a la persona cuidadora principal. Un
d’aquests és la intervenció psicoterapèutica com l’atenció psicològica individual, la qual
es tracta d'un programa estructurat, format per diferents sessions preparades prèviament
per la professional. Habitualment es tracten temes com les reaccions emocionals del
cuidador principal; resolució de conflictes familiars; habilitats personals relacionades
amb la cura; resolució de problemes associats a situacions de cura; maneig de
problemes de conducta del pacient; informació relacionada amb els serveis i ajudes
existents i estratègies de maneig de cura.
Objectiu principal
Oferir un recurs psicològic a la família i/o cuidador principal mitjançant sessions d’una
hora de duració i amb una freqüència d’una per setmana o cada dues setmanes, per a
previndre o reduir la càrrega del cuidador.
Objectius específics
 Facilitar informació sobre que és la demència i la seua evolució.
 Dotar d’habilitats d’afrontament i d’estratègies per a poder suportar el procés de
la cura.
 Reduir la simptomatologia física i psicològica, com el malestar.
 Propiciar un ambient en el qual la pacient puga expressar els seus sentiments
sense sentir-se jutjat/ada.
 Afavorir l’autocura .
 Millorar la qualitat de vida.
Àrea d'intervenció
La intervenció psicoterapèutica intervé principalment en l’àrea socioafectiva perquè
fomenta directament la salut i la reducció del malestar psicològic i permeten abordar
diversos aspectes relacionades amb la malaltia i el seu procés de manera particular i
individualitzada, cobrint les seues necessitats.
Temporalització
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Aquest recurs tindrà una duració d'una hora i es realitzarà una sessió cada setmana o
cada dues setmanes depenent de la necessitat de la persona assistent.
Metodologia
Aquest recurs es desenvolupa en forma de sessions d’una hora, en el qual es reuneixen
el familiar i/o cuidador/a principal i el/la professional amb la finalitat d’abordar
qüestions relacionades amb la malaltia i amb l’aspecte psicològic de la persona
assistent. Per tant, intervindre en les conseqüències derivades de la tasca de la cura
posant l’accent en els hàbits saludables i autocura per a un millor afrontament, i en
definitiva, una millor perspectiva de la seua vida.
En la primera sessió es recullen les dades personals, la informació sobre el que entén per
la malaltia que pateix el seu familiar, quant temps li dedica a la cura, quina és la seua
xarxa de suport i que li suposa aquesta tasca per aquesta. Després d’això, se li
preguntarà sobre les expectatives de la teràpia i quines són les seues necessitats en
aqueix moment.
Les següents sessions s’aniran marcant segons el ritme del/la pacient i dels temes que es
vagen proposant en les anteriors. Llavors, en finalitzar cada sessió, es farà un resum de
tot el que s’ha parlat i es marcarà un tema o una necessitat per a continuar en la següent.

Recurs per a la família: Grup d’Ajuda Mútua (GAM)
El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) està format per persones que comparteixen una mateixa
problemàtica, que es troben en una mateixa situació, en aquest cas per cuidadors de
persones afectades de demència.
El grup es dona suport i aporten experiències, intercanvien estratègies d’afrontament i
es busquen solucions apropiades a les diferents situacions exposades. És una forma de
suport social que els fa relacionar-se mútuament com a iguals, sent el principal objectiu
el suport emocional. Està dirigit per una professional, on es combina el coneixement
expert i l’experiència, tenen una limitació en el temps i del número dels seus
components.
Objectiu principal
Reunir famílies i/o a cuidadors principals, en sessions d’una duració de dues hores
realitzant-se una vegada cada quatre setmanes, per a exposar la seua situació de cura i
poder aprendre per mitjà de les experiències i obtindre suport a nivell psicològic i
emocional.
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Objectius específics
 Oferir suport emocional.
 Facilitar l’adquisició d’habilitats i el maneig d’eines per a enfrontar-se i
solucionar els problemes que tenen en relació amb les cures.
 Augmentar la seua autoestima i disminuir la codependència.
 Ajudar en el procés d'adaptació social necessari en la situació de cures tenint al
grup com a xarxa de suport social.
 Disminuir el consum farmacològic per simptomatologia relacionada amb la
sobrecàrrega de la persona cuidada.
Àrea d'intervenció
El GAM intervé principalment en l’àrea socioafectiva perquè fomenta directament la
salut i la reducció del malestar psicològic i permeten fer a l’individu una millor
valoració de la seua pròpia situació. Gràcies als recursos d’afrontament i de pal·liar les
emocions negatives, tindre una major sensació de control, d’augment de l'’utoestima i
de l’estat d’ànim positiu i la possibilitat de relacionar-se amb uns altres.
Temporalització de l'activitat
Aquest recurs tindrà una duració de dues hores aproximadament, perquè totes les
persones assistents puguen intervindre i es realitzarà una vesprada cada quatre setmanes.
En temps de restriccions per causes sanitàries, també s’ha dut a terme de manera
telemàtica.
Metodologia de l'activitat
El Grup d’Ajuda Mútua funciona mitjançant sessions presencials i/o telemàtiques, en el
qual les persones participants es reuneixen en una sala i es col·loquen en forma de
cercle perquè puguen projectar i retornar informació i aquesta accedisca a tots/as sense
dificultat ambiental.
Tècnicament el grup en el seu inici serà de suport, és a dir, hi haurà la presència d’una
professional, qui desenvoluparà un paper més directiu. És a dir, serà qui dona la
informació a partir de les peticions de les persones assistents, donarà pautes sobre les
tècniques d’afrontament i modera i dirigeix al grup. A això se li suma la intervenció de
la resta per mitjà de les seues experiències. A poc a poc el grup va en la direcció de ser
un Grup d’Ajuda Mútua, és a dir, la presència de la professional continua present però,
la seua intervenció és menor sent moderadora de les intervencions i mediant solament si
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sorgeixen conflictes i els membres no siguen capaços de resoldre'ls i tornar a canalitzar
el ritme.
Durant el primer semestre de 2021 i per qüestions sanitàries, les sessions s’han realitzat
de manera online, i en menor assiduïtat, ja que les famílies rebien una visita setmanal
tant de la psicòloga com de la treballadora social, per tal de poder mantenir i afrontar la
situació.
El total de famílies ateses en estos dos serveis són:
 Atenció psicològica individual: 3 famílies
 Grup d’Ajuda Mútua (GAM): 9 famílies

Atenció
Psicológica:
3 famílies
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 PROGRAMA D'ATENCIÓ A DOMICILI

Família, cuidador/a i demència
La demència és una malaltia del sistema nerviós central que afecta els processos
mentals superiors de l’individu com la memòria, el llenguatge, l’atenció, el pensament, i
provoca alteracions en la conducta i personalitat. Provoca una pèrdua progressiva de
l’autonomia que comporta que siga dependent d’altres per a realitzar les seues activitats
de la vida diària.
Enfront d’aquesta situació sorgeix la figura de la persona cuidadora, qui en la majoria
dels casos sol ser un membre de la família. Aquesta persona se encarrega per vetllar la
seua cura i les seues necessitats en la major part del seu temps i sense retribució
econòmica. És a dir, es produeixen una sèrie de canvis en el seu estil de vida, limitació
social, alteració de la relació interpersonal (cuidador-malalt) i disminueix la gratificació
per part de la receptora de les cures.
Per tant, aquesta tasca suposa una aparició d’afectacions físiques, psicològiques i socials
el que pot comportar un sentiment de sobrecàrrega de la cura. Hi ha diverses variables
que incideixen en la càrrega que estan relacionades amb la persona diagnosticada de
demència com són: anys de duració de la malaltia i problemes conductuals (agressivitat,
incontinència, vagabunderia, acusacions, apatia), les pròpies del cuidador (estils
d’afrontament, recursos econòmics, suport social-emocional, el nombre de rols) i les
derivades de la relació entre els/les dos.
Com hem citat anteriorment, el/la cuidador presenta una sèrie d’alteracions físiques i de
salut com són les queixes somàtiques, cefalea, fatiga, alteració del cicle somni-vigilia,
entre altres. També de problemes psíquics com a depressió, ansietat, insomni i una alta
taxa d’automedicació. I problemes socioeconòmics com a conflictes familiars,
problemes laborals, dificultats econòmiques i disminució d'activitats socials i d'oci.

Atenció a domicili
Donades les adversitats que es presenten, com hem comentat anteriorment, a més de
canvis estructurals en la família (menor nombre de membres, més dispersos i diversos,
incorporació de la dona al treball...) i la possible situació de la persona afectada com la
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dificultat per eixir de casa per complicació física o altres motius, es presenta un recurs
per a facilitar el tractament a la a la família i al malalt/a. Aquest és l’atenció a domicili
en el qual es tracta d’un conjunt de serveis que permeten que el malalt/a siga cuidat dins
del seu entorn habitual, amb les màximes condicions d’autonomia i confort, cobrint les
seues necessitats multidimensionals, com ara: nivell domèstic, físic, psíquic, social i
mèdic. Aquests serveis han d’estar coordinats i planificats amb els/les professionals
d’acord amb les situacions individuals de cada família.
Objectiu principal
Oferir un recurs psicològic a la família i/o cuidador principal i a la persona
diagnosticada de demència, mitjançant sessions d'una hora de duració i amb una
freqüència d’una per setmana o cada dues setmanes, per a aconseguir la permanència de
la persona afectada en el seu entorn habitual el major de temps possible, una major
qualitat de vida, també, per al familiar.
Objectius específics
Objectius específics per a la família i/o cuidador/a principal
 Facilitar informació sobre que és la demència i la seua evolució.
 Dotar d’habilitats d’afrontament i d’estratègies per a poder suportar el procés de
la cura.
 Reduir la simptomatologia física i psicològica, com el malestar.
 Propiciar un ambient en el qual el/la pacient puga expressar els seus sentiments
sense sentir-se jutjat/a.
 Afavorir l’autocura .
 Millorar la qualitat de vida.
Objectius específics per a la persona diagnosticada de demència
 Afavorir la permanència en el seu entorn habitual.
 Potenciar l’autonomia de la persona el major temps possible en les activitats de
la vida diària.
 Estimular i mantindre els processos cognitius.
 Evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir les relacions socials.
 Incrementar la qualitat de vida.
Temporalització
Aquest recurs tindrà una duració d'una hora i es realitzarà una sessió cada setmana o
cada dues setmanes depenent de la necessitat de la família.
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Metodologia
Metodologia per al recurs destinat per a la família i/o cuidador principal
Aquest recurs es desenvolupa en forma de sessions d’una hora, en el qual es reuneixen
el familiar i/o cuidador/a principal i el/la professional amb la finalitat d’abordar
qüestions relacionades amb la malaltia i amb l’aspecte psicològic del/l’assistent. Per
tant, intervindre en les conseqüències derivades de la tasca de la cura posant l’accent en
els hàbits saludables i autocura per a un millor afrontament, i en definitiva, un
plantejament vital.
Metodologia per a l'activitat dirigida a la persona afectada
Aquesta activitat es realitza al mateix temps que la que rep el/la familiar i/o cuidador
principal, en aquesta es plantegen activitats en forma de fitxes, manipulatives, orals per
a estimular les diferents capacitats cognitives (memòria, llenguatge, càlcul, raonament,
pràxies…).
En la primera trobada es realitza una valoració cognitiva del malalt/a mitjançant
l’aplicació de test, a partir dels resultats d’aquests es preparen una activitats adaptes a
les necessitats de cada persona.
En les següents sessions s’aniran realitzant activitats que podran incidir o donar-li
rellevància a una capacitat cognitiva en concret.
Durant l’any 2021 s’ha atès una família a domicili.

1 Família

 PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Considerem rellevant la relació i el suport social com eina d’apropament de contacte
amb l’entorn, de benefici per a pal·liar els diferents símptomes que es van presentant i
per tant d’incrementar la seua satisfacció vital.
Una altra forma de intervenir i de mantenir-se actius és propiciar unes relacions entre
generacions i la participació social.
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Diverses publicacions expliciten que la interaccions entre infants i majors suposa
beneficis individuals i socials per als dos grups. Existeixen indicis que permeten pensa
que les persones amb deteriorament cognitiu o demència poden experimentar major
afecte durant les interaccions amb infants del que senten en activitats que no hi han.
Aleshores ens plantegem organitzar un programa intergeneracional, el qual es defineix
com una interacció intencional entre grups de persones de diferents edats, des de menuts
fins grans en una varietat de situacions i en un nivell que proporciona una comunicació
propera, sentiments i pensaments compartits i una activitat cooperativa i significativa.
Les i els participants obtenen beneficis de forma bidireccional i mantenen relacions de
intercanvis.
En resum, la implantació d’aquest programa aportarà beneficis als dos grups i a
diferents nivells:
1. Per a les persones majors:
 Social: reintegració en la vida comunitària i transmissió de coneixements
i increment de responsabilitat social.
 Emocional: canvis positius en l’humor, augment de la vitalitat,
autoestima, motivació, valia personal i sensació de ser necessitat. Interès
per les experiències passades, reducció de símptomes depressius i menys
sentiment de soledat i enfortiment front a les adversitats.
 Cognitiu: increment en el rendiment de la memòria i altres funcions
cognitives, augment de les oportunitats per a aprendre i reflexionar i
desenvolupament de les habilitats en resolució de problemes.
 Físics i sensorials: millora de la mobilitat, desenvolupament de les
capacitats perceptives (tàctils, auditives i visuals).
2. Per als/les infants i jovent:
 Social: canvi en estereotips relacionats amb l’edat; augment de sentiment
de responsabilitat social i el seu sentit cívic; percepció positiva de les
persones majors; respecte pels assoliments dels/les majors; enfortiments
de les relacions socials; desenvolupament positiu de les relacions
significatives i augment de l’empatia, tolerància i el grau de intimitat en
el tracte a l’altre grup.
 Emocional: increment de l’autoestima, motivació i optimisme i millora
de les actituds.
AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Pàgina 36

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
i altres demències de Catarroja
NIF G-40523409

 Cognitiu: augment del coneixement sobre el envelliment i de la malaltia;
eliminar mites sobre aquesta etapa i sobre la malaltia; millorar el
rendiment acadèmic; desenvolupament de habilitats com iniciativa,
flexibilitat, obertura, empatia i creativitat; millorar les estratègies
d’afrontament i de planificació i oportunitats per a discutir i reflexionar
sobre les diferències intergeneracionals.
 Físic: menys implicació en actes violents i en el ús de drogues (en el cas
d’adolescents), reducció de conductes de risc per a la salut i major
implicació en activitats físiques i desenvolupament de capacitats
perceptives.
 Objectiu general
L'objectiu principal d'aquest programa es propiciar intencionadament un contacte entre
dues generacions una volta al trimestre.
 Objectius Específics
 Fomentar el respecte i reconeixement cap a les persones majors, i en aquest
cas un major coneixement de la malaltia, eliminant els mites que puguen
existir.


Conèixer la realitat de les dues poblacions.

 Treballar valors com la responsabilitat i el respecte.
 Gaudir de la companyia i enriquir-se en la interacció a través de la
convivència i el treball conjunt en les activitats.
 Enriquir les relacions interpersonals, evitant l'aïllament.
 Incrementar la motivació i l’autoestima, millores emocional en els dos grups.
 Treballar en la capacitat funcional i física, per a afavorir el manteniment de
la seua autonomia el major temps possible.
 Estimular les capacitats cognitives, físiques i perceptives conservades.
 Activitats

 Físiques: jocs populars, amb pilotes o globus,...
 Cognitives: jocs de taula, pintar, realitzar manualitats, veure curts i
reflexionar i opinar sobre aquests o cuinar...
 Tipus d’usuaris
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L’activitat està dirigida a les persones usuàries de l’associació tant del grup “entrena la
teua ment” com el “d’estimulació cognitiva” i infants i/o joves de primària i/o
secundària (sext de primària o primer d’ESO).
 Tipus d’intervenció
En aquest programa la intervenció es realitzarà de forma grupal. També es reflecteix la
possibilitat d’un programa per mitjans telemàtics, però dintre del grup al que pertany
cada participant.
 Temporalització
El temps de durada de l’activitat serà un matí de 10:00 a 13:00.
La freqüència d'aplicació serà una vegada al trimestre.
 Metodologia
Es preparen una sèrie d’activitats a realitzar, principalment, una volta al trimestre i
després es mostren a les i als professionals del centre educatiu per a què puguen aportar
i revisar el programa en una reunió conjunta a l’inici de curs. Des de l’inici tant per a la
revisió de les activitats com en la responsabilitat al fer l’activitat estaran implicats
professionals del centre educatiu i de l’associació. Les activitats proposades estaran
adaptades al nivell de dificultat d’aquelles persones que presenten major deteriorament.
Les sessions es programen amb un temps previ suficient que permeta establir les
relacions i la ruptura d’estereotips. Tanmateix es posarà en comú les característiques
dels grups participants de cada activitat amb la finalitat de fer una selecció prèvia, en el
cas necessari, per assegurar una interacció positiva entre els membres del grup.
Per tant, es realitzarà per passes, primer, la formació de grups de majors tenint en
compte el tipus d’activitat i les característiques de grups d’infants i, després; es
treballarà per parelles, infant-gran, potenciant la participació activa d’ambdós en
l’activitat a realitzar. L’espai on es realitzen les activitats s’elegeix en funció de
l’activitat, utilitzant tant la seu de l’associació com l’aula del centre educatiu o l’espai
lliure i la duració de les sessions serà entre 50-60 minuts. En aquestes es promourà una
comunicació bidireccional i la reciprocitat, és a dir, es pot plantejar el canvi de rols, on
els infants son qui ensenyen als majors i a la inversa.
 Recursos humans
Aquesta activitat pot estar desenvolupada per un equip multidisciplinari de
professionals format per la psicòloga del centre, la treballadora social i altre personal
(auxiliars, integradora social, etc), també pel professor/a de l’aula.
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Es pot contar amb l'ajuda de personal voluntari per la seu desenvolupament.
En la nostra associació, és realitzada per la treballadora social i/o psicòloga.
 Recursos materials
Per a fer aquest tipus de programa es en necessitaran un materials segons l’activitat a
realitzar per exemple: un taller de cuina (eines per a cuinar i aliments); jocs de taula (els
jocs); jocs populars (birles, boletes, corda,...) o amb noves tecnologies (ordenador o
tablet).
 Equipaments
 Material de papereria: folis i cartolines, bolígrafs, pintures de diverses
classes, llapis, etc.
 Lloc ample amb bona il·luminació.
 Lloc accessible i adaptat.
 Jocs de taula
 Materials de papereria: llapis, bolígrafs, pintura, folis, cartolines...
 Ordinador portàtil.
 Tablet.
 Avaluació
S’elaborarà una avaluació al finalitzar l’activitat sobre assistència, la seua motivació i
interès i si ha sorgit algun problema i com s’ha solucionat.
També es realitzarà una avaluació continua amb l’observació de les interaccions en la
sessió, es farà una en comú amb el/la professor/a encarregat/ada i l’opinió verbal dels
dos grups participants. D’aquestes valoracions es faran els ajustos oportuns.
Cada trimestre es realitzarà una valoració d’aquesta en la qual podran opinar i proposar
possibles millores les i els participants amb la finalitat de millorar i adaptar-se a cada
persona i a la següent activitat.
 Seguiment periòdic
Es realitzarà un seguiment anual en el qual la/el coordinador/a del programa realitzarà
una valoració igual que la inicial, i així poder veure l'evolució i poder anar reajustant el
tipus d'activitat a realitzar.

Durant l’any 2021 i degut a la pandèmia que estem vivint, sols hem pogut realitzar una
activitat intergeneracional amb alumnes de 4 anys del CEIP Jaume I de Catarroja.
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L’activitat ha consistit en una activitat nadalenca per conscienciar al més menuts sobre
estes malalties i la necessitat d’ajudar-los en aquelles coses que ells sols no poden fer.
Molts son els xiquets i xiquetes què, també s’enfronten, sense voler, amb aquestes
malalties, ja que els seus iaios i iaies ho pateixen, i a les seues cases també es viuen les
conseqüències.
Al mateix temps, i mitjançant les noves tecnologies, hem preparat una activitat de
col·laboració entre les dos generacions. S’han elaborat postals nadalenques, s’ha cantat
una nadala per part dels infants, i fins i tot, ens han regalat una postal per a cadascuna de
les persones assistents al taller d’estimulació cognitiva. Ha sigut una activitat que ens ha
ajudat a millorar les relacions entre les persones grans i els infants, fomentant l’afecte i
el respecte.

9. FONS DE FINANÇAMENT
L'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer i una altra demències de Catarroja
(AFAC) compta amb els següents mitjans de finançament:
 Organismes Públics (subvencions rebudes per l'Ajuntament de Catarroja, la
Diputació de València i la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives).
 Aportacions usuaris/as (per la realització dels diferents tallers).
 Aportacions socis/as (quota anual).
 Donacions i activitats recaptatòries.

10.

VALORACIONS

 SERVEI

D'ATENCIÓ,

INFORMACIÓ

I

ORIENTACIÓ

SOCI-

FAMILIAR
Lloc: Seu de l’AFAC, C/Almeria, 9 baix A, Catarroja.
Data: de l’1 de gener a 31 de desembre de 2021.
Horari: dimarts i dimecres, de 18:30 a 20:00 hores.
Valoració: La valoració ha sigut positiva, donat que estem vivint una situació sanitària
molt complicada, i les famílies tenen por de treure als seus familiars de casa, hem atés
43 famílies, un 143% del que havíem programat al projecte.
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Les persones afectades ho han passat molt malament amb el confinament, i ho
segueixen passant malament amb les restriccions sanitàries (no poder eixir de casa amb
tranquil·litat, manca de visites familiars i encontres per celebrar festivitats, etc.) i a esta
situació, hem d’afegir la dificultat per entendre estes situacions tan inusuals.
 PROGRAMA DE DETERIORAMENT COGNITIU LLEU
Lloc: Seu de l’AFAC, C/Almeria, 9 baix A, Catarroja.
Data: de l’1 de juny a 31 de desembre de 2021.
Horari: dilluns i dijous, de 18:00 a 19:30 hores.
Valoració: Durant l’any 2021 s’han atés 12 persones al Taller Entrena la teua Ment per
a persones amb deteriorament cognitiu lleu.
La valoració ha sigut positiva, ja que hem aconseguit atendre a 15 famílies, de les quals,
12, han accedit al servei, amb la possibilitat de oferir a les mateixes, una millor qualitat
de vida.
El 90% de les persones assistents han aconseguit mantindre i maximitzar les capacitats
residuals.
El 100% de les persones usuàries han pogut gaudir de una millora en els seues relacions
socials, ja que la creació del grup, ha aconseguit fomentar estes relacions que poc a poc
se van perdent en este tipus de malalties.
 PROGRAMA DE DETERIORAMENT COGNITIU MODERAT
Lloc: Seu de l’AFAC, C/Almeria, 9 baix A, Catarroja.
Data: de l’1 de gener a 31 de desembre de 2021.
Horari: de dilluns a divendres, de 09:30 a 13:30 hores.
Valoració: Durant l’any 2021 s’han atés un total de 20 persones, 15 dones i 5 homes.
Avaluant els indicadors quantitatius, s’ha aconseguit atendre un 133,33% del estipulat
al projecte. L’any anterior 2020, va ser nefast per a les persones amb deteriorament
cognitiu, i les famílies, quan han cregut convenient i atenent als consells sanitaris, han
accedit i sol·licitat els nostres serveis.
Cal recalcar què, des de l’AFAC, s’han pres i continuen prenent-se totes les mesures
sanitàries recomanades des de les institucions encarregades de portar a terme eixes
recomanacions.
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En relació a l’indicador estimulació a la persona malalta, han sigut un total de 20
persones ateses, proporcionant l’atenció a un 133,33%.
S’han realitzat els controls i revisions periòdiques a totes les persones assistents a este
taller, aconseguint realitzar el 100% de les valoracions, podent observar així l’evolució
de les persones afectades.
De les 20 persones ateses durant l’any 2021, sols 1 d’elles ha sigut institucionalitzada, a
conseqüència de l’evolució de la seua malaltia i les capacitat afectades.
No institucionalització de la persona malalta: 19 persones.
Descàrrega física i emocional del familiar: més del 90% de les famílies enquestades
opina que el servei de respir per a familiars és un servei molt beneficiós i aporta
descàrrega a la família i a la persona cuidadora, amés de proporcionar, a la persona
afectada, unes pautes i rutines que ajuden en el dia a dia del nucli familiar.
Capacitats de la persona malalta: Hem aconseguit mantindre i maximitzar, en més d’un
90%, les capacitats residuals de les persones que acudeixen a este taller, treballant des
d’un enfocament centrat en la persona i fomentant l’ús de tècniques o activitats que els
produïren benestar, tan psíquic com emocional.
 PROGRAMA D'ENTRENAMENT COGNITIU PER A PERSONES
MAJORS SENSE CAP TIPUS DE DEMÈNCIA
ENVELLIMENT ACTIU A CATARROJA
Lloc: Seu de l’AFAC, C/Almeria, 9 baix A, Catarroja.
Data: maig i juny, i novembre i desembre de 2021.
Horari: dilluns, de 16:00 a 17:30 hores; i divendres de 16:00 a 17:30 hores.
Valoració: S’han atés un total de 25 persones durant l’any 2021, en les sessions
realitzades a Catarroja, a la seu d’AFAC. Les valoracions han sigut molt positives, i les
persones han volgut repetir en pròximes edicions.
Hem aconseguit estimular física i psíquicament a les persones assistents, creant, al
mateix temps, un grup on se mantenen les relacions socials.

ENVELLIMENT ACTIU A MASSANASSA
Lloc: Serveis socials de Massanassa, C/Major, 7.
Data: octubre 2021 a maig de 2022.
Horari: de dilluns a dijous, de 16:30 a 18:00 hores.
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Valoració: El programa ACTIVA’T per a persones majors de 60 anys sense cap tipus
de deteriorament cognitiu que es desenvolupa en Massanassa està tenint molt d’èxit,
donat que les persones d’edat han hagut de deixar els seus hàbits i costums socials a rel
del confinament, ara poden gaudir d’uns tallers en els que, al mateix temps que estem
actives, podem mantenir o crear unes relacions socials que ens proporcionen un benestar
i augment de la pròpia autoestima, així com la millora de la qualitat de vida.
 PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA
Lloc: Seu de l’AFAC, C/Almeria, 9 baix A, Catarroja.
Data: de l’1 de gener a 31 de desembre de 2021.
Horari: divendres, de 18:00 a 20:00 hores.
Valoració: A l’any 2021, des de l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i
altres demències de Catarroja (AFAC) s’han atés a 12 famílies, de les quals, 3 han
sol·licitat atenció psicològica individualitzada i 9 han assistit al Grup d’Ajuda Mútua
(GAM).
Hem analitzat, amb l’equip interdisciplinari de la nostra associació, les dades referent a
este servei i, encara que el volum total de les persones malaltes ateses, triplica el de
familiars i/o cuidadors, i ens preocupa que les famílies que no creuen que necessiten cap
ajuda per portar endavant esta situació, puguen caure en la figura del cuidador cremat.
Tot i això, hem intentat canviar horaris, metodologies, etc. però no hem aconseguit fer
que totes les persones cuidadores que pertanyen a la nostra associació, gaudixquen
d’este servei tant beneficiós per a elles.
 PROGRAMA D'ATENCIÓ A DOMICILI
Lloc: Domicili de la familia.
Data: de l’1 de gener a 31 de desembre de 2021.
Horari: dijous, de 16:30 a 17:30 hores.
Valoració: En 2021 sols hem atés una família a domicili, degut a la incapacitat de la
persona usuària a gaudir del servei d’estimulació cognitiva a la nostra seu.
 PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Lloc: Seu de l’AFAC, C/Almeria, 9 baix A, Catarroja.
Data: desembre de 2021.
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Horari: matins, de 9:30 a 13:30 hores.
Valoració: Durant l’any 2021 i degut a la pandèmia que estem vivint, sols hem pogut
realitzar una activitat intergeneracional amb alumnes de 4 anys del CEIP Jaume I de
Catarroja.
L’activitat ha consistit en una activitat nadalenca per conscienciar al més menuts sobre
estes malalties i la necessitat d’ajudar-los en aquelles coses que ells sols no poden fer.
Molts son els xiquets i xiquetes què, també s’enfronten, sense voler, amb aquestes
malalties, ja que els seus iaios i iaies ho pateixen, i a les seues cases també es viuen les
conseqüències.
Al mateix temps, i mitjançant les noves tecnologies, hem preparat una activitat de
col·laboració entre les dos generacions. S’han elaborat postals nadalenques, s’ha cantat
una nadala per part dels infants, i fins i tot, ens han regalat una postal per a cadascuna de
les persones assistents al taller d’estimulació cognitiva. Ha sigut una activitat que ens ha
ajudat a millorar les relacions entre les persones grans i els infants, fomentant l’afecte i
el respecte.
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11.

AFAC EN IMATGES

GENER I FEBRER
ATENCIÓ EN ELS DOMICILIS
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SANT VALENTÍ
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MARÇ
RETORNEM A L’ACTIVITAT PRESENCIAL
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DIA DE LA DONA

FALLES
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ABRIL
PASQUA

DIA MUNDIAL DEL PARKINSON
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TALLER DE MEMÒRIA. ESCOLA D’ADULTS DE SILLA

DIA DEL LLIBRE

AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Pàgina 50

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
i altres demències de Catarroja
NIF G-40523409
FORMACIÓ A L’IES BERENGUER DALMAU

MAIG
AFAC A LA RÀDIO
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DIA DE LA MARE

TALLER ENVELLIMENT ACTIU Catarroja (1ª EDICIÓ)
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INICI TALLER ENTRENA LA TEUA MENT

JUNY
ACTIVITAT SOLIDÀRIA EPA CATARROJA
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ACOMIADAMENT ALUMNA PRÀCTIQUES
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INGRÈS D’AFAC A FEVAFA I CEAFA

JULIOL
LABOR-TERÀPIA
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ESMORZARS SALUDABLES

ARTS PLÀSTIQUES I CREATIVES
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AGOST
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SETEMBRE
NOVES TECNOLOGIES

ACTIVITAT: VISITA A L’EXPOSICIÓ DE INDUMENTÀRIA FESTERA
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ACTIVITAT: TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

COMMEMORACIÓ DIA MUNDIAL DE L’ ALZHEIMER
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GRAN RIFA SOLIDÀRIA CONTRA L’ ALZHEIMER, EN COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE CATARROJA ACYPE
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CAMPANYA MANS PER L’ALZHEIMER (FEVAFA)
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OCTUBRE

TALLER ENVELLIMENT ACTIU A MASSANASSA

RECOLZEM LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
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LA TARDOR
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NOVEMBRE
CELEBRACIÓ DE TOTS SANTS
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SANTA CECILIA PATRONA DE LA MÚSICA
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DESEMBRE
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TEATRE A BENEFICI DE L’ALZHEIMER
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ACTIVITAT INTERGENERACIONAL

AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Pàgina 73

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
i altres demències de Catarroja
NIF G-40523409
NADALS 2021

AFAC. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Pàgina 74

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
i altres demències de Catarroja
NIF G-40523409

ESMORÇAR NADALENC GRÀCIES A CONSUM
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