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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT Al 2021
El projecte de l'any 2021 ha estat enfocat al treball d'estimulació i activació de les persones de
la Unitat d'Alzheimer del centre de dia, amb el planning de tallers i activitats diàries (orientació,
psicomotricitat, estimulació cognitiva, estimulació multisensorial grupal, teràpia individual
Snoezelen, musicoteràpia, manualitats, pintura, etc) per aconseguir-ho.
Hem pogut treballar en 3 grups de persones, tal i com estava previst:
Les que presentaven un estat avançat d'Alzheimer, les que es trobaven en estat moderatavançat i les que estaven en un estat moderat. Les activitats i tallers d'estimulació s'adapten a
cada grup i persona.
El pla de contingència per la Covid19 del Centre de dia ha fixat unes mesures de prevenció del
contagi. Per prioritzar i complir aquestes mesures, hem hagut de adaptar de la metodologia del
treball diari de estimulació. Tot i així, hem continuat aplicant la planificació de tallers i activitats
diàries que ens ajuden a mantenir les capacitats físiques, cognitives i emocionals de les persones
que estan a la Unitat d’Alzheimer i, a la vegada, hem seguit donant suport a les famílies i
cuidadors.

RECURSOS HUMANS ADSCRITS Al PROJECTE




Professionals implicats (6). Tal com estava previst, en aquest projecte ha
participat la terapeuta ocupacional com a responsable del funcionament dels
grups i tallers, les dues integradores socials, la fisioterapeuta, una gerocultora i
la neuropsicòloga com a coordinadora del projecte.
Voluntaris implicats. Durant aquest 2021 han col·laborat en diferents activitats
presencials un total de 5 voluntaris. Hem mantingut també les trucades
d’alguns voluntaris a usuaris del centre, per fer acompanyament durant
confinaments o a aquells que deguts a les restriccions del covid han vist reduït
els seus contactes socials.

TEMPORALITZACIÓ
El projecte ha estat actiu i vigent durant tot l’any 2021. Durant aquest temps hem “patit”
confinaments dels diferents grups i de personal d’atenció directa, a lo llarg de l’any, pero tot i
les dificultats hem vetllat per mantenir la normalitat en el treball diari, adaptant-nos a les
situacions i necessitats reals, amb els recursos dels que disposavem.

BENEFICIARIS DEL PROJECTE



Número de persones ateses: 52 persones diagnosticades amb Alzheimer o altre
tipus de demència, en estats moderats a avançats.
Sexe: 45 dones i 7 homes.






Mitja de edat: 84,46 anys (85,07anys les dones i 80, 57anys els homes). La
mitjana de edat ha pujat 2 anys respecte a l’any passat.
Nacionalitat: totes les persones són de nacionalitat espanyola.
Lloc de residència
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13%

Impacte: resultats obtinguts amb l'ajuda.
Aquest any 2021 hem posat tots els nostres
esforços en seguir atenent als malalts dia a dia,
reprenent el programa d’estimulació a la unitat
d’Alzheimer mitjançant les tècniques no
farmacològiques aplicades de forma continua i
regular a lo llarg de tota la setmana i amb la major
normalitat possible . Durant aquest any també
hem continuat fent suport als cuidadors per
aconseguir mantenir als usuaris al seu entorn
familiar i comunitari.

Al llarg d’aquest 2021 s’han atès a un total de
52 usuaris, distribuïts en tres grups de treball
segons les seves característiques.

Els usuaris dels dos grups de demència moderada han realitzat diàriament 4 activitats
grupals ( orientació a la realitat, estimulació cognitiva, psicomotricitat i una activitat de
caire més lúdic).

Els usuaris del grup de demència greu han realitzat 4 activitats diàries (1
orientació/activació, 2 biopsicoestimulació i 1 activitat grupal de estimulació
multisensorial).

Una de les fites de aquest 2021 ha sigut finalitzar les obres i posar en marxa el Jardí
Sensorial. En aquest espai hem iniciat la teràpia individual Snoezelen amb els usuaris de
la unitat de demència. També hem pogut gaudir d’aquest entorn acollidor i estimulant
per dur a terme un dia a la setmana les activitats programades en el quadrant setmanal.

Durant tot aquest any tant la neuropsicòloga com la infermera han atès als dubtes i
problemes que han anat sorgint a les famílies. A més a més, el mes d’octubre la
neuropsicòloga va iniciar un cicle de trobades amb cuidadors de persones amb
Alzheimer en el que van participar 8 persones. Les trobades han estat quinzenals i tot i
les dificultats, l’aprofitament pels participants ha estat positiu, al disposar d’un espai on
expressar dubtes, angoixes, preocupacions, i a la vegada compartir experiències amb

altres persones que es troben en situacions similars, sota la tutela d’una professional
experta en el tema.
Per altre banda, s’han pogut reprendre les valoracions mensuals dels usuaris per part
dels diferents professionals i les posades en comú a les reunions de PIAIS, que durant
els primers mesos es feien a porta tancada per les restriccions vigents, però que a partir
del mes d’agost es va introduir la participació dels familiars en videotrucada i
presencialment els últims mesos de l’any. La participació en aquestes reunions de
valoració de la persona, dels seus familiars és un element molt enriquidor i que aporta
informació important.
Finalment, cal dir que s’han dut a terme novament tasques de sensibilització i divulgació
tant de manera presencial com virtual, segons les restriccions de cada moment. Hem
pogut acostar-nos als instituts per fer xerrades, activitats al poble amb el grup de
voluntariat del centre, s’han fet també dos concerts solidaris i altres petites activitats
dins el programa d’activitats socials del poble. L’activitat a les xarxes ha sigut constant,
s’ha dut a terme una cursa solidaria online, ...

GRACIES PEL VOSTRE SUPORT QUE HA FET POSSIBLE AQUEST
PROJECTE!

HISTÒRIA DE VIDA

EULOGIO ESPALLARGAS.
Eulogio va néixer l’any 1934 a Terol i allà va passar la seva infantesa amb els seus pares
i dos germans. Va estudiar fins arribar a la universitat, es va llicenciar en Filosofia i lletres,
i en Ciències de la Educació. Es fa religiós i durant uns anys fa de missioner a la República
Dominicana. Al voltant dels 30 anys deixa de ser religiós, torna a Madrid i treballa com
a professor d’institut de diverses matèries com: música, Filosofia, llatí i grec. Allí coneix
a la Josefina, s’enamoren i es casen. Son pares de dues nenes, ell continua treballant
com a mestre a Madrid durant una anys. L’any 1976 decideixen vindre a viure i a
treballar a Barcelona. S’instal·len a un poblet anomenat Pallejà. Aquí veu créixer les
seves filles i finalitza la seva vida laboral.
Eulogio ha sigut sempre un home molt actiu, li agradava molt fer l’esport: sortir a
caminar, la piscina, el tenis,... Es un apassionat de la música, va aprendre a tocar el piano
i l’òrgan.
Durant la pandèmia, a casa van notar que alguna cosa no anava bé, van anar al metge i
Eulogio va ser diagnosticat de Malaltia de Alzheimer.
Eulogio continua sent un home actiu, li agrada estar al dia de les noticies, llegeix el diari
cada matí. Acudeix de forma regular al Centre de Dia per fomentar el manteniment de
les capacitats físiques i cognitives. Li agrada dinar a casa amb la seva dona i sortir a
passejar amb ella i alguns amics mentre fan la xerrada diària. Periòdicament realitza
sessions de musicoteràpia i gaudeix tocant el piano. En alguna ocasió, s’acosta a
l’església fora de les hores de missa i amb el permís del Mossèn toca l’òrgan.

