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Tina Fernández, l’ autora de la 

portada, és una d’aquelles persones 

que tenen un do natural per la 

pintura. Molt creativa i aficionada als 

treballs manuals des de sempre, va 

començar a pintar  als 62 anys quan 

el seu cosí, que també pinta, li va dir 

que si ella no pintava era perquè no 

volia. Així va ser com es va animar a 

provar-ho, i des de aleshores fins ara 

ha fet alguns cursos, ha pintat molt i 

de tot i també ha fet alguna exposició 

dels seus quadres. 

 La il·lustració de la portada 

representa un camí entre vinyes que 

encara han de brotar, paisatge típic 

penedesenc  de finals d’hivern i inici 

de la primavera. Les dues persones 

que estan al començament del camí 

representen als fundadors del Gotim 

i el llarg camí per endavant que hi ha 

per recórrer. 

Per altra banda, el nom del Gotim, 

que significa porció de raïm, també fa 

clara referència al Penedès, terra de 

vinyes, raïm,  vins i caves. El nostre 

Gotim simbolitza un grup petit de 

persones unides per a un objectiu comú: Defensar el dret de les persones grans i malalts  

d’ Alzheimer  a mantenir una vida activa i digna. També representa la nostra 

metodologia de treball: personalitzada i en grups reduïts. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓ 

Fa un any que vam iniciar aquest projecte, amb molta il·lusió, esforç i dedicació personal 

per part d’un petit grup de persones que volem una societat més justa i sensibilitzada 

vers les necessitats de les persones grans, especialment de les més vulnerables, les 

d’edat més avançada que necessiten suport en les activitats de la vida diària, malalts d’ 

Alzheimer i altres demències. 

Hem detectat una manca de serveis específics i activitats adaptades a les 

característiques  d’aquest col·lectiu a la comarca de l’ Alt Penedès, un buit que des de la 

nostra associació volem omplir. Creiem que hi ha molt a fer i molt que millorar en 

l’atenció d’aquestes persones, especialment en quan a socialització, ja que la tendència 

que nosaltres observem, avalada pels mites i prejudicis sobre la vellesa, és a arraconar-

los com si de trastos  vells, inútils i inservibles es tractés. Moltes persones grans també 

acaben pensant que fan nosa i que ningú les vol, i tristament és així. Amb aquestes 

actituds l’únic que aconseguim és accelerar el procés d’envelliment i l’evolució de les 

malalties. Cal que siguem més solidaris amb aquestes persones, perquè són els nostres 

pares i avis i ho han donat tot per nosaltres mentre podien. Arribat el moment de que 

són ells qui necessiten la nostra ajuda en el dia a dia, som nosaltres qui ens hem de 

preocupar de que ells també gaudeixin de la millor atenció. 

És difícil i feixuc tenir cura d’una persona dependent, són les vint-i-quatre hores del dia, 

els tres cents seixanta-cinc dies de l’any, els cuidadors de persones grans i de malalts d’ 

Alzheimer i d’altres demències,  necessiten tot el suport emocional, personal i econòmic. 

Per a la nostra associació, són igualment importants malalts i cuidadors, i per això, 

ambdós  es mereixen tot el nostre suport, respecte i comprensió. El benestar integral de 

les persones és el que a nosaltres ens importa, independentment d’edat, gènere, 

condició, estat de salut i/o estat cognitiu. 

Si volem canvis ens hem de moure, els nostres grans s’ho mereixen i nosaltres també. 

Primer de tot cal que canviem d’actitud i així començar a canviar el futur des de avui 

mateix. Nosaltres treballem en la línia d’oferir un tracte més humà, digne i personalitzat 

per a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones en tots els sentits. Volem 

aconseguir una societat inclusiva amb les persones de més edat, malalts d’Alzheimer i 

altres demències, una societat que faciliti que aquestes persones puguin continuar vivint 

en el seu entorn habitual i en companyia dels seus essers estimats. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fem una crida des de aquestes pàgines a tots els que se sentin identificats i ens vulguin 

acompanyar en aquest camí, professionals, gent gran, malalts, cuidadors i tota persona 

sensibilitzada que ens vulgui donar suport. Pas a pas ho aconseguirem i farem créixer El 

Gotim.  

La Junta directiva de l’ associació El Gotim- Alzheimer Actiu 

 

 

 

 

 

Activitat i Alzheimer 

Davant un diagnòstic de malaltia d’ Alzheimer, és molt important continuar actiu. Deixar 

de fer les coses que veníem fent, de cop, perquè ja no les sabem fer igual que abans, i 

aïllar-se del món per pensar que ja tot s’ha acabat per nosaltres, perquè la gent del 

voltant no entendrà o és millor que no sàpiga què ens esta passant, dissimular, ocultar, 

és un gran error. 

Un diagnòstic d’ Alzheimer fa por, però tampoc cal anticipar i pensar el pitjor, ja que no 

se sap d’entrada quina serà l’evolució de la malaltia, perquè per molt que es digui que hi 

ha tres fases i que tothom passa inevitablement per aquestes fases, el cert és que no 

tothom desenvolupa la malaltia de la mateixa manera, perquè hi ha molts factors 

implicats, cognitius, físics, metabòlics, emocionals, ambientals, etc. i  al final no tots els 

trastorns o deterioraments cognitius que es diagnostiquen acaben sent realment 

malaltia d’ Alzheimer, encara que inicialment presentin una simptomatologia similar, ni 

tampoc evolucionen de la mateixa manera. 

Es important  buscar el suport de professionals implicats que ens orientin i assessorin 

correctament, i sobretot que ens proporcionin sentiments positius, de que la vida 

continua malgrat la malaltia, i la certesa  de que amb els suports adequats,  podrem 

continuar fent una vida normal, activa i motivadora per a nosaltres.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Qualsevol persona amb deteriorament cognitiu necessita tot el suport i comprensió del 

seu entorn, especialment del seu entorn més proper. Els malalts d’ Alzheimer continuen 

sent persones, menys autònomes i productives potser que abans a causa de la malaltia, 

però amb els seus sentiments, necessitats d’activitat i d’afecte intactes. Hem de ser 

capaços de donar aquest suport que necessiten els malalts, sense esperar que  ells facin 

l’esforç per adaptar-se a un entorn que s’està tornant, degut als efectes de la malaltia 

sobre el seu cervell, més incontrolable per a ells. A nosaltres ens correspon, família, 

amics, cuidadors, professionals, comprendre al malalt, posar-nos en el seu lloc, facilitar-li 

les coses, oferir-li activitats que li agradin i  que realment puguin fer amb la nostra ajuda 

o sense, però és molt important que segueixin actius, que se sentin útils i valorats, que 

es relacionin, i que continuïn així formant part de la societat i de la vida. 

Marta Surroca, Pedagoga especialitzada en gent gran i demències. 

 

 

¿Qué es el Alzheimer? 

Una enfermedad cerebral degenerativa que causa problemas de pérdida de memoria. 

Pero no vamos a hablar sobre el diagnóstico de la enfermedad en sí, vamos a ver de qué 

forma afecta no solo a la persona que la padece sino a su entorno familiar y social. 

Muchas veces no nos damos cuenta realmente de que le pasa a la persona, se olvidan de 

las cosas más sencillas, no recuerdan la tarea que estaban haciendo o salen a la calle y 

no saben cómo regresar a su casa. 

En la actualidad, la familia es la principal fuente de cuidados para la persona que se 

encuentra en esta situación. Cuidar a una persona con Alzheimer implica una sobrecarga 

física y emocional tremenda. Muchas veces el cuidador se encuentra desorientado, sin 

saber qué camino tomar, la desinformación, el desconocimiento total sobre la 

enfermedad, les producen angustia, nerviosismo e impotencia. Es lógico que esto les 

suceda porque les cambia la vida por completo. 

Como sanitaria les recomiendo sobretodo tranquilidad, paciencia y calma.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo más prioritario es buscar información, pedir consejo al médico de familia, informarse 

de los servicios y recursos de asociaciones dedicadas a este tipo de enfermedad. El 

cuidador debe saber la situación por la que se encuentra, es una enfermedad larga y 

degenerativa, que el enfermo va perdiendo sus facultades. 

Comprendo que es difícil aceptar para la familia esta situación. Siempre digo que hay 

que cuidar al enfermo pero más al cuidador o al familiar que está día a día. Debe de 

tener su tiempo libre para desconectarse y descansar. Hay que dejarse ayudar y delegar 

tareas al resto de familia. 

Recordar siempre que deben buscar una orientación con profesionales para poder 

ofrecer una asistencia adecuada, buscar apoyo y pedir ayuda para el enfermo como para 

sí mismo. El cuidador no debe ser la única persona que dé soporte, él también necesita 

soporte. 

Compartir con otras personas que estén pasando por la misma situación, les ayudará 

para ver que no están solos.  

Y sobretodo ser pacientes y dar mucho amor al enfermo, algunos no lo podrán expresar 

pero se sentirán cuidados y rodeados del cariño de la familia. 

Norma Vaz Gadea, voluntaria del Gotim 

 

CRIDES 

Necessitem un local a Vilafranca  amb disponibilitat total per a continuar amb els nostres 

tallers i per a poder anar ampliant horaris i serveis segons la demanda. No disposem de 

recursos suficients per accedir a un lloguer normal, som una associació sense ànim de 

lucre i nomes portem un any de funcionament, així que demanem que algú ens en 

cedeixi un gratuïtament o per un lloguer simbòlic.  

Necessitem voluntaris que ens vulguin donar suport i col·laborar en les diferents 

activitats puntuals que s’organitzen des de l’associació, paradetes, actes, excursions, 

sortides, etc.. També necessitem voluntaris de suport als tallers i ens agradaria 

aconseguir alguna persona amb coneixements musicals per organitzar un taller específic 

de música i cant i/o per a compartir experiències i bones estones gaudint de la música. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquest poema el vaig escriure a l’any 1999, quan tot just començava a tenir contacte 

professionalment amb malalts d’ Alzheimer. 

 

 

AJUDA’M A RECORDAR! 

Ajuda’m a recordar qui sóc, com em dic 

Perquè he oblidat el meu passat i el meu nom. 

Ajuda’m a recordar quan i com he de fer les coses,  

per tenir cura de mi mateix. 

La meva vida és a les teves mans, 

 si tu no t’ocupes de mi, jo em puc morir. 

Diríem que soc com un nen, però no ho soc. 

Un nen té present i futur, i jo tinc un passat que no puc recordar, 

Un present incert, i un futur gens esperançador. 

Tinguis paciència amb mi, 

Tot el que no faig bé, ho faig sense voler. 

No vull ser una càrrega per tu, 

Però em sento sol i desorientat. 

No sé que m’ha passat, 

No ho puc entendre ni explicar. 

Quan pensis que les teus esforços ja no valen la pena,  

Perquè no em pots fer entendre res de res, 

Pensa que potser no entenc les teves paraules, 

Però un gest teu afectuós, 

M’arribarà al fons del meu cor. 

 

Marta Surroca 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTES DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

PARADETES: 

El passat dia 21 de setembre de 2015, dia Mundial del Alzheimer, al matí a la rambla de 

Sant Francesc de Vilafranca, vam muntar amb molta il·lusió  la nostra primera paradeta. 

A part de oferir informació sobre la nostra associació i les activitats que realitzem, 

teníem guardiola per donatius,  llibres usats i altres objectes fets a mà per voluntaris 

col·laboradors i els “gotimets” realitzats pels usuaris dels tallers. La afluència de gent no 

va ser molta per ser dilluns, però tenim una anècdota molt maca d’una noia que va 

quedar enamorada del goig que feia la nostra parada, i ens va dir: “ La feina ben feta no 

té preu”, la qual cosa ens va fer sentir molt orgullosos. 

El dia 13 de desembre de 2015 vam voler repetir la experiència de la paradeta. Aquesta 

vegada un diumenge a la rambla de Sant Francesc també i coincidint amb el mercat 

mensual d’ artesans i brocanters. En aquesta ocasió a part dels llibres, “gotimets”, 

objectes fets a mà per voluntaris/es, també portàvem guarniments de Nadal, realitzats  

per les voluntàries del taller de manualitats amb la col·laboració dels nostres usuaris. 

Això de muntar paradetes en agrada, donar-nos així a conèixer, el contacte directe amb 

la gent del carrer, exposar i  vendre els objectes fets a mà pels nostres creatius voluntaris 

i voluntàries, i  sobretot els que han fet els usuaris dels nostres tallers, alguns d’ells amb 

malaltia Alzheimer, ens omple de satisfacció. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TALLERS ALZHEIMER ACTIU, DIA MUNDIAL ALZHEIMER 

El dia 21 de setembre de 2015 a la tarda a l’Escorxador de Vilafranca, i com a activitat 

per a commemorar el dia Mundial de l’ Alzheimer, vam oferir una mostra dels nostres 

tallers, l’activitat principal de la nostra associació, dirigida a persones amb deteriorament 

cognitiu, malalts d’ Alzheimer i altres demències, familiars i cuidadors i obert també  a 

totes les persones interessades en saber que fem des de la nostra associació. 

La activitat va consistir en una taller de respiració i relaxació, conduït per la Marian 

Martin, de Espai Intuïció Natural, mitja part amb berenar inclòs, i a continuació una 

sessió de teràpia assistida amb gossos dirigida per l’ Elisa Bonich de Boskan.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXCURSIÓ A CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

El dia 5 de novembre de 2015, vam anar d’excursió a Cornellà de Llobregat per visitar el 

museu Agbar de les Aigües. Vam gaudir d’un esplèndid dia i la guia ens va fer una 

explicació molt amena i entenedora. A més, hi havia una guia de reforç al grup per si 

necessitàvem alguna cosa durant la visita. Ens vam quedar a dinar en un restaurant a 

prop del museu i en acabar, tornada a Vilafranca. Ens vam desplaçar amb autocar 

adaptat, per a la comoditat dels usuaris amb mobilitat reduïda i els que tenen més 

dificultats per pujar i baixar escales. 

Les excursions i sortides són també una activitat habitual de la nostra associació. 

Acostumem a fer-ne una per trimestre, evitant els mesos d’hivern. Es una activitat que 

fomenta la socialització i la normalització de la malaltia d’ Alzheimer i dels seus 

cuidadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLERS EL GOTIM ALZHEIMER ACTIU 

El setembre passat, coincidint amb l’inici del nou curs 2015-16, l’associació va assumir la 

gestió d’uns tallers setmanals en funcionament a Vilafranca, amb el mateix equip de 

treball format per professionals especialitzats i voluntaris, i amb la voluntat de continuar 

oferint un espai social  educatiu d’atenció integral que fomenta l’autonomia, la 

socialització i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. 

L’horari actual dels tallers és de 15’30 a 19’30, de dilluns a dijous. S’ofereix atenció 

personalitzada, estimulació continuada, activitats lúdiques i variades, , en grups reduïts i 

ambient familiar que fomenta la confiança, l’ autoestima i la creativitat. Els usuaris dels 

nostres tallers se senten acceptats, estimats i valorats, la qual cosa afavoreix que puguin 

treure el millor de si mateixos. 

Un espai també de respir per als cuidadors, que poden dedicar aquestes hores a altres 

activitats del seu interès personal o a descansar. 

Provar els nostres tallers no costa res, perquè us oferim una tarda de prova gratuïta i 

sense compromís.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE MANUALITATS 

Des de el mes de novembre passat tenim la sort de comptar amb la col·laboració 

voluntària de dues senyores molt creatives que dirigeixen el taller de manualitats, tots 

els dimarts de 16 a 17’30. Són la Norma Vaz i la Tina Fernàndez, dues grans artistes que 

també pinten, dominant diferents tècniques. En aquesta ocasió, la il·lustració de la 

portada de la revista està realitzada per la Tina. La Norma també escriu, podreu trobar 

un escrit seu entre aquestes pàgines. Dues senyores sense prejudicis, amb gran capacitat 

d’empatia i sensibilitat, justament el perfil que valorem al Gotim. Benvingudes noies ens 

agrada molt la vostra companyia i tot el que ens ensenyeu a fer!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           FARMÀCIA 
                              M. Pilar Martínez Rosell          

 

 

         Carretera de Pontons, 7 – 08737 Torrelles de Foix 

             T. 93 897 21 22 – F. 93 897 17 81 – pmartinez001@cofb.net 

                                       www.farmaciatorrelles.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció Farmacèutica 

Formulació Magistral 

Homeopatia 

Dietètica 

Herboristeria Medicinal 

Dermofarmàcia 

Ortopèdia 

Veterinària 

Anàlisi d’aigües 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mejora tu estado físico, mental y emocional con ayuda de: 

Kinesiología, Biomagnetismo, Flores de Bach, Sistemas de Emisión Vibracional,  

Digicropuntura, Reiki… 

Talleres para aprender a gestionar el control de estrés, mental y emocional. 

 Iniciaciones de Reiki.   

Trabajo individual y grupal. 

Marian Martín. 

Horas concertadas. 

Tel: 636 650 260. 

  
Sta. Margarida i els Monjos  08730 - Barcelona 

intuicio_centredecursos@hotmail.es 

Web: www.intuiciocentro.com 

  

  
 

 

                        

 

          

     

 

              Contak                         

    Assessorament Empresarial, S.L. 

Fiscal - Laboral - Comptable 

     Carrer Vint-i-tres, 44 

     08794 Les Cabanyes (Barcelona) 

     Telèfon/fax  93.818.04.47 – 609.48.91.06 



 

 

 

 

ENTREVISTA A MARIAN MARTIN QUESADA 

Per Marta Surroca 

La Marian va  començar a treballar amb nosaltres com a voluntària. Des de l’inici d’ 

aquest curs, hem volgut ampliar el seu taller de respiració i relaxació a dues sessions al 

mes, perquè ens agrada  com treballa, ens mima molt i a més a més amb ella aprenem 

tècniques naturals per millorar la nostra salut, tot un luxe que no volem deixar  perdre. 

 

1. Marian, explica’ns breument a que et dediques . 

Em dedico a acompanyar i ajudar a persones en el procés de trobar el seu equilibri i 

benestar, treballant al mateix temps els quatre cossos: físic, vital, emocional i mental, a 

través de la Kinesiología unificada. La Kinesiologia es basa en preguntar al cos el que 

necessita  en aquell moment, perquè ràpidament elimini el problema que li està causant 

un desequilibri.  

Amb la Kinesiologia combino varies tècniques, d’aquesta manera el cos es restableix més 

ràpidament, entre elles està el biomagnetisme terapèutic, sistemes d’emissió 

vibracional, flors de bach, digicropuntura, reiki, chakras, gemmoteràpia..  Un factor molt 

important per restablir l’equilibri és re aprendre a respirar. 

 

2. Quins beneficis aporten a la salut les tècniques que tu ensenyes? 

Els beneficis són molts i no tenen contraindicacions com en el cas de la majoria de 

medicaments. S’aconsegueix millorar la concentració, s’obté  control i claredat mental, 

disminueix  la pressió arterial, les cèl·lules i el cervell obtenen major oxigenació, 

disminueix la tensió muscular i la ansietat, millora el sistema immunològic, ajuda a reduir 

el colesterol, aporta autoconfiança i seguretat, purifica la sang, millora el sistema 

nerviós, ajuda en els processos digestius, augmenta la capacitat dels pulmons reduint 

així els episodis de sinusitis, refredats i asma, equilibra la glàndula tiroides, prevé l’ 

envelliment.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Creus que la gent entén i valora prou el que tu fas? 

Al principi no, és tan fàcil que no confien en els resultats i que puguin sentir-se millor, 

però quan porten un temps i sobretot si són constants, en poc temps es veuen els 

resultats, la majoria t’ho agraeixen, unes vegades de paraula i d’altres amb una mirada ja 

saps què t’estan dient. 

4. D’on ve el teu interès per treballar amb persones grans amb dificultats de 

memòria i malalts d’ Alzheimer? 

Totes aquestes tècniques que ensenyo, sempre les he experimentat en mi mateixa, 

notant els resultats. Fa un temps vaig decidir ensenyar-se-les a la meva mare ( ara té 83 

anys ), ella pateix del cor, com que estava molt malament van decidir operar-la. Un mes 

abans, el metge li va entregar un full d’instruccions perquè aprengués a realitzar 

respiracions per ajudar-la en l’operació. Quan ho va llegir em va trucar molt contenta 

dient-me que el que li havia ensenyat li seria molt útil, no tenia cap problema perquè 

sabia fer-les perfectament. Des de llavors sempre fa els seus exercicis de respiració i les 

tècniques que li vaig ensenyar. A partir d’aquí, vaig pensar que la gent gran  també es 

podien beneficiar d’aquestes tècniques i vaig assistir a alguns tallers per aprendre a 

tractar amb persones grans i amb malalts d’ Alzheimer i així saber com ensenyar-los a 

realitzar les tècniques que sé. També vaig fer alguns voluntariats per agafar experiència 

pràctica i actualment encara en faig algun.  

Cada vegada  s’està prenent més consciència de la importància de saber controlar la 

respiració i respirar correctament  en el benestar integral de les persones. És important 

començar a practicar de nens, així mateix, ja hi ha algunes escoles que fan tallers de 

respiració, autoestima i empatia amb el company. 

5. Creus que els malalts d’ Alzheimer tenen capacitat d’aprendre? 

Crec que si, sobretot és molt important per ells, perquè mentre duren aquests tallers, 

estan molt atents, es relaxen, els hi agrada repetir el que lis expliques i sobretot que els 

ajudis a realitzar els exercicis, t’ho agraeixen i jo em sento molt satisfeta de veure’ls 

feliços. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. En que consisteix el  taller de respiració i relaxació que fas al Gotim? 

Consisteix en captar la seva atenció, donant-los pautes per la respiració ( aprenen varies 

), després els hi explico quins punts del cos han de tocar-se per activar l’energia ( 

digitopuntura ), també lis ensenyo la tècnica dels dits, realitzen exercicis de visualització 

amb colors i acabem donant-nos les mans visualitzant que estan bé i plens d’energia.  

7. Has notat millora en el grup des de que vas començar fins ara? 

Si, estan més disposats a fer qualsevol activitat, contents i el seu cos respon més 

ràpidament a qualsevol estímul. Físicament se senten bé i sobretot més relaxats. 

Moltes gracies Marian, és un plaer  comptar amb al teva col·laboració! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

     

 

    

 
 

 

 



 

 

                                                                                   

        

 

 

  

 

 

            

 



 

 

 
BALLANT AMB EL GOTIM 

 
M’agradaria començar explicant què es la Teràpia Assistida amb Gossos, quin objectiu té 
i com es realitza als tallers de l’Associació el Gotim.  

 
La Teràpia Assistida amb Gossos consisteix en treballar diverses àrees (emocional, 
cognitiva, comunicativa, socio-afectiva, etc.) a través de la presència i suport d’un o més 
gossos, que ajuden a distendre l’ambient i fan de vehicle per motivar a les persones 
assistents a realitzar els exercicis proposats. Aquests exercicis estan dissenyats per a 
treballar la memòria, la motricitat grossa i fina, l’autoestima, la integració i la 
comunicació.  

 
Quan es comença la teràpia s’estableixen uns objectius per al grup i per a cada persona, 
i, un cop assolits, se n’estableixen de nous. En el cas de malalts d’Alzheimer, hi ha un 
punt en que no es poden obtenir millores, ans al contrari, es comença el deteriorament 
progressiu. En aquest punt, incidim més en l’afecte que ofereix l’animal, i l’estimulació 
basal, consistent en carícies, raspallades, oferir llaminadures, llançar la pilota. Coses 
bàsiques que el malalt pot fer i que el fan sentir rellevant i integrat. Arribat aquest 
moment, l’amor és el millor que li podem oferir; perquè fins i tot quan no poden 
mantenir una conversa de forma coherent, si se’ls mira als ulls, se’ls troba allà. Es troba a 
la persona que són.  

 
Durant les sessions dels tallers, es treballa en grup, però amb un tracte individualitzat, 
potenciant les capacitats de cada persona, per a que mantingui una vida activa i el més 
autònoma possible, millorant-ne així la qualitat.  

 
Als tallers de l’Associació El Gotim, cada dimecres a la tarda, hi assisteixen de forma 
alterna la Taxa i la Linda. Són dues gossetes molt diferents entre sí, i que aporten 
vivacitat, alegria, suport, afecte... A BOSKAN no ens agrada fer servir gaires tecnicismes, 
ens agrada parlar des del cor, perquè la feina que fem ens hi obliga, així que el millor que 
puc dir d’elles és que arriben cada setmana amb una explosió d’amor!  

 
A continuació, voldria explicar com es realitzen les sessions, les quals consten de tres 
parts ben definides:  
1- Salutació: saludem a les gossetes, parlem del dia a dia i reforcem el vincle afectiu.  

2- Exercici: segons el dia, treballem les emocions, la motricitat, l’autoestima, i com que la 
intervenció de les gosses permet treballar d’una forma transversal, en treballem diverses 
alhora, fent propostes que reforcin sempre la memòria immediata i de mig termini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
3- Comiat: raspallem a les gossetes per relaxar-nos i anticipar el final de la sessió. 
Finalment, m’agradaria explicar per què he titulat així l’article, i potser haureu pensat 
“Però...això no anava de gossos?”. Doncs sí, però aquest títol m’ha seduït des que m’he 
assegut a la cadira per prémer la primera tecla, doncs la Teràpia sempre acaba amb tot 
el grup cantant una cançó popular a la qual hi hem adaptat plegats la lletra, mentre el 
nostre estimat Joan balla amb la Taxa i la Linda, i ens acomiadem a ritme de “El Patufet” 
tot dient així:  

 
Gotim, gotam, gotum,  
Homes i dones del tallers,  
Gotim, gotam, gotum,  
Adéu gossetes fins després!  

 

Elisa Bonich, Tècnica en Intervenció Assistida Amb Gossos i Gerent de BOSKAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

       

 

                  

 



 

 

 

Aquesta és una historia real que va succeir fa uns quants anys. 

UNA HISTORIA SINGULAR 

No recordo com va ser que vaig conèixer al Fernando. Suposo que devia ser un dissabte 

al matí a la parada del mercat. 

Segurament em va començar a explicar alguna cosa i com que a mi m’agrada escoltar, va 

acabar explicant-me els seus problemes i preocupacions. 

Quan el vaig conèixer, en Fernando devia tenir uns 75 anys, ara en deu tenir gairebé 

vuitanta. Sempre ha estat una persona independent i rebel, es veu en el seu tarannà, 

però sensible i preocupat per les injustícies de la vida. Aleshores vivia sol en uns baixos 

d’un edifici molt vell que amenaçava ruïna. L’amo de l’immoble l’havia avisat que tenia 

que marxar. Ell desesperat buscant ajuda. Va mirar de trobar un piset per viure en 

condicions, però el que li demanaven pel lloguer era massa car per la seva economia. 

La única opció que li oferien era d’anar a viure a una residència. Però ell es va negar 

rotundament a acceptar-ho. En deia “ El matadero”, perquè algun amic seu va entrar a 

una residencia bé i en poc temps ja anava en cadira de rodes. Ell pensava que si et 

ficaves en un lloc així ja no en sorties mai més viu. 

Com que aquí les coses no es solucionaven, va marxar cap a Barcelona, i va viure com un 

rodamón pels voltants de la plaça Catalunya durant un temps. Després de viure la duresa 

dels carrers, va tornar a Vilafranca i va acceptar d’ingressar en una residència. 

Diu que no es pot queixar, va net i arreglat, menja bé i es preocupen per ell, però segueix 

sent una persona independent i rebel. Sempre que pot surt a passejar pels carrers de 

Vilafranca i es troba amb amics per fer la partida de domino. També segueix sent una 

persona sensible i es preocupa pels altres. Quan veu a altres companys de la residència 

que es passen tot el dia asseguts sense fer res, deixant que les hores vagin passant, no 

ho pot suportar. Els voldria ajudar. Intenta animar-los a moure’s i a fer coses, però no ho 

aconsegueix. 

Almenys ell no deixarà que això li passi. Mentre pugui sortirà cada dia i no es rendirà 

mai. 

No canviïs Fernando! No perdis mai la il·lusió i les teves ganes de viure. No deixis que els 

dolors i preocupacions et vencin i lluita fins al final. 

Marta Surroca 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVEIS QUE US OFERIM: 

Tallers: 

Un espai per a persones grans amb alguna dificultat de memòria, deteriorament cognitiu, 

malalts d’ Alzheimer i altres demències en fase lleu i/o moderada. 

On es realitzen tallers i activitats diverses   per a mantenir l’autonomia i millorar les 

capacitats cognitives, físiques i socials.  

Qui som? Equip de professionals especialitzats i  voluntaris. 

Que fem? Estimulació cognitiva individual i grupal, activitats de vida diària (AVD ), 

activitats lúdiques i recreatives, psicomotricitat, taller manualitats (setmanal), 

musicoteràpia, ball, coreografies, jocs de taula, grups de conversa i reminiscència, teràpia 

assistida amb gossos ( Boskan, setmanal), taller de respiració i relaxació ( Espai intuïció 

Natural, quinzenal ), excursions i sortides. 

Com ho fem? Atenció personalitzada, valoració i seguiment, grups reduïts, ambient 

familiar i agradable que fomenta l’autoestima i la creativitat. Estimulem al malalt mentre 

el cuidador descansa. 

Horari tallers: Les tardes de dilluns a dijous, excepte festius,  de 15'30h a 19'30h.  

C/ Pere el Gran, 32, primera planta. 08720 - Vilafranca del Penedès.  

 

GRUP DE SUPORT I FORMACIÓ PER A CUIDADORS: 

Pròximament volem iniciar una nova activitat setmanal adreçada a cuidadors familiars i no 

professionals de malalts d’ Alzheimer i d’altres demències. Un espai de conversa i 

d’intercanvi d’experiències i coneixements. Volem un grup format  per ex cuidadors que 

vulguin explicar les seves experiències i cuidadors que vulguin entendre millor la malaltia i 

aprendre com afrontar diferents situacions que es poden trobar en el dia amb els malalts. 

La metodologia de treball serà personalitzada i pràctica, fomentant l’empatia i la 

confiança, per tal d’establir vincles afectius entre els diferents membres del grup. El grup 

comptarà amb el suport d’un professional especialitzat.  

ACOLLIDA I INFORMACIÓ GENERAL: 

Hores concertades. Horari a convenir.  Trucant al telèfon: 670 286 812 (Marta) 

 Mail: elgotim@hotmail.com. 

Local social: Escorxador, 19-21 

Podeu veure què fem a la nostra pàgina de Facebook. /Pròximament estrenarem pàgina web.  

 


