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La 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 anat 

ampliant coneixements fent alguns 

cursos, ha pintat molt i de tot i també ha 

fet exposicions dels seus quadres. 

La il·lustració de la portada representa en 

aquesta ocasió un  capvespre de tardor, el 

sol que es pon al final del dia, la claror 

d’aquest que es reflexa a l’aigua, les 

branques d’un arbre sec que 

enterboleixen la vista d’aquest preciós 

paisatge en tons blaus que aporten pau i 

tranquil·litat. 

Capvespre de tardor al Gotim, l’arbre sec 

simbolitza les traves i dificultats que ens 

volen destorbar, però nosaltres mirant 

sempre a l’horitzó, avançant  cap a la 

claror del sol que ens guia amb la tranquil·litat de que estem fent una bona feina. 

I per acabar aquesta introducció us regalem aquesta frase per a pensar: “ L’amor 

és l’única cosa que creix quan es reparteix” . 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA CURIOSITAT 

- Agafi senyora la revista per saber qui som i què fem! 

- No vull, que és massa trist.  

- TRIST??? No senyora, en aquesta revista no hi ha res trist, agafi-la i veurà! 

 

Ens va sorprendre l’actitud d’aquesta senyora; Perquè anticipava que era trista la  

revista? Perquè va llegir la paraula ALZHEIMER a la nostra pancarta?  

Si va ser per aquesta causa, ens confirma la existència de prejudicis sobre aquest 

tema, del gran desconeixement que hi ha i de la poca curiositat que desperta en la 

gent.  

 

Aquesta senyora no és un cas aïllat. Nosaltres ho estem detectant en el dia a dia. 

L’Alzheimer fa por, i el que  fa por  s’ acostuma a evitar. Creiem que hi ha gent que 

fins i tot pensa que pot ser contagiós! Diuen que l’ Alzheimer s’està convertint en 

una de les epidèmies del S.XXI, però és una malaltia neuro degenerativa, en cap 

cas es tracta d’una malaltia infecciosa, per la qual cosa, no és necessari aïllar als 

malalts i posar-los en quarantena indefinida fins que morin. 

 

La curiositat és la fortalesa cognitiva que ens possibilita mostrar interès en allò 

que succeeix al món, trobar temes fascinants, explorar i descobrir coses noves. La 

curiositat està renyida amb els prejudicis. Els prejudicis tanquen la ment, mentre 

que la curiositat l´ obre. Obriu la vostra ment, la vida és curta i hi ha moltes coses 

boniques al món per descobrir i gaudir! 

 

Descobriu El Gotim, no deixeu que us ho expliquin,  estem molt a prop vostre, 

desitgem que ens vingueu a conèixer, amb la ment oberta, estem treballant  per a 

millorar el present i canviar el futur, on està la gent curiosa del Penedès? 

 

La Junta directiva de l’ Associació El Gotim 

 



 

 

 

EXCURSIÓ A IGUALADA 

Visita als museus de la Pell i dels Traginers, el dia 14 d’abril de 2016. 

       

                     

Maquinaria antiga d’elaboració de la pell. 

 



 

 

 

 

Foto grup a les portes del museu de la pell. 

                   

Imatges del museu dels Traginers 

 

 



 

 

 

PARADETA SANT JORDI 2016 

 

 

                   

 



 

 

 

 

 

                     

Va ser tot un èxit, tant de vendes com en persones interessades a sol·licitar 

informació sobre la nostra Associació. 

 



 

 

 

 

CONTENCIÓ FARMACOLÒGICA EN LA MALALTIA D’ ALZHEIMER 

La contenció farmacològica es refereix a la administració de medicaments 

amb efecte sedant a malats d’ Alzheimer o d’altres demències davant 

d’episodis d’agitació, agressivitat o d’altres alteracions conductuals. 

Des de la nostra associació ens manifestem en contra de l’administració 

d’aquests fàrmacs que atempten contra la llibertat, l’autonomia i la 

dignitat humana. Creiem que en molts  casos, se’n fa un ús abusiu dels 

mateixos i  respon a una solució ràpida per a controlar determinats 

comportaments des adaptatius.  

El malalt d’ Alzheimer es pot sentir malament en un entorn no familiar, 

rodejat de persones que no reconeix, i la seva resposta, totalment normal 

davant d’aquestes circumstàncies que  ell entén com a  hostils, és 

l’agitació, l’ansietat, la agressivitat i les idees de fugida. Tots i cadascun de 

nosaltres ens sentiríem igual en la mateixa situació i circumstàncies. Els 

malalts d’ Alzheimer degut a la seva malaltia, tenen més dificultats per 

expressar que pensen i com se senten, ja que poden tenir afectada la 

capacitat de llenguatge verbal, així com també poden presentar més 

dificultats per gestionar les seves emocions. Sovint es justifica l’ús de 

fàrmacs en aquest malalts per la seva tranquil·litat, però cal que ens 

preguntem: Realment és per la seva tranquil·litat o és per la nostra?  

Cal saber que aquest tipus de medicaments tranquil·litzants del sistema 

nerviós, tenen un efecte nefast en aquests malalts, agreujant 

significativament el seu estat de vigília, augmentant la desorientació en 

ells, així com el risc de caigudes, i el que és més greu, li empitjora el seu 

estat cognitiu, produint  una acceleració del procés de la seva malaltia.  

 



 

 

 

Malauradament la majoria de centres de dia i residències on s’ingressen a 

aquests malalts, no saben  tractar-los correctament, desconeixen la 

malaltia i tampoc mostren suficient interès  per  comprendre al malalt que 

tenen davant. 

 

 Clar que de vegades, també és difícil donar resposta per part dels 

professionals a totes les necessitats individuals, ja que sovint el nombre 

d’usuaris és excessiu i el personal per atendre’l insuficient. 

 Davant d’aquesta pèssima situació, la solució més ràpida i efectiva davant  

dels comportaments des adaptatius és  fer ús de  contencions 

farmacològiques. 

Cal que els professionals, especialment els que gestionen centres i serveis, 

reflexionin sobre aquest tema i  entenguin que calen canvis, perquè res 

justifica l’abús de poder, que ignorem i abandonem emocionalment als 

malalts d’ Alzheimer, persones vulnerables que necessiten tot el nostre 

suport i comprensió. 

Hem de crear entorns estables, amables i respectuosos amb aquests 

malalts, on es controlin els estímuls, es treballi en grups reduïts, on 

l’activitat sigui continuada, motivadora i adaptada a les característiques  

personals de cadascú, on els professionals entenguin, s’impliquin i 

s’esforcin per entendre’ls i atendre’ls  dignament, tot això és possible si es 

vol, i d’aquesta manera no caldran contencions farmacològiques ni de cap 

altra mena. 

 

 

 

 



 

 

 

UNA COL·LABORADORA MOLT ESPECIAL 

Aquest estiu, i sempre que les seves obligacions escolars li permeten, l’ Eva ve a 

donar-nos un cop de mà als tallers. Moltes gràcies Eva, ets un exemple a seguir, 

amb persones com tu, el futur del Gotim està assegurat.  

 

 



 

 

 

¿QUE ÉS L’ART TERÀPIA? 

L’Art teràpia és una disciplina que utilitza l’art i els mitjans visuals com a principal 

via de comunicació. L’expressió creativa artística és el vehicle que permet 

desenvolupar la capacitat de reflexió, comunicació, expressió i desenvolupament 

personal. S’aplica dins dels àmbits relacionats amb la salut física i mental, el 

benestar emocional i social en diversos sectors de la població.  

Els tallers d’Art Teràpia serveixen per a estimular cognitivament, contribueixen de 

forma eficaç a desenvolupar la capacitat d’iniciativa, estimulen la imaginació i 

milloren la comunicació de les persones afectades per la malaltia d’ Alzheimer. 

Així mateix, la participació en activitats artístiques de forma grupal fomenta la 

integració social, permetent que els sentiments d’autoestima i autonomia aflorin 

en la persona, així com altres potencials fins el moment ignorats. 

La tècnica que més s’ajusta és l’impressionisme de traços curts i la varietat de 

colors, expressant a través de la pintura creant quelcom propi, potenciant el 

sentiment que reafirma l’autoestima. 

En els tallers apliquem diferents tècniques: 

Psicomotricitat: Utilitzem materials diversos, com paper, plegat, arrugat, enrotllat 

i talls. 

So: A través de la música utilitzem el so com a expressió per a pintar amb color els 

seus propis sentiments. 

Percepció: Estimulem els sentits fent servir materials diversos com el cafè, 

canyella, etc. per a que despertin la memòria de moments viscuts a través de les 

olors. 

Es valora la part emocional, cadascú treu del seu interior somnis, fantasies i 

records. 

 



 

 

 

Es procura activar l’autoestima i la confiança en un mateix, que se sentin capaços 

de crear i evocar records. 

Segons diuen els experts: “ Mentre la memòria s’ esvaeix, la imaginació i la 

creativitat de cada persona té la capacitat d’enfortir-se”. 

                      

   



 

 

 

 

ALZHEIMER, PARLEM CLAR 

El 21 de setembre se celebra el dia Mundial del Alzheimer i arreu del món es 

commemora aquest dia amb multitud d’actes organitzats per entitats i 

organitzacions que busquen conscienciar a la societat sobre aquesta malaltia  i 

tota la problemàtica que comporta. 

Totes aquestes iniciatives són molt necessàries, però  moltes queden només en 

bones intencions i els malalts i cuidador no acaben rebent l’atenció i el suport que 

necessiten. L’altre dia em trucava una senyora desesperada perquè al seu marit 

afectat per la malaltia el volien fer fora del centre de dia on assistia perquè 

s’estava tornant agressiu, no sabien com havien de tractar-lo i la falta de personal 

impedia donar-li el tracte personalitzat que requeria. Les residencies i centres de 

dia no són pas barats, en canvi no donen  l’atenció que requereixen , que en el cas 

d’aquests malalts és molta. Jo em pregunto: On van els diners? Els cuidadors se 

senten sols i abandonats per la societat. T’has de cuidar, lis diuen, però com ho 

fan? Hi ha molta hipocresia i poca humanitat, és més fàcil mirar cap a un altre 

costat.  

Actualment s’està parlant molt de que Espanya necessita un Pla Nacional de l’ 

Alzheimer, i jo em pregunto: Qui el farà aquest Pla? Polítics corruptes que no 

tenen idea de que va la malaltia i l’únic que volen és omplir-se ells les butxaques 

tant com puguin? Igual que va passar amb la llei de dependència que ha resultat 

ser un fracàs total.  

Per altra banda, en quan a investigació es refereix, se està centrant ara en la 

prevenció, perquè els nombrosos estudis que s’ han fet fins ara per a intentar 

curar la malaltia quan  aquesta ja s’ ha manifestat han fracassat. Esperem que 

aquesta nova línia d’ investigació científica  doni resultats i molt aviat es  pugui 

eradicar aquesta malaltia, mentrestant, no oblidem als que la pateixen, i que un 

dels tractaments actuals més efectius, no per a curar, però si per a alentir la 

evolució de la malaltia, és l´ estimulació cognitiva i social del malalt. 

 



 

 

 

Jo veig que hi ha poques ganes d’ajudar realment, ho estic veient dia a dia perquè 

pertanyo a una associació petita que tenim moltes ganes de tirar endavant, de 

créixer, d’acompanyar a les famílies, de donar l’atenció personalitzada i de 

qualitat que el malalt necessita, i el que ens estem trobant són traves per part de 

l’administració, inclús d’altres associacions que “suposadament” treballen en el 

mateix àmbit. 

 Veiem molt afany de protagonisme i poques ganes d’ajudar a millorar la qualitat 

de vida d’aquestes famílies, que tant ho necessiten. Els mateixos professionals 

donen la culpa als cuidadors de que amaguen als malalts a casa, però la realitat és 

que molts sí que busquen solucions, però no les troben, perquè no n’hi ha, com 

aquella senyora que em va trucar.  

Aquestes famílies pateixen molt i es troben molt soles, les associacions i entitats 

sense ànim de lucre estem per això, per donar un bon servei de qualitat a un preu 

raonable, amb el suport de les administracions. 

Per desgracia en aquest àmbit també hi ha molt intrusisme professional, perquè el 

client no és exigent, és vulnerable i de les persones vulnerables se’n aprofiten, és 

trist dir-ho però és així. Vivim en una societat deshumanitzada, més preocupada 

per guanyar diners i per caçar Pokémons que no pas en ajudar als altres. 

Si tots fóssim conscients de que si fem el bé als altres també ens el fem a 

nosaltres, que acumular diners i bens materials no serveix de res i el que realment 

importa és gaudir i fer gaudir als altres, ser feliços i fer feliços als altres, amb 

aquesta actitud aconseguiríem societats més solidaries i justes per a tothom. Cal 

ajudar a la gent que pateix, en tenim ben a prop nostre, només cal obrir els ulls, 

mirar al nostre voltant i fer alguna cosa, el que puguem. 

 

Marta Surroca 

               

            



 

 

              

EXPOSICIÓ: “GRANS ARTISTES” 

La idea de fer aquesta exposició sorgeix aquest estiu passat durant la realització 

del taller de manualitats i pintura de l’associació.  

Veient l’entusiasme  amb que els nostres usuaris rebien les diferents propostes de 

les directores del taller, la qualitat i quantitat de quadres creats amb les diferents 

tècniques de pintura i d’ Art teràpia utilitzades, decidim que és una bona idea 

muntar una exposició perquè tothom qui vulgui, pugui veure el que fem en aquest 

taller. L’exposició es va poder veure a la sala d’actes de l’ Escorxador del 15 al 30 

de setembre. 

            

           



 

 

 

 

           

          



 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

            

 

              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 

 



 

 

 

 

                           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 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER DE MUSICOTERAPIA 

Des d´ aquest passat mes de setembre i coincidint amb l’inici de curs dels tallers 

2016-2017, comptem amb un nou taller quinzenal de musicoteràpia conduit per la 

Marta Brucart de l’associació Boskan. Ampliem així la oferta de tallers sempre 

pensant en oferir la màxima qualitat i varietat d’activitats per  als nostres usuaris. 

L’associació Boskan, grans professionals i amics, també ens ofereixen 

setmanalment una sessió de teràpia assistida amb gossos. 

 

            

Escoltant música relaxant acompanyada de la dolça veu de la Marta Brucart 

mentre pinten mandales. 

 

 



 

 

 

          

 

            

 

         

 



 

 

 

            

 

 

                                                  

 



 

 

 

ACTES COMMEMORATIUS DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2016 

Inauguració de l’Exposició: “ Grans Artistes” 

Agraïm la col·laboració de la coral del Casal del Tívoli i al grup sardanista del barri 

Sant Julià que van cantar i ballar, a la Sra. Olga Medina i al Sr. Francisco Martínez 

que ens van recitar, i com no, a la nostra estimada Norma amb el seu emotiu 

discurs. Moltes gràcies a tots i totes per a acompanyar-nos en aquest dia tan 

especial per a nosaltres i fer-nos gaudir d’uns moments inoblidables. 

 

 
Coral del Casal del Tívoli 



 

 

 

 

 

Grup sardanista del barri Sant Julià 

 

    

Els recitadors durant la seva actuació. 



 

 

 

PARADETA/CARPA DIA MUNDIAL ALZHEIMER  

Un cop més la nostra paradeta de venda d’artesania elaborada per voluntaris/es i 

usuaris dels nostres tallers, informació sobre les activitats i serveis que ofereix 

l’associació, llibres de segona mà, etc. També oferíem taller de manualitats gratuït  

per a tots els públics al espai carpa en horari de matí i tarda, en aquesta ocasió 

vam ensenyar a fer polseres de fils i flors de paper a les persones interessades que 

es van acostar. Tot això és possible gràcies al magnífic equip de voluntaris/es 

col·laboradors/es i Junta directiva del Gotim. 

 

 

                        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aqui es pot veure l’ espai del taller de manualitats.   

                                     

 

 



 

 

 

            

 

                

 

                   

 

 



 

 

 

MES ENLLÀ DE L’AMOR 

L’amor d’un cuidador pel seu familiar dependent, sigui la parella, el fill, el pare o la 

mare, és l’amor més gran, més altruista i més anònim, també. 

Donar molt i rebre poc, és molt difícil i molt pocs ho saben fer. 

Pensar primer en l’altre i després en un mateix,  sacrificar-se un dia si i un dia 

també,  buscar la felicitat, el benestar de l’altre, això va més enllà de l’amor. 

Aquests herois quotidians, que no surten a les noticies,  perquè s’estan ocupant 

d’algú que els necessita,  es mereixen tots els reconeixements. 

Cuidadors genials, que contribueixen a fer un món millor,  més just per a tots. 

No coneixen l’egoisme, són tot amor,  capaços de capgirar qualsevol complicada 

situació,  cuidadors forts, valents, increïbles, els cuidadors que tots voldríem 

tenir.. 

 

Marta Surroca 

 

 

 

 

   

 

                                                                                       

 



 

 

 

TALLERS DE MEMORIA 

 

L’ estimulació cognitiva és una bona activitat per a mantenir el cervell en forma i 

recomanable a qualsevol edat. Hi ha moltes maneres de mantenir el cervell actiu, 

llegir, escriure, dibuixar, pintar, preparar receptes de cuina que no hem fet mai, 

resoldre enigmes i passatemps, i en general, ser observadors de l’entorn, 

aprendre coses noves, ser curiosos i creatius. Cadascú de nosaltres tenim 

determinades aficions i preferències a l’hora de mantenir la nostra ment activa, 

però no ens oblidem tampoc perquè això és importantíssim, de mantenir-nos 

actius socialment, apuntar-nos a excursions, classes de ball, teatre, etc. Ens 

serveix qualsevol activitat que ens agradi i que ens obligui a interactuar i 

relacionar-nos amb altres. 

 

Els tallers de memòria s’estan posant molt de moda entre la gent gran i alguns 

ajuntaments n’ofereixen gratuïtament. Assistir als tallers de memòria és bo, 

sempre i quan sigui una activitat motivadora per a nosaltres, però no s’ha de fer 

mai pensant que així previndrem la malaltia d’ Alzheimer perquè això no és cert, 

no ens deixem enganyar. Tots estem exposats a patir una malaltia d’ Alzheimer o 

altres demències i fer tallers de memòria quan encara  no tenim cap  símptoma no 

és garantia de no patir-la. 

 

En canvi, quan una persona comença a notar pèrdua de memòria o algun tipus de 

deteriorament cognitiu, en aquests casos concrets si que es necessari valorar-ho 

el més aviat possible, posar-nos en contacte amb professionals especialitzats que 

ens orientin correctament, i iniciar el més aviat possible algun tipus de taller o 

teràpia d’estimulació cognitiva. Quan es confirma que s’ha iniciat un procés de 

deteriorament cognitiu, que pot derivar cap a una malaltia d’ Alzheimer o no, aquí 

si és especialment important mantenir actiu el cervell, establint així unes rutines 

d’activitat cognitiva continuada, perquè s’estableixin noves connexions entre les 

neurones i així poder detenir, alentir el deteriorament cognitiu o retardar 

l’evolució de la malaltia.  

 

 



 

 

 

 

També és molt important continuar realitzant activitats grupals on sigui necessari 

relacionar-se i interactuar amb altres persones. 

  

Als tallers de l’associació El Gotim Alzheimer Actiu hi trobareu el suport i 

acompanyament de professionals especialitzats en demències que us atendran i 

orientaran correctament. Us oferim valoració i seguiment continuat, tracte 

personalitzat i atenció de màxima qualitat al millor preu, perquè som una entitat 

sense ànim de lucre, optimitzem els recursos econòmics de que disposem  i 

comptem amb la col·laboració de persones voluntàries.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXCURSIÓ A AGRAMUNT 

Visita  al museu del Torró i la Xocolata, 27 d’octubre de 2016 

 

       

 

 



 

 

 

EL PLAT DE FUSTA 

Temps era temps, quan el blat es segava a mà i pels camins es transitava amb 

carro, va succeir aquesta rondalla que ara us explicarem. 

En un poble perdut a les muntanyes, enmig d’una petita vall envoltada de boscos 

de pins i avets, hi vivia en Joanet, el petit hereu del mas Perer. En Joanet era un 

vailet molt eixerit, llest com un esquirol i molt treballador. Cada matí es llevava 

sense mandra i anava corrents a l’escola del poble, a aprendre de lletra amb el 

mestre, el senyor Antoni. Li agradava la instrucció, les lectures d’històries del 

passat i les quatre regles. A la tarda, quan tornava al mas, ajudava al seu pare a les 

feines de pagès: munyir les vaques, portar la llet, esquilar les ovelles, segar, batre 

el blat, eren tasques que complia amb cura, destresa i sense replicar mai. Tot li 

anava bé i de tot en feia una gresca. 

Cada hora d’àpat es trobaven  a la taula la mare, l’àvia, en Joanet, el seu pare Joan 

i l’avi Joanot, que ja era molt vellet i a qui li tremolaven les mans. Quan en Joanet 

era petit, l’avi Joanot sempre li explicava rondalles i a les nits, a la vora del foc, 

omplia la cambra d’històries d’encanteris, de fades i princeses, d’animals 

parladors i de viatges meravellosos. En Joanet se l’estimava molt, a l’avi, i li dolia 

veure com s’havia fet tan gran que gairebé no podia ni posar-se el menjar a la 

boca. 

Algunes vegades, de tant tremolar-li el pols, el plat li queia de les mans. Aleshores 

les tovalles quedaven tacades de l’escudella fumejant o de la vianda, mentre que 

el plat esdevenia una trencadissa per terra. Un dia, després d’aquest daltabaix, el 

seu fill, en Joan, que era rabiüt i de poca paciència, li ventà de mala manera: 

Carallot de pare. Tot us cau de les mans. Ja no sou bo ni per agafar el plat i péixer-

vos la manduca. Com hi ha món, que n’estic fart de tant menjar per terra. Sabeu 

què us dic? Que a partir d’ara menjareu en aquell racó de menjador i us faré un 

plat de fusta perquè no es pugui trencar. 

 

 



 

 

 

 

El pobre avi Joanot va quedar moix i pansit, abaixà el cap i no va respondre. Però 

en Joanet va veure com les llàgrimes li regalimaven cara avall.  

L’endemà, en Joan es va presentar amb un plat de fusta, que de d’aleshores va 

servir per posar el menjar de l’ avi Joanot. A en Joanet li va saber molt greu el mal 

tracte que el seu pare dispensava a l’avi i volia ajudar-lo, encara que no sabia com. 

Però, rumia que rumiaràs, va trobar la solució. 

L’endemà, en tornar de l’escola, va anar a cal Fuster, en Pica-soques. En Joanet li 

va demanar una soca de faig i el Fuster, com que el coneixia molt, li’n va regalar 

una de gruixuda, plena de vetes, del color de la mel i seca, a punt per modelar-la. 

En arribar a casa, i després d’ajudar el pare amb el bestiar, just abans de sopar, en 

Joanet va agafar una gúbia i es posà a cisellar la soca de faig a la vora del foc. La 

fusta era dura i en Joanet tenia treballs a donar-li forma de plat, però de mica en 

mica ho anava aconseguint, i deixava el terra ple d’encenalls. Amb això, arriba el 

seu pare Joan, i quan el va veure tan atrafegat li demanà: 

I doncs, Joanet? Que vols ser Fuster? 

No ho endevines, pare?- respongué en Joanet-. Estic fent un plat de fusta per a tu, 

per quan siguis gran i et tremolin les mans. Així, si et cau el plat, no se’t trencarà 

encara que es vessi l’escudella. Hi menjaràs com ara fa l’avi. 

En sentir aquella resposta, en Joan va quedar avergonyit i es va adonar que el seu 

fill li acabava de donar una bona lliçó. A ell tampoc li agradaria arribar a vell i ser 

arraconat pel seu fill quan ja no es pogués valer per ell mateix.  

Va abraçar en Joanet i li va fer un petó. Després, es dirigí al racó on hi havia l’ avi 

Joanot i li digué: 

Pare, no m’he portat gens bé amb vós. Perdoneu-me. A partir d’ara us asseureu al 

cap de taula. 

 

 



 

 

 

 

Des de aquell moment, em Joan va tractar l’avi Joanot com es mereixia i la 

bonança va tornar al mas Perer. 

Així diu l’adagi, 

Ja cal estar al cas. 

Si tu no respectes, 

Tal faràs tal trobaràs 

Font: Contes Catalans Retrobats. Sílvia Caballeria. Mª Carme Codina.  Farell 

Editors. 2008. 

 

 

 

GRUP DE SUPORT I FORMACIÓ PER A CUIDADORS: 

 

El proper mes de gener iniciem una nova activitat quinzenal  adreçada a cuidadors 

familiars i no professionals de malalts d’ Alzheimer i d’altres demències, i obert 

també a cuidadors de persones grans dependents que pateixin altres malalties. 

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.  Una psicòloga 

especialitzada  acompanyarà i orientarà als participants en els temes que calguin.  

L’horari serà els dimarts de 16 a 17 al local del carrer Pere El Gran 32, primer. Els 

cuidadors que ho desitgin podran deixar al seu familiar al taller de manualitats 

que es fa en el mateix horari, en el mateix local, en una sala contigua, mentre ells 

assisteixen al grup de suport. 

 

 



 

 

 

PASSATEMPS: 

       Troba les 7 diferències 

 

 



 

 

         

      Troba 11 de les activitats que pots fer al GOTIM: 
 

A S A J O T S O A M I P E S A

S O F O R T U L S O S R S T L

P S I C O M O T R I C I T A T

R E I S S U L A E N O S E T E

I M R A I S I N V O S U L I X

A R U T N I P I N N O A E L C

M E S E I C R P O U H L U A U

E L A S T O C A C E S D N U R

S A M A R T F N E N I L S N S

T X E L S E L T I Q U E F A I

B A L E A R O A U S N R E M O

U C O L L A R E S I E E S O N

S I R E N P S I C O M S T E S

P O T S E I F A R G O E R O C

S R E I B A L L I A S T O M A
 

 

 

 

 

LUDIQUES  PSICOMOTRICITAT  PINTURA  BALL 

MANUALITATS  CONVERSA   RELAXACIO  JOCS

   

COREOGRAFIES  EXCURSIONS   MUSICOTERAPIA 



 

 

       

                              

 

          

                                                                                                                                   

                                                                                            

 

   
ASS. BOSKAN TERÀPIES INTEGRATIVES 

 Teràpia Assistida amb Gossos i Musicoteràpia 

www.boskan.net  678-786-652 



 

 

 

ESTIMATS REIS MAGS: 

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 econòmics suficients per a assumir el cost  d’un lloguer 

normal, som una associació sense ànim de lucre i nomes portem un any i mig 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 pels tallers.  

Acceptem qualsevol persona sense prejudicis que vulgui compartir aficions, 

habilitats, experiències i gaudir d’estones en bona companyia. 

Necessitem socis, particulars i empreses, que ens donin suport econòmic i ens  

ajudin així a tirar endavant amb el nostre projecte, un projecte d’interès general, 

ja que tots ens hem de fer grans, i amb o sense  malaltia d’ Alzheimer, voldrem 

rebre la millor atenció. 

                          

 



 

 

 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 (Boskan, quinzenal), 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.  

 

Ampliem  horari de tallers:  A partir  de gener de 2017, oferirem tallers les tardes  de 

dilluns a divendres. De dilluns a dijous en el lloc i horari habitual i els divendres de 

16’30h a 19’30h a l’Escorxador.  

Nou! Servei de transport: Disposem de vehicle adaptat per a una cadira de rodes per a 

recollida i retorn dels usuaris a domicili. 

GRUP DE SUPORT I FORMACIÓ PER A CUIDADORS NO PROFESSIONALS:  

Inici gener de 2017. 

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./Ben aviat estrenarem pàgina web.  

 

 


