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AUTORA  PORTADA 

 

Loyda  Sequedo  Jurado, gràcies a la participació 

com artista al Banc del Temps de Vilafranca del 

Penedès durant el  2019,  ha   col·laborat   amb 

l’Associació El Gotim Alzheimer Actiu, aportant 

la seva percepció creativa a través de la tècnica 

a l’oli en l’obra “Malabars”. 

El  concepte  de  l’obra;  inspirada  a  partir del  

contacte  directe  amb   les activitats  que   es 

realitzen  a  l’associació. L’activitat principal que 

l’hi va cridar  l’atenció a l’artista, va ser el  joc  

del globus, el  qual  ens  l’havíem  d’anar passant 

en rotllana i comptàvem el nombre de passades. 

L’artista va crear  la idea  de il·lustrar les mans,   

a través  de  l’observació  de  com  s’efectuava  el  joc, i  ho  va  enllaçar amb el 

fet d’ajudar-se entre les persones. El motiu pel qual representa les mans 

transparents, significa la sinceritat en l’acció d’ajudar a l’altre persona.  

La gota de diferents colors que hi ha en el centre de l’ il·lustració, representa la 

seva aportació d’ajuda a través de l’art, creant aquesta obra per El Gotim.  El fons 

de l’obra; representat per lletres i números, simbolitza els elements perdurables 

que hi ha en la societat pel seu funcionament.   

El conjunt dels elements que hi ha projectat en l’obra per a l’artista descriu la 

paraula malabars; el joc de destresa que consisteix en llançar l’element a l’aire i 

recollir-li-ho o sostindré en equilibri.  

L’acció d’emprendre una col·laboració per facilitar el desenvolupament adequat 

per a les persones que formen part d’un fet majoritari en la societat, es clau per 

l’evolució del propi entorn.  
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CONNECTATS 

Avui en dia amb la moda o addicció d’estar connectats contínuament, hi ha 

molta manipulació encoberta, ha desaparegut el sentit crític, m’empasso tot el 

que em diuen, pensar per a què? Si mirant la pantalla de la tele, el mòbil  o 

l’ordinador m’ho donen tot pensat, fet i mastegat, perquè haig de fer cap esforç 

de pensar per mi mateix?  “Quan tothom pensa igual es perquè ningú pensa”, 

aquesta frase no és del tot veritat,  perquè si que hi ha algú que pensa, el qui te 

el poder d’influir en els altres a traves dels mitjans de comunicació. 

Malauradament,  aquests normalment només pensen en el seu propi benefici, no 

en benefici de la majoria, la majoria  segueix al líder, al influenciador, al orador, 

al que parla millor, al que surt a les pantalles, el que mana, el que dirigeix i els 

altres els escolten i segueixen sense qüestionar-se ni preguntar-se si: Realment 

això que em diuen es bo per mi? Em serveix per alguna cosa? Em fa feliç?  

Aquest any hem celebrat els quatre anys de la nostra associació. Ens sentim molt 

orgullosos del nostre treball, del que estem aconseguint, pas a pas, aprenent 

molt, amb esforç, sacrifici i perseverança. No sortim als mitjans de comunicació 

(premsa, radio, televisió) , però tenim els nostres propis mitjans, pàgina web i 

revista, i també estem presents a les xarxes socials: Pàgina de Facebook: 

Associació El Gotim Alzheimer Actiu, Instagram (@gotim15) i twitter 

(@gotim_15).  Potser no som populars i no tenim gaires seguidors, però  

nosaltres no vivim per ser populars, treballem cada dia per fer una bona feina i la 

feina ben feta que fem parla per si sola, no comptem usuaris, els nostres usuaris 

no són números, són persones que ens aporten i ens importen.  La nostra feina 

és sempre impecable, donant el millor de nosaltres mateixos en cada moment, 

som autèntics, únics i diferents, i ho volem continuar sent. Qui ens vulgui 

conèixer ho pot fer, no estem amagats de ningú, estem treballant per millorar el 

present, mirant cap al futur, el futur que volem per a nosaltres mateixos en fer-

nos grans, serveis i recursos adequats per a tothom, sense discriminacions per 

edat o malaltia, perquè tothom pugui tenir una vida activa i digna els últims anys 

de la seva vida. A nosaltres ens importa tot això. A vosaltres us importa? 

                                                                       La Junta Directiva de l’Associació El Gotim 
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ALZHEIMER, LA REALITAT SILENCIADA 

Quan els malalts d’ Alzheimer ingressen en una residència 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 referència, 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 

consenten que un cop ingressat el seu familiar en una residència 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 residències 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... 
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La persona que pateix Alzheimer deixa progressivament de ser la persona que 

era abans de la malaltia sí, 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 són 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 són 

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. 
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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 es 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.     
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€ DE L’ADMINISTRACIÓ BEN 

ADMINISTRATS I MÉS CONTROL A 

LES RESIDÈNCIES ES TRADUEIX 



PARADETA NADAL 2018 

El dissabte 15 de desembre vam tornar a muntar la nostra paradeta de Nadal a la 

rambla de Sant Francesc de Vilafranca, amb objectes d’artesania originals 

elaborats amb materials reciclats, centres de taula nadalencs amb elements 

naturals, cactus, plantetes i estrena de la nostra revista número 4. Com sempre, 

volem agrair a tothom qui hi va col·laborar d’una manera o altra, vosaltres feu 

possible que puguem continuar amb les nostres activitats! Moltes gràcies! 

 

La paradeta més maca del mercat! 
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EMOCIONS 

T’he reconegut!  

Has dit que era una bona persona, 

els ulls se m’han humitejat, 

però les llàgrimes no han arribat a caure. 

 

Vols ballar amb mi? 

d’acord, ballem! 

crec que no segueixo gaire bé els passos.. 

somrius, t’ho passes bé, doncs jo també! 

 

M’abraces. 

Oh! Que bé! 

 em sento estimat i segur aquí. 

 

Anem al lavabo! 

Espera, espera, que he de fer aquí? 

si m’ho expliques a poc a poc.. 

 em pots ajudar sis plau? 

MALEÏDA MALALTIA !! 

sense tu tot seria més fàcil! 

si pugues parlar com abans.. 

 ells m’escoltarien! 

 

No, no, on vas? 

No em deixis aquí! 

tinc por, tot són cares estranyes, 

 com faré amics si no puc parlar com abans? 

MALEÏDA MALALTIA!! 

 

                                                                          EL GOTIM 
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Els malalts d’Alzheimer s’emocionen i mantenen els sentiments, però sovint 

tenen dificultats per expressar-los i/o gestionar-los adequadament. Això és el 

que es vol comunicar a través del poema anterior, escrit des de el cor i des de 

l’experiència d’una persona que ha volgut aprofundir en el coneixement real dels 

malalts més enllà de les aparences i superficialitats que deixen a aquests malalts 

bastant mal parats. 

No tenim consciència de les dificultats que tenen aquests malalts per expressar 

les emocions que senten. Les seves cares tendeixen a tornar-se inexpressives, 

amb la mirada perduda. Un record que li produeix tristesa, li humiteja els ulls 

però rarament els veuràs plorar. Una abraçada amorosa, no ho dubteu pas, els 

farà sentir segurs i estimats. Compartir activitats agradables amb ells, com ballar 

si els hi agrada, els farà gaudir, igual que a nosaltres, els que no patim la malaltia. 

No oblidem que les emocions s’encomanen! Si nosaltres estem bé, ells estaran 

bé. De vegades sentiran enuig perquè no entenen el que els hi volem dir o 

nosaltres no els entenem a ells, tinguem paciència i no perdem el bon humor, 

tenen dret a enfadar-se, nosaltres no hauríem de tenir por d’això. Hem 

d’aprendre a gestionar les nostres pròpies pors i totes les nostres emocions, ells 

tenen una malaltia que els hi impedeix de fer-ho i nosaltres no hauríem de 

deixar-nos arrossegar pels prejudicis. Ells també tenen por, por de quedar-se sols 

entre gent estranya, gent amb la que no es podran relacionar com feien abans 

d’estar malalts, gent que no els entendrà perquè aquesta maleïda malaltia els 

deixa sense veu, sense vida. Es trist que ells oblidin, però més trist és encara que 

nosaltres ens oblidem d’ells. Construïm una nova vida per a ells, una nova 

història, entorns humans on puguin seguir sent ells, essers únics i irrepetibles, 

malgrat la malaltia, no els oblidem!  
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ENTREVISTA  

En aquesta ocasió entrevistem a la Tina Fernàndez, ex cuidadora familiar de dues 

persones afectades per la malaltia d’ Alzheimer, la seva mare i el seu marit, i 

voluntària que col·labora en diverses entitats de Vilafranca. La Tina  és una 

persona molt sensibilitzada e implicada en la nostra causa, voluntària de la 

nostra associació des de novembre de 2015, és l’ encarregada de dirigir el taller 

de manualitats i pintura, a més de col·laborar en tot el que faci falta i estigui a les 

seves mans, per la qual cosa li estem i estarem sempre eternament agraïts. 

1. Tina tu vas haver de cuidar de la teva mare i del teu marit alhora, oi? Com 

t’ho feies? 

2. Dedicant-me enterament a ells i amb molta paciència, però molt complicat i 

vida pròpia cap. 

3. Amb quines ajudes i/o suport familiar o de l’entorn comunitari comptaves 

per a cuidar-los? 

Som tres germanes i teníem a la meva mare dos mesos cadascuna. El meu marit 

estava amb mi tot el temps. 

4. Recordes algun episodi especialment conflictiu o difícil que vas viure mentre 

cuidaves de la teva mare? I mentre cuidaves del teu marit? 

La dutxa amb la meva mare era una drama perquè es posava molt agressiva.   

Altres vegades entre el meu marit i la meva mare anaven al que més podia, per 

exemple, mira el que t’ha fet! i l’altre deia ha estat ella!. Tenir-los a tots dos junts 

era esgotador i es generaven molts conflictes. 

5. Penses que t’hagués ajudat en aquells moments comptar amb els recursos 

que ofereix l’associació el Gotim ( tallers d’estimulació cognitiva i social, 

orientació familiar, grup de suport i formació per a cuidadors)? 

Si, molt, sobretot els tallers per la meva mare, unes hores de descans per mi amb 

la tranquil·litat de deixar-la en bones mans. El meu marit no em donava cap 

problema. Una mica d’orientació i formació també m’hauria anat bé per saber 

com tractar-los i afrontar millor les situacions conflictives. 
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6. Parlem de la teva experiència com a voluntària, quan vas decidir fer 

voluntariat i perquè?  

Sempre m’ha agradat estar amb gent gran. Quan em vaig quedar sola, va ser 

molt dur. Primer va morir la meva mare, després em vaig ocupar sempre del meu 

marit. Quan ell va morir vaig pensar en fer alguna cosa pels altres, per 

distreure’m. A la residència on vaig començar a fer voluntariat ho vaig deixar 

perquè jo volia ajudar més. Va ser quan vaig entrar al Gotim. Això era el que jo 

buscava, bon tracte i molta estimació, que és el que les persones grans 

necessiten. Aquest bon ambient em feia tornar cap a casa contenta i satisfeta de 

la meva aportació. El voluntariat és una cosa que ho has de sentir i viure-ho, i jo 

sóc feliç de poder ajudar. Qui no ho ha viscut no ho sap i no ho entén. Em diuen 

no et canses de fer això per res? I jo els hi contesto: No, perquè em donen més 

que jo a ells, pau, tranquil·litat i  afecte. 

7. Ets voluntària a diverses entitats de Vilafranca ( Creu Roja, Banc del temps i 

associació El Gotim ),  d’on treus el temps? 

El dia té moltes hores si les aprofites bé. Les manualitats i la pintura m’agraden i 

m’omplen, jo m’organitzo i les hores se’m passen ràpid, sense donar-me compte, 

i sóc molt feliç de veure als usuaris que s’ho passen bé, això no té preu. 

8. Que t’aporta fer voluntariat? 

Sentir-me bé, fer el que m’agrada i rebre molta estimació. 

Moltes gràcies Tina per dedicar-nos una estona del teu temps a contestar 

aquestes preguntes. 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          EL GOTIM    11 

 



CARNAVAL 2019 

Dimecres 6 de març vam celebrar el carnaval amb voluntaris i usuaris dels 

nostres tallers. Com sempre ens ho vam passar d’allò més bé, disfressant-nos al 

nostre gust, amb robes de tots colors, perruques, carotes, barrets, etc. Cantant i 

ballant, amb respecte i bon humor, vam riure molt i vam passar una estona  ben 

divertida.  

 

       

Quin goig que fem tots disfressats! Per carnaval tot s’hi val! 
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PARADETA SANT JORDI 2019 

Un cop més volem agrair a tots/es les que heu col·laborat d’una manera o altre 

fent possible que tinguem una paradeta espectacular, als que heu donat objectes 

de creació artística únics i originals, als que heu donat llibres, als que heu donat 

el vostre temps i dedicació desinteressadament en la preparació, muntatge, 

desmuntatge i en les dotze hores de venda, als/les que heu comprat alguna cosa, 

llibres, roses, etc. 

Moltes gràcies a tots per mostrar sensibilitat vers una realitat que molts 

prefereixen ignorar! Moltes gràcies per ajudar-nos a ajudar a unes famílies que 

tant ho necessiten! 
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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  
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EXCURSIÓ AL VENDRELL 

El dia 14 de maig vam anar d’excursió al Vendrell per a visitar el museu Deu i el 

museu Pau Casals ( Vil.la Casals). A tots els assistents els hi van agradar molt els 

dos museus, especialment volem destacar l’acollida i la visita amena i dinàmica 

del museu Deu, el dinar al restaurant El Niu, i en general tota l’organització de l’ 

excursió, quan es cuiden tots els detalls es nota,  tothom queda content i 

esperant a la propera. 

El museu Deu és un interessant museu que conté una de les col·leccions d’art 

més importants del país. Acull pintura i escultura catalana contemporània, vidre, 

ivori, ceràmica, mobiliari, a més de catifes orientals, bacines i talles religioses de 

l’escola castellana que daten del segle XII al XVIII.  El Sr. Antoni Deu, nascut a 

Hospitalet de Llobregat i que va ser notari del Vendrell, va anar col·leccionant al 

llarg de la seva vida  aquestes obres d’art i objectes i finalment les va donar a la 

vila del Vendrell. Un total de 2.845 peces que no estan totes exposades de 

manera permanent, sino que es van organitzant exposicions temporals per anar-

les traient del magatzem perquè tothom qui vulgui les pugui anar veient en 

visites successives. El museu també té un jardí preciós. Us recomanem visiteu 

aquest museu, no us deixarà indiferents! 
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El museu Pau Casals ( Vil.la Casals), és la casa d’estiueig que Pau Casals es va fer 

construir a la platja de Sant Salvador, a tres quilòmetres del nucli urbà del Vendrell. 

Preciosa casa amb ampli i cuidat jardí. El museu mostra la trajectòria del músic català 

més internacional, que va lluitar constantment per la pau, la justícia i la llibertat amb la 

única arma que ell tenia a les seves mans, la seva música. Es negava sempre a actuar 

als països on hi havia guerres i l’any 1971, en reconeixement a la seva actitud , l’ONU li 

va lliurar la medalla a la Pau.   Excel·lent violoncel·lista i també director d’orquestra,  va 

demostrar ser un prodigi de la música des de la seva infantesa. Va morir l’any 1973 a 

l’edat de 96 anys i es va casar tres vegades. 
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CONFLICTE GENERACIONAL 

Amb motiu d’una conferencia en la que es debatia a fons el tema de les 

diferències generacionals, vaig escoltar a un jove una mica cregut mentre li 

explicava a un senyor gran quin era el motiu, segons ell, de que els vells no 

entenguessin als de la seva generació. “Vostès van créixer en un món molt 

diferent al nostre. Passem d’un època primitiva a una altra moderna”, li va dir al 

pobre ancià sense pensar si podria ofendre’l. 

I per argumentar dita afirmació, el presumit jovenet va continuar amb aquestes 

paraules: “Els joves d’avui hem crescut amb televisió, Internet, telèfons mòbils, 

avions supersònics, viatges a l’espai. Vivim  l’auge de la energia nuclear i hem 

començat a conduir cotxes elèctrics. El nostres ordenadors processen a velocitats 

de la llum..” 

L’ancià va romandre en silenci abans de contestar-li així : « Fill meu, tens tota la 

raó. Nosaltres no vam tenir totes aquestes coses, així que les vam inventar! I tu, 

què estàs fent per a la pròxima generació? El jove es va quedar sense saber què 

dir mentre tot el públic aplaudia. Aquesta historia hauria de fer-nos reflexionar 

sobre el que els hi devem als que ens han precedit per tot el que ens han llegat. 
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RESPECTAR LES COSTUMS 

Cert dia, en un cementiri d’una llunyana localitat, es van trobar dos homes 

plorant davant les respectives tombes dels seus essers estimats. El primer home, 

d’aspecte occidental, estava depositant un preciós ram de flors a la tomba de la 

seva estimada mare quan es va adonar de que el segon home, d’aspecte oriental, 

es disposava a col·locar amb molt de compte un plat d’arròs a la tomba veïna. 

Portat per la sorpresa i la curiositat, el primer home es va dirigir al segon, i li va 

preguntar amb cert to burleta: “Disculpi senyor, potser em fico on no em 

demanen, però, realment creu vostè que el difunt s’aixecarà de la seva tomba 

per menjar aquest deliciós plat d’arròs que li ha deixat?. “Si ho farà.. quan el seu 

s’aixequi per olorar les flors que vostè li ha deixat”, Tancà contundentment 

l’assumpte l’home de trets orientals. 

Aquesta història ens ensenya que hem d’acceptar a les persones tal com son, 

amb les seves creences, ideologia o religió. Al llarg i ample d’aquest planeta les 

persones som molt diverses, actuem diferent i tenim maneres de pensar 

diferents, així que no jutgem, només intentem comprendre a l’altre  i respectem 

la seva manera d’actuar. 
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DIA MUNDIAL DE L’ ALZHEIMER 2019 

Dia Mundial de l’ Alzheimer (21 de setembre) passat per aigua a Vilafranca. 

Malgrat la pluja, vam muntar la nostra paradeta i vam estar-hi matí i tarda, com 

ho teníem previst, perquè els del Gotim mai ens rendim! 

Volem agrair, un cop més, a tots/es els /les que col·laboreu amb nosaltres 

desinteressadament d’una manera o altre, ajudant-nos a continuar així amb les 

nostres activitats.  

MOLTISSIMES GRACIES!   

       

            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      EL GOTIM    21 



 

EL NOSTRE ESPAI DE TALLERS 

Els malalts d’ Alzheimer i afectats per altres tipus de demències, necessiten grans 

dosis d’amor, comprensió, paciència i atenció personalitzada. Les persones 

d’edat avançada també agraeixen aquest bon tracte perquè són més fràgils i 

vulnerables. 

Un espai familiar i acollidor on t’accepten, et valoren, t’estimen, et respecten i 

t’ajuden quan ho necessites, aquest és el nostre espai de tallers. 

Tallers d’estimulació cognitiva i social. El curs 2019-20 ha començat dia 4 de 

setembre. 

Places disponibles. Preus assequibles. Oferim una tarda de prova gratuïta i sense 

compromís. No et quedis a casa, vine al Gotim! 

        

Taller de manualitats i pintura 
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Activitats psicomotrius 

     
Activitats individualitzades segons preferències i capacitats. 
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MURALS 

Als nostres tallers realitzem habitualment dos tipus de murals: Estacionals i de 

les excursions. Els murals estacionals els realitzem cada canvi d’estació del any o 

bé semestrals, de la tardor cap a l’hivern  i de la primavera cap a l’estiu. Estan 

molt elaborats i a més de servir per orientar temporalment, són molt decoratius. 

Tots els usuaris hi participen activament en la seva elaboració segons les seves 

capacitats i habilitats, sota la direcció i criteri de la nostra excepcional monitora 

del taller de manualitats i pintura, Tina Fernández.  

      

Després de cada excursió realitzem un mural amb els usuaris dels tallers. Tant si 

han anat d’excursió com si no, aquesta activitat serveix per estimular la conversa 

entre tots. Primer passem totes les fotos al ordinador, les mirem i comentem. 

Després fem una tria de les que aniran al mural, les que sortim tots més 

guapos/es, i les més maques i significatives referents a la sortida. Les imprimim i 

retallem. També les lletres de l’excursió d’on hàgim anat, que les fem dibuixades 

i després pintades o directament dibuixades en cartolina de colors i després 

retallades. A continuació cal decidir la distribució més adient i enganxar. 

Finalment, enganxem amb massilla adhesiva el mural a la paret.  
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Es una activitat agradable i distreta on tothom hi participa segons les seves 

possibilitats, on es treballa la motricitat fina, conversa i reminiscències. Es curiós 

comprovar que al preguntar a algun usuari si recorda el que va dinar el dia de 

l’excursió, se’n recordi més ràpidament que el que ha dinat aquell mateix dia. 

Això demostra que la nostra ment registra millor i espontàniament fets 

agradables  o situacions concretes, que no pas el que succeeix habitualment de 

manera rutinària. El mural un cop enganxat a la paret ens serveix per mirar-lo i 

admirar-lo sempre que vulguem i recordar els bons moments viscuts durant 

l’excursió. 
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    Avinguda U, 36  

                                   Telèfon 93 892 18 68 

                                08794 LES CABANYES 
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P A S S A T E M P S 

Per Montse Soler 

 

11..  EELL  RREEFFRRAANNEERROO::  

 

          A.________________________________________________________________ 

 

     

        B.______________________________________________________________  
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                   C.______________________________________________________________ 

 2.     JEROGLIFICOS 
                            

 

 

 

 

    

 

 

 

       A. _____________________________               B. ______________________________ 
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22..  ¿¿FFEEMM  UUNN  SSUUDDOOKKUU??::  

1         5     6 

        9         

    5       1     

  7   1     4     

2             3   

  5       7     1 

5     9           

        1     9   

    4       8   5 
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33--  ¿¿OONN  SSOONN  88  LLEESS  DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS??::  
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ASS. BOSKAN TERÀPIES INTEGRATIVES 

 Teràpia Assistida amb Gossos i Musicoteràpia 

www.boskan.net  678-786-652 
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SORTIDA VINSEUM 

Dimecres 6 de novembre vam sortir a fer una visita al Vinseum. Els hi vam 

preguntar als usuaris dels tallers si els hi agradaria visitar-lo i tots ens van dir que 

si, perquè feia molt temps que no hi anaven, des de abans de l’ última 

remodelació.  Així que, aprofitant que encara no feia gaire fred i que ens queda 

bastant a prop del nostre local, vam decidir anar-hi tot passejant. Moltes vegades 

busquem fora museus i altres llocs interessants per visitar i no som conscients 

que ben a prop de casa també en tenim. Al museu s’hi exposen objectes antics 

relacionats amb la vinya, el vi i l’església, que els nostres usuaris identificaven 

sense cap mena de dificultat. Tots vam gaudir molt de la sortida, que vam acabar 

amb un bon berenar en una cafeteria/pastisseria propera al museu.  

 

      

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            EL GOTIM   33 



 

     

Tast de vi i most al finalitzar la visita al museu 
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VOLUNTARIS 

Tens divuit o més anys? Ets una persona seriosa, responsable, empàtica i 

compromesa? T’agrada la gent gran i t’importa el seu benestar? Disposes d’unes 

hores lliures i les vols dedicar a ajudar  a persones i famílies que ho necessiten? 

Vols compartir experiències i gaudir d’estones gratificants? Vols donar i rebre, 

ensenyar i aprendre desenvolupant una important tasca social? 

Posa’t en contacte amb nosaltres, et necessitem! Coneix la nostra associació! 

Involucra’t! 

 www.associacioelgotim.org 

Com ens pots ajudar: 

1. Ajudant-nos a difondre les activitats de l’associació, recaptant diners perquè 

puguem continuar amb els nostres projectes,  col·laborant en les nostres 

paradetes, etc. 

2. Dirigint tallers específics: lectura, música, teatre, jocs i activitats diverses, etc. 

3. Donant suport individual a usuaris dels tallers que ho necessitin i  als seus 

cuidadors. 

Ajuda’ns a millorar la qualitat de vida de les persones grans  afectades per 

demències i dels seus cuidadors! Moltes gràcies! 
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COL.LABORA AMB NOSALTRES! 

Les associacions petites, serioses i compromeses també ens mereixem créixer. 

Quatre cursos de gestió continuada e ininterrompuda del nostre espai de tallers i 

la satisfacció dels nostres usuaris ens avalen. Fes-te soci o bé, si ho prefereixes, 

també ens pots fer un donatiu. Perquè volem continuar amb el nostre projecte 

de tallers, perquè volem créixer per arribar a ser un centre de dia especialitzat en 

demències amb tots els serveis. L’Alt Penedès necessita aquest projecte i 

nosaltres el podem fer realitat amb la vostra ajuda. 

Entreu a la nostra web: www.associacioelgotim.org, hi trobareu tota la 

informació actualitzada sobre nosaltres. Som honestos i responsables, coneix la 

nostra associació, involucra’t! Els nostres grans es mereixen la millor atenció i els 

millors serveis. Fem-ho possible! Recorda que on les administracions no arriben, 

arriba la solidaritat de les persones. 

Moltíssimes gràcies! 
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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! 

Solucions Passatemps 

1. El Refranero 

a. Donde manda patrón no manda marinero 

b. Quien no llora no mama 

c. Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar pon las 

tuyas a remojar. 

 

2.  JEROGLIFICO 

a. Miope 

b. Vientre 
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3. Solucions  Sudoku 

1 8 2 3 4 5 9 7 6 
7 6 3 8 9 1 5 4 2 
4 9 5 2 7 6 1 8 3 

8 7 6 1 3 2 4 5 9 
2 4 1 6 5 9 7 3 8 
3 5 9 4 8 7 6 2 1 

5 2 7 9 6 8 3 1 4 
6 3 8 5 1 4 2 9 7 
9 1 4 7 2 3 8 6 5 

4.  Les 8 diferències 
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EL QUE DE VERITAT IMPORTA 

“En la vida el que importa no és el que tenim sinó a qui tenim” Aquesta frase 

ens hauria de fer reflexionar a petits i grans. En el món d’avui en dia on impera el 

consumisme, ja des de petits ens inciten a consumir inventant articles atractius 

que tots els infants volen tenir, fent-los creure que així seran més feliços. Els 

pares, s’ho creguin o no això, hauran de fer un gran esforç per no cedir a les 

pressions de compra dels seus fills, així com a la mateixa pressió social de tenir el 

que tenen els altres per no “ser menys”. Quan et vas fent gran et vas adonant 

que tenir gran quantitat d’objectes a casa no et fa més feliç, més aviat al contrari, 

acumular coses que no necessites ni fas servir, no et fan més feliç sinó que et fan 

nosa.  

Hem d’aprendre a valorar a les persones més que a les coses, a les persones de 

totes mides, edats i condicions perquè de tots en podem aprendre. Hem 

d’aprendre a cuidar de les persones  i a valorar als que cuiden des de el cor, 

perquè això, si ho podem tenir no té preu, és un gran tresor que no ocupa lloc ni 

ens farà mai nosa. El món està ple de bones persones, si teniu la sort de tenir-ne 

a prop vostre, de compartir experiències i bons moments amb elles, sou més 

afortunats del que us penseu. 
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SERVEIS QUE US OFERIM: 

Tallers d’estimulació cognitiva i social: 

Un espai socioeducatiu 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, 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:  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 d’estimulació cognitiva individual: Sessions d’una hora de durada. Valoració i 

seguiment. Professional especialitzada (pedagoga) 

Cuidadors: Orientació i assessorament personalitzat als cuidadors d’usuaris dels tallers. 

Grup de suport i formació: Segons demanda i disponibilitat de personal. 

 

ACOLLIDA I INFORMACIÓ GENERAL: 

Hores concertades. Trucant al telèfon fix: 930 38 95 70 (horari tallers) 

Mòbil:  670 286 812 (Marta) 

Mail: elgotim@hotmail.com; info@associacioelgotim.org  

 
Podeu veure què fem a la nostra pàgina de Facebook i a la nostra pàgina web: www.associacioelgotim.org 

 


