CUIDEM DE LES PERSONES AMB ALZHEIMER EN TEMPS DE LA
COVID 19

Projecte Unitat d’Alzheimer 2021
Snoezelen 24 hores + Jardí Sensorial

Al servei de la gent gran!
Especialitzats en Alzheimer i altres demències

IMPACTE DE LA COVID EN LA UNITAT D’ALZHEIMER:
Amb l’impacte actual de la covid19 i amb el que hem viscut durant aquests mesos del 2020,
mantenim amb més força que mai, la importància de lluitar i esforçar-nos per millorar la qualitat
de vida de les persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer o altre tipus de demència. Seguim
treballant per recolzar al seu familiar i cuidador principal en el seu dia a dia, més en aquests
temps de confinament on hem pogut constatar el impacte tan negatiu que ha suposat per
aquest col·lectiu, els problemes que han patit i la importància que ha tingut el suport donat pels
nostres professionals. Si sempre ha estat el nostre objectiu, que la persona gran amb Alzheimer
pugui romandre a casa seva, al seu entorn familiar i social el major temps possible, ara encara
més!

NIF: G62564372

QUE FEM DURANT LA COVID19 ?
El funcionament del centre de dia i de la Unitat d’Alzheimer ha canviat durant aquest temps,
adaptant-se al nou dia a dia, amb protocols i controls higiènics i de salut per aconseguir evitar el
contagi i la propagació del covid19. S’han adequat els espais i s’han fet grups de 10 persones
repartits per les diferents plantes del centre de dia. Les persones amb Alzheimer estan
agrupades en 3 grups, el més greu esta situat a la Unitat d’Alzheimer, on disposa de recursos i
materials adients per proporcionar confort i benestar, sense oblidar l’estimulació diària. Els
altres dos grups, moderats i moderats avançats estan a la planta 0.
Als 3 grups se’ls aplica el programa d’estimulació mitjançant les diferent tècniques no
farmacològiques de dilluns a divendres, en tallers grupals per treballar les diferents capacitats,
uns al matí: psicomotricitat, orientació a la realitat i estimulació cognitiva o estimulació
multisensorial i altres a les tardes: pintura amb colors, pintura amb aquarel·la, bingo,
manualitats, etc.
De moment i degut a les mesures preventives sanitàries no s’estan fent sessions individuals de
Snoezelen, tot i que esperem poder tornar a reprendre-les quan disminueixin les mesures de
distancia interpersonal. Sí que s’utilitza la sala Snoezelen quan tenim persones que presenten
trastorns conductuals com agitació o agressivitat.
NOU JARDÍ SENSORIAL:
La gran novetat per al 2021 serà el nou jardí sensorial, un projecte que hem accelerat degut a la
pandèmia per poder proporcionar als usuaris i usuàries un espai terapèutic en l’exterior amb
més seguretat sanitària i amb tots els beneficis que implica el contacte amb la natura.
En aquest nou espai farem les sessions d’estimulació multisensorial en substitució de les
sessions individuals que es feien a la sala Snoezelen o en combinació, si la pandèmia ho permet.
En conclusió el projecte de la Unitat d’Alzheimer per al 2021 manté l’essència dels anys anteriors
amb la novetat del Jardí Sensorial, que és un recurs que contribueix significativament a mantenir

Vallés i Ribot, 2 · 08780 Pallejà · Tel.: 93 663 25 80 · info@fudacioanaribot.org · www.fundacioanaribot.org
Entitat sense ànim de lucre

Al servei de la gent gran!
Especialitzats en Alzheimer i altres demències

l’estimulació i la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer en aquets temps especialment
durs per a ells, i els seus cuidadors. Estem contents de poder seguir amb la nostra tasca malgrat
la pandèmia, i de seguir fent el possible per millorar el nostre impacte social.
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A continuació adjuntem el projecte 2021:
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INTRODUCCIÓ
L’increment de les persones diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altre tipus de
demència creix exponencialment al mon, a Europa, a Espanya i a Catalunya. Al centre de dia
“Ana Ribot” es viu contínuament amb una demanda constant d’informació i un augment de les
llistes d’espera d’ingrés.

NIF: G62564372

La Fundació segueix lluitant per atendre a aquest col·lectiu d’una forma integral, tenint en
compte els diferents factors que ajuden a gaudir d’una qualitat de vida digna i posant tots els
recursos materials i personals possibles per aconseguir-ho. El treball d’activació i estimulació de
les diferents capacitats, l’atenció i suport a les activitats bàsiques de cada persona, la integració
social i comunitària d’aquestes persones i el recolzament a les seves famílies són els pilars
indispensables per aconseguir mantenir a la persona que pateix la malaltia d’Alzheimer al seu
entorn familiar, social i comunitari el màxim de temps possible.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL PROJECTE
L’augment progressiu de l’esperança de vida de les persones està provocant un envelliment de
la població i, conseqüentment, un increment de les patologies relacionades amb aquest fet.
Dintre d’aquestes malalties relacionades amb l’edat, està la malaltia d’Alzheimer (diàriament
es diagnostiquen milers de malalts d’Alzheimer al món), que va generant de forma progressiva
una incapacitat física, psicològica i social que es va traduint en una creixent dependència de la
persona respecte al seu familiar-cuidador.
En la malaltia d’Alzheimer els trastorns conductuals i psicològics són especialment importants
(apatia, agitació, ansietat, depressió, al·lucinacions, deliris, activitat motora aberrant,
irritabilitat, alteracions de la son, alteracions de la conducta alimentaria, eufòria o desinhibició)
perquè influeixen de manera determinant en la qualitat de vida del malalt i dels seus familiars
cuidadors. S’observa en el 70-90% dels malalts, amb més freqüència en estadis avançats de la
malaltia. La seva presència s’associa a un major consum de fàrmacs, un increment dels costos
assistencials i a la utilització de restriccions físiques en el malalt.
Els símptomes conductuals ocasionen una disminució significativa de la qualitat de vida, tan del
malalt com dels familiars cuidadors, així com un gran patiment per ambdós, el que afavoreix,
moltes vegades, el seu internament prematur en una institució residencial.
La manca de recursos socials i assistencials que pateixen les persones amb Alzheimer o
qualsevol altre tipus de demència, a les que, avui en dia, únicament se’ls hi ofereix un tractament
farmacològic, ha fet que des de ja fa uns anys, al centre de dia Ana Ribot ens plantegéssim fer
un treball constant i rigorós amb aquestes persones. L’augment progressiu d’aquests perfils així
com el desenvolupament de la malaltia i els símptomes que, malauradament, l’acompanyen,
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comporten un patiment per la pròpia persona així com pel cuidador principal (que sol ser la
parella o una filla). El resultat d’aquesta situació acaba sent un internament prematur en una
institució residencial amb la conseqüent pèrdua de l’entorn familiar i caliu emocional pel malalt
i la sensació de tristesa i culpa per la família. Des de la Fundació defensem la importància de
mantenir el màxim possible al malalt a casa seva, en el seu entorn familiar i proper, per això
treballem per a que tan ells com els seus cuidadors tinguin una qualitat de vida digna. Des de
l’any 2014, al centre de dia estem treballant en l’atenció no farmacològica amb les persones que
pateixen la malaltia d’Alzheimer o qualsevol altre tipus de demència, amb un programa
setmanal d’estimulació i activació de les diferents àrees o aspectes de la persona (físic, cognitiu,
social i emocional).
Les persones amb demència, en general, experimenten un deteriorament gradual en tots els
aspectes de les funcions cognitives a mesura que progressa la malaltia. Aquesta pèrdua
progressiva de les capacitats cognitives fa que aquestes persones siguin menys apropiades per
participar en les intervencions que exigeixen funcions cognitives i capacitat de llenguatge.
Després d’un temps d’investigació i formació per part del
personal que treballa a la Unitat d’Alzheimer del Centre de dia,
vam començar a introduir el treball d’estimulació multisensorial
(teràpia que estimula els diferents sentits sense necessitat de
recórrer a processos cognitius més elaborats com la memòria) i
vam aconseguir disminuir els trastorns conductuals com
l’agitació o l’apatia i arribar a un estat de benestar emocional en
el que la persona està més present i contenta. El treball individual
en la Sala Snoezelen aconsegueix de forma molt evident aquests
resultats, però també en qualsevol moment, situació o activitat
es poden generar inputs sensorials a la persona amb demència
que li proporcionen un benestar emocional i que disminueixen
o, fins i tot, prevenen l’aparició dels trastorns conductuals.
Aplicar aquesta nova manera de fer (cultura Snoezelen 24 hores) en els diferents tallers
d’estimulació i activitats de la vida diària que es duen a terme a la Unitat d’Alzheimer ha
aconseguit un clima de participació i benestar de la persona com no havíem tingut abans (han
“desaparegut” els problemes a l’hora de la dutxa, han disminuït considerablement les dificultats
a l’hora de dinar.....). Tanmateix, parar atenció a l’entorn (cuidant-ho com a facilitador
d’experiències sensorials: temperatura, ordre, soroll....) i fer formació i seguiment a tot el
personal d’atenció directa, ha estat una experiència molt interessant i motivadora per a tots
nosaltres i volem seguir treballant des d’aquesta perspectiva, posant el centre en el propi malalt,
en la seva manera de sentir i potenciant totes aquelles sensacions que li proporcionen pau,
alegria, plaer i benestar. Un valor afegit que ha començat a implementar-se aquest any 2018 ha
estat l’elaboració dels perfils sensorials de les persones de la Unitat d’Alzheimer, per part de les
professionals expertes en aquesta tècnica. Aquesta informació de les persones ens permet fer
una feina molt més centrada el persona, al tenir coneixement de les seves sensacions i del que
li provoca malestar o benestar.
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Pel que fa al familiar cuidador, estudis epidemiològics
demostren que les taxes de diagnòstics psiquiàtrics,
especialment l’ansietat i la depressió són sistemàticament
majors en els familiars que cuiden als malalts d’Alzheimer
que en la població general. Les persones diagnosticades
amb aquesta malaltia únicament reben tractament
farmacològic i els seus familiars gaire bé no tenen
informació ni de l'evolució de la malaltia ni dels recursos per
a fer-li front. El suport i acompanyament a la família, sentir
que algú està prop i que pots confiar amb ell per ajudar-te
a resoldre els problemes que apareixen diàriament, és
indispensable per aconseguir mantenir un equilibri físic i
psicològic que millorarà la qualitat de vida d’ambdós. Es per
això que seguim amb l’atenció i l’acompanyament a lo llarg
del llarg procés de la malaltia.

OBJECTIU
L’objectiu general del projecte és aconseguir una qualitat de vida per les persones que pateixen
la malaltia d’Alzheimer, a lo llarg de tot el procés de la malaltia.
Objectius específics:
-

-

-

Mantenir les diferents capacitats físiques, cognitives, emocionals i socials del malalt,
oferint una rutina activa diària mitjançant un programa de biopsicoestimulació.
Facilitar, en el dia a dia, la vivència d’experiències sensorials enriquidores i variades que
ajudin a les persones amb demència a millorar la consciencia personal i la connexió amb
l’entorn que l’envolta.
Proporcionar un confort físic i emocional a les persones que es troben en estats avançats
de la malaltia, de manera que tinguin sensacions agradables, positives i gaudeixin del
moment.
Disminuint les conductes disruptives i els trastorns conductuals i psicològics de les
persones que es troben en estats moderats i avançats de la demència.
Potenciar les conductes desitjables com la comunicació i el contacte amb l’entorn i amb
els altres, la participació i implicació en el que està fent.
Oferir suport i assessorament a la família, de manera que puguin fer front als canvis que
es van desenvolupant a lo llarg de la malaltia.
Aconseguir mantenir a la persona en el seu entorn familiar, social i comunitari el màxim
de temps possible.
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QUE ES FA?
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Segueix en marxa el programa d’estimulació a la Unitat d’Alzheimer mitjançant diferents
tècniques no farmacològiques aplicades de forma continua i regular a lo llarg de la setmana, en
tallers grupals i sessions individuals al jardí sensorial, i si la pandèmia ho permet també a la sala
d’estimulació multisensorial.
L’equip tècnic (4 professionals) és l’encarregat d’elaborar els perfils sensorials de totes les
persones que treballen a la Unitat d’Alzheimer per poder tenir un coneixement més exhaustiu
de les característiques d’aquestes persones que la majoria de les vegades no poden expressar
el seu estat i emocions. Aquest perfil sensorial, elaborat a partir d’una valoració sensorial a la
sala Snoezelen i de la anàlisis d’uns qüestionaris a les famílies, ens permeten tenir una
“fotografia” molt real i exacta de la pròpia persona, podent, d’aquesta manera adequar la
intervenció de forma totalment personalitzada i centrada en la persona. Aquesta informació
està a l’abast de tot el personal d’atenció directa per poder atendre i entendre millor a la
persona
Tanmateix, es preveu seguir amb els grups terapèutics de suport psicoeducatiu i emocional als
familiars, cuidadors d’aquests malalts, per recollir els seus dubtes, donar informació sobre la
malaltia i la seva evolució, pautes i recursos per fer front als diferents trastorns que van
apareixent, compartir situacions i sentiments que van apareixent en el dia a dia.
Aquest any 2021 està previst posar en marxa un nou espai extern, el jardí sensorial.
El jardí sensorial està pensat com un espai exterior dissenyat per afavorir la satisfacció de les
necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals de les persones que assisteixen al centre
de dia, principalment per les que estan a la Unitat d’Alzheimer. Aquest espai els ajudarà a
mantenir un contacte amb la realitat i proporciona un benestar psíquic i emocional tan als propis
usuaris, com als treballadors, voluntaris i familiars.
Estructura:
El jardí estarà connectat amb el Centre de Dia, ja què, la vista de flors, plantes i arbres vigoritzen
als usuaris i els motiva per sortir a caminar. Els espais han de tenir gespa i flors, ser molt visuals.
Tenint en compte que uns dels principals problemes de la demència és la percepció del temps i
l’espai, és molt important que el recorregut del jardí sigui circular, és a dir, on l’entrada i la
sortida només siguin una i afavoreixi que l’usuari se senti segur i còmode, que no se senti perdut.
L’espai constarà d’ambients més acollidors per a l’estimulació sensorial, racons més petits per
un treball més individual. També d’espais grans per a grups, per tal de potenciar l’acció del jardí
com agent socialitzador dins del centre.
Hi haurà un espai per l’hort urbà, on els usuaris es podran fer càrrec dels diferents elements que
hi hagi plantats, segons l’època de l’any en la que estiguem.
Per aconseguir que el resultat del jardí sigui evocador pels usuaris, s’ha de tenir en compte la
distribució dels espais i dels diferents elements naturals i artificials que hi participaran. La forma
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de les plantes o arbres, els colors, el moviment amb el vent, els diferents olors de les plantes
aromàtiques, ets…
Elements:
El jardí sensorial està format per diferents elements naturals o artificials, com poden ser:
 Passeigs amb diferents textures al terra per evocar el sentit del tacte i la vista.
 Diferent mobiliari per seure, com poden ser bancs per treballar el sentit de la
propiocepció i el sentit vestibular.
 Racó musicals per estimular l’oïda, com poden ser mòbils, campanilles, ets…
 Cases per a ocells.
 Jardineres per poder accedir a les flors des de la cadira de rodes.
 Espai per a l’hort urbà.
 Font d’aigua: una foca al nivell superior i un petit llac al inferior amb roques per afavorir
el soroll de l’aigua
 Zones amb bancs per al descans o trobades en petits grups
 Barana perimetral en les zones de risc de caiguda
 Vegetació: Per a minimitzar el manteniment es col·locaran especies autòctones i de
baixa demanda hídrica com gespa tipo grama, arbres de fulla perenne, enredadores
tipus gessamí, plantes aromàtiques, plantes amb fulles de textura suau, etc..
 Il·luminació tenint en compte que l’activitat és diürna, del passeig circular amb baixa
intensitat, i de la zona 1 amb alta intensitat
 Tanca per separació de la parcel·la col·lin dant i del parc públic.
Planell:

Passeig circular amb paviment llis per a les cadires de rodes
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Zones Activitats
ZA 1 amb paviment ull de perdiu i sense mobiliari, flexible per a les activitats
ZA 2 amb paviment de lloses amb tanca i barana perimetral, sense mobles per activitat lliure
ZA 3 amb paviment de lloses i 4 bancs per activitats de grup
Zones d’estar i ús terapèutic
FOCA – Zona Auditiva amb soroll d’aigua, amb dos bancs i la font formada per la foca i un petit
llac a nivell inferior amb roques per afavorir el soroll de l’aigua.
PLANTES AROMÀTIQUES – Zona amb parterre de plantes aromàtiques en dos nivells amb rocalla.
Vegetació amb diferents textures de fulles, floració variada i aromàtiques.
HORTS – Zona verda amb dos taules d’hort.
PEDRA – Zona d’estar en grup íntim o amb la família, amb un banc i una paperera.
BANC - Zona d’estar en grup íntim o amb la família, amb un banc

NIF: G62564372



A la Unitat d’Alzheimer seguim amb el treball d’atenció i estimulació als propis malalts
1. Estimulació amb activitats grupals

Els usuaris del centre de dia diagnosticats amb la malaltia d'Alzheimer o qualsevol altre tipus de
demència, són valorats a nivell cognitiu i distribuïts en tres grups: moderats (GDS3/4), moderatsavançats (GDS5) i greus (GDS6/7) i a partir d'aquí s'organitzen diàriament, de dilluns a divendres,
una sèrie de tallers en grup, per treballar les diferents capacitats: físiques, cognitives,
emocionals, socials, etc. del malalt.
Les persones que estan als grups de moderats necessiten dur
a terme activitats que els hi permetin tenir actives les
diferents capacitats cognitives, funcionals, físiques, per
mantenir-les el màxim de temps possible alentint el seu
deteriorament. Tanmateix, les diferents activitats busquen
aconseguir una millora del seu estat anímic, tan sigui per la
relació amb els companys com per tractar-se d’activitats que
els hi agraden. Per aconseguir-ho s’organitzen tallers diaris de
psicomotricitat, orientació temporal/espacial i estimulació
cognitiva al matí i, a les tardes s’organitzen activitats més
lúdiques i ocupacionals relacionades amb les manualitats, la
pintura, la costura, i un taller de reminiscència a la setmana.
Tanmateix, aquest grup fa musicoteràpia grupal un dia a la
setmana.
Les persones del grup de greus, per les seves característiques, necessiten un tipus d’atenció que
els ajudi a disminuir/evitar l’angoixa, l’agressivitat i l’inquietat, que millori la comunicació amb
l’entorn, que equilibri el seu arousal o estat d'activació física i psicològica i, en general,
aconseguir un confort físic i emocional tan necessari per a ells i les seves famílies. Es treballa a
nivell de petit grup amb la biopsicoestimulació, els tallers de massatge, l’estimulació
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multisensorial grupal, l’experimentació amb els diferents materials. Aquest grup treballa en una
sala adequada per oferir espais de descans i confort físic i, també un espai que permet treballa
l’estimulació de diferents capacitats (cognitives, sensorials, funcionals) en funció de l’estat de la
persona en aquell moment. El personal que treballa amb aquest grup (terapeuta ocupacional,
integradora social, fisioterapeuta, psicòleg o gerocultora) està preparat per adaptar-se a les
persones que integren aquest grup i oferir un tipus de material o altre. El musicoterapeuta
treballa un dia a la setmana amb aquest grup utilitzant la musica com a teràpia d’activació.

NIF: G62564372

2. Estimulació a nivell Individual
Diàriament es portaran a terme sessions d’estimulació multisensorial, tan al mati com a la tarda,
al jardí sensorial i/o a la sala Snoezelen, si la pandèmia ho permet, amb persones del grup de
demència greu com del grup de moderats-avançats, si pels seus trastorns conductuals o per les
seves particularitats es creu que podria ser positiu per ells. Aquestes sessions individuals, cada
persona treballa amb un terapeuta assignat que es marca uns objectius en funció de l’estat de
la persona, de les seves mancances i de les seves necessitats, actuant de forma centrada en el
que la persona necessita per aconseguir un benestar personal i reduint el malestar o patiment.
Es un valor afegit molt important i a destacar en el treball d’atenció a les persones que pateixen
la malaltia d’Alzheimer o altre tipus de demència.


Treball amb les famílies

El treball amb les famílies es fa de diferents maneres, per una banda tan la neuropsicòloga com
la infermera, a un nivell personalitzat atenen a les famílies i cuidadors principals, per resoldre
dubtes i problemes que apareixen de forma habitual a casa i fent un programa a mida per aplicar
els recursos i eines en el seu domicili quan es donen els trastorns conductuals i psicològics tan
habituals en les etapes avançades de la malaltia. Tanmateix, es fan reunions amb tots els
professionals que treballen amb el seu familiar a la que assisteixen també els familiars i es fa
una valoració cadascun d’ells


Tasques de sensibilització i divulgació d’aquest tipus de malalties i les seves repercussions a
nivell social i sanitari

Durant l’any 2020 no hem pogut fer actes presencials com els que habitualment fèiem de difusió
com Sant Jordi, la Jornada Solidaria o la Caminada Solidaria per l’Alzheimer, però hem fet els
esdeveniments de forma virtual com Sant Jordi, i hem intentat intensificar la comunicació a
través de la web i les xarxes socials, destaquem el Repte Virtual #sumakmporelalzheimer, amb
molta participació.
Per al 2021 seguirem comunicant i farem les activitats de difusió de forma presencial o virtual
però seguirem amb la nostra tasca de conscienciació i difusió de les necessitats i drets de les
persones amb Alzheimer i les dels seus cuidadors.
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QUINS RESULTATS TENIM

Aas s Alo l

Aplicar aquesta metodològica d’estimulació diària de les diferents capacitats de la persona, sota
una manera de fer, la cultura Snoezelen les 24 hores del dia, que posa l’accent en el mon dels
sentits, que s’aplica en qualsevol moment i situació i que està fermament consolidada entre
l’equip d’atenció directa de la Unitat d’Alzheimer, aconsegueix uns resultats que són molt
importants i significatius en aquest col·lectiu de persones.
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El treball d’estimulació de les diferents capacitats de la persona amb demència inicial i
moderada, mitjançant una rutina activa, ajuda a mantenir-les més temps i alenteix el
procés de deteriorament.
Que la persona amb Alzheimer mantingui més temps la seva autonomia personal.
L’aplicació de la tècnica Snoezelen a la Unitat d’Alzheimer, posant especial atenció a les
variables de l’entorn, com soroll, ordre, llum, etc. juntament amb un equip d’atenció
directa
que
aplica els
coneixements a les diferents
activitats que es duen a terme
a la Unitat d’Alzheimer,
comporta una disminució de
les conductes disruptives i dels
trastorns psicològics, així com
una millora en aspectes
positius com l'atenció, la
comunicació del malalt amb
els altres o la implicació en el
que esta fent. A la vegada
detectem una important
activació física i psicològica (s’equilibra l’arousal) en les persones que pateixen una
important apatia. Es molt significatiu que en aquests últims anys han disminuït
considerablement el nombre de conductes disruptives en el col·lectiu de persones amb
demència, sense utilització de tractament farmacològic.
En general, s’observa un increment en el benestar i confort emocional, de les persones
que es troben en estat avançats de la malaltia.
Tot aquesta manera de fer i treballar, ajuda a millorar i mantenir l’estat anímic dels
malalts a la Unitat d’Alzheimer.
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S’aconsegueix un manteniment o alentiment del deteriorament de l’estat cognitiu de
les persones de la Unitat d’Alzheimer que es troben en les fases inicials/moderades de
la malaltia. Es molt significatiu
que hi ha molt poques baixes en
el centre i que les persones
aconsegueixen mantenir-se al
domicili i amb la família durant
molts anys.
Manteniment o millora de la
qualitat de vida de les persones
que es troben en un estat de
demència
avançada,
aconseguint
que
puguin
romandre amb la seva família i
en el seu entorn, moltes vegades
fins al final de la seva vida.
Millora o manteniment de l’estat
psicològic de les famílies
d’aquests malalts, aconseguint
que puguin adaptar-se d’una
forma “sana” a les situacions que
esdevenen
amb
aquests
familiars i que puguin aconseguir
mantenir-los a casa fins a l’últim
moment, això els hi dona una
satisfacció
personal
molt
important.
Sensibilitzar a les diferents
generacions de la situació
d’aquests malalts i de la alta
incidència entre la població, tanmateix, de la importància d’ajudar i recolzar als seus
familiars i cuidadors principals.

“Facilitar els moments de plaer i benestar a les persones amb
demència que hi conviuen a la Unitat d’Alzheimer”
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PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE: MALALTS I FAMILIARS

NIF: G62564372

Malgrat la pandèmia ha fet que no puguem atendre el 100% de les places que poden tenir
cobertes en situació normal, que són 63. Actualment tenim actius 50 usuaris que són amb els
que podem garantir la distància de seguretat. La majoria d’ells són persones amb Alzheimer,
doncs són els que tenen prioritat davant altres tipus de dependència segons ens marca la
Generalitat. Així, calculem que els beneficiaris directes del projecte seran els malalts que passin
aquest 2021 per la Unitat de demències, es calcula que unes 40/50 persones, que poden venir
de varies poblacions del Baix Llobregat: Sant Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló, Molins de
Rei, Martorell, Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma de Cervelló i Pallejà. En aquests
moments tenim 5 usuaris relacionats amb els treballadors de Ciments Molins.
Per altre banda, també són beneficiaris directes els 40/50 familiars, cuidadors d’aquests malalts
que directa o indirectament participen en el projecte, doncs el coneixement de noves eines i
formes d'actuar davant les situacions conflictives habituals i la sensació de compartir el seu
patiment amb altres que l'entenen i acompanyen comportaran una millora en el seu estat
emocional.

RECURSOS ADSCRITS AL PROJECTE
HUMANS:
L’equip de professionals d’atenció directa que treballa en aquest projecte esta format per:
o
o
o
o
o
o

La fisioterapeuta
La terapeuta Ocupacional
El musicoterapeuta
2integradores socials
La neuropsicòloga
La infermera
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VOLUNTARIS
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El projecte de voluntariat de l’entitat acull diferents perfils de voluntaris, al 2020 no s’han pogut
fer les activitats d’acompanyament presencials a les persones amb Alzheimer, però en el 2021 i
gràcies al Jardí Sensorial pensem que podem promoure les activitats d’acompanyament
exteriors més lúdiques, de la ma dels voluntaris.
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PRESSUPOST
El pressupost en honoraris professionals i tècnics es correspon a 6.162 hores del personal
d’atenció directa que participen en el projecte i que són els encarregats de dur-lo a terme
(coordinació, planificació, execució dels tallers i activitats d’estimulació, elaboració de
memòries). S’ha fet un càlcul molt ajustat de les hores de direcció i administració que dedica
l’equip d’aquest àrea (recursos humans, facturació, administració, gestió de voluntariat,
captació de fons i comunicació) i són 228 hores de dedicació a aquest projecte.

2021

NIF: G62564372

Personal que participa directament en el projecte: Neuropsicoleg,
infermera, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta
i integradores socials.

Import

85.169

Personal d’atenció indirecta (direcció, administració, recursos
humans, facturació, gestió de voluntaris, captació de fons i
comunicació)

4.152

Materials de neteja, i de prevenció sanitària

3.250

COST TOTAL DEL PROJECTE 2021

92.571

Gràcies per fer possible aquest projecte per aconseguir una millor
qualitat de vida a les persones que pateixen la malaltia
d’Alzheimer!
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