
ALZHEIMER, LA REALITAT SILENCIADA 

Quan els malalts d’ Alzheimer ingressen en una residencia és perquè han entrat en una 

fase avançada de la malaltia, quan tenen greus dificultats de mobilitat,  ja han deixat 

de caminar o bé perquè als familiars cuidadors ja se’ls hi fa molt dur e insostenible de 

tenir-los a casa per diversos motius. El fet  d’ ingressar al malalt implica un descans 

immediat pel cuidador de la difícil i esgotadora tasca de cuidar d’aquests malalts, però 

malauradament, els malalts difícilment experimenten una millora, més aviat succeeix 

el contrari, empitjoren i molt. Tothom assumeix erròniament que això és normal e 

inevitable tractant-se d’una malaltia que afecta al cervell i que és incurable encara. 

“Amb el cervell no hi ha res a fer” desgraciadament així pensa molta gent, però que 

així pensin també i ho diguin els professionals sanitaris i socials de referencia, metges 

de família, neuròlegs i treballadors socials,  als afectats per demència i als seus 

familiars i aquests s’ho creguin és molt greu,  perquè la realitat és que si que es poden 

fer coses i quan més aviat es comença després del diagnòstic més coses es poden fer i 

millors resultats s’obtenen.  Si no hi ha un canvi de mentalitat i actitud,  aquestes idees 

preconcebudes i prejudicis es perpetuaran per sempre i aquests malalts mai arribaran 

a tenir l’atenció que necessiten. No es culpa dels cuidadors, aquests van molt 

necessitats d’ajuda i suport, però si es conformen, accepten i consenteixen que un cop 

ingressat el seu familiar en una residencia per motius de demència aquest no sigui atès 

correctament en funció de les seves necessitats, es converteixen en còmplices d’un 

sistema que maltracta sistemàticament a aquests malalts. Els cuidadors haurien 

d’exigir qualitat d’atenció pels seus familiars, ja que ells no ho poden fer per si 

mateixos,  les residencies no són pas barates, oi? Les greus mancances d’aquestes són 

que tenen insuficient personal d’atenció directa, els professionals no tenen formació 

sobre demències i molts tampoc no tenen vocació per fer aquest treball.  Els malalts es 

veuen obligats a esperar i esperar que arribi el seu torn, que  normalment coincideix 

amb una determinada hora i no amb les seves necessitats reals, i si criden reclamant 

atenció se’ls ignora  perquè, pobrets, estan malament del cap, trist molt trist... 

 L’altra dia vaig preguntar a la seva filla per una ex usuària dels nostres tallers que està 

ingressada en una residencia. Em va confirmar l’empitjorament del seu estat general 

cognitiu i físic,  llenguatge inintel·ligible, inquietud i al·lucinacions, poca gana i menjar 

triturat per dificultats de deglució, lligada  per evitar que rellisqui de la cadira i caigui, 

en fi, la llarga llista habitual d’aspectes negatius, tristos i depriments en aquests casos. 

Li vaig fer saber a la seva filla la meva intenció de fer una visita a la seva mare i em va 

sorprendre la seva resposta: “ Tindràs un desengany perquè no et coneixerà”. Aquesta 

filla en tots els anys que ha estat cuidant de la seva mare no ha après res i a més va 

intentar dissuadir-me de visitar-la. La resposta d’aquesta filla em va confirmar, un cop 

més, el gran desconeixement que hi ha sobre aquesta malaltia,  la terrible 

incomprensió i el gran abandonament emocional que pateixen aquests malalts.  La 

persona que pateix Alzheimer deixa progressivament de ser la persona que era abans 



de la malaltia si, però això no justifica en cap cas que el seu entorn no hagi de 

preocupar-se per procurar-li una nova vida de qualitat, excusant-se en que no hi ha res 

a fer.  On està escrit que el final de la vida d’aquests malalts hagi de ser  gris? Si la seva 

vida és gris és perquè les persones que l’atenen també ho són, mai és per culpa del 

malalt, això que quedi clar. L’entorn humà és molt important, aquests malalts 

vulnerables i indefensos, estan totalment en mans dels familiars que els cuiden i dels 

professionals que els ajuden a cuidar,  el que necessiten son mans que els tractin amb 

respecte, que els estimulin i els mantinguin actius,  que els hi donin seguretat i afecte.  

Fa vint anys que vaig iniciar la meva carrera professional en aquest àmbit i he de dir 

que he observat molts pocs canvis, per no dir que en vint anys tot segueix igual. 

Sembla que hi ha molt poc interès per part dels governs per elaborar noves i 

necessàries lleis que vetllin pel drets i benestar integral dels afectats i promoguin la 

qualitat  d’atenció en aquest sector, possiblement per no haver de destinar-hi més 

recursos econòmics perquè és clar, gent gran i malalta.. no son productius,  per estar 

correctament atesa necessitaria molta més inversió de diners dels que es destinen ara i 

aleshores.. d’on sortirien els beneficis per omplir-se les seves butxaques? Des de el 

sector privat, especialment empreses grans, està clar, inverteixen perquè hi veuen 

possibilitat de negoci i els hi és indiferent  tractar les persones amb demència com a 

objectes. Lamentablement, el que observem es que aquestes persones grans, 

indefenses i vulnerables, es troben greument desprotegides per llei i poques 

possibilitats de canvis. 

Davant d’aquest panorama desolador i després del diagnòstic de malaltia d’Alzheimer 

o qualsevol altre demència, hem de considerar l’ajuda que ens poden oferir les 

associacions. Hem de saber que aquestes, si són serioses i sense ànim de lucre, no 

tenen interès econòmic lucratiu sino interès en ajudar de veritat,  estan formades i 

gestionades per persones que han viscut o estant vivint la realitat de l’ Alzheimer, 

promouen el benestar integral i bon tracte als malalts i ofereixen suport i orientació als 

cuidadors. Donar recolzament humà i econòmic a aquestes associacions és una bona 

inversió per millorar el present i canviar el futur, perquè tots ens hem de fer grans i ens 

hauria d’importar estar ben atesos en el cas  que ens trobem en situació de 

dependència i/o de patir alguna demència. No hem d’oblidar el caràcter reivindicatiu 

que també han de tenir les associacions per a informar i conscienciar sobre la malaltia, 

donar visibilitat als malalts i per a pressionar als governs a que és moguin i facilitin que 

hi hagi els canvis i les millores necessàries en aquest sector. 

Cal també la implicació activa de professionals de l’àmbit social i educatiu, psicòlegs, 

pedagogs, educadors socials, logopedes, etc. Que vulguin treballar en l’àmbit de les 

persones grans i les demències. Hi ha tot un món per descobrir, per millorar, noves 

necessitats que no es poden ignorar a les quals cal donar resposta, nous recursos i 

serveis per crear en aquest camp, tradicionalment atès només des del sector sanitari i 



assistencial. Hem de tenir en compte que  es tracta d’una malaltia on el nombre de 

casos va en augment, que té una gran repercussió a nivell social i familiar, que no hi ha 

un tractament farmacològic efectiu encara, al contrari, en molts casos el tractament 

farmacològic no només no ajuda sino que sovint agreuja i empitjora els símptomes de 

la malaltia, per tant cal tenir molt presents els tractaments  no farmacològics i 

pal·liatius, l’atenció personalitzada, l’estimulació cognitiva i social acostuma a ser molt 

més efectiva en aquests casos. Cal crear entorns estables, amables i saludables on 

aquests malalts siguin atesos adequadament a tots els nivells i en totes les fases de la 

malaltia, segons les seves necessitats individuals  i puguin seguir gaudint d’una vida 

activa i digna fins el final de les seves vides.  

Marta Surroca, pedagoga especialitzada en gent gran i demències. Directora de 

tallers i activitats de l’ associació El Gotim Alzheimer Actiu. 


