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AUTORA  PORTADA 

 
La Tina Fernández torna a ser la autora 
de la portada de la nostra revista. Ja va 
ser-ho també de la revista 1 i 2. La Tina 
és una gran persona amb un cor molt 
gran i molt implicada en el dia a dia de 
la nostra associació. Té un talent creatiu 
innat per a les manualitats i la pintura. 
Estem molt contents i agraïts de poder 
comptar amb ella en el nostre equip. 

En aquesta ocasió ens ha dibuixat un 
quadre al carbonet per felicitar-nos pels 
cinc anys que portem d’associació, 
incorporant el raïm i pàmpols de cep 
que ens representen.  

Ha estat un any especialment difícil per 
nosaltres a causa de la pandèmia de la 
covid-19 i perquè treballem amb gent 
gran, el grup considerat de major risc. 
Molts grans tenen més por ara de sortir 
de casa  i han deixat de fer activitats i 
socialitzar-se. D’altres més valents 
pensen que si no els mata el coronavirus 
també els matarà la pena i l’avorriment, 
així que amb precaució, segueixen fent 
la seva vida perquè volen aprofitar el 
temps, perquè el temps passa volant i quan més anys tens menys temps  
et queda. Gaudir de la vida hauria de ser un dels nostres objectius prioritaris, malgrat 
les circumstàncies no ens siguin del tot favorables.  
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PRESENTACIÓ 

Us presentem la revista El Gotim número 6 de El Gotim.  Aquesta revista per primer cop 
sortirà únicament publicada en la nostra pàgina web i no sortirà publicada en format paper. 
El 2020 ha estat un any difícil per a tothom a causa de la pandèmia de la covid-19. Degut al 
confinament obligatori de març a juny no ens va ser possible distribuir la  nostra revista 
número 5 com teníem previst, per la qual cosa, a final d’any encara ens quedaven una 
quantitat important de revistes pendents de repartir. Per altra banda, la majoria dels 
anunciants de la nostra revista suposem que també han passat  un mal any econòmicament 
parlant per culpa del confinament obligatori i restriccions posteriors. Per aquests motius, 
hem decidit aquest any acabar de repartir les revistes número 5 que  encara tenim al 
magatzem,  adjuntant un full amb l’actualització dels serveis que oferim per aquest curs 
2020-21 i publicar la revista número 6 només a la pàgina web. L’any vinent ja veurem com 
ho farem, esperem poder anar tornant a la normalitat en totes les nostres activitats. 
Sis són també els anys que ben aviat complirem com associació. Estem contents d’anar 
sumant anys i poder anar aguantant. Tenim la sort de comptar amb bones persones que  
creuen en els nostres projectes, que ens ajuden i ens donen suport. Hem de dir que ha 
estat un any especialment difícil per a nosaltres pel fet de que els nostres projectes 
s’adrecen al col·lectiu de la gent gran, el grup de major risc durant la pandèmia, els quals 
s’han vist obligats a quedar-se a casa reduint la seva activitat social. Així que  hem hagut d’ 
aturar temporalment la nostra activitat de tallers i no hem pogut fer cap excursió.  Tampoc 
vam poder fer la paradeta de Sant Jordi. Però tot i els inconvenients no hem defallit i hem 
iniciat el nou projecte d’acompanyament i estimulació a domicili.  Estem molt sensibilitzats i 
sempre pensem en donar als grans l’atenció que es mereixen. Ens entristeix molt que hagin 
mort tantes persones grans ingressades a les residencies, pensant que no hagin rebut 
l’atenció necessària, que no hagin tingut el personal ni aquest les mesures de protecció 
suficients per atendre´ls correctament. Malauradament, aquesta pandèmia ha servit per 
visibilitzar les mancances existents i els recursos insuficients en l’atenció a la gent gran 
dependent. Desitgem que tot això serveixi per a aprendre dels errors comesos, que mai 
més torni a passar res semblant i que per fi succeeixin els canvis i millores necessàries en 
aquest sector, canvis i millores que nosaltres com a associació venim  defensant i 
reivindicant des dels nostres inicis. 

                                                                                         La Junta directiva de l’associació El Gotim 
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PARADETA NADAL 2019 

El dissabte 14 de desembre vam muntar la nostra paradeta de Nadal. Finalment no 
la vam poder muntar a la rambla de Sant Francesc com teníem previst i vam haver 
de muntar-la a la plaça Penedès. La pista de gel obliga a desplaçar les parades del 
mercat del dissabte fora del seu lloc habitual creant una saturació de l’espai. 
Malgrat tots els entrebancs i les fortes ràfegues de vent, molta gent es va acostar a 
la parada per a comprar-nos alguna coseta o fer-nos un donatiu, per la qual cosa els 
hi estem molt agraïts. Volem agrair també a tot/es els/les que sempre ens ajudeu 
en les paradetes, gràcies pel vostre esforç i dedicació  incondicional, som molt 
afortunats de tenir-vos al nostre costat, gràcies a vosaltres podem continuar 
avançant. ENDAVANT GOTIM! 
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LA ROCA DE LA PACIENCIA 

En una masia molt allunyada hi vivien un pare i un fill. Tenien només unes quantes 
gallines, una vaca, un hortet de cebes, tomàquets, enciams i cols, i un camp on 
sembraven patates. Cada setmana anaven a mercat per vendre els productes de la 
terra. 
Un diumenge de novembre hi havia fira al poble i en Jaume, que així s’anomenava 
el fill, va carregar les alforges de l’ase, les va omplir de verdures acabades de collir, 
de cols tocades pel fred, d’ous frescos, de grosses patates, de matons recentment 
elaborats i cap al poble falta gent. La plaça del Mercadal era plena a vessar de 
tractants de bestiar que exhibien vaques, vedells, xais, gallines, pollets i conills. Molt 
curiosos passejaven per les parades atapeïdes de menges acabades de fer: 
formatges, mel, viandes i pastissets per llepar-se’n els dits. 

En Jaume parà els seus productes i va vendre d’allò més. Content pels calerons que 
havia guanyat, es va dirigir a casa la Carmeta, la seva promesa, que tenia unes galtes 
vermelles, una pell pigada i un clotet a cada galta. Els cabells rogencs li queien 
espatlla avall i era tan bonica que tothom qui la veia se n’enamorava. En Jaume li va 
dir: 

- Mira, Carmeta, amb aquests dinerons i el que ja tinc estalviat, ens podrem 
casar ben aviat. 

I, tal dit, tal fet, quan va arribar la primavera en Jaume i la Carmeta van celebrar 
el seu casament. Encara que pobres, van preparar un bon dinar amb les verdures 
de l’hort i la carn d’algunes gallines que van sacrificar per l’ocasió. 

La núvia portava un vestit de ras negre amb una mantellina que li baixava per 
l’espatlla, mentre que en Jaume s’havia vestit amb la millor roba que tenia, un 
pantaló de vellut negre, una faixa morada, una camisa blanca i una bona 
barretina morada. Tots els veïns hi van estar convidats i els músics del poble van 
tocar i cantar. Els convidats van dansar fins que els primers estels i la lluna plena 
van engalanar la nit. Cansats i contents alhora, tothom va retirar-se, perquè 
l’endemà tocava tornar a la feina. 
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En Jaume i la Carmeta vivien feliços a la masia, juntament amb el pare d’en 
Jaume. Van passar els anys i el matrimoni va tenir un nen, pèl-roig i pigadet de 
cara com la mare. Era entremaliat de no dir i tot el dia corria amunt i avall  
rumiant quina una en faria. Amagava els ous de les gallines, s’enfilava als arbres i 
aixafava els nius de les orenetes, escampava les patates un cop les havien 
recollides i guardades al paller. 

Mentrestant, l’avi s’anava fent vellet i estava empiocat. Cada dia li costava més 
ajudar a les tasques de la casa i ja no podia cavar el camp per plantar patates i 
l’esquena li feia massa mal per a la collita. Havien de tenir cura d’ell, del seu 
menjar i de la seva roba. Un bon dia, en Jaume, home de poca paciència i que ho 
feia tot a la babalà, cansat de la nosa que li feia el pare i de la poca ajuda que en 
rebia, va parlar així a la seva dona: 

- Mira Carmeta, he decidit portar al pare a l’asil de vells que hi ha prop de la 
ciutat. Ens fa més nosa que servei i un cop allà no ens haurem d’ocupar més 
d’ell. Hi anirà de grat o per força- va afegir, sense parar-se  a pensar que 
estava parlant del seu pare. 

Així que, un matí, en Jaume i el pare es van aixecar ben d’hora i van emprendre 
viatge fins l’asil de la ciutat. Caminant, caminant, van anar passant les hores. El 
pobre avi no podia més, de tan cansat que estava, les cames li flaquejaven i 
llavors es va aclofar com una poma caiguda de l’arbre: 

- Ai, pobre de mi, les cames no em responen i no puc continuar més. 

Aleshores en Jaume, que tenia la força de un bou, vet que sí que agafa el pare i 
se’l posa a coll-i-be. D’aquesta manera ve fer una bona tirada de camí fins que, en 
arribar a una pujada del sender, es va haver d’aturar per agafar aire i reposar una 
estona. Mentre estaven asseguts, el pare li digué: 
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- En aquesta mateixa roca em vaig aturar, ja fa molts anys, de camí cap a l’asil. 

Aleshores era jo qui portava el meu pare a coll perquè em feia nosa a casa. 
Ves per on, tot torna i ara sóc jo, pobre de mi, a qui porten a l’asil. 

Les paraules del pare van arribar al fons del cor d’en Jaume. Si ara ell portava son 
pare a l’asil, de ben segur que, al cap d’uns anys, el seu fill faria el mateix amb ell. 
Va tornar a enfilar-se al pare a les espatlles tot dient: 

- Pare, tornem a casa i no patiu, que ja ens ocuparem de vós. Els dos 
reprengueren el camí de tronada i en Jaume tingué cura del seu pare per 
sempre més, perquè ja ho diu el refrany: 

“De tos pares quan són vells, 

No et descuidis un punt d’ells”. 

Font: Contes Catalans Retrobats. Silvia Caballeria. Mª Carme Codina. Farell editors. 
2008. 
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CARNAVAL 2020 

El dimecres 19 de febrer vam celebrar el Carnaval als nostres tallers. Com cada any, 
cadascú es va  disfressar al seu gust, perquè tothom és únic i diferent. Això ens 
permet ser creatius i gaudir més de la festa. Les nostres assessores d’imatge 
carnavalesca, que tenen una llarga experiència en aquest àmbit de treball, ens van 
orientar en l’elecció dels complements més adients per lluir una aparença 
espectacular. Després de disfressar-nos i berenar, tothom va tenir la oportunitat de 
poder mostrar les seves habilitats en cant, ball i coreografies. Tots plegats vam 
passar una tarda ben distreta i divertida.  

    

Que guapos i guapes estem! Per Carnaval tot s’hi val! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            EL GOTIM    8 



 8 EL GOTIM  EL GOTIM 9

CAMINEM! 

Caminar és una activitat física molt completa i beneficiosa per a la salut, i sempre 
recomanable  per a les persones grans. Caminar regularment ajuda a mantenir un 
pes saludable, a prevenir o controlar malalties cardíaques, la pressió arterial alta i la 
diabetis tipus 2 i a enfortir ossos i músculs. Caminar també és bo per al cervell 
perquè promou les connexions neuronals, optimitzant el funcionament cerebral. Si 
caminem regularment observarem que el nostre pensament, memòria, creativitat, 
concentració i estat anímic milloren. No oblidem també, que l’exposició solar 
directa durant deu minuts diaris, ajuda a mantenir els nivells òptims de vit D que el 
cos necessita.  

En el cas de persones afectades per deteriorament cognitiu, mentre les 
acompanyem en el passeig, podem aprofitar per estimular la conversa tot 
observant detalls  de l’entorn, per exemple:  comptar els arbrers o plantes que hi ha 
si passegem per un parc, dir el seu nom si el reconeixem, o bé fer llistes d’arbres o 
plantes que recordem. D’aquesta manera, el passeig ens serà molt més entretingut i 
profitós per a tots dos.  

Veient els múltiples  avantatges de caminar per a mantenir la salut del cos i la ment 
en bon estat, sol o acompanyat, al teu ritme o al seu ritme, sempre que puguis, 
camina! 
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Aquest és un poema que van entregar als meus avis en una festa d’homenatge a la 
Gent Gran del seu poble, Sant Martí Sarroca, l’any 1986: 

HONORABLE VELLESA 

Arribar a vell és una proesa 
Que no tothom pot realitzar 

 i benaurada sigui la casa 
en la qual hi ha un vell ancià. 

 
La joventut passa de pressa 

És un instant en el temps 
Es un somni, una promesa 

Que a vegades no es compleix. 
 

Tu que has arribat a vell 
Tu que has complert la promesa 

Beneït siguis ésser humà 
Per la teva honorable vellesa. 

                                                                                                        Angela López 
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NOU PROJECTE: ACOMPANYAMENT I ESTIMULACIÓ A DOMICILI 

Després dels tres mesos d’obligat confinament, i per tal d’adaptar-nos a la nova 
normalitat imposada a partir de la pandèmia de la covid-19, durant el mes de juliol 
d’aquest any hem iniciar el nou projecte d’acompanyament i estimulació a domicili. 
Les persones grans han estat les més afectades per aquesta pandèmia, com s’ha vist 
sobretot en les residències.  Les persones grans que segueixen vivint a casa seva 
tenen també  ara més por a sortir i relacionar-se.  Per això hem iniciat aquest nou 
projecte, perquè pensem que malgrat les circumstàncies excepcionals que estem 
vivint, la gent gran, els malalts d’Alzheimer i d’altres demències i els seus cuidadors 
no han de quedar desatesos i oblidats perquè segueixen tenint unes necessitats i 
algú els ha d’ ajudar. El projecte està pensat per acompanyar a persones grans que 
estan soles, a fer gestions, passeig, estimulació cognitiva o simplement fer-los una 
estona de companyia. També per a cuidadors de malalts d’Alzheimer o d’altres 
demències  en fases lleu o moderada, perquè puguin sortir a fer gestions, compres 
o gaudir d’una estona de desconnexió de la difícil tasca de cuidar d’una altra 
persona, mentre nosaltres ens ocupem i estimulem al malalt a casa.  
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UNA RAÓ PER VIURE 

“Una raó per viure” (Breathe) és una bonica pel·lícula de l’any 2017 que explica 
l’historia real de Robin Cavendish, un jove advocat, atractiu, brillant  i aventurer, la 
vida del qual dona un gir dràstic quan contrau als 28 anys el virus de la polio i el 
deixa paralític. Va passar gairebé d’un dia per l’altre de tenir una prometedora vida 
per davant, s’havia casat i la seva dona esperava un fill, a dependre d’una màquina 
(respirador artificial) per a poder seguir vivint. En aquella època, anys 50-60 del 
segle XX, aquests malalts estaven condemnats a viure en hospitals especialitzats, 
postrats als llits i connectats permanentment a un respirador que els mantenia amb 
vida.  Aquesta opció de vida no li entusiasmava gens al protagonista de la pel·lícula i 
demanava a la seva dona i amics que el matessin. Gràcies a l’amor incondicional i 
valentia de la seva dona, disposada a fer el que fos per animar-lo i veure’l feliç, 
accedeix al desig de Robin de sortir d’aquelles quatre parets d’hospital per anar cap 
a casa seva, assumint el risc  i  el difícil repte que aquesta decisió comportava.  A 
partir d’aquí, es veu un Robin que no deixa pràcticament de somriure durant tota la 
pel·lícula, per la il·lusió  de poder portar una vida “relativament normal”, per poder 
veure créixer al seu fill, per anar  assolint tots els seus desitjos amb l’ajuda de la 
seva dona, cunyats i bons amics. Així, aconsegueix també sortir a passejar amb una 
cadira de rodes amb respirador incorporat i se’n va de vacances a Espanya amb una 
furgoneta adaptada. No content només amb la seva bona sort,  vol també que altres 
amb la seva mateixa situació puguin accedir a tenir una vida millor seguint el seu 
exemple, per la qual cosa visita hospitals, assisteix a congressos i busca finançament 
per a construir més cadires de rodes amb respirador. Robin Cavendish es va 
convertir en el defensor britànic de les persones discapacitades, desenvolupador 
d’ajudes tècniques i un dels responauts que va aconseguir viure més anys (36 anys 
amb la malaltia, quan al principi no li havien donat més que uns mesos de vida). El 
missatge de la pel·lícula és: “Pots aconseguir tot el que et proposes si tens a les 
persones adequades al teu costat”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          EL GOTIM    13 



 14 EL GOTIM  EL GOTIM 15

 
Que ens ensenya la pel·lícula? Que patir una discapacitat severa no ha de ser un 
impediment per a tenir una vida plena, sempre que l’entorn sigui  prou receptiu, 
motivador i creatiu. En aquest cas estem parlant d’una discapacitat física severa, 
però penseu que tot això seria igualment aplicable en el cas d’una discapacitat 
mental severa ? Personalment, per la meva experiència professional, sé que és 
possible, malgrat hi hagi molts prejudicis socials al respecte encara, penso que 
qualsevol persona que pateix deteriorament cognitiu pot portar una vida 
significativa i plena, sempre que compti amb el suport i estimulació adequada de 
l’entorn. Ja ho deia Tom Kitwood, qui desenvolupà el concepte d’atenció centrada 
en la persona amb demència (1997): “El benestar de les persones amb demència, és 
el resultat directe de la qualitat de les relacions que mantenen amb el seu entorn 
proper”. Tot i això, ens entossudim en seguir pensant que amb les persones amb 
demència no hi ha res a fer, perquè perdre el cap es perdreu tot i no ens adonem de 
quina manera, amb aquests tipus de pensaments estem perjudicant i restringint la 
vida d’aquests malalts. No son ells, som nosaltres realment qui els hi impedim de 
tenir una vida millor.  
Les demències són malalties neuro degeneratives que afecten al cervell produint  
alteració d’una o més funcions cognitives, depenent de la zona afectada. 
Habitualment es produeix un deteriorament cognitiu progressiu e irreversible, però 
no en tots els casos, ni tampoc totes les demències evolucionen de la mateixa 
manera. La malaltia d’ Alzheimer és la demència més freqüent i també la més 
invalidant perquè acostuma a acabar afectant totes les àrees cerebrals fins que la 
persona és incapaç de fer res ella sola. Malauradament es tracti d’una malaltia 
encara incurable, hi ha tractaments farmacològics i no farmacològics que 
contribueixen a aturar o alentir la seva evolució. Abans d’esperar a que arribi 
aquesta última fase poden passar molts anys i es pot fer molt perquè el malalt 
mantingui la seva autonomia el màxim de temps possible i qui digui el contrari no 
en té ni idea o menteix. Cal informar-se en fonts fiables, amb professionals 
implicats, amb associacions transparents i amb experiència demostrada, perquè no 
totes ho són, no deixeu que us enganyin!   
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Aquests malalts necessiten supervisió i acompanyament des de les primeres fases, 
així com estimulació cognitiva continuada per a potenciar i mantenir més temps les 
capacitats conservades.  

Si no fem res i deixem que el temps passi, el més previsible és que la malaltia 
avanci. ràpidament e irremeiablement. El problema de les demències, a part dels 
prejudicis que envolten a totes les malalties mentals, és que aparentment la 
discapacitat és invisible durant las primeres fases. Quan hi ha una discapacitat física, 
una paraplegia o tetraplegia, a ningú se li acudeix dir a la persona que s’aixequi i 
camini perquè és evident que no podrà fer-ho. En canvi, que acostuma a passar 
amb les demències? Costa acceptar que l’afectat no està bé com abans i de vegades 
se li demanen o exigeixen coses que ja no poden fer, la qual cosa els hi produeix una 
gran frustració. Quan se li diu: No te’n recordes?  Hem de prendre consciencia de 
que en lloc de preguntar certes coses que els poden incomodar, nosaltres hauríem 
de ser la seva memòria. També quan se lis recrimina certs comportaments 
inadequats, com per exemple aixecar-se durant la nit, orinar fora de lloc... Es un 
error pensar que ho fa expressament per molestar-nos, i no perquè està 
desorientat. Com que ningú neix ensenyat i ningú ens prepara per a cuidar a un 
afectat per demència, el que cal és informar-se bé sobre la malaltia, la seva evolució 
i conèixer estratègies per afrontar millor determinades situacions. No oblidem 
tampoc que són necessàries bones dosis d’amor i paciència per tractar amb aquests 
malalts, i que és fàcil culpar-los a ells, quan no tenen la culpa ni tampoc es poden 
defensar, però és injust i no està bé.  El coneixement genera comprensió, el 
desconeixement genera inseguretat. Cal entendre perquè els malalts fan el que fan i 
trobar solucions davant les situacions difícils  o conflictives, perquè cridar o 
lamentar-se i queixar-se no serveix de res. 
Si com a cuidadors veiem al malalt com una càrrega tenim un problema que hem de 
solucionar. Cuidar d’un malalt d’Alzheimer és una tasca difícil i feixuga que no pot 
recaure únicament en una sola persona. 
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La persona cuidadora principal necessita temps de respir, per desconnectar i 
recarregar piles. Això és totalment imprescindible pel benestar del cuidador i 
perquè pugui tenir cura del malalt correctament, per tant necessitarà el suport d’ 
altres persones  amb  qui pugui compartir les tasques de cuidar, alleugerint així la 
càrrega que ha de suportar. El malalt mai hauria de sentir que és una nosa, perquè 
està malalt i no hi pot fer més, és l’entorn el que ha de ser comprensiu amb ell i 
proporcionar-li l’atenció i els recursos que necessita. És important establir i seguir 
unes rutines d’activitat diària que li aportin seguretat i caldrà anar-les adaptant a les 
noves circumstàncies que inevitablement aniran sorgint. El malalt podrà seguir 
desenvolupant el seu projecte de vida si li ho posem fàcil, que no vol dir fer-li tot 
mentre ell pugui fer-ho, en aquest cas l’estaríem anul·lant com a persona i això 
tampoc  seria bo. Cal trobar el punt d’equilibri entre el que pot fer i no pot fer en 
cada moment. Això no és tant complicat com pot semblar si ens deixem assessorar 
per professionals especialitzats.   Cal afrontar el dia a dia com un repte, com una 
aventura on moltes vegades haurem d’improvisar. En lloc de fer un drama de cada  
nova situació inesperada en que ens trobem, afrontem-la  amb humor i paciència. 
Recordo com gaudia un voluntari de l’associació quan es relacionava amb un usuari 
afectat per demència i li deia: Es que tu m’animes! Es molt maco sentir això i molt 
cert. A mi també em passa, treballar amb aquests malalts m’aporta molta alegria 
quan comparteixo experiències amb ells i els veig contents. Les emocions 
s’encomanen i és ben veritat! Quan ens impliquem de cor,  quan interactuem amb 
aquests malalts, podem sentir que ells ens donen més a nosaltres que nosaltres a 
ells. Ells agraeixen molt que els escoltem, que els estimem i els valorem, perquè 
potser que perdin la memòria  però els sentiments no els perden.  Per això es 
mereixen, igual que qualsevol altra persona, tenir una o més raons per viure, amb el 
nostre suport, perquè si no alimentem el cervell i la vida d’aquests malalts, no 
esperem que no es marceixin igual que lis passa a les plantes sense aigua ni sol. Si 
fins i tot les plantes es veuen més maques quan les cuidem amb amor i lis diem 
coses boniques! 
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Tornant a la pel·lícula i per acabar; Com hauria estat la vida del protagonista si la 
seva dona i amics s’haguessin desentès d’ell? Sens dubte, com la de tants altres en 
la seva mateixa situació, hauria estat condemnat a viure entre quatre parets 
connectat a un respirador sense cap esperança ni il·lusió. Per sort, va trobar en tot 
moment el recolzament del seu entorn i així va poder tenir una vida millor, a més de 
poder obrir nous camins fins aleshores impensables.  
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INCONTINENCIA 

La incontinència és una realitat que pot aparèixer en algun moment de la malaltia. 
El deteriorament del cervell fa que molts del músculs que s’encarreguen d’executar 
diferents funcions del cos deixen de funcionar. Així, els esfínters que controlen la 
evacuació, tant d’orina com de matèria fecal, també comencen a funcionar de 
manera deficient i en un futur poden deixar de funcionar del tot. De vegades, però, 
les causes d’aquest problema no són únicament orgàniques i hi participen altres 
factors que es poden modificar per a prevenir nous episodis d’incontinència. Es 
considera que la incontinència és un dels factors principals que precipiten la 
institucionalització del malalt. Malgrat ser un problema molest i de difícil solució, cal 
observar detingudament quan i com succeeix,  per a poder esbrinar el possible 
motiu i sense atabalar-nos, trobar la solució més adequada. 

Possibles causes d’incontinència poden ser: 

Físiques o psicològiques: 

- Infeccions d’orina, uretritis o d’altres problemes en els genitals poden ser la 
causa de la pèrdua de control sobre els esfínters que controlen l’expulsió de 
l’orina. En els homes, cal vigilar la situació de la pròstata, ja que sovint és la 
causa de la retenció urinària. 

- En dones grans, la debilitació dels músculs de la pelvis pot ser causa 
d’incontinència quan realitza un esforç involuntari com riure, tossir o 
esternudar. 

- Les malalties cròniques com la diabetis, el Parkinson, o l’artritis dificulten la 
mobilitat i fan que de vegades s’arribi tard al lavabo. 

- Les dificultats de visió o la desorientació fan que de vegades es trigui més del 
compte a trobar el lavabo o la porta del lavabo. 
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- Si no es veu prou aigua, això pot causar irritació de la bufeta. 

- A causa dels canvis que es produeixen al cervell, és possible que el senyal que 
indica la sensació d’orinar ja no funcioni. 

- Les begudes que tenen un efecte diürètic, com cafè, te, cola, cacau, cervesa, 
poden afectar el control de la orina. 

- La medicació de tipus tranquil·litzants, sedants, antidepressius, pot tenir un 
efecte relaxant sobre els músculs de la bufeta i, per tant, es redueix la 
sensació d’haver d’orinar. 

Causes de l’entorn proper: 

- El llit és massa alt i la persona té por de sortir-ne. 

- El malalt té ganes d’anar al lavabo però no troba les sabates i té por de 
caminar descalç. 

- El seient del lavabo i el terra són d’un color similar i, per tant, es fa difícil 
de distingir. 

- Te problemes per descordar-se la roba i se li escapa la orina. 

- El fet d’anar acompanyat al lavabo l’intimida i en aquell moment no fa res, 
però tot seguit torna a tenir-ne necessitat. 

- La manca de llum o de bona il·luminació fa que no trobi la tassa en el 
lavabo. 
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Altres possibles causes: 

- La persona no recorda què ha de fer un cop és al lavabo. 

- Anar al lavabo i fer les necessitats s’està convertint en una tasca 
complicada i necessita ajuda per descordar-se la roba, seure a la tassa, 
netejar-se i tornar-se a vestir. 

- Es troba incòmode si totes aquestes ajudes les hi fa una persona 
desconeguda. 

- Ja no és capaç d’expressar la necessitat d’orinar. 

Consells pràctics: 
- Es molt important que observem amb atenció, cada vegada que es 

presenta el problema, totes les causes que hi poden influir. Si fem l’esforç 
de posar-hi atenció, podrem explicar-ho millor al metge per avaluar els 
possibles remeis. Sempre cal fer un examen mèdic detallat per descartar 
que hi hagi cap causa orgànica de la incontinència. 

- Assegureu-vos que la persona beu de cinc a vuit gots d’aigua diaris.  

- Observeu els hàbits d’haver d’anar a orinar. Si detecteu algun tipus de 
rutina, és bo de mantenir-la de manera que cada dues o quatre hores vagi 
al lavabo. És important poder anar al lavabo una estona després dels àpats 
i tot just abans d’anar a dormir. 

- Manteniu la pell hidratada i seca per evitar la irritació de la pell i formació 
de llagues, en el cas de fer servir bolquers. 

- Poseu senyals per a identificar el lavabo,  un dibuix o  el nom escrit. Li serà 
d’utilitat per a trobar-lo en cas de desorientació. 

- Si la persona té dificultats per a començar a orinar quan està assegut a la 
tassa,, podeu obrir l’aixeta, donar-li un got d’aigua, fer-li un massatge a 
l’esquena o al voltant de la cintura per estimular els reflexos de l’orina. 

- Si la persona està nerviosa, li podeu donar una revista o un diari o 
qualsevol altre objecte perquè es distregui. 
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Poseu atenció als problemes de comunicació: 

- Simplifiqueu al màxim tots els passos per anar al lavabo. Utilitzeu paraules 
i instruccions curtes i observeu les conductes no verbals, com per exemple 
tocar-se l’àrea dels genitals, abaixar-se la cremallera, treure’s la faldilla. 

- Assegureu-vos que tothom qui fa les funcions de cuidar sap la rutina i 
coneix els gestos o les paraules que faciliten la tasca d’anar al lavabo. 

- En el cas de que la persona es mulli la roba, no es convenient ridiculitzar-
lo com si fos un nen petit ni amenaçar-lo. Cal tenir present que no ho fa 
expressament sino que hi ha una causa que justifica que hi hagi un episodi 
puntual o més episodis d’incontinència i que cal investigar-la per a posar-
hi remei. 

Respecte a la roba: 

- Simplifiqueu el tipus de roba i sabates, substituint cremalleres, botons, 
cordons per elàstics o velcros. 

- Compreu peces de roba fàcils de rentar i que no s’hagin de planxar. També 
és important usar calçat que es pugui rentar. 

- Sempre que detecteu que se li ha escapat l’orina, cal canviar-lo perquè no 
s’acostumi a anar moll. Tampoc es convenient abusar de l’ús de bolquers 
per a la nostra comoditat, si no és realment necessari. 
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Si la incontinència es produeix durant la nit: 

- Poseu un orinal o vàter portàtil al costat del llit. 

- Poseu il·luminació al recorregut que va de l’habitació al lavabo. Es 
important treure mobles, catifes o altres objectes que puguin dificultar el 
pas. 

- Poseu proteccions per evitar que el matalàs es mulli i també un llençol 
doblegat amb plàstic al mig per posar a l’alçada de la cintura. 

Estris per adaptar el bany: 

- Un seient per a la tassa, amb barres laterals, per a facilitar asseure´s i 
aixecar-se. 

- Podeu col·locar una petita alarma, un llum o un sistema senzill d’intèrfon 
perquè pugui demanar ajuda, si cal. 

 

Font: Guia pràctica per entendre els comportaments dels malalts d’Alzheimer. Josep 
Vila Miravent. Eumo Editorial. 
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SOBRE L’ATENCIÓ A  LES PERSONES GRANS DEPENDENTS 

Com a pedagoga especialitzada en estimulació de gent gran discapacitada i  
demències amb més de vint anys d’experiència en el sector, he pogut observar de 
primera mà les mancances del sistema i les dificultats existents per a què el sector 
d’atenció a les persones grans dependents evolucioni vers un sistema d’atenció 
integral personalitzada i de qualitat. 
Un dels principals problemes és l’edatisme o discriminació per edat. L’edatisme és 
el terme que s’utilitza quan una persona estereotipa i prejutja a una altra per la 
seva edat. Es un pensament habitual en la societat pensar que quan un es fa gran 
perd facultats i que la decadència és una cosa normal associada a l’ edat, per tant 
hom pensa que qualsevol esforç és en va per evitar l’inevitable. Aquest pensament 
de base, molt incrustat al llarg dels anys en la societat, dificulta la creació i 
manteniment de projectes i serveis pensats per a mantenir l’autonomia i prevenir la 
dependència o com a mínim, retardar l’evolució de certes malalties, com les 
demències. Les persones afectades per algun tipus de demència pateixen una doble 
discriminació per edat i malaltia, perquè aquestes malalties afecten 
majoritàriament a persones d’avançada edat, encara que també hi ha casos de 
persones de 40-50 anys afectades, i perquè es tracta d’una malaltia que afecta al 
funcionament del cervell, produint en ell un deteriorament progressiu. La societat 
acostuma a excloure a les persones que pateixen qualsevol trastorn o malaltia que 
afecta al cervell per creure que són difícils de manejar i potencialment imprevisibles 
i/o perilloses, sent el millor per a la tranquil·litat de tots, tancar-les en institucions. 
Tot això només són prejudicis erronis que s’haurien d’eradicar. Les persones que 
sofreixen trastorns o malalties que afecten al cervell, amb el tractament adequat, 
farmacològic i/o no farmacològic, amb el suport i acompanyament de professionals 
especialitzats de l’àmbit social i educatiu, poden seguir fent una vida totalment 
normalitzada. Cal fomentar la conscienciació de la societat sobre aquests temes, 
trencant prejudicis i construint societats inclusives on tothom pugui seguir 
desenvolupant el seu projecte de vida, sense patir cap mena de discriminació. Les 
societats avançades es preocupen pel benestar de tots els seus membres, les 
societats amb prejudicis són injustes i excloents.  
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Hauríem de pensar cadascú de nosaltres quina societat volem i també com voldríem 
ser tractats en cas de patir una malaltia que ens obligui a dependre d’altres 
persones. 
Una de les conseqüències directes de l’edatisme és la desvaloració de les persones 
grans. Les coses velles que ja no serveixen s’arraconen o es llencen. Es clar que les 
persones no som coses! però les persones velles que han deixat de ser productives 
si que és cert que pateixen aquesta pèrdua de valor i són menystingudes i/o 
arraconades per la societat. Aquesta desvaloració de les persones grans repercuteix 
directament també en una desvaloració del sector, de tal manera que no ens 
preocupa gaire qui i com es cuida als nostres grans. Qui no ha vist mai anuncis tipus: 
Busco treball del que sigui, neteja, cuidar avis, etc. El problema aquí també és que el 
client és poc exigent i si pot aconseguir algú que li netegi la casa i alhora li cuidi a 
l’avi  pel mateix preu, doncs molt millor. I després ens queixem de que no es cuiden 
bé els nostres grans? Siguem coherents, sis plau! Aquest és un sector també on hi 
ha molt intrusisme professional. Molta gent a l’atur tria aquest sector per ocupar-
se. Però no tothom serveix per aquesta feina. Per fer bé la feina de cuidar cal 
vocació i formació. Una persona gran dependent no és un moble a qui moure i 
treure la pols de tant en tant. Vagin a buscar feina a un altre lloc! No donin feina a 
gent no preparada! Hi ha gent molt preparada a l’atur que no pot treballar per culpa 
d’aquests intrusos que no saben fer bé la feina. Respectem i no abusem dels 
usuaris/ clients que son vulnerables, que no tenen veu i no es poden defensar! Això 
també és podria considerar una forma de mal tracte.   

Hem de tenir en compte però, que no tothom és igual i també  hi ha qui   estima i 
cuida molt bé als seus grans i es preocupa perquè tinguin el millor tracte i atenció. 
Alguns d’aquests es sacrifiquen molt i no reben tampoc per part de les 
administracions el suport econòmic ni emocional que necessiten. En general, els 
recursos econòmics i humans que les administracions destinen  a l’atenció de les 
persones grans dependents són molt limitats e insuficients. Cal que els  
usuaris/clients reclamin a les administracions una atenció de qualitat per als seus 
grans i no es conformin amb el que se lis dona si no és bo. Si ens conformem amb 
una atenció de mala qualitat, no esperem que les coses millorin.  
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Un altre aspecte a considerar és el voluntariat. Cada vegada proliferen més els 
projectes socials on es demanen voluntaris. Fer voluntariat està molt bé per a les 
persones grans a qui agrada seguir actius i sentir-se útils ajudant als altres i també 
per als joves que volen adquirir una experiència pràctica abans d’incorporar-se al 
món laboral o bé, per a compaginar la seva feina fent alguna activitat social que els 
motivi. Gent gran i joves serien els perfils més freqüents de voluntariat. Després 
estarien les persones implicades que voluntàriament s’uneixen fundant associacions 
sense ànim de lucre. Aquestes sorgeixen per donar resposta a assumptes socials on 
l’administració no arriba, no vol atendre o no atén adequadament, i/o per a 
complementar les actuacions d’ aquesta. Per tant, hem de pensar que el voluntariat 
és útil i necessari per a aconseguir societats més justes i també, com a individus ens 
ajuda a conèixer altres realitats, a créixer i a ser millors persones.  Fins aquí tot 
avantatges i molt maco. Però el voluntariat social també té una cara fosca. Que 
proliferin els projectes de voluntariat social no sempre es bo i ens ha de fer sospitar 
que no s’estigui evitant així la creació de  llocs de treball. A part, com ja hem dit 
abans, en un sector on els professionals estan desvalorats, tampoc ha d’importar 
gaire que la seva feina la facin voluntaris, amb l’avantatge de que als voluntaris no 
se lis ha de pagar un sou. I d’aquesta manera, amb petites accions de voluntaris es 
va passant sense que arribi mai el veritable canvi cap a una atenció personalitzada i 
de qualitat per a les persones grans dependents. Per tal d’evitar tot això, totes les 
persones que decideixen fer voluntariat han d’aprendre a ser selectius, no permetre 
que abusin de la seva bona voluntat, i tenir molt clar que la seva aportació no ha 
d’implicar mai tasques de responsabilitat i si no ho veuen clar, el millor és 
abandonar. També cal sospitar dels projectes que sorgeixen de l’administració o 
aquesta hi està directament implicada/relacionada i on es demanin voluntaris. 
Pensem que l’administració sempre es vol estalviar diners en l’atenció a les 
persones grans i que prefereix invertir-los en altres projectes més rentables per a 
ells. També sospitem de les grans associacions i fundacions que demanen molts 
voluntaris i que tenen recursos econòmics suficients per a contractar i remunerar 
personal. 
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Com a conclusió, els aspectes que segons la meva opinió interfereixen en que es 
desenvolupi una atenció personalitzada i de qualitat per a les persones grans 
dependents i especialment en les que pateixen algun tipus de demència són: 

1- L’edatisme o discriminació per edat i malaltia, basada en els prejudicis i mites 
sobre la tercera edat i malalties mentals o que afecten al funcionament del 
cervell. 

2- L’intrusisme professional, per causa de la desvaloració del sector i dels seus 
professionals i  que els usuaris/clients són poc exigents.  

3- El poc interès de les administracions públiques per invertir e intervenir per a la 
millora d’aquest sector i el conformisme dels usuaris/clients per acceptar i no 
reclamar una atenció millor pels seus grans. 

4- El voluntariat quan es demana des de les administracions i/o des de les 
associacions/ fundacions grans pot estar emmascarant l’ocupació de llocs de 
treball remunerats per no remunerats. 

I fins aquí les meves reflexions personals sobre el tema, fruit de la meva experiència 
personal i professional. Espero que puguin ser útils per algú, almenys aquesta ha 
estat la meva intenció alhora d’escriure-les i poc a poc ens puguem anar acostant a 
aquest canvi tan desitjat com necessari.  

                                                                                                            

                                                                                                                     Marta Surroca 
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INICI DE CURS DE TALLERS 2020-21 

Dilluns 7 de setembre vam donar per inaugurat el curs de tallers 2020-21. Amb 
moltes ganes però amb molta incertesa, ja que el nostre perfil d’usuaris ha estat el 
més afectat per la pandèmia. Per aquesta causa, detectem molta por encara a 
sortir i relacionar-se amb altres persones fora de l’entorn familiar. Nosaltres però, 
som responsables i oferim totes les mesures de protecció per evitar contagis de 
les covid-19, ús de mascareta, rentat de mans i  gel hidroalcohòlic a disposició 
d’usuaris i voluntaris. A més, també tenim més cura en la ventilació, neteja i 
desinfecció del local, la qual fem diàriament. Treballem amb grups reduïts, 
mantenint el distanciament social. El nostre ambient familiar i acollidor de 
sempre, amb el mateix equip implicat i compromès que garanteix una atenció 
personalitzada de qualitat. No et quedis a casa, vine al Gotim! 
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PARADETA DIA MUNDIAL ALZHEIMER 2020 
Dissabte 19 de setembre vam tornar a muntar la paradeta per a commemorar el dia 
Mundial de l’ Alzheimer, tenint molt en compte en aquesta ocasió, totes les 
mesures de protecció per evitar possibles contagis de la covid-19 , ús de mascareta, 
dispensadors de gel hidroalcohòlic i manteniment de la distància social. 

La nostra paradeta espectacular com sempre, va ser tot un èxit també a la nova 
ubicació (rambla Nostra Senyora). La pluja  va fer acte de presencia durant la tarda, 
però per sort per poca estona.  Molta gent es va interessar en les nostres activitats i 
ens va felicitar per la important tasca social i humanitària de proximitat que fem. 
Molts van voler col·laborar comprant alguna manualitat, llibre, planta o donatiu. Per 
tot això estem molt contents i agraïts. També agrair a tots els membres de la Junta i 
voluntaris col·laboradors habituals per dedicar el seu temps desinteressadament a 
una bona causa com és acompanyar i millorar la qualitat de vida de persones 
vulnerables com són els malalts d’ Alzheimer i d’altres demències, perquè ningú es 
quedi enrere. Moltíssimes gràcies a tots! 
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PARADETA NADAL 2020 

El diumenge 13 de desembre vam tornar a muntar la nostra espectacular paradeta a 
la rambla Sant Francesc de Vilafranca. En aquesta ocasió vam triar de fer-la el segon 
diumenge de mes,  coincidint amb el  mercat d’artesans i brocanters, ja que el 
dissabte 12 preveiem que estaria més ple de parades i, que degut al tancament 
perimetral i el distanciament obligatori per causa de la pandèmia de la covid-19, no 
hi hauria lloc disponible per a muntar-la i l’ Ajuntament no ens aprovaria el 
pertinent permís.  Per sort, va fer un diumenge assolellat i amb temperatura suau 
que convidava a la gent de la vila a sortir a passejar. Moltes persones es va acostar 
per interessar-se en les nostres activitats i per a col·laborar comprant alguna planta 
o algun dels originals objectes fets a mà que hi teníem exposats, o per fer-nos un 
donatiu,  per la qual cosa els hi estem molt agraïts. 

 Agrair també, com sempre, a tots els voluntaris i voluntàries  que fan possible el 
muntatge de la paradeta, els quals col·laboren desinteressadament perquè puguem 
seguir amb les nostres activitats i projectes. Mil gràcies a tots! En aquest any 
especialment difícil, força i endavant! 
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P A S S A T E M P S 
Per Montse Soler 

 

1. Quin camí ha de seguir la creu verda per arribar a la 
vermella ? 
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2. Quines d’aquestes paraules pots trobar en aquesta sopa 

de Nadal ? 
ARBRE – BOLES – CAGANER – CANALONS –CAVA – 
ESTRELLA- LLUMS – MÚSICA – NADALES – NEULES – 
PESSEBRE – POLVORONS – REIS – TURRÓ –VESC- ÀNEC 
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3. Pots trobar les 7 diferències ? 
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FER FELIÇ NO COSTA RES 

L’Alba era una nena de vuit anys que passava moltes hores i molts dies amb la seva 
àvia perquè els seus pares treballaven. L’Alba estimava molt a la seva àvia i aprenia 
molt d’ella. Li ensenyava a cuidar les plantes, a fer galetes i altres postres deliciosos. 
També cuinava molt bé i feia uns brous de carn i verdures boníssims , a l’Alba li 
encantaven.  
De vegades l’avia de l’Alba es posava una mica trista i se li queia alguna llàgrima...-
Què et passa avia? Perquè plores? – Perquè trobo a faltar al teu avi. L’Alba era molt 
petita quan el seu avi va morir i gairebé no el recordava. L’Alba l’ abraçava ben fort i 
li deia: 
-No ploris avia, ara estic jo amb tu i t’estimo molt. Anem a regar les plantes. Amb 
aquesta calor que fa, segur que necessiten aigua. -Si, segur. Anem-hi! I totes dues  
sortien al jardí equipades amb una regadora cadascuna. 
-Avia, quines postres m’ensenyaràs a fer avui? – No ho sé, intento recordar-ne 
alguna i no me’n ve cap a la memòria, no sé que em passa! L’avia es posa una mica 
nerviosa i l’ Alba l’abraça i li diu: - Tranquil.la iaia, no t’amoïnis, tampoc ens convé 
menjar tant de dolç! Anem al jardí a veure si ja ha florit el claveller que vam plantar 
la setmana passada. – Gràcies bonica! Si anem-hi! 
 
Un dia que l’Alba va escoltar als seus pares que parlaven de la seva avia i va parar la 
orella: -La teva mare no esta gaire bé. Deia el seu pare. Avui quan he anat a buscar a 
l’Alba, he obert la nevera per prendre una cervesa i he vist que hi havia a dins el seu 
moneder. Que estrany, oi?. - Si, ostres! A veure si tindrà Alzheimer! Preocupats, els 
seus pares van anar al metge perquè li fessin proves i si, finalment li van 
diagnosticar l’Alzheimer. 
-No podrem cuidar d’ella, tots dos treballem. Haurem de buscar-li un lloc i també 
una cangur perquè cuidi l’Alba. Mare de Déu! Com  se’ns complica la vida! 
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 L’avia ja no cuinava, no regava les plantes, ja s’havia oblidat també de caminar i 
anava amb cadira de rodes. No feia res, tenia la mirada perduda i no parlava 
tampoc... Feia un any  que l’havien ingressat  a la residència. Quan l’Alba anava a 
veure-la l’abraçava ben fort i li deia: 
- Iaia t’estimo molt! L’Avia somreia i li queia una llàgrima. L’Alba li eixugava amb un 
mocador de paper amb molta delicadesa.  
Un dia d’aquest de visita, una altra àvia de la residència va cridar l’Alba i li va dir: 
-Oh, quina nena més maca! Vine a fer-me un petó! L’Alba no s’ho va pensar dues 
vegades i va anar a fer-li el petó demanat.  Aquella àvia va estar molt contenta i 
l’Alba va pensar que era molt fàcil fer feliços als avis i les avies, només amb un petó 
ja havia aconseguit fer feliç a aquella àvia que probablement, feia dies que no rebia 
cap visita dels seus familiars. Es va sentir molt satisfeta  d’haver aconseguit 
acontentar aquella àvia només amb un petó, que no li havia costat cap esforç ni 
diner. Quan l’Alba va tornar a la residència per veure a la seva àvia, va buscar a l’ 
àvia del petó, però ja no la va tornar a veure mai més.  
 
Han passat els anys. L’Alba ara ja en té vint. La seva àvia va morir fa deu anys i 
encara se’n recorda molt d’ella. Ha estudiat jardineria i ja ha trobat feina en un viver 
que hi ha a prop de casa seva. No ha oblidat tot el que la seva àvia li va ensenyar i 
sembra, rega, planta, poda, sega i cuida les plantes amb molt d’amor. La feina li 
ocupa moltes hores, també fa algun curs de tant en tant per saber-ne més, però 
encara li sobra temps i ha pensat en fer voluntariat. Sovint pensa en la seva àvia, les 
bones estones que passaven juntes abans d’estar malalta i quan va emmalaltir, li 
hagués agradat poder ajudar-la més i cuidar d’ella, així no l’haguessin hagut 
d’ingressar en una residència tant ràpid i segurament, amb l’amor tant gran que ella 
li hagués donat cada dia, hauria estat tant feliç i contenta que hauria viscut  molt 
més i  molt millor, moltes vegades hi pensava en tot això, però ella era molt petita 
aleshores i no va poder fer més del que va fer.  
A un setmanari del seu poble llegeix una crida de voluntariat d’una residencia de 
gent gran i pensa: - Ja està! Aquesta és la meva. Vaig a fer feliços als avis d’aquesta 
residència! 
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Es dijous a la tarda, l’ Alba comença el seu voluntariat a la residencia i està molt 
emocionada. Li han dit que haurà de dinamitzar a un grup d’avis i avies amb jocs de 
taula, domino, cartes,  o si vol, d’altres que ella proposi. -Hola em dic Alba i cada 
dijous a la tarda vindré a passar una estona amb vosaltres. Farem jocs de taula que 
a mi m’encanten, segur que ens ho passarem molt bé!. A què voleu jugar avui? Tots 
els membres del grup es van presentar també i es van posar a jugar al domino.  
Quan portaven una estona jugant, l’ Alba va sentir a una avia que cridava:  
- Infermera, necessito anar al WC! No puc aguantar més!. La auxiliar que hi havia de 
torn va contestar: - Ara no t’hi puc acompanyar, i em queda una bona estona de 
feina abans de poder acompanyar-t’hi, fes t’ho a sobre, ja saps que portes bolquer, 
per això el portes, quan pugui ja et canviaré, d’acord?  A l’ Alba no li va agradar gens 
això, si hagués pogut hi hagués anat ella a acompanyar a aquella àvia, ja que 
comprenia que era més urgent que estar jugant al domino, però també tenia clar 
que no era feina seva. – Alba, et toca tirar a tu. – Ah si, perdoneu, m’havia distret. 
Segon dia de voluntariat. L’ Alba es fixa que hi ha un avi lligat a la cadira i de tant en 
tant crida.  Pregunta a un avi del seu grup de jocs i aquest li respon:- Està lligat 
perquè està boig, no el sents com crida? Si no el lliguen se’ls hi escapa i no li poden 
fer entendre res, està sonat! I nosaltres aquí aguantant els crits, però ja fa tant de 
temps que ho fa que ja hi estem acostumats i no li fem cas. L’Alba va pensar que 
allò no estava bé, i va preguntar també a una auxiliar que li va respondre: - El 
lliguem perquè té Alzheimer i deambula pels passadissos sense rumb. No tenim més 
remei que lligar-lo perquè ningú pot vigilar-lo i ja se’ns ha escapat un parell de 
vegades, anem justos de personal, les necessitats son moltes i no podem atendre-
les totes. L’ Alba va pensar que a ella li agradaria acompanyar a aquest avi perquè 
no l’ haguessin de lligar i de ben segur que estaria content i no cridaria, però no era 
la seva feina, ella estava allà per a jugar al domino i res més. 
Al cap de poc temps, l’ Alba va deixar aquest voluntariat perquè la deprimia. Se 
sentia impotent, ella volia fer feliços a tots els avis i avies i allà no podia. Va pensar:- 
Ha d’haver un altre lloc on pugui ajudar més i sentir-me útil, on jo estigui bé i els 
avis també. 
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Aquest cop, va anar a la oficina de voluntariat del seu poble. Va pensar:- A veure si 
tinc sort i trobo alguna associació sense ànim de lucre amb la que jo pugui 
col·laborar i ajudar a la gent gran. I si, va tenir sort. Hi havia una associació que 
treballava amb malalts d’Alzheimer que feia poc temps que havia començat a 
funcionar i buscaven voluntaris.- Aquesta és la meva! Som-hi!  
Nosaltres defensem el dret de les persones grans  a mantenir una vida activa i 
digna. Volem una societat inclusiva que respecti, faciliti i comprengui a les  persones 
que pateixen demències  perquè puguin seguir mantenint una vida el més 
satisfactòria possible en el seu entorn habitual i en companyia dels seus essers 
estimats. Estem lluitant molt per aconseguir els nostres objectius però les 
administracions no ens ho posen gens fàcil i estem aguantant gràcies als voluntaris 
tant implicats que tenim, la majoria d’ells són ex cuidadors. – Ostres! No entenc 
perquè les administracions no recolzen un projecte tant maco i necessari com el 
vostre! Els avis i avies són el tresor més preuat que tenim, després  de tota una vida 
de treball i sacrifici pels altres, fills i nets, que menys que retornar-los tot l’amor que 
ells ens han donat quan ells més ens necessiten? Jo si que us ajudaré en tot el que 
pugui! Compteu amb mi!- Va dir l’ Alba a la responsable del voluntariat de l’entitat. 
– Moltes gràcies Alba! No saps com t’ho agraïm, més persones com tu necessitem 
per a tirar endavant! 
Primer dia de voluntariat de l’ Alba. – Et sembla bé treballar amb el Ramón? Ell 
necessita molt d’acompanyament individual, de vegades es posa una mica nerviós, 
vol marxar i cal reconduir-lo. T’atreveixes?- Si, i tant! M’agraden els reptes! 
-Hola Ramón! – Hola guapa! – Que farem avui? Et sembla bé que pintem un 
mandala? – Si.- Doncs, vinga, som-hi! De quin color pintem les rodones?. De color 
blau. Passats quinze minuts, pintades les rodones de blau, els triangles de vermell i 
els quadrats de verd, el Ramón s’aixeca de cop una mica alterat – Haig d’anar cap a 
casa, els meus pares m’esperen!.- Però hem d’acabar de pintar el mandala i després 
marxem, d’acord?- No, haig de marxar ara que és tard. - Bé, doncs t’acompanyo. 
L’Alba i el Ramón es posen les jaquetes i surten al carrer. Després d’una poca estona 
caminant un al costat de l’altre, el Ramón diu: - Tornem? 
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- Com tu vulguis – Si, se’ns farà de nit, millor que tornem.- Doncs tornem i acabem 
de pintar el mandala.- Si, d’acord. I tornen al local de l’associació tots dos. El Ramón 
molt tranquil ara, acaba de pintar el mandala amb l’ajuda de l’ Alba. Molt bé 
Ramón! Ha quedat molt maca! En saps molt de pintar!- Si, oi?- Contesta el Ramón 
tot satisfet. 
L’ Alba també està satisfeta d’haver aconseguit que el Ramón s’hagués calmat tant 
fàcilment, només acompanyant-lo quan se sentia neguitós. Segurament, si el Ramón 
hagués estat ingressat en una residencia l’haurien d’haver lligat perquè ningú 
l’hauria  acompanyat quan tenia necessitat de sortir. L’ Alba se sentia satisfeta 
d’haver aconseguit fer feliç al Ramón. 
-Ho has fet molt bé Alba!- Li diu la responsable de voluntariat de l’entitat- De 
seguida has connectat amb el Ramón i l’has sabut reconduir sense perdre la calma, i 
això no tothom és capaç de fer-ho. Et felicito! 
-Moltes gràcies! M’agrada l’ambient que hi ha aquí, hi ha molta pau i tranquil·litat, 
es nota que esteu fent una bona feina. Tots els avis i avies somriuen molt, es veu 
que són feliços aquí. 
-Gràcies Alba, això és sobretot el que volem, que els avis i avies siguin feliços i s’ho 
passin bé aquí amb nosaltres. Si ells estan bé, nosaltres també. Es una feina molt 
agraïda i enriquidora aquesta. 
Si, i tant! Us vull continuar ajudant perquè tireu endavant, aquest projecte val molt 
la pena, no es pot deixar perdre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         EL GOTIM   37 

 EL GOTIM 37



 38 EL GOTIM  EL GOTIM 39

 
L’Alba va continuar ajudant-los donant suport individual als avis. Després d’un 
temps, també es va fer sòcia i quan es va haver de renovar la Junta hi va entrar 
també per col·laborar en la gestió i altres tasques. Tot això, sense deixar la seva 
feina de jardinera al viver. 
Poc a poc l’associació s’anava fent gran, gràcies al suport de l’Alba i de molts altres 
que els anaven ajudant. 
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Solucions 

1.                                                        2.  

                    

 

              

3. 
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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.  

Els nostres tallers de sempre, amb el mateix equip, amb totes les mesures 
higièniques i de protecció personal recomanades per a prevenir contagis de la 
covid-19 i desinfecció diària del local.  Atenció personalitzada, grups reduïts, 
distanciament social.  

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.  
 
SERVEI D’ ACOMPANYAMENT/ ESTIMULACIÓ A DOMICILI. 
Cuidador, necessites anar a comprar, al metge, a fer altres gestions o simplement 
una estona per sortir a cuidar-te i/o desconnectar?  Nosaltres ens ocupem del teu 
familiar a casa perquè puguis fer-ho amb total tranquil·litat. Som responsables i 
fem servir totes les mesures higièniques i de protecció personal recomanades per 
a prevenir contagis de la covid-19 ( ús de mascareta- guants- gel hidroalcohòlic ). 

Et volem ajudar, explica’ns què necessites! 

Servei puntual o continuat. Adreçat  a cuidadors  de persones que pateixen 
deteriorament cognitiu i/o afectades per demències en fases lleu o moderada. 

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 Instagram: 
associacio.gotim i a la nostra pàgina web: www.associacioelgotim.org 
 


