
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gotim        

NUMERO 4                                                                                                  DESEMBRE 2018 

 



 

AUTOR  PORTADA 
En aquesta ocasió l’autor de la 

portada és en Joan Navarro, usuari  

incondicional dels nostres tallers. 

Discret i prudent, acompanyat 

sempre de la seva inseparable 

llibreta on escriu tot el que succeeix 

cada dia durant el desenvolupament 

dels tallers, a nosaltres ens encanta 

tenir algú que ens escrigui les 

nostres memòries. Aficionat al 

dibuix i la pintura on demostra tenir 

gran habilitat, li vam proposar de fer 

la portada i ell va acceptar l’encàrrec 

amb tranquil·litat i molta il·lusió. El 

dibuix que ha triat ha estat 

representar la vinya durant les 

quatre estacions de l’any, així en el 

mateix dibuix podem veure les fulles 

verdes amb el fruït madur, els colors 

de la tardor, i el tronc i branques del 

cep despullat, on s’entreveu un petit 

brot que indica el començament 

d’un nou cicle. Per nosaltres aquest 

dibuix també té significat, ja que anem camí de complir els quatre anys 

d’associació, i com la vinya, hem passat per diferents períodes, amb pèrdues 

d’usuaris estimats, les fulles de la tardor que han caigut i els nous usuaris que 

han arribat són els nous brots d’esperança i començament de noves etapes. El 

fruït recollit fins ara, el gotim ens representa bé, petits però deliciosos, 

assaborint els moments dolços i aguantant els moments difícils, però sempre  

aprenent de l’experiència i lluitant per a créixer.   Per acabar us regalem aquesta 

frase per pensar: “ Ningú perd per donar, perd qui no sap rebre”. 
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SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Vivim en un món d’aparences, de presses, de consumisme, d’ individualisme, 

de violència i corrupció, on  valors humans tant importants com el respecte i la 

responsabilitat han quedat relegats a un segon pla, un món pensat perquè uns 

pocs visquin bé i la resta campi com pugui.  Sortosament, per a compensar una 

mica tot això, existeixen i sorgeixen associacions sense ànim de lucre. Però, que 

és una associació sense ànim de lucre? Doncs ho podríem definir com un 

conjunt de persones amb inquietuds e interessos comuns que decideixen unir-

se de manera voluntària i totalment altruista per a defensar els drets i ajudar 

als col·lectius  més desfavorits i vulnerables de la societat: infants,  joves, gent 

gran, malalts, discapacitats, etc. Es a dir,  decideixen lliurement iniciar una 

activitat no per lucrar-se, sino per ajudar a altres persones perquè tinguin una 

vida millor. No tenir ànim de lucre no vol dir que la tasca que es fa no tingui 

valor, més aviat al contrari, és tant valuosa que no té preu i si li haguéssim de 

posar un preu, aquest seria impagable amb diners. Cal tenir en compte que 

aquestes associacions necessiten  recursos humans i també econòmics per a 

poder funcionar, més o menys, en funció dels seus objectius i serveis que 

ofereixin, les despeses que hagin d’assumir, d’infraestructures,  de pagament 

de sous si tenen personal contractat, d’impostos i obligacions tributaries, etc. 

De vegades es pot confondre el terme sense ànim de lucre, amb sense diners, 

es a dir, que tot és gratuït, que no s’ha de pagar res i tampoc no es pot cobrar 

pels serveis que s’ofereixen en aquest tipus d’associacions. Una associació 

sense ànim de lucre pot moure diners i funcionar de forma similar a qualsevol 

empresa. El que fa diferent una associació sense ànim de lucre és que 

obligatòriament ha de reinvertir tots els recursos econòmics, ajuts i 

subvencions que aconsegueixi,  en l’ activitat pròpia de l’associació. Els 

beneficis si n’hi ha, es fan servir per millorar i ampliar serveis o iniciar nous 

projectes, no es reparteixen entre els associats com pot succeir amb les 

empreses. Així, quan una associació sense ànim de lucre té beneficis, s’ha de 

veure necessàriament com creix, sino es que alguna cosa està fallant, hi ha 

d’haver algun tipus de lucre encobert. 
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Nosaltres, la nostra associació sense ànim de lucre, en la nostra lluita diària, 

constant i perseverant, aviat complirem els quatre anys, amb molts entrebancs 

i decepcions fins ara, però amb les idees ben clares i les nostres motivacions 

intactes. El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones 

afectades per demències i dels seus cuidadors.  Ens voleu ajudar a fer créixer el 

Gotim? Moltes gràcies! 

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

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          EL GOTIM    4 



 

 

PARADETA NADAL 

Dissabte 16 de desembre de 2017, vam muntar la nostra paradeta de Nadal 

a la   rambla de Sant Francesc.  Com és habitual, objectes nadalencs originals 

i d’altres a la venda, informació sobre les activitats de la nostra associació i 

estrena de la revista El Gotim número 3. 

 

          Quina paradeta més original, no en trobareu cap altra igual! 
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CARNAVAL 2018 

Un any més gaudint d’una tarda de carnaval inoblidable als tallers del 

Gotim, i aquest any coincidint amb el dia de Sant Valentí, amor a dojo. Bon 

ambient, bon humor, tothom content! 

Moltes gràcies a tots/es els /les que ho feu possible! 

 

Quines carones de felicitat que fan aquests personatges! 
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LA SOLEDAD 

¡Oh! Soledad que triste eres 

con cuanto horror a veces te contemplo 

en ocasiones te añoré por ignorancia 

y hoy por conocida te detesto.                                 

Tengo mi casa soleada 

y de noche por la luz iluminada 

pero camino entre tinieblas cada paso 

pues de día y de noche me acompañas. 

Llegaste a mi hogar sin previo aviso 

entraste y te quedaste sin permiso, 

no puedo negar que en algún momento 

te busque para eludir un compromiso. 

Tú no suplicas o agradeces 

el cobijo que te brindamos los hermanos 

te filtras a tu antojo en nuestros hogares 

imprudente, egoísta y con descaro. 

Amarras con tal fuerza tus cadenas 

que contigo sin culpa voy ligada 

me atormentas a cada instante de mi días 

y me siento como un alma condenada. 

Más me propongo ser fuerte 

para poderte vencer, 

y este camino de espinas que al caminar me lastima 

de rosas lo llenaré. 

                                                                                                   Anit 
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VOLUNTARIS CAIXABANK 

 Aquest any hem tingut la sort de tornar a comptar amb empleats de Caixabank 

que dins la celebració de la seva setmana social, del 7 al 15 d’abril, s’han 

interessat en la nostra associació i han vingut a compartir unes hores del seu 

temps amb nosaltres, podent així comprovar la important tasca social que 

realitzem diàriament amb els usuaris dels nostres tallers. Tots ells han valorat 

molt positivament la feina que fem i han coincidit en indicar la necessitat que hi 

ha de que proliferin  iniciatives d’aquest tipus. 
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LLIBRES 

Us recomanem aquest llibre: “La ciència de la llarga vida”, escrit pel reconegut 

cardiòleg i divulgador Valentí Fuster i Josep Corbella, periodista responsable de 

l’àrea de ciència del diari la Vanguardia. Valentí Fuster com a divulgador, els seus 

esforços se centren en evitar les implicacions negatives del terme “prevenció” i 

centrar-se en la part positiva: la promoció de la salut. Aquest ha desenvolupat 

una analogia que compara la salut amb un vehicle, la ciència amb el motor que 

impulsa el moviment i l’educació amb la gasolina imprescindible perquè aquest 

es produeixi. 

Retardar l’envelliment, allargar la vida i mantenir una bona qualitat de vida, 

conservant les facultats físiques i mentals, és possible, ho demostren les últimes 

investigacions científiques i ens ho expliquen el metge e investigador Valentí 

Fuster i el periodista Josep Corbella en aquest llibre, on desemmascaren els 

prejudicis sobre l’edat, mostren que aviat serà normal viure cent anys i ensenyen 

de manera pràctica, senzilla i divulgativa com actuar per mantenir-nos actius 

física, intel·lectual  i emocionalment. 

El lector viatjarà fins el Japó o Grècia per descobrir el secret de comunitats 

centenàries, coneixerà els últims avenços en el camp de la biomedicina i 

aprendrà quins ambients ens afavoreixen o perjudiquen, així com quin tipus 

d’alimentació evita l’acumulació de substàncies tòxiques en l’organisme. I 

descobrirà el paper central de la motivació, perquè la ment te un rol fonamental 

a l’hora de gaudir d’una vida llarga i saludable. 
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Aquest llibre ens descobreix l’art de viure més, però sobretot de viure millor, 

molt millor. 

El trobareu a les llibreries en llengua catalana i castellana. 

 

 

 

 

Cantant “ yo quiero que tu me quieras,” 

Ajudant a arreglar puzles, 

Recordant els teus 44 viatges a Paris, 

Llegint les noticies dels setmanaris locals, 

Escoltant les teves rimes, 

Sempre recordarem la teva simpatia. 
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PARADETA SANT JORDI 2018 

Aquest any al bell mig de la rambla de Sant Francesc, un dilluns, amb una 

gentada que va anar passant durant tot el dia.. 

Volem agrair a tots/es els/les que vau col·laborar donant llibres, comprant roses 

naturals i llibres, elaborant  roses i altres objectes d’artesania, comprant roses i  

altres objectes d’artesania relacionats amb la diada, i també als que us vau 

interessar en les activitats que fem des de la nostra associació. Moltes gràcies! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          EL GOTIM   12 



 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          EL GOTIM   13 



 

ENTORN HUMÀ I DEMENCIES 

L’entorn humà, les persones que conviuen, les que atenen les necessitats de les 

persones amb demències, són les responsables directes del seu benestar. Les 

persones que pateixen demència són molt vulnerables i susceptibles de ser 

maltractades i abandonades. Vivim en una societat on es prioritza el fer davant 

del ser. Així, quan a algú li diagnostiquen la temuda malaltia d’Alzheimer, ja 

pensa automàticament que se li acaba la vida, que ja aviat no serà ningú i que no 

servirà per res. Tot això només són pensaments negatius i inútils que no porten 

enlloc, i el pitjor és que  pensin així no només els malalts sino també els 

cuidadors i la societat en general. Cal un canvi de mentalitat i eliminar els 

prejudicis de la nostra ment. Cal implicar-se activament perquè aquestes 

persones puguin seguir vivint dignament i d’una manera el més normalitzada 

possible. Si nosaltres no lis donem una oportunitat, mai no la tindran. Es 

necessari crear entorns estables i acollidors perquè aquestes persones puguin 

seguir sent i fent, on se sentin acceptats, valorats, estimats, respectats i ajudats 

quan ho necessitin. Per la meva experiència professional e implicació personal, 

sé que les persones amb demències segueixen sent úniques i especials com ho 

eren abans d’estar malalts. La demència afecta a les capacitats de   pensar, 

recordar i fer, però no  als sentiments i les emocions, els afectats segueixen 

tenint la mateixa necessitat d’afecte, d’expressar-se i de ser escoltats. El malalt 

no té cap culpa de la malaltia que pateix, és víctima d’una malaltia devastadora i 

necessita compassió i molta comprensió. Tractar al malalt amb normalitat, com a 

nosaltres ens agradaria ser tractats, aquesta és la clau. Fer servir el sentit comú i 

ser coherents. Estimular sense atabalar. Ajudar amb la mesura justa, sense 

anular a la persona. Cal que el cuidador conegui bé al malalt, les seves costums, 

que li agrada i que no, i ho respecti. Cal que l’entorn humà sigui estable, sense 

grans canvis i fer sempre les coses de la mateixa manera. Compartir i gaudir de 

bons moments junts, sense tenir el cap en un altre lloc mentre estem per ells. 

Esbrinar i potenciar  les coses bones que conserva i les que el motiven. 
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Tot això és difícil de fer i esgotador, però us asseguro que val la pena l’esforç per 

veure els seus somriures i saber que són feliços, malgrat la malaltia. La qualitat 

de vida de totes aquestes persones és a les nostres mans, fem-ho possible!  

Marta Surroca, pedagoga especialitzada en gent gran i demències.  
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90 ANYS 

Aquest any la nostra usuària de tallers més veterana ha complert noranta anys i 

ho vam celebrar amb una petita festa, berenar i regals.  

Noranta anys de vivències, d’històries per explicar, de bons records i d’altres no 

tant bons, aquests últims més val oblidar-los.. 

Moltes felicitats Maria! No tothom te l’actitud i la sort d’arribar-hi, però tu si. 

“Quien te ha visto y quién te ve”, repeteixes sovint quan camines feixuga perquè 

et fan mal els genolls i l’esquena. La veritat és que sempre has estat una dona 

guapíssima, “ Quien tuvo retuvo y guardó para la vejez” diu un altre refrany molt 

conegut i és ben cert! 

Sempre t’ha agradat arreglar-te i sortir, “ Quan ets jove per fer goig i quan ets 

gran per no fer fàstic”, quanta  raó  tens Maria!  
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PORTES OBERTES I XERRADA 

El passat 10 de juliol va fer un any que vam estrenar el nou local i ho vam 

celebrar amb una jornada de portes obertes i amb la xerrada: “ Teràpies 

psicoenergètiques per al benestar integral”, a càrrec de Marian Martin, 

Kineterapeuta. En acabar la xerrada vam oferir un petit refrigeri als assistents i 

vam poder intercanviar impressions amb ells. La Marian és sòcia i col·labora 

amb nosaltres des dels nostres inicis, oferint-nos el taller quinzenal  “ Salut 

integral per a gent gran, respiració i relaxació”. Actualment també ofereix 

sessions de REIKI de 20 minuts a les persones interessades, a canvi d’un 

donatiu per ajudar a la nostra associació. Moltes gràcies Marian! Es un plaer 

comptar amb persones sensibilitzades i bones professionals com tu. 
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          LA IMPORTÀNCIA DE LA LOGOPEDIA EN MALALTIES NEURODEGENERATIVES 

- Quan parlem de malalties  neurodegeneratives, ho associem a aquelles 

provocades per un procés que accelera la mort cel·lular, provocant la 

degeneració del teixit nerviós. La malaltia neurodegenerativa més freqüent 

és la de  l’Alzheimer, que al mateix temps és la demència amb més 

prevalença actualment. Altres tipus de processos degeneratius també 

freqüents serien: el Parkinson, Corea de Hungtington o ELA. Quan parlem de 

l’Alzheimer, ens ve al cap la pèrdua de memòria que comporta cap a la 

persona, no obstant, també hi ha altres símptomes que no els associem tant 

fàcilment quan ens diuen el nom de la malaltia. Un d’ells, és el llenguatge, 

eina essencial per comunicar-nos entre nosaltres. No obstant, el tractament 

farmacològic per alentir aquests símptomes no serà suficient; és aquí on la 

intervenció logopèdica tindrà el seu paper. Mitjançant exercicis i activitats 

específiques per cada una de les àrees afectades. Les sessions de logopèdia 

tenen com a objectiu específic alentir el procés de deteriorament d’aquestes 

capacitats, tractant de mantenir el major nivell de capacitat cognitiva i 

d’autonomia per part de la persona afectada. 

- Des de la logopèdia englobem les dificultats en algunes de les àrees 

afectades (memòria, atenció i llenguatge). El que fa que el pacient pugui 

comunicar-se amb el seu entorn d’una manera clara i compresa per part dels 

altres. Per tant, el tractament és més pal·liatiu que curatiu, però 

imprescindible alhora per tal de millorar la qualitat de vida del pacient, i 

necessària per combatre l’avenç de la malaltia. 
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- Des d’aquí, vull fer una crida per tal que hi hagin més professionals de tots els 

àmbits en centrar-se en la qualitat de vida de les persones de la 3a edat, ja 

que queda en segon pla que els nostres avis tinguin una bona assistència 

psicològica, pedagògica i logopèdica.  

                                

                                      Montse Martínez Hidalgo 

                                      Estudiant de 4t de Logopèdia 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONS 

El nostre objectiu principal a l’hora d’organitzar  excursions és que tots els 

assistents gaudeixin d’un  dia inoblidable en bona companyia i sempre ho 

aconseguim perquè ens esforcem en cuidar de les persones i tots els detalls. 

Ens encanta veure com els nostres usuaris i els seus cuidadors gaudeixen en les 

excursions. Aquestes s’han convertit també en una ocasió de retrobament amb 

ex cuidadors i ens agrada comprovar que els que s’animen a provar per primera 

vegada, esperin amb il·lusió que els avisem per a la propera. 
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EXCURSIÓ A BARCELONA 

El dia 8 de maig vam anar d’excursió a Barcelona per visitar el museu del 

Disseny. Ens van oferir una visita guiada molt amena a l’exposició: Del món al 

museu. Disseny de producte, patrimoni cultural, on vam poder contemplar 

objectes de la vida quotidiana de tot tipus, per exemple, la fregona amb pal, un 

invent d’un català que va ser un gran èxit en el seu moment, una bicicleta que 

creix amb els nens, seients ergonòmics de tot tipus, dissenys exclusius per 

encàrrec com ara la coberteria del millor restaurant del món, el Bulli, objectes 

ecològics i elaborats amb materials reciclats… Una visita molt recomanable per 

a tots aquells que vulguin descobrir la creativitat sense fi dels dissenyadors de 

producte. 
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EXCURSIÓ A REUS 

El dia 6 de novembre vam anar d’excursió a Reus per a visitar el  Gaudi Centre. 

Un museu molt interessant que la ciutat natal d’ Antoni Gaudí li dedica al genial 

arquitecte i màxim representant del modernisme català. Allà vam poder veure 

diversos audiovisuals i maquetes de diferents  construccions, amb detalls 

originals i elements sempre inspirats en la natura. Obres tant conegudes d’ell, 

com la Pedrera, la casa Batlló, el Parc Güell i la encara inacabada Sagrada 

Família. La guia ens va explicar  que Gaudí, d’origen humil, fill i net de calderers, 

va viure els seus últims anys en absoluta pobresa, només dedicat i capficat en 

trucar portes i aconseguir diners per a poder continuar amb la seva gran i 

última obra: La Sagrada Família. Malauradament, ell va acabar morint atropellat 

per un tramvia a Barcelona, però la seva vida i  els seus esforços no van ser en 

va, ja que les seves obres úniques en el món, perduraran per sempre. 

Us recomanem visitar aquest museu si voleu conèixer tots els detalls de la vida i 

l’extraordinària obra d’ Antoni Gaudí, una ment privilegiada, un arquitecte 

avançat al seu temps. 
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TALLERS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA I SOCIAL 2018-19 

El passat 3 de setembre vam iniciar el nostre quart curs d’activitat 

ininterrompuda de tallers. Al nostre espai de tallers trobareu un equip de 

professionals i voluntaris implicat i sensibilitzat amb les necessitats del 

col·lectiu que atenem. Oferim activitat continuada de setembre a agost. Horari 

de matins i/o tardes, de dilluns a divendres, segons demanda i disponibilitat de 

personal. Ambient familiar, grups reduïts, activitats lúdiques i variades, 

personalitzades i adaptades a les capacitats cognitives, habilitats i preferències 

de cada usuari. Us oferim una tarda de prova gratuïta i sense compromís. Veniu 

a coneixe’ns! 

 

                

 

      Jocs de taula 
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 Tallers de manualitats 

       

      Teràpia assistida amb gossos (Boskan) 
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        Estimulació a la conversa amb imatges. 

 

P A S S A T E M P S 

       1. Sudoku 6x6                                                                                      Per Montse Soler 

1       6 5 

    6       

      4     

2   4   1   

  3   2     

4   5     1 
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      2.Trobeu la capital dels següents Països Europeus: 

Albània – Alemanya –Àustria – Bèlgica – Bulgària – Croàcia – Dinamarca – 

Espanya Grècia – Hongria – Irlanda – Islàndia – Itàlia – Letònia – Mònaco – 

Noruega – Suècia  Suïssa - Ucraïna. 

K I V A J K Y E R M E 

I A E N M O N A C O N 

T G I R E I S R M V E 

B I K E L R O M A I U 

U R R B O L·L S A D E G 

D A U A N E L R R N A 

A D I S N S O F I A H 

P I L·L E S A R I D E N 

E S T A B E R L I N E 
S A O N P O L·L E N T P 

T U S Z A G R E B E O 

E S T O C O L M S S C 
 

3. Jeroglífic 

     ¿ Quin dia fa avui? 
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                         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  

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 

Atenció 
Farmacèutica 

Formulació 
Magistral 

Homeopatia 

Dietètica 

Herboristeria 
Medicinal 

Dermofarmàcia 

Ortopèdia 

Veterinària 

Anàlisi 
d’aigües 
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            DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER  

Torna el 21 de setembre, dia Mundial de l’ Alzheimer. Un any més, un dia per a 

reivindicar que encara hi ha molt a fer, que cal que la societat prengui 

consciencia que es tracta d’ una malaltia que pot afectar a qualsevol persona i 

que no afecta únicament a les persones grans, sino que també hi ha casos a 

partir de 40 o de 50 anys, que no pot ser que els qui la pateixen siguin oblidats i 

arraconats per manca de recursos adequats, ni que els cuidadors no tinguin 

l’acompanyament i suport que necessiten.  

Calen societats inclusives i actives que es preocupin per millorar els seus 

recursos sanitaris, socials i educatius, sense esperar que els polítics  es 

decideixin a fer alguna cosa al respecte, ja ens han demostrat que viuen en el 

seu món apart i  que no estan per la feina.  

Les associacions sense ànim de lucre serioses i compromeses, que lluitem per 

aquesta causa, com la nostra, estem per a ajudar a qui ho necessiti i aconseguir 

millores i canvis, però ens cal més recolzament humà i econòmic per a poder-

ho fer, i sobretot, per  a  poder créixer. Fem una feina ben feta, amb 

perseverança i molt d’esforç personal, arribant on les administracions no 

arriben, aquestes ens haurien de donar les gràcies i recolzar-nos  més per fer un 

treball que haurien de fer ells i que no fan. 

Ajudar a les persones que ho necessiten està a l’abast de tothom,  és bo i 

necessari si volem societats més solidaries on tothom hi tingui el seu lloc, on 

ningú sigui exclòs.                                                        

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               EL GOTIM   27 

 



 

PARADETA DIA MUNDIAL ALZHEIMER 2018 

Dissabte 22 de setembre vam tornar a muntar la nostra paradeta per a 

commemorar el dia mundial de l’ Alzheimer a la rambla Sant Francesc de 

Vilafranca. Un cop més, donar les gràcies a tots els que habitualment 

col·laboreu desinteressadament en fer-la possible, i a totes les persones 

sensibilitzades que comprant alguna coseta o fent un donatiu, contribuïu en 

que puguem continuar ajudant a les famílies que conviuen amb afectats per 

demències. 
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AFRONTAR LES PERDUES 

Una dona sàvia, en mirar-se al mirall un matí, va veure que només tenia tres 

pèls al cap. Va fer-se una trena i afrontà el dia amb alegria. L’endemà només 

en tenia dos i va dir: “Em faré la clenxa al mig”. El tercer dia, en tenia un i va 

decidir que el duria solt. I el quart no en tenia i llavors digué: Que bé! Avui 

no cal que em pentini! 

Hi ha un refrany popular que diu: “ El qui en aquest món vulgui viure, de tot 

s’haurà de riure”. La vida ens obliga sovint a afrontar pèrdues, especialment 

quan et vas fent gran o pateixes alguna malaltia, perds capacitats físiques, 

elasticitat muscular i de la pell, cabell, capacitats funcionals, força, 

coordinació, ens cansem més fent menys, capacitats cognitives, orientació, 

atenció, memòria, etc. Després estan les pèrdues de les persones que 

estimes, avis, pares, fills, cònjuge, amics.. Són situacions molt doloroses que 

la vida ens obliga a viure, ens agradi o no, i és molt dur de suportar i 

d’afrontar perquè ningú ens prepara per això, ni  a l’escola on encara es veu 

tot això molt llunyà, ni a les universitats.. però la vida inevitablement ens 

porta tot això amb el temps i no en som conscients fins que ens hi trobem, 

aleshores, cadascú ho afronta com pot i, malauradament, no sempre ho fa 

de la millor manera possible. 

La historia amb que hem iniciat aquest article és un exemple de positivisme 

davant una situació de pèrdua, és desdramatitzar una situació que no és 

agradable però que cal afrontar si o si, doncs quina millor manera que 

respirar profundament i afrontar amb alegria perquè la vida és un regal i és 

bonica malgrat tot, de nosaltres depèn, de la nostra actitud, dels ulls amb 

que la mirem, siguem savis, posem-li colors  i no deixem que res ni ningú ens 

la ennegreixi! Davant qualsevol circumstancia adversa de la vida, acceptem, 

superem i seguim endavant sempre amb alegria i bon humor!  
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    Avinguda U, 36  

                                   Telèfon 93 892 18 68 

                                08794 LES CABANYES 
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ASS. BOSKAN TERÀPIES INTEGRATIVES 

 Teràpia Assistida amb Gossos i Musicoteràpia 

www.boskan.net  678-786-652 
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Solucions Passatemps:                               

                                                                     (2) 

  (1) 

 

 

 

 

           

(3) 
          

Meravellós 
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K I V A J K Y E R M E 

I A E N M O N A C O N 

T G I R E I S R M V E 

B I K E L R O M A I U 

U R R B O L·L S A D E G 

D A U A N E L R R N A 

A D I S N S O F I A H 

P I L·L E S A R I D E N 

E S T A B E R L I N E 

S A O N P O L·L E N T P 

T U S Z A G R E B E O 

E S T O C O L M S S C 

 

1 4 2 3 6 5 

3 5 6 1 4 2 

5 1 3 4 2 6 

2 6 4 5 1 3 

6 3 1 2 5 4 

4 2 5 6 3 1 
 



 

MÚSICA I ALZHEIMER 

La música és un dels millors recursos que es poden fer servir per a estimular un 

malalt d’ Alzheimer. Especialment cal tenir-la en compte quan la malaltia avança 

i  fer altres activitats ja no és possible, la música acostuma a ser molt útil en 

aquests casos, per a seguir estimulant al malalt cognitivament, físicament i 

relacionar-se amb ell. Cal triar música i cançons que motivin al malalt, que siguin 

significatives per ell, perquè han format part de la vida i li desperten records, o 

bé també podem provar amb música i cançons més actuals i observar si li 

agraden o no. 

La música millora  l’estat ànim quan un està decaigut, en canvi, quan un està 

exaltat i nerviós, el que necessita probablement és silenci i tranquil·litat. Es 

important observar doncs els estats emocionals per a triar adequadament el 

tipus de música o si és millor optar per altres opcions en determinats moments. 

Ballar és una excel·lent manera de mantenir-se en forma físicament, a més de ser 

una activitat divertida, també serveix per promoure la interacció amb altres 

persones.  

La música és també un excel·lent recurs per a acompanyar o desenvolupar un 

munt d’ activitats;  Escoltar música relaxant mentre realitzem treballs manuals o 

pintem, per a planificar activitats d’estimulació cognitiva diverses, jocs i activitats 

psicomotrius, seguir el ritme de diferents cançons picant de mans o tocant un 

instrument, cantar, inventar coreografies, ballar.. 

Als nostres tallers fem servir habitualment la música en totes les seves opcions i 

els resultats sempre són gratificants i molt satisfactoris. 
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OPINIÓ 

Sóc una jubilada de 76 anys amb ganes de fer el que pugui i més,  doncs vaig 

patir una malaltia greu que vaig superant. El motiu d’escriure aquestes línies és 

per queixar-me de que l’ administració es relaxa dient que no hi ha que 

maltractar als ancians, però només és propaganda barata. La gent gran ha fet 

molt, en general, fins arribar fins aquí, doncs el qui té el cap clar ho veu molt que 

quan arribis a no poder arreglar-te per tu mateix, tremola, perquè ja estàs  llest, 

el qui te molts diners encara, però el qui no tingui diners estarà bastant oblidat, i 

ai si pateixes una malaltia de perdre la memòria!, llavors ja l’hem feta bona, en 

un racó dormint perquè no destorbis  ni molestis. Això els hi sembla dignitat? 

Aquestes persones també durant la seva vida han fet un gran treball i ara que no 

saben qui són, es igual, que dormin medicats. Només s’aposta pel negoci, això no 

és humanitat, no hi ha dret! Es molt dur cuidar aquestes persones, hi ha algunes 

persones que encara ho fan, però hi ha poques persones que ho reconeguin. Han 

parat a pensar que a qualsevol de nosaltres ens pot passar?  

Les administracions ajuden a les entitats grans, als que comencen tenen que suar 

sang per fer-se un lloc, això ho veig molt malament, perquè els que tenen 

vocació d’ajudar de veritat, es tindrien que recolzar, doncs donar la mà a una 

associació petita val la pena. No s’omplin la boca que fan molt per la gent gran, 

perquè no és veritat, només propaganda barata. A veure si surten més persones 

de bon cor, que fan molta falta. 

No fa molt vaig anar a Barcelona a visitar a una residència a una amiga que per 

desgracia pateix Alzheimer. Eren les cinc de la tarda i havien 10 o 12 persones a 

la sala totes dormides. Ens van dir que només podíem estar cinc minuts. Vaig 

preguntar al marit d’aquesta amiga i em va dir que estarien fent la migdiada, que 

no sempre estava així de dormida.  Feia cinc anys que estava així. Vaig sortir de la 

residencia tremolant i pensant , com és possible tot això?  

Aquesta pobre gent si al principi de perdre la memòria se’ls estimules.. El que 

estima al malalt ja ho fa, encara que tingui que menjar un cop menys a la 

setmana, això es estimar-los de veritat i no propaganda barata. 

    Carme Forcada  (Torrelles de Foix) 
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EL BOIG 

Hi havia en el regne un home al que tots anomenaven el boig, que vestia 

amb roba vella i no tenia casa on refugiar-se ni cap altre propietat. Només 

portava amb ell un saquet de llavors i dedicava tot el seu temps a anar 

sembrant, per tots els camps on passava, el que en el futur serien arbres 

fruiters.  

Ningú s’havia parat a parlar amb ell per , en lloc de riure’s de la seva 

aparença , agrair-li el gest de posar la llavor per a que altres es beneficiessin 

del fruit d’aquests arbres que, probablement, ell no veuria créixer. Però , un 

dia estava passejant per allà el sultà d’aquell lloc acompanyat del seu 

escorta i, quan  el va veure cavant la terra, li preguntà: “Que fas, bon 

home?”. Al que el boig respongué: “Estic sembrant. Altres ho van fer abans i 

jo he menjat. Ara em toca a mi fer el mateix”. El sultà quedà tan admirat 

amb la saviesa i la bondat d’aquell home menyspreat per tots que manà a 

un dels seus soldats que li entregués unes monedes d’or. I el sembrador li 

comentà:” Veieu, senyor, com la meva llavor ja ha donat fruit”. 

Aquest conte ens hauria de fer reflexionar sobre la gent que, en l’absolut 

anonimat, fa que aquest món sigui millor. Hauria d’haver molts més bojos 

com ells! 

Quan sembres no saps si colliràs, però  és important  sembrar pensant que si 

tu no arribes     mai a poder assaborir el fruit de la teva pròpia collita, el teu 

treball haurà servit almenys perquè les noves generacions que venen 

darrera teu recullin algun fruit, així que sembra i sobretot, procura que el 

que sembris siguin sempre bones llavors. Com diuen aquests coneguts 

refranys: “Qui bé sembra, bé cull”,  “ Qui sap el que sembra, no té por de la 

collita”, “No tothom que sembra cull, però mai no cull qui no sembra”. 
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Agraïm la col·laboració de tots els anunciants sense els quals l’ edició d’aquesta 

revista no hauria estat possible. També agrair a totes les entitats publiques, 

privades i socis que ens han donat suport  econòmic durant aquest any, sense 

aquest recolzament   no ens seria possible desenvolupar la  tasca social tan 

important i necessària que fem ni continuar avançant amb el nostre projecte. 

 

   Moltes Gràcies a Tothom! 
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SERVEIS QUE US OFERIM: 

Tallers d’estimulació cognitiva i social: 

Un espai social-educatiu per a persones grans que necessiten suport en les activitats de 

vida diària, malalts d’ Alzheimer, altres demències o altres malalties neuro degeneratives 

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), musica,  

ball, coreografies, jocs de taula, grups de conversa i reminiscència, teràpia assistida amb 

gossos ( Boskan, setmanal), taller salut integral per a gent gran, respiració i relaxació ( 

Marian Martin, 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: Matins de 9’30h a 13’30h. Tardes de 15'30h a 19'30h,  de dilluns a 

divendres, excepte festius. 

Aquests horaris poden variar segons demanda i disponibilitat de personal. 

Adreça: Carrer Torrelles de Foix, 30. 08720 - Vilafranca del Penedès.  

 

Sessions  personalitzades d’estimulació cognitiva. Sessions d’una hora setmanal. 

Valoració i seguiment. Al local de l’associació o a domicili. Horari a convenir. 

Transport: Disposem de vehicle adaptat per a una cadira de rodes per a recollida i/o 

retorn a domicili dels usuaris dels tallers que ho requereixin. 

Cuidadors: Orientació i assessorament personalitzat. Grup de suport i formació. 

 

ACOLLIDA I INFORMACIÓ GENERAL: 

Hores concertades.  Trucant al telèfon fix:930 389 570 (horari tallers) 

Mòbil: 670 286 812 (Marta) 

Mail: elgotim@hotmail.com. 

Podeu veure què fem a la nostra pàgina de Facebook i a la nostra nova pàgina web: 

https://www.associacioelgotim.org  

 


