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1. DADES DE L’ENTITAT 

 

⋅  Entitat: AFA Vallès Occidental  

⋅  CIF:  G-64484710 

⋅  Any de constitució: 2007 

⋅  Núm de registre: 34580/1 Generalitat de Catalunya. Departament de justícia  

⋅  Adreça: Casa de Cultura. c/Castellví núm. 8, 08172 Sant Cugat del Vallès 

⋅  Telèfon: 93.589.13.82 

⋅  Correu electrònic: info@afavalles.com, psicologa@afavalles.com 

⋅  Pàgina web: www.afavalles.com 

⋅  Facebook: Associació familiars d’Alzheimer  

⋅  Horari despatx: dimarts de 9h a 14h i dijous de 9h a 12h. 

       entrevistes d’acollida i socials: hores convingudes 

       entrevistes de suport i seguiment: dimarts de 15h a 18h i altres hores convingudes 

  GAMs: dimarts de 18h a 19.30h i dijous de 12h a 13.30h.  

 

MEMBRES JUNTA DIRECTIVA   

Constitueixen 

       Presidenta: Anna Fitó Badal   DNI 39304113-B 

       Tresorera: Ana Mª Mira Gómez   DNI 46223146-T 

       Secretaria: Carme Galisteo Aguilar   DNI 36902589-D 

       Vocal: Silvia Batet Trias   DNI 46625151-B 

       Vocal: Yoshira Elena Porto Valles  DNI 53871626-Z 

       Vocal: Irene Usero Pes   DNI 47910944-N 

       Vocal: Vera Noguera Gutiérrez   DNI 46348073-Z 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL  

Data: 14 juny 2017  

Horari: primera convocatòria 18.30 h i segona convocatòria 19 h 

Número d’assistents: 3 socis i sòcies 

 

2a TROBADA DE SOCIS DE L’ENTITAT 

Data: 14 juliol 2017 

Horari: primera convocatòria 11 h i segona convocatòria 11:15 h 

Número d’assistents: 17 socis i sòcies 

 

mailto:info@afavalles.com
http://www.afavalles.com/
http://www.afavalles.com/
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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

Data: 3 novembre 2017 

Horari: primera convocatòria 11:15 h i segona convocatòria 11:30 h 

Número d’assistents: 22 socis i sòcies 

 

 

1.  MEMÒRIA TÈCNICA 

2.1. ÀREA DE FORMACIÓ 

2.1.1. Taller de Musicoteràpia “El poder de la música”  

● Data: 10 de gener 2017 

● Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès  

● Professional: Conxita Benz, Musicoterapeuta 

● Nombre de persones assistents: 14 

● Objectiu: Mostrar l’efecte de la música en les persones afectades per una demència. Oferir 

eines a qui està cuidant.  

● Metodología: teòrica i pràctica 

● Oberta a la ciutadania 

● Difusió: online: web, Facebook, instagram 

via telemàtica: butlletí mensual  

localitat: Tot Sant Cugat 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa  

Quantitativa: 

Assistents: el nombre de persones assistents va ser l’esperat en aquest tipus d’actes (normalment 

entre 15 i 20 persones)  

Qualitativa: 

Punts Forts: Dinamisme i l’activació que es va generar per part de tots els assistents, tots ells 

taral·lejaven les cançons proposades i ballaven al son de la música 

Punts Febles: només una sessió durant l’any  

A Millorar: la continuïtat en el futur  

 

2.1.2. Xerrada “Cuidant l’Oblit. Eines i estratègies per cuidar” 

● Data: 7 de febrer 2017 

● Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

● Professionals que imparteixen l’activitat, a càrrec de: 4 estudiants de 4t del grau d’Infermeria 

de la universitat UiC. 

● Organitza: UiC i AFA-VO    

● Nombre de persones assistents: 8 

● Objectiu: Donar coneixement i eines de la salut per abordar l’aspecte de la cura en persones 

afectades per una demència en el dia a dia. Valoració i identificació de riscos. Alhora, suports 

externs per mantenir al màxim l’autonomia de la persona.    
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● Metodologia: teòrica   

● Oberta a la ciutadania 

● Difusió: online: web, Facebook 

 via telemàtica: butlletí 

localitat: Tot Sant Cugat, serveis socials, cartells a centres cívics, de salut, i Centre 

Terapèutic de la Creu Roja (Sant Cugat, La Floresta, Valldoreix, Santa Perpètua de 

la Mogoda) 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

Quantitativa:  

Assistència: poca assistència. S’acostuma a esperar entre 15 i 20 persones.  

Qüestionaris: ha assistit 1 professional de l‘àmbit de la Salut, 4 familiars cuidadors. 

Els valors de les puntuacions han estat  per sobre de 4. L’interès, el grau d’utilitat i el format ha 

estat el millor valorat, el que menys la durada.  

Reflecteixen que estan satisfets davant l’activitat, en el grau d’interès i utilitat. 

 

Qualitativa: 

Punts forts: El nivell d’utilitat i d’interès que marquen a l’enquesta d’avaluació. La temàtica pel 

seu caràcter concret, útil i pràctic en el dia a dia. Ben comunicat 

Punts febles: La poca assistència a la xerrada 

A millorar: trobar un títol de la xerrada més atraient  

 

2.1.3. Taller de Musicoteràpia “Gaudint de la Música” 

● Data:  21 de febrer 2017 

● Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

● Professionals: Mònica de Castro, musicoterapeuta 

● Organitza: CEAFA i AFA-VO    
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● Nombre de persones assistents: 12 

● Objectiu: Mostrar l’efecte de la música en les persones afectades per una demència. Oferir 

eines a qui està cuidant.  

● Metodología: teòrica i pràctica 

● Oberta a la ciutadania 

● Difusió: online: web, Facebook, instagram 

via telemàtica: butlletí mensual  

localitat: Tot Sant Cugat 

 

● Finançament: CEAFA 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

Quantitativa:  

Assistents: El nombre de persones ha estat l’esperat (normalment entre 15 i 20 persones)  

Enquestes de satisfacció:  

 

 
 

 

Qualitativa: 

Punts forts: Els assistents, familiars i afectats, s’ha animat fent l’activitat. S’han mostrat 

participatius intervenint i comentant.  

Punts febles: S’ha integrat teoria i pràctica conjuntament. Això ha fet que per uns no tingués tant 

d’interès i que els altres no rebessin tota la informació, ja que no es va parlar oberta ment de la 

malaltia. El motiu era per si hi havia algú que es pogués ofendre o qüestionar si tenia la malaltia.   

A millorar: Separa ambdós formats, al menys en la part expositiva del servei de la musicoteràpia 

per les  persones afectades  

  

2.1.4. Xerrada “Com sentir-nos bé cuidant”   

● Data:  17 de maig 2017 

● Localitat: Casal de Joves Torreblanca, Sant Cugat del Vallès. 

● Professionals que imparteixen l’activitat, a càrrec de: Sergio Ramos Pozón, professor de 

l’àmbit de la filosofia pràctica i les ètiques aplicades, principalment de la bioètica.   
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● Nombre de persones assistents: 8 

● Objectiu: Apropar coneixement de la malaltia, de com la viu la persona afectada i el model 

d’intervenció d’atenció centrada a la persona.   

● Metodologia: teòric  

● Oberta a la ciutadania 

● Difusió: online: web, Facebook 

 via telemàtica: butlletí 

localitat: Tot Sant Cugat, serveis socials, cartells a centres cívics, de salut, i Centres 

Terapèutic de la Creu Roja (Sant Cugat, La Floresta, Valldoreix, Santa Perpètua de 

la Mogoda) 

● Finançament: Recursos propis 100€ 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

Quantitativa: 

Assistència: La participació ha estat més baixa del que s’esperava. En activitats d’aquest caire 

s’espera entre 15 a 20 assistents. 

Qualitativa: 

Punt forts: Va ser planera i fàcil d’arribar al públic. 

Punts febles: molt poc innovadora i amb contingut adreçat en alguns aspectes a professionals.  

A millorar: Explicar molt bé l’objectiu de la xerrada i al públic que volem arribar i assegurar que el 

ponent entén ben bé ls objectius de la xerrada. 

 

2.1.5. Xerrada aspectes legals: “Tens alguna pregunta?”  

● Data:  20 novembre 2017 

● Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

● Professionals que imparteixen l’activitat, a càrrec de: Eduard Torres, advocat especialista en 

aspectes de dependència i el que comporta la malaltia.  

● Organitza: Taula de Malalties neurològiques i càncer   

● Nombre de persones assistents: 22 

● Objectiu: Oferir informació i diverses opcions, dins de l’àmbit jurídic i en la problemàtica de 

les demències. Prevenir i informar sobre documents que s’aconsella tenir tancats abans que 

generin més problemàtiques futures. 

● Metodología: teòric i pràctic  

● Oberta a la ciutadania 

● Difusió: online: web, Facebook 

 via telemàtica: butlletí 

localitat: Tot Sant Cugat, serveis socials, cartells a centres cívics, de salut, i Centre 

Terapèutic de la Creu Roja (Sant Cugat, La Floresta, Valldoreix, Santa Perpètua de 

la Mogoda) 

● Finançament: sense cost 

● Avaluació: la valoració queda registrada a la memòria anual de la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer.  
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●  

2.1.6. Taller de Musicoteràpia “Música per recordar”  

● Data:  29 de novembre 2017 

● Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès.  

● Professional que imparteix la conferència, càrrec: Mònica de Castro, musicoterapeuta 

● Nombre de persones assistents: 26 

● Objectiu: Mostrar l’efecte de la música en les persones afectades per una demència. Oferir 

eines a qui està cuidant.  

● Oberta a la ciutadania 

● Finançament: CEAFA 

● Avaluació: quantitativa i qualitativa 

Quantitativa:  

Assistència: 26 persones. Va haver més assistència de l’esperada. (normalment: 15-20 

persones)  

 

Qualitativa 

Punts forts: La quantitat d’assistència i l’interès dels participants en l’activitat. 

Punts Febles: falta de temps i poc espai 

A millorar: Delimitar millor el temps.  

   

2.1.7. VI Jornada Tècnica  

⋅  Data: 25 de maig de 2017 

⋅  Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

⋅  Organitza: Taula de malalties Neurològiques i Càncer, col·laboració de les Entitats 

participants 

⋅  Professionals que imparteix el curs:  Anna Esclusa (ASEPEYO) i Toni Bardera UAB 

⋅  Objectiu: Oferir un espai de reflexió i de canvi de mirada en els professionals que 

treballen amb persones que mantenen alguna malaltia que vegi afectada la seva autonomia o 

cura.   

⋅  Avaluació: la valoració queda registrada a la memòria anual de la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer.  

 

2.1.8. Curs de cuidadors per persones no professionals. 7a edició 

⋅  Data: 8 febrer fins a 26 abril 2017 

⋅  Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

⋅  Organitza: Taula de malalties Neurològiques i Càncer, col·laboració de les Entitats 

participants 

⋅  Professionals: professionals experts en els àmbits exposat segons el programa. Cada 

entitat de la raula porta professionals. La psicòloga d’AFA VO fa dues sessions. 
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⋅  Objectiu: Oferir eines i recursos en els diferents àmbits que es veuen implicats en la cura 

d’una persona que necessita altres persones per a dur les tasques de la vida diària.  

⋅  Avaluació: la valoració queda registrada a la memòria anual de la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer.  

 

IMPACTE DIRECTE: A LA FAMÍLIA 

2.2.1. Acollida, Informació i Entrevistes de suport individuals 

 

En un primer contacte, les persones que s’apropen a l’Entitat busquen recursos i/o suport per 

abordar la nova problemàtica amb què s’hi han trobat, tenir cura d’una persona afectada per una 

demència. Sent fills o conjugues, s’afronten a una realitat diferent de la viscuda fins ara i en això 

busquen saber que està al seu abast perquè la convivència sigui més lleugera. 

L’objectiu marcat, en aquest primer contacte és acollir, escoltar, informar sobre la malaltia i sobre 

els recursos existents. Ajudar a valorar les necessitats de cada familia i orientar-los en els serveis 

existens. 

 

Finançadors 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 

Ajuntament de Santa Perpetua de la Mogoda 

Ministeri de Sanitat IRPF a través de la Confederació d’AFAs d’Espanya (CEAFA) 

 

L’acollida i el treball 

A les persones que venen per primera vegada a l’entitat se’l hi ofereix una entrevista inicial a on 

s’acull la demanda, la situació viscuda i se’ l hi explica els objectius i funcions de l’entitat així com 

els serveis que s’ofereixen.  

Si els serveis que AFA VO ofereix els  interessen s’han de fer socis, i es fa la derivació   als 

professionals vinculats en funció de la demanda o motiu de consulta. 

  

Persona a càrrec: Anna Fitó, Presidenta de l’Entitat 

Número d’entrevistes en 2017:  

 

Número d’entrevistes en 2017 Número de persones entrevistades en 2017 

74 families 66  (8 es corresponen a famílies que demanen segona 

entrevista) 

13 treballadors/es interessats en AFA VO 11  (a 3 persones se’ls hi fa  segona entrevista) 

12 a persones que volen fer voluntariat 8 (a 4 se’ls hi fa segona entrevista) 

5 a persones que volen fer una aportació a 
l’entitat 

4 ( a una se le fa segona entrevista) 

 

Finançadors 
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Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 

 

Avaluació 

Quantitativa: 

Enguany s’han dut a terme un alt nombre d’entrevistes . Moltes persones, la majoria a estadis 

inicials, s’han apropat a l’entitat per a rebre informació. El nombre d’entrevistes s’ha incrementat 

notablement, no disposant sempre d’espai qüestió que es soluciona fent les entrevistes als bars 

propers o a la mateixa cafeteria de la Casa de Cultura. 

Es valora de manera molt positiva aquest aspecte, doncs l’objectiu de l’entitat de visualitzar la 

malaltia i continuar fent vida social i activa en la mesura del possible, es va aconseguint. 

 

Els recursos socials i el treball 

S’acullen les peticions de recursos socials, se’ls hi dona suport des de l’entitat o se’lsderiva a 

Serveis Socials per a fer tota la tramitació de la Llei de dependència i/o necessitats en cas de 

trobar-s’hi. 

 

Persona a càrrec: Irene Usero, Treballadora Social d’AFA-VO 

 

Nombre d’entrevistes en 2017: 3 entrevistes.  

 

Valoració 

Una vegada rebuda la informació cada vegada trobem més usuaris que ho fan via internet 

(baixant tota la documentació) o directament a Benestar social (oficina de l’Ajuntament de Sant 

Cugat) 

 

El suport i el treball  

L’atenció de suport es dóna des del format grupal (a través del Grup d’Ajuda Mútua) i/o individual 

(a través d’entrevistes), en funció de la necessitat i/o possibilitat de la persona. 

 

Des del suport s’elaboren les dificultats per a transformar-les en habilitats, fent que la cura es 

dugui des d’una forma més sostenible i saludable possible. 

Amb la guia d’una psicòloga, es va orientant aquestes dificultats oferint un lloc on poder-ne 

parlar, obrint el marge per veure i sentir la cura d’una altra manera. Sempre en benefici de la 

persona. 

Des de la subjectivació singular de cadascú, es va orientant a la persona perquè trobi la manera 

en què li permeti oferir el millor d’ell/a i recíprocament a l’afectat. 

 

Persona a càrrec: Vera Noguera, psicòloga d’AFA-VO 

Nombre d’entrevistes en 2016: 67 entrevistes 

 

Avaluació. Valoracions 2017 

   

Nombre Nombre de Nombre Anul·lac No presentades Mitja de No 
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de 

persones 

ateses 

persones ateses 

de nova 

incorporació 

2017 

d’entrevistes ions sessions 

per usuari 

Continuïtat 

del servei  

25 7 76 2 0 2,8 0 

 

 

Canvis respecte l’any passat (2016) 

 

Nombre de 

persones 

ateses 

Nombre de 

persones ateses 

de nova 

incorporació 

2016 

Nombre 

d’entrevistes 

Anul·lac

ions 

No presentades Mitja de 

sessions 

per usuari 

No 

Continuïtat 

del servei  

23 8 67 3 0 2,16 2 

Les entrevistes del 2017 han mostrat valors similars respecte a l’any passat. S’han atès a un 

nombre similar de persones i de noves incorporacions. S’han destinat un major nombre 

d’entrevistes per persona respecte de l’any passat, però no de forma significativa. 

Aquesta activitat s’ha mantingut molt estable respecte als valors d’altres anys. 

 

S’observa un increment de consciència en la funció de cuidar i d’envellir amb una mirada realista 

cap a la situació. Les xerrades i tertúlies, apropen a la ciutadania coneixement de què comporta la 

cura i el que s’ha de tenir en compte per cuidar i envellir el millor possible. Aquest efecte fa que 

una gran quantitat de cuidadors i cuidadores puguin sentir-se bé a l’hora de fer-ho, però hi ha que 

necessiten una atenció diferent per a aconseguir el mateix objectiu. 

Enguany el nombre d’entrevistes ha estat molt similar. 

 

Apertura de nou espai de suport a la localitat Santa Perpètua de Mogoda  

 

Data d’obertura: octubre 2017 

Horari: Dilluns 12.30 h - 13.30 h 

Localitat: Centre Cívic Can Folguera, Santa Perpètua de Mogoda 

Objectiu: donar un espai de suport i informació per a que, cuidador i malalt, disposin d’una millor 

qualitat de vida  

Avaluació:  

Punts forts: donar un espai per a parlar sobre aspectes de la malaltia a la localitat 

Punts febles: procès encara inicial 

A millorar: de moment en procés de valorar 

 

2.2.2. Grups d’Ajuda Mútua 

 

⋅  Quantitat de grups:  2 

⋅  Horari: Matí (dijous 12 h a 13.30 h) i Tarda (dimarts 18 h a 19.30 h) 
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⋅  Localitat: Centre Terapèutic de la Creu Roja Sant Cugat-Rubí-Valldoreix i Casa de Cultura, 

Sant Cugat del Vallès 

⋅  Psicòloga terapeuta: Vera Noguera    

⋅  Nombre de persones ateses: 9 matí / 4 tarda 

⋅  Període: anual 

⋅  Periodicitat quinzenal 

⋅  Grup obert 

L’objectiu que busca el GAM és orientar a la persona cuidadora mitjançant les experiències dels 

altres en la cura d’un familiar afectat per una demència, a l’hora que la persona exposa les seves 

experiències. 

En el grup es reflexiona, es comparteix, es rep i es dóna suport, es troben solucions i respostes a 

un problema compartit, per tal de transformar les dificultats en habilitats per a cuidar i cuidar-se.  

Metodologia 

Els grups són moderats, guiats i coordinats per la psicòloga del centre. La metodologia de treball 

és participativa fomentant el diàleg conjunt alhora que s’atén  al procés singular de subjectivació 

de cadascú. Es procedeix des de l’experiència particular cap al concepte més genèric. Mitjançant 

la paraula es va consolidant els avenços i es va trobant en l’experiència d’un mateix i en la dels 

altres,  una manera d’abordar els esdeveniments que s’hi han trobat o que s’hi poden trobar . 

Parla de la pràctica, de com se senten, de què volen i que poden fer, trobar un espai a on poder 

esplaiar els temes que inquieten i que preocupen, trobant el suport i la guia per a dur de la millor 

manera possible la cura, és el que hi troben dins dels grups.  

Els grups són en format oberts, poden entrar i sortir d’ell sense la necessitat de construir un de 

nou. Efecte que genera més mirades, altres maneres de viure-ho i portar-ho. El nombre màxim de 

persones és de 12, i la trobada és quinzenal.  

Finançament dels GAMs 

L’activitat ve subvencionada per El Ministeri de Sanitat - IRPF a través de CEAFA.    

Creu Roja Sant Cugat-Valldoreix-Rubí 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 

 

Avaluació del servei  

Es passen dos paràmetres d’avaluació: 

 

1. Quantitatiu 

 

Assistència: Es valora la continuïtat del servei com a reflex de satisfacció davant l’activitat. Es 

registren els següents resultats.  

 

GAM matí 

Número sessions Assistents 2017 Altes Baixes Mitja assistència 
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22 9 5 0 51,89% 

 
 

GAM tarda 

Número sessions Assistents 2017 Altes Baixes Mitja assistència 

6 4 0 4 45% 

 
S’han registrat noves entrades i cap baixa en el cas del matí, i s’ha rescindit en el cas de la tarda, 

transformat el GAM en tertúlies mensuals. Tot i que l’assistència no s’ha mostrat del tot regular, 

els participants no han deixat de venir al GAM. En molts dels casos alternant amb les activitats i 

obligacions del dia a dia. 

 

En el grup de matí, s’ha anul·lat una sessió per haver-hi un nombre baix d’assistents aquell dia (2). 

En horari de tarda, s’anul·len 4 sessions consecutives i a partir d’aquest procés es transforma en 

tertúlies obertes a la ciutadania.  

 

Respecte a l’any passat l’assistència ha baixat un 2%, per tant s’ha mantingut molt similar a l’any 

passat. A la vegada, el grup de tardes s’ha decidit tancar per falta d’assistents. Es van donar 3 

baixes i no hi ha hagut noves incorporacions.  

  

 

Qualificacions a les enquestes de satisfacció 
 

SATISFACCIÓ GAMs 2017  

núm contestades: 8  

  

Metodología  

 mitja 

Et trobes amb una altra disposició a l'hora d'atendre al teu familiar? (1) 3,5 

La relació amb el teu familiar ha millorat (1) 3,6 

T'ha ajudat a viure el dia a dia d'una altra manera (2) 3,9 

Et sents millor que quan va arribar al grup (2) 3,6 

Estàs menys enguixat? (2) 3.1 

T'ha ajudat a entendre la cura des d'una altra perspectiva (3) 3,6 

Les converses, orientacions, reflexions t'han estat útils en el seu dia a dia (4) 4 

Has aprofitat idees d'altres maneres d'atendre al teu familiar (4) 3,9 

A partir del grup he canviat....  

no gaire  
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a tenir més sensibilitat, acceptar, paciència, més seguretat a l'hora de prendre decisions, 

una atenció més relaxada  

la manera de tractar al meu familiar i la fortalesa del grup, cosa que ajuda molt a tirar 

endavant  

la manera d'afrontar la malaltia  

sentir-me més entès  

  

El grup  

 mitja 

Ser escoltat i comprés per la resta del grup (5) 4,4 

Semblança d'històries (5) 4,5 

Integració del grup (5) 4,8 

Cohesió del grup (5) 4,3 

El grup m'ha aportat....  

Moltes vivències similars a les meves i maneres de qüestionar-ho diferent  

Bastant suport  

Solucionar petits problemes  

coneixements  

comprensió, afecte, companyia, tots aporten i tenen gran sentit de la responsabilitat 

davant de la cura  

veure i conèixer altres casos, diferents maneres de fer, diversitat de malalts, sentir que 

altres familiars també estan engoixats  

m'han aportat i jo crec que també els hi he aportat  

  

Mitjans  

 mitja 

Espai 4,3 

Horari 4,6 

Durada 4,6 

Freqüència 4,5 

Interès per a continuar 4,6 

Què és el que més ha apreciat? 

nombre de 

pers que ho 

contesten 

La sensació de sentir-te més comprès 1 

Poder expressar i ajudar en el que faci la resta 1 

Ser escoltat 1 
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El grup, per la sensibilitat i entrega 1 

Trobar-me a gent que està a la mateixa situació que jo 1 

La transparència de tots 1 

  

i què ha trobat a faltar?  

falta d’assistència 1 

  

 

 
Els resultats mostren millors puntuacions en el que respecta al grup, a la cohesió i a la integració 

d’ells mateixos, respecte als altres ítems de l’enquesta. Sobretot s’han sentit part del grup, s’han 

sentit escoltats i compresos per la resta. A les respostes obertes els assistents han comentat que 

han estat transparents alhora d’expressar-se. A la vegada, s’han sentit més acompanyats i 

compresos, escoltats, el model de la resta de participants els ha ajudat en el dia a dia, han après 

dels altres i alhora han proposat a la resta, fins a adquirir més alternatives per a resoldre un 

problema. Tot i tenir vivències i situacions diferents han sentit que comparteixen semblances 

entre ells, efecte que probablement faci que el grup es cohesioni i s’integrin amb més facilitat les 

propostes que ofereixen la resta.  

 

Han valorat amb un 4,6 l’interès per a continua venint al GAM,  a través de les puntuacions es 

valora la satisfacció dels propis membres del grup en continuar amb l’activitat.  

 

Tot i que es senten escoltats, compresos i amb el suport del grup, i sentin la força d’aquest, els 

participants no mostren grans canvis qualitatius al respecte a la relació amb el seu familiar, som 

es trobin ells mateixos i l’actitud davant la cura. Les puntuacions de l’any passat eren més 

favorables en aquest aspecte. Es pot arribar a explicar amb les incorporacions d’aquest any i dels 

propis canvis i situacions de la malaltia. El procés en alguns d’ells és bastant recent, de les 9 

persones que venen al GAM, 5 assistents s’han incorporat el 2016, 2 el 2017 i els altres 2 són 
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d’anteriors anys.  

 

Els criteris que millor han estat puntuats han estat amb el suport del grup (4,5) i l’adquisició 

d’estratègies per a reconduir a l’afectat (4). Amb valors similars, al voltant del 3,5 s’han puntuat 

els ítems que expressen la relació cuidador-cuidat. En això entra si està més tranquil i si sent que 

així té més flexibilitat per a prendre decisions i més recursos per atendre-la.  

S’ha valorat amb puntuacions més baixes i per sota de la mitja, el seu estat d’ànim, concretament 

a sentir-se angoixat. Alhora no tots senten que hagin fet un gran canvi des que han arribat al grup.  

 

Concloent, s’extrau dels valors de les enquestes que el grup té una forma sòlida i potent però els 

membres encara necessiten temps per a assentar i elaborar la vivència de què el familiar 

transmet una malaltia. Aquesta qüestió no la resol el grup, però ajuda a portar-la, entendre-la 

d’una altra manera i a no veure-ho sol. En els membres dels grups, se sent un alleugeriment.  

 

És important expressar que l’objectiu del grup ha deixat de ser la carrega física i de temps que 

anteriorment si s’incorporava, per a tractar temes com el dol, la superació i l’acceptació del canvi 

que hi ha a la vida dels assistents. Aquest, forma part d’un Procés.  

 

2. Qualitatiu 
 

Dins dels dos grups s’ha reflexionat, s’ha compartit experiències, dificultats i resolucions, pors a 

curt i llarg termini. Han expressat plana confiança en el grup i un mutu respecte pels diferents 

punts de vista que s’ha aportat.  

En ambdós casos, s’han generat grups amb disposició a escoltar-se i ser escoltats, potenciant els 

efectes dels membres.  

El contingut de les sessions s’ha mostrat majoritàriament vibrant i d’interès.  

 

S’han valorat canvis qualitatius respecte a com es viu el procés de cuidar i a disposició cap al 

malalt. Una gran majoria expressa que se sent diferent i que ja no se sent ni tant enfadar ni tan 

trist com abans. S’expressa des del com es viu i s’observa des dels canvis qualitatius també en el 

seu dia a dia. Els participants expressen que des del grup es fa més lleuger l’acte de cuidar, i que 

se sent més tranquil davant d’ell. Dels 9 participants 3 d’ells, encara que hagin generat canvis i així 

ho expressen ells, encara continuen sentint emocions de ràbia i tristesa davant la cura, i en algun 

cas front la persona afectada. 

 

Els canvis generats tenen a veure amb l’aprenentatge per a demanar ajuda i delegar de la soledat 

no buscada, entendre que sol és difícil cuidar, a posar un límit, a poder ubicar d’on ve la tristesa i 

l’enuig, anar elaborant el sol i poder fer o deixar de fer per a no sentir-ho de manera tan intensa. 

A poder posar paraules al que es viu i al que se sent.  

 

S’ha fet visible la necessitat de compartir les seves pors, dificultats, i els recursos amb persones 

que s’hi troben amb una situació similar. Han generat una dinàmica que funciona per si mateixa, 

promocionant el canvi en la resta. El feedback d’ells mateixos fan cap al grup, deixa que 
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entreveure la necessitat del grup per a portar una cura més saludable i lleugera.  

 

El resultat del servei es valora com a positiva.  

 

2.2.3. Cafès Tertúlia  

⋅  Data: 13.06.2017 - 17.10.2017 - 24.10.2017 - 7.11.2017 - 5.12.2017 

⋅  Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès.  

⋅  Objectiu: Obrir un espai  on poder parlar del que preocupa de la cura, posar en comú i 

escoltar altres persones que s’hi troben amb situacions similar a la d’un mateix.  

⋅  Metodologia: Començar per a plantejar un tema a l’hora que es fomenta la participació 

de les pròpies experiències. Animar a posar en comú les diferents experiències i vivències.  

⋅  Oberta a la ciutadania  

⋅  Finançament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i Ministeri de Sanitat IRPF a través de 

CEAFA 

⋅  Assistents: 5 - 4 - 0 - 5 - 0 persones respectivament 

⋅  Avaluació:  

⋅  Quantitativa:  

Assistència: En aquelles on hi ha hagut assistents, el nombre de persones ha estat a la baixa pel 

que s’espera a les tertúlies (8-15). N’hi ha hagut dues on no hi ha hagut quòrum.  

.     Qualitativa:  

Punts forts: La necessitat d’algunes persones que s’hi apropen a l’Entitat per trobar espais on 

poder parlar de com es viu la malaltia i compartir-ho.   

Punts febles: La poca assistència . Han estat pensades pels associats. 

A millorar: Marcar un programa de tertúlies amb data i contingut. Convidar a diferents 

professionals a aportar el seu punt de vista. Fer una difusió més amplia, als associats i a la 

ciutadania en general. 

 

IMPACTE DIRECTE: A L’AFECTAT 

2.2.4. Ajuda a domicili 

 

⋅  Activitat: Atenció de la persona malalta per part d’una cuidadora professional, per tal de 

deslliurar unes hores al familiar cuidador.  

⋅  Criteris d’elecció:  

Necessitar ajuda i orientació en la cura diària del malalt, a partir d’una professional 

experimentada 

Necessitar delegar unes hores amb una persona de confiança 

Recursos econòmics 
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⋅  Objectius:  

      Al cuidador principal (en funció de cada situació personal):  

 Disposar de temps per a ell/ella mateix/a 

 Rempendre activitats o amistats a on o amb qui gaudeixi 

Cuidar-se a ells mateixos 

Sentir més descansada i relaxada la cura 

Tenir la sensació d’estar més relaxat en les activitats del dia a dia, independent a la cura 

Gaudir de les activitats amb el seu familiar i tenir ganes de fer-les 

Millorar la relació amb el familiar  

Facilitar una postura més objectiva de la situació, afavorint el plantejament de diverses 

alternatives a l’hora de resoldre un problema i l’elecció de la mateixa 

Tenir una actitud més positiva davant dels problemes 

Obtenir una oportunitat de comprovar que el familiar continua ben atès, tot i que sigui 

atès per una altra persona 

Tenir l’oportunitat de delegar i valorar-ho com una forma de cuidar i cuidar-se 

 

A l’afectat (en funció de cada situació personal) 

Estar atès 

Promoure la relació amb una persona externa a la família 

Estar estimular a nivell social i cognitiu 

Mantenir a la persona contenta i activa 

Augmentar, en certa mesura, l’activitat. En el cas que es vegi necessari 

Millorar la relació amb el cuidador principal  

 

Quantitat de famílies que han rebut el programa: 13 

Localitat de l’atenció: a la llar dels afectats. Sant Cugat del Vallés: -Centre est, Centre oest, 

Les Planes, Valldoreix i Rubí 

Termini: gener-desembre 2017 

Resum d’atenció  

⋅   

Família 1 2 3 4 5 

Afectat 1a 2a 3a 4a 5a 

Familiar 
cuidador 

1b 
(Filla) 

2b 
(Filla) 

3b 
(Filla)  

4b 
(Filla) 

5b 
(Muller) 

Població  Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Treballador 
Familiar 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

H. setmanal 
atenció 

2h setmanals 
gener-des 

4h setmanals 
maig-desembre 

5h setmanals 
gener-agost 

1.50h setmanals 
febrer-març 

3h setmanals 
gener-des  

 

 

Família 6 7 8 9 10 

Afectat 6a 7a 8a 9a 10a 
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Familiar 
cuidador 

6b 
(Marit) 

7b   7c 
(Fill) (Fill) 

8b 
(Muller)  

9b 
(Filla) 

10b 
(Marit) 

Població  Rubí Sant Cugat del 
Vallès 

 

Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Treballador 
Familiar 

Ma del Mar 
Santos i Alicia 

Martínez 
 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

Ma del Mar 
Santos  

H. setmanal 
atenció 

7,5h setmanals 
juliol-des 

3h setmanals 
gener-març 

 

2h setmanals 
febrer-des 

3h setmanals 
feb-set 

4h setmanals 
set-des 

2h. setmanals 
maig-set 

 

 

Família 11 12 13 

Afectat 11a 12a 13a 

Familiar 
cuidador 

11b 
(Muller) 

12b    
(Filla) 

13b 
(Marit)  

Població  Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat del 
Vallès 

Treballador 
Familiar 

Yoshira Elena 
Porto 

Yoshira Elena 
Porto 

Ma del Mar 
Santos i Alicia 

Martínez  

H. setmanal 
atenció 

5h setmanals 
juliol-des 

3h setmanals 
gener-des 

1,5h setmanals 
febrer-des 

Total d’hores ateses 37,5 hores 
setmanals 

Famílies tancades 4 

Noves famílies 8 

 

 

Metodologia: 

-S’obre convocatòria al mes de gener a tots els socis i sòcies de l’Entitat. Aquelles famílies que han 

arribat posterior a la convocatòria o que mostren necessitats especials, se’ls hi ofereix el 

programa en funció de les vacants segons l’anterior convocatòria quan ja s’han assolit tots els 

objectius i els recursos econòmics disponibles. 

Aquesta convocatòria es fa pública al TOT Sant Cugat. 

-S’analitzen les necessitats i es valoren segons els criteris publicats. 

 

-Comença el projecte 

  

-Coordinació per part de la presidenta i psicòloga d’AFA 

 

-Objectiu: la psicòloga i les treballadores familiars marquen objectius a treballar amb efectes 

directes en la persona referent a la cura i a l’afectat. Queden recollides al PIAIS (Pla Individual 

d’Atenció Integral) de cada cas.  
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i- Signatura d’un contracte de servei després de marcar el objectius tenint en compte les 

necessitats de la família i persona afectada. 

 

-Avaluació: Cada dos mesos es fa una reunió d’equip, on es troben totes les cuidadores 

professionals i la psicòloga, per a valorar els últims objectius marcats, i veure si la intervenció ha 

de ser mantinguda, modificar-se o desestimar-se. Es plantegen èxits i dificultats, en últim les 

pròpies companyes exposen possibles maneres de resolució.  

 

-Atenció directa per part de la psicòloga per a resoldre dubtes sobre la cura o la consulta d’alguna 

situació de difícil maneig.   

 

-Quatrimestralement  informació a la familia  

 

Avaluació 

 

Quantitatiu:  

 

Continuïtat del servei: totes les famílies han continuat amb el projecte amb les mateixes hores 

preestablertes, a excepció d’una que s’ha incrementat una hora més a la setmana.  

 

Enquestes de satisfacció del programa: Són 9 famílies les que contesten l’enquesta. 3 d’elles no la 

passen per motius de defunció del familiar i l’última no el reenvia omplert.  

 

S’agrupen els diferents ítems de l’enquesta en els següents:  
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Els ítems mantenen tres pilars claus com a aspectes predominants de la cura: cuidar-se a 

un mateix, el vincle entre l’afectat i ell mateix, i delegar. Totes les preguntes del 

qüestionari van a valorar aquests tres aspectes.  

 

Són dues famílies les que han valorat per sobre de 4 tots els ítems, 5 familiars valoren por 

sobre de 3 i 2 per sota.  

Els ítems que tenen a veure amb delegar han estat valorats amb majors puntuacions 

respecte als altres criteris. El fet que s’atorgui la cura a un altra persona, ajuda i accelera 

l’acció de comptar amb els altres per fer la cura. Comprovant alhora, que la persona 

cuidada, li pot ser un benefici.  

 

A la vegada, els ítems que tenen a veure amb la millora personal entre el cuidador i 

l’afectat, haurien de tenir altes puntuacions en la mesura que les treballadores faciliten 

eines per dirigir a la persona afectada. Pel general, els valors no destaquen per sobre 

d’altres criteris i es mostren valors similars al criteri de delegar.  

 

Són dos familiars les que mostren valors per sota de la mitja, 1,25 i 2, respecte als ítems 

que tenen a veure amb la cura d’ells mateixos. Es puntuen molt més baixos que els altres 

criteris. Es demostra que la mirada està molt en l’altre i menys en ells mateixos.   

 

Respecte a les famílies que han continuat amb el programa, les puntuacions ha estat més 

baixes que l’any passat. Les barres de color blau responen als valors portats al 2016 i en 

taronja els de 2017.  

 

 

 
 

La percepció que tenen d’ells mateixos respecte entre un i l’altre any no és significativa, 

En el cas de la família núm. 4 i la 9, ja mostraven valors alts. En el cas de la família núm. 6 

ha baixat les puntuacions a tots els ítems.  
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En funció del què expressen i de com ho viuen es percep més necessitat de la que 

reflecteixen a l’enquesta.  

 

Per concloure, la major part dels que reben el programa puntuen l’enquesta amb valors 

per sobre de la mitja. La lectura que es fa és que el programa els ajuda i els facilita 

l’activitat del dia a dia. El criteri de delegar és el que major puntuació ha obtingut 

respecte a la resta de criteris, i el cuidar-se a un mateix com el pitjor. En alguns d’ells 

aquest valor és significatiu.  

Tres familiars puntuen per sobre de 4 tots els criteris que s’avaluen a l’enquesta. La resta 

mantenen puntuacions inferiors, sent 2 d’elles les que puntuen per sota de 3 en alguns 

criteris. Així i tot les puntuacions s’estableixen com a ajuda i suport en el dia a dia.  

 

Qualitatiu:  

 

-Valoració dels objectius:  

 

Els propis cuidors i cuidadores professionals i la psicòloga del centre valoren els resultats 

en funció dels objectius marcats a principi del programa. Aquests queden recollits en els 

PIAIS, que es revisen cada dos mesos.  

 

S’han anat tancant els casos una vegada s’han superat els objectius marcats durant la 

intervenció, i en la mesura que el familiar ha anat percebent aquests canvis sent d’una 

altra manera la cura.  

 

La valoració d’objectius recauen en les cuidadores professionals i en la psicòloga.  

 

Els resultats són consensuats a través dels canvis observables i el relat que fan de com se 

senten ells mateixos. Es valora si és coherent amb la percepció d’ells mateixos.  

Solen presentar-se a vegades millor del que a vegades s’observa externament. 

Es manté un temps prudencial per a fixar i mantenir els canvis aconseguits. Més tard se’ls 

hi explica els recursos existents que faciliten la logística que des de l’Associació se’ls hi ha 

apropat: Cuidadores professionals, centres especialitzats, centres de dia, residències, etc.  

 

Es tanca l’any amb una família que per qüestions logístiques de família no ha pogut 

continuar i 3 usuaris que s’ha deixat de donar atenció per defunció. S’han donat entrada a 

8 famílies més.  

4 famílies estan ja a seguiment, 5 d’elles no han aconseguit assolir els objectius i es 

continuarà treballant durant el 2018.  

 

La dificultat més gran que presenten els participants té a veure amb el saber resoldre 

qüestions pràctiques del dia a dia i aspectes d’organització (3 famílies), amb la dificultat 

d’assumir la malaltia (2 famílies), amb l’ús d’eines (2 famílies), amb la dificultat de 

mantenir actiu al seu familiar (2 famílies), la part econòmica (2 famílies), dificultat de 
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delegar (1 família) i disposar de temps per ells (2 famílies).  

 

Tots els canvis en les famílies que han rebut l’atenció han estat favorables: alguns d’ells 

s’han organitzat d’una manera més funcional, han estat capaços d’assumir la cura des 

d’un altre punt de vista més objectiu, saben quins recursos hi ha per a mantenir actiu el 

seu familiar i coneixen quins recursos públics hi ha.  

 

El discurs que tenen els familiars ha anat canviant, senten una cura més saludable que 

abans de l’ajuda. En la mateixa direcció estan aquells que ara mateix només es supervisa. 

Ells mateixos valoren els canvis com a més funcionals i que el seu estat d’ànim ha millorat 

respecte al principi del procés, inclús quan es mostraven reticents al canvi.   

No es valora tants canvis en aquelles famílies que es decideix continuar treballant durant 

el 2018.  

 

2.2.5. Espai Respir  

 

⋅  Activitat: Espai social i amb diferents tallers per persones amb malaltia d’Alzheimer i altres 

demències que promouen la inclusió social i l’estimulació cognitiva..  Atenció de la persona 

malalta, per tal de deslliurar unes hores al/s familiar/s cuidador/s.  

⋅  Horari: dilluns 17 h a 19 h, dimarts, dimecres i divendres 11 h a 14 h (11 h/setmanals) 

⋅  Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Professionals: 1 Educadora Social i 1 Treballadora familiar. Voluntariat i especialistes segons 

dies i hores. 

⋅  Temporalitat: curs lectiu, periòdica 

⋅  Quantitat màxima que s’estableix per l’espai: 13 persones 

⋅  Nombre d’usuaris a 2017: Passen pel respir un total de 18 persones 

Assistents 2017 

Gene
r 

febrer març abril maig juny juliol setembre octubre novembre desembre 

8 8 9 12 12 12 10 11 13 13 13 

Una usuària el mes de març va morir. El mes d’abril una usuària va deixar de fer ús del serveis 

doncs la seva interacció amb el grup era nul.la, no li servia de massa. La família d’un usuari 

necessitava més temps i el mes de juliol va anar a Cugat Natura. Un altre usuari el setembre va 

haver de deixar el servei per manca de transport. 

⋅  Tallers realitzats: Taller de jocs: bingo, taller de lectura, taller de relaxació, taller de música, 

taller de cuina, estimulació cognitiva, taller de balls de saló, taller de conversa, gimnàstica 

suau, tallers de treballs manuals, passeig i taller d’actualitat. 

⋅  Dies especials: el dia del convidat 

⋅  Festes: final de curs, Nadal 

⋅  Sortides a museus: Museu Antoni Tàpies, amb autocar el juliol. 

⋅  Quantitat de famílies que han rebut el programa: 20;  tres  famílies ho van provar uns dies i 
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no va respondre a les seves expectatives ja sigui perquè l’afectat no s’hi trobava prou bé o els 

familiars buscaven una altre recurs. 

⋅   

⋅  Objectius:  

General 

Vetllar per la qualitat de vida dels familiars cuidadors de persones afectades per la malaltia 
d’Alzheimer i altres demències. 
 

Específics 

- Deslliurar unes hores al cuidador principal de la tasca de la cura 
- Disposar de temps per a ell/ella mateixa 
- Sentir més descansada i relaxada la cura 
- Millorar la relació amb l’afectat 
- Facilitar una postura més objectiva de la situació, afavorint el plantejament de diferents 
alternatives a l’hora de resoldre una problemàtica i l’elecció de la mateixa 
- Tenir una actitud més positiva enfront als problemes  
- Tenir l’oportunitat de delegar i valorar-ho com una forma de cuidar i cuidar-se 

 

Avaluació  

Quantitatiu 

Quantitat de persones que reben el servei: 13 

Resultat de les enquestes:  

El resultat de les enquestes mostren els següents valors,  

 

SATISFACCIÓ ESPAI RESPIR 2017  

núm contestades: 10  

  

Canvi en el familiar  

 media 

Sentir més descansada la cura que fas diáriament. 1 4,2 

Tenir una postura diferent davant la cura, sentir-se més relaxat. 1 4,4 

Trobar més alternatives a l'hora de resoldre un problema. 1 4,2 

Millorar la relació amb la persona que cuida. 1 4,3 

Predisposar una actitud més positiva front els problemes. 1 4,4 

Rempendre activitats i/o amistats que et són agradables. 2 4,9 

Millorar la seva salut, cuidar-se a sí mateix. 3 4,7 

Poder traspasar la cura a altres persones: 4 4 

Adonar-se'n de que altres persones també tenen eines per atendre al seu fam. 4 4,6 

Comprovar que el fam. pot relacionar-se amb altres i que s'ho passa bé. 4 4,7 
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Mitjans  

 media 

Espai 4,4 

Horari 4,1 

Freqüència 3,9 

Durada 3,7 

Els professionals 4,8 

Interès per a continuar 5 

  

Què és el que més ha apreciat? - Pregunta directa -  

L'ambient proper i familiar 4 

Qualitat de les persones que atenen 4 

Activitat física i benestar 1 

L'autonomia 1 

Haver trobat un lloc on pots parlar 2 

  

i el que ha trobat a faltar? - Pregunta directa -  

Transport 1 

Poques hores d'atenció (començar abans) 3 
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Els aspectes de reemprendre les activitats de benestar personal, i tenir-se en compte durant el 

procés de la cura són els millors valorats. Alhora que el delegar i sentir-se descansat són els que 

menys. En les enquestes de valoració, s’esmenta les poques hores que dura el taller i la voluntat 

de voler incrementar-les. Tot i així les mitjanes dels valors, es troben per sobre de 4.  

  

Amb els mitjans, els professionals han estat el que més s’ha valorat junt amb l’interés per 

continuar. La durada i la la freqüència ha estat el que menys.  

 

Es mostra valors canviats respecte l’any passat on el fet de cuidar-se a un mateix, era el que 

menys valor se li atorgava. Enguany aquest ítem ha estat canviat pels participants. Cal dir que un 

gran nombre de participants, han continuat amb el servei enguany. Els aspectes valorats en 

relació a ells , al malalt i la seva relació han assolit puntuacions altes.  

 

Qualitatiu 

Punts forts: L’activació i xarxa social que el grup crea, l’estimulació que es rep i l’afecte que reben. 

Incloure’ls socialment i donar-lis visibilitat al poble.  

Punts febles: El nombre d’hores que s’hi destina 

A millorar: Demanar més hores, trobar un local propi. 
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2.3. ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ  

 

⋅  Objectiu: Promoure la divulgació d’informació de la malaltia d’Alzheimer i altres 

demències, i els seus efectes en vers al malalt i a la seva família. Així com apropar a la 

ciutadania la feina que es dur a terme des de l’Associació perquè, qui són sensibilitzats i puguin 

conèixer a alguna persona que pugui necessitar l’Associació, facin que s’acostin.    

 

 

2.3.1. Escoles i Instituts 

 

⋅  Nom de l’activitat: “Juguem a entendre el nostre cervell” 

⋅  Modalitat de l’activitat: Gimcana al pati i reflexió a l’aula 

⋅  Professionals que guia l’activitat, i entitat: Esteve Sala (Lliga Catalana pel Parkinson), Laura 

Perea (AVAN), Anna Fitó (AFA-VO).   

⋅  Nombre d’alumnes que es beneficien de l’activitat:  

⋅  Organitzada per: la Taula de Malalties Neurològiques i Càncer.  

 

 “Juguem a entendre el nostre cervell” és una activitat que organitza la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer, on nosaltres en formem part, per a dur a terme a les escoles de primària i 

instituts que ho demanen per tal de sensibilitzar sobre aquest tipus de problemàtiques als nois i 

joves de la localitat.  

Metodologia 

El treball de sensibilització l’Escola, consta de tres parts; un joc exterior com una mena de 

gimcana, una interiorització del joc i una explicació de les diferents malalties i els problemes que 

comporten. La durada és de 1 h.  
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A l’Institut, es fa una explicació amb suport d’un power-point explicant què és la malaltia, els 

principals signes, la importància de la cura del malalt i de la seva família, els recursos que 

existeixen a les associacions i a on les poden trobar. Alhora, es passa un vídeo explicatiu, i s’obre 

el debat, dubtes i qüestions relacionades amb la malaltia. La durada és d’1 h.  

Finançament 

L’activitat es finança mitjançant la subvenció cedida per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 

amb l’esforç i treball de les Entitats participants de la Taula de Malalties Neurològiques i Càncer.  

Avaluació 

L’avaluació va a càrrec de la Taula de Malalties Neurològiques i Càncer, i es publica a la seva 

respectiva memòria anual.  

2.3.2. Joc de sensibilització “El Joc de la Memòria”  

 

⋅  Activitat: Joc de memòria a on els participants han de recordar un llistat de paraules 

relacionades amb la malaltia, en funció de les vegades que es participi es poden aconseguir 

diversos premis. 

⋅  Col·lectiu al qual es dirigeix: A la ciutadania en general  

⋅  Data d’inici: 14 de maig 2016 

⋅  Periodicitat: 1 vegada al mes  

⋅  Localitat: Sant Cugat del Vallès i poblacions properes 

⋅  Objectiu: Sensibilitzar als infants i a la ciutadania en general 

⋅  Nombre d’activitats fetes: 10 

⋅  Valoració de l’activitat:   

⋅  Punts forts: La presència a la ciutadania s’ha establert com un hàbit, i ha promogut que la 

població tingués present que l’entitat continua treballant per les famílies i malalts d’Alzheimer.  

⋅  Punts febles: Poques persones han demanat informació per aquest canal  

⋅  A millorar: Ubicar les parades en activitats i festes de la localitat, per aconseguir més 

afluènça de gent.  

 

2.3.3. Conferència informativa teatralitzada “Sexe de cine” 

● Data: 30 de gener 2017 

● Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès  

● Agència organitzadora: INCiTE (Instituto de Ciencia y Teatro)  

● Professional: Susana Eva Martínez, Dra en Bioquímica i Biologia Mol·lecular amb una 

trajectòria de més de 15 anys com a investigadora i docent en l’àmbit de les ciències en 

prestigioses universitats a escala mundial. 

● Nombre de persones assistents: 19 

● Objectiu: Explicar els processos de l’amor, afecte i sexe, alhora difondre el paradigma de la 

sexualitat en la gent gran i en les persones amb la malaltia d’Alzheimer 

● Oberta a la ciutadania 

Comentario [1]: A omplir 
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● Difusió: online: web, Facebook 

via telemàtica: butlletí 

localitat: Tot Sant Cugat, serveis socials, cartells a centres cívics, de salut, i Centres 

Terapèutic de la Creu Roja (Sant Cugat, La Floresta, Valldoreix, Santa Perpètua de 

Mogoda) 

● Finançament: a càrrec de la Federació catalana d’Associacions de Familiars de malalts 

d’Alzheimer (FAFAC) 

● Avaluació:  

 

Avaluació quantitativa 

Assistència: En aquest tipus d’activitats s’estima l’assistència de 15-25 persones. Respecte aquests 

barems, el nombre d’assistents va ser l’esperat.   

 

Avaluació qualitativa 

Punts forts: Poder abordar i posar sobre la taula un dels temes que genera més tabú sobretot a 

l’etapa de la gent gran. Fer parlar. Aportar informació sobre la matèria i, a través d’ella, donar una 

mirada de naturalitat.  

Punts dèbils: No s’estableix cap punt feble  

A millorar: No es valora res a millorar 
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2.4. ÀREA LÚDICA 

 

⋅  Perfil dels destinataris: familiars, persones cuidadores, persones afectades, cuidadors i 

cuidadores professionals, i totes aquelles persones que tenen sensibilitat cap a les demències.  

⋅  Objectiu marcat: Entretenir i fer gaudir a tota la família, o les persones cuidadores per generar 

vincles i promocionar altres maneres de relacionar-se. 

⋅  Finançament de les activitats: Ajuntament de Sant Cugat i Recursos propis.  

  

Tot i que durant el curs, el tema principal que tractem són les experiències del cuidar, des de 

l’Entitat remarquem la importància de mantenir i generar espais d’oci i lleure, que proporcionin 

una altra manera de relacionar-se, en alguns casos, diferent de la que havia estat fins ara. Oferim 

un espai per a enfortir les relacions entre els afectats i els familiars i que s’ho puguin passar bé. El 

nostre propòsit és generar un ambient lúdic i amè on les famílies gaudeixin de la trobada.    

Divulgació  

⋅  Correu electrònic 

⋅  Pàgina web 

⋅  Butlletí mensual a Serveis Socials, Ajuntaments del Vallès, AFAs de Catalunya, Taula de malalties 

Neurològiques i Càncer, persones que han fet un primer contacte, i socis de l’Entitat 

⋅  Xarxa social Facebook (193 amics) 

⋅  Es comenta als espais de treball de les persones cuidadores, com són al GAMs, a les entrevistes 

individuals i a l’Espai Respir 

⋅  A través de les reunions de la Taula de Malalties Neurològiques i Càncer 

⋅  Mitjans de comunicació: TOT Sant Cugat , ràdio. 

⋅  Difusió a entitats vinculades i Administracions públiques.  

 

2.4.1. Trobades familiars: “Et ve de gust un cafè?”  

 

⋅  Activitat: Trobada per a fer un cafè, gaudint de la companyia d’altres familiars i afectats.  

⋅  Data:  15 gener, 12 febrer 11 de març i 11 d’abril 2017 

⋅  Periodicitat: mensual, 2n diumenge de mes. 

⋅  Lloc: Punt de trobada, Oficina de Turisme de Sant Cugat del Vallès 

⋅  Objectiu: Crear un espai de trobada pels ciudadors i afectats, on puguin desconnectar, i 

passar una estona agradable amb el seu familiar. Alleugerar la conversa que a vegades 

desencadena la malaltia, quan una vegada i un altre repeteixen les mateixes històries i 

preguntes.  
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⋅  Durada: 2h 

⋅  Professionals: 2, 1 auxiliar d’infermeria i 1 estudiant d’Educació Social  

⋅  LListat d’assistència:   

gener febrer març abril 

2 3 3 3 

 

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: Obrir una xarxa lúdica on els familiars s’hi puguin relacionar d’una altra 

manera, i ho puguin compartir amb altres familiars 

⋅  Punts febles: Van deixar d’assistir familiars 

⋅  A millorar: Replantejar l’activitat. Donat que les famílies usuàries d’aquest servei son molt 

poquetes tal com s’observa en l’enquesta  es planteja transformar les trobades familiars per 

fer activitats lúdiques a la residència. Després de reunir-nos amb les residències de Sant Cugat 

oferim una activitat que els familiars els hi sigui de més interès i obri portes a les famílies 

perquè coneguin una mica més de prop les residències, activitats que fan, espais.... 

2.4.2. Trobada familiar en col·laboració amb residències  

 

⋅  Activitat: Trobada lúdica en residències, festes, balls, teatre, música en directe i pica-pica  

⋅  Data:  11 d’abril, 1 de maig, 30 juliol, 18 desembre 2017 

⋅  Periodicitat :A convenir   

⋅  Lloc:  les residències: Sant Salvador, Santa Rosa i Cugat Natura 

⋅  Objectiu: Apropar a les famílies al funcionament i l’activitat qui hi ha a les residències, 

passar una bona estona amb la persona afectada i amb altres familiars que estiguin a la 

mateixa situació. Establir un pont amb les residències, on ambdues aportin part de la seva 

tasca en benefici de les famílies de persones amb la malaltia d’Alzheiemer.  

⋅  Durada: 2 h 

⋅  Professionals: 2, 1 auxiliar d’infermeria i la presidenta de l’Entitat  

⋅  LListat d’assistència:   

           abril maig juliol desembre 

4 14 19 13 

 

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: Les famílies puguin veure des d’una mica més aprop el funcionament de les 

residències, les instal·lacions i les activitats que es fan. Trencar l’estigma negatiu que podia 

sorgir de les residències abans.   

⋅  Punts febles: cap    

⋅  A millorar: treball amb les residències, connexió amb totes. 

2.4.3. Festa final de curs: Festa per amics i socis d’AFA 
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⋅  Activitat: Dinàmica de grup per expressar la vivència del passat adjudicant un adjectiu a 

un dels objectes col·locats al centre del grup. Activitats lúdiques de gimnàstica, Pica-pica i 

sorteig de la samarreta del Barça.  

⋅  Data:  28 juliol 2017 

⋅  Lloc: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

⋅  Objectiu: Generar cohesió de grup entre ells i les famílies, tenir un espai diafen de festa i 

diversió, promoure activitats diferents del dia a dia entre qui cuida i qui és cuidat. Fomentar 

les relacions i donar a conèixer als familiars entre ells, aportant i escoltant les diferents 

emocions i records que evocava cada objecte.  Fomentar la relació intergeneracional.  

⋅  Durada: 3h 

⋅  Número de persones assistents: 24 

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: El gran número d’assistents, i la dinàmica participativa que es va generar. El 

foment de la relació i cohesió entre els familiars. La relació entre cuidat i cuidador també es 

veia afavorida. Els assistents van manifestar estar molt a gust..  

⋅  Punts febles: cap 

⋅  A millorar: l’espai. El pica-pica el vam acabar fent al vestíbul de consergeria e la Casa de 

Cultura. 

2.4.4. Festa de Nadal  

⋅  Data:  22 de desembre 2017 

⋅  Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès. 

⋅  Activitat: Veure un vídeo resum de totes les activitats que s’havien fet durant el curs, fer 

cagar el tió i un pica-pica. 

⋅  trobada per a fomentar la relació entre les tres diferents generacions. 

⋅  Objectiu: Generar cohesió de grup entre ells i les famílies, tenir un espai diafen de festa i 

diversió, promoure activitats diferents del dia a dia entre qui cuida i qui és cuidat. Fomentar 

les relacions i donar a conèixer als familiars entre ells, aportant i escoltant les diferentes 

emocions i records que evocava cada objecte.  Fomentar la relació intergeneracional.  

⋅  Número de persones assistents: 29 persones 

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: La massiva participació, la bona acollida de la gent i el moment distés que es 

va viure. La invitació dels usuaris a altres persones del seu entorn a venir a l’activitat. La xarxa i 

vincle que es crea per part dels familiars.  

⋅  Punts febles: buscar més suport per fer el muntatge de la festa , la preparació. 

⋅  A millorar: cap 

2.4.5. Tastets  monogràfics 

⋅  Data:  28 octubre, 29 novembre, 18 desembre 2017 

⋅  Localitat: Sant Cugat del Vallès. 

⋅  Activitat: activitats en grup sobre marxa nòrdica, ioga i/o balls de saló.  

⋅  Objectiu: Promoure l’activitat entre les persones que cuiden, obrir altres temes que no es 

redueixin exclusivament a la cura i la malaltia, promoure relacions entre els propis cuidadors.  

⋅  Avaluació:  
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⋅  L’avaluació es descriu a la memòria anual de la Taula de malalties Neurològiques i càncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ÀREA DE PRESÈNCIA SOCIAL 

 

⋅  Objectiu: Fer conèixer l’Associació a la ciutadania i fer extensiva la veu dels socis. 

⋅  Perfil de la població: persones que es trobin en disposició de necessitar de suport durant la 
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cura. 

⋅  Finançament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, CEAFA i fons propis. 

 

 

2.5.1. Programa Dia Mundial de l’Alzheimer 

 
Des de la importància de fer present i de generar sensibilitat cap a la malaltia d’Alzheimer a nivell 

mundial, es dedica un espai per a la memòria de la malaltia. El 21 de setembre es recorda  la lluita 

dels laboratoris i universitats amb la intenció de fer front a la malaltia, a les Institucions que 

treballen per a millorar la qualitat de vida dels afectat, i sobretot, a tots a aquells que han de 

conviure amb ella i als que dediquen el seu temps i esforç a tenir-ne cura.  

El dia Mundial de l’Alzheimer d’enguany, es van programar diversos actes: 

⋅  Tómbola Solidària, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Gimcana Familiar, Sant Cugat del Vallès  

⋅  Xerrada: La malaltia d’Alzheimer a través de la vivència personal: comportaments, 

emocions i novetats, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Estand a El Corte Inglés, Sabadell 

⋅  Estant a la Fira de la Gent Gran, Santa Perpètua de Mogoda 

⋅  Xerrada Eines i estratègies: el que has de saber sobre la malaltia d’Alzheimer, Santa 

Perpètua de Mogoda 

⋅  Xerrada Eines i estratègies: el que has de saber sobre la malaltia d’Alzheimer, Rubí 

⋅  Estand a la festa de Valldoreix  

 

2.5.1.1. Tómbola Solidària 

⋅  Data: 16 de setembre de 2017 

⋅  Localitat: Pl. Octavià, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Horari de l’activitat: 10h a 19h 

⋅  Personal voluntari: 18 persones 

⋅  Objectiu: Recaptar fons per continuar amb les activitats de l’Entitat i ampliar projectes, 

fer visible que significa tenir una persona amb Alzheimer a la família i el que comporta, fer 

divulgació de les activitats al voltant del Dia Mundial de l’Alzheimer i donar informació 

sobre els serveis que ofereix l’Entitat.  Aconseguir fons per l’entitat per tal de dur a terme 

els projectes proposats. 

⋅  Col·lectiu al que es refereix: ciutadania en general  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: Marcar un referent com a activitat del dia Mundial de l’Alzheimer a la 

localitat, l’activitat s’associa a l’Entitat, ajuda a tenir present l’Entitat entre els ciutadans, 

mostra que continuem treballant per les famílies i la malaltia, i és una manera 

d’aconseguir fons propis.    

⋅  Punts febles: La quantitat d’hores destinades a l’activitat.  
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⋅  A millorar: Buscar la manera d’arribar a empreses, comerços i entitats que ens faci és fàcil 

la consecució de regals per la tómbola i aconseguir més voluntariat per reduir el temps 

invertit 

2.5.1.2. Gimcana Familiar   

⋅  Data: 17 de setembre de 2017 

⋅  Localitat: Plaça de l’Om, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Horari de l’activitat: 10h a 14h 

⋅  Objectiu: Sensibilitzar als nens i nenes sobre la malaltia i els seus efectes. Explicar com es 

pot sentir una persona amb la malaltia i ells que poden fer per acollir-los millor. Aportar 

valors que poden ajudar i  naturalitzar la malaltia.  

⋅  Col·lectiu al que es refereix: als nens i nenes, i a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió:  Fan la gincama 18 equips i hi partcipen 38 nens i nenes més un adult com a 

mínim per grip. 

⋅  Enguany es va introduïr la tómbola infantil. Es tractava de pescar el seu regal- Va ser tot 

un èxit, gaiebé no van quedar regals . I tots sortien amb la bossa de regal i unes 

informacions sobre la malaltia de l’Alzheimer. 

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: La resposta positiva dels nens i nenes participants, la varietat i el número 

d’activitats i els valors que aquestes transmeten 

⋅  Punts febles: La difusió. cal arribar a més infants. 

⋅  A millorar: Si millorem la difusió ens cal més proves i persones voluntaries. En aquesta van 

participar 9 persones voluntàries. 

2.5.1.3. Xerrada: La malaltia d’Alzheimer a través de la vivència personal: 

comportaments, emocions i novetats.  

 

⋅  Data: 21 setembre de 2017 

⋅  Localitat: Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Horari de l’activitat: 18 h - 19.30 h  

⋅  Activitat: xerrada de divulgació, formació, reflexió i sensibilització  

⋅  Objectiu: Apropar la veu d’experts a la matèria oferint nova informació en relació a la 

malaltia i aspectes que promoguin el coneixement, les últimes novetats, l’explicació de 

aspectes més vulnerables dins de la malaltia i la reflexió d’aquesta 

⋅  Col·lectiu al que es dirigeix: Persones cuidadores i a la ciutadania en general   

⋅  Organitza: AFA-VO 

⋅  Quantitat de persones participants: 34 assistents  

⋅  Avaluació:  

⋅  Quantitativa: 

⋅  Assistència: correcte. Per aquest tipus d’actes s’espera entre 40-50 persones.  

⋅  Enquestes de satisfacció: contestades 15 de 34 assistents 
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Valors mostren com a punts positius el continguts, l’interés i el grau en el que es hi ha 

estat d’utilitat i valoren pitjor les qüestions organitzatives i de format. Totes les mitjes de 

puntuacions es mostren al voltant del 4 sobre 5. 

⋅  Qualitativa: 

⋅  Punts forts: que vingui a exposar el seu punt de vista una persona externa a l’Entitat, que 

es doni un espai a la malaltia i que se’n parli, tractar molts temes que engloben a la 

malaltia, fer-la visible a la ciutadania 

⋅  Punts febles: ens esperàvem una exposició més vivencial 

⋅  A millorar: més coordinació per conèixer com es desenvoluparà la xerrada. 

  2.5.1.4. Estand a el Corte Inglés  

⋅  Data: 22 setembre de 2017 

⋅  Localitat: El Corte Inglés, Sabadell   

⋅  Horari de l’activitat: 10 h - 18 h  

⋅  Activitat: Estand dins el recinte de El Corte Inglés 

⋅  Objectiu: Fer divulgació de les activitats i serveis que dóna l’Entitat a la població de 

Sabadell, fer difusió de la malaltia i els seus efectes.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió:  6  persones se’ls hi va informar  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts Forts: Apropar-nos a altres localitats de la comarca, el lloc era visible i de pas. 

Poques possibilitats per captar l’atenció dels visitants al Corte Inglès (venia tancat des de 

la Confederació d’AFAs)   

⋅  Punts Febles: S’hi va apropar poca gent, on estàvem col.locats era un lloc de pas. Tampoc 

podíem tenir materials propis d’AFA VO, només els tríptics informatius això va dificultar 

molt que la gent que va a comprar volgués parar per parlar de l’Alzheimer. La població ja 

compte amb una Entitat -AVAN- que treballa amb demències que i actua a la localitat de 

Sabadell 

⋅  A millorar:  Analitzar, quan ens fan propostes col.lectives des de la Confederació o 

Federació, l’impacte per la nostra entitat, pel col.lectiu d’AFAS i per la població a qui va 

destinada. 
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2.5.1.5. Estand a la Fira de la Gent Gran  

⋅  Data: 21 setembre de 2017 

⋅  Localitat: Passeig la Florida, Santa Perpètua de Mogoda 

⋅  Horari de l’activitat: 11 h - 13 h  

⋅  Activitat: Estand al carrer durant la setmana de la Fira de la Gent gran 

⋅  Objectiu: Informar sobre la xerrada que s’organitzarà en el dia mundial de l’Alzheimer, de 

l’obertura d’un nou espai que s’obre a Santa Perpètua de Mogoda, i fer divulgació de la 

malaltia i els seus efectes.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 5 persones se’ls hi va informar  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts Forts: Fer servir l’activitat com a punt fort de difusió, gran zona de pas, es va 

establir contacte amb forces persones, ser visible a la localitat que hi ha un punt de suport 

per les famílies.  

⋅  Punts Febles: cap 

⋅  A millorar: res 

 2.5.1.6. Xerrada: “Eines i estratègies: el que has de saber sobre la malaltia 

d’Alzheimer”   

⋅  Data: 27 setembre de 2017 

⋅  Localitat: Centre Cívic el Vapor, Santa Perpètua de Mogoda 

⋅  Horari de l’activitat: 18 h - 19.30 h  

⋅  Activitat: Xerrada informativa sobre aspectes de la malaltia d’Alzheimer i sobre l’impacte 

a la família 

⋅  Objectiu: Informar sobre el que implica la demència, ficar en prevenció el que és 

important que tingui en compte la família i aspecte que poden millorar la seva 

convivència. Fer difusió d’un nou punt de suport a la localitat i establir el començament 

de xarxa entre persones que s’hi troben en la mateixa situació.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: familiars i a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 32 assistents 

⋅  Avaluació:  

⋅  Quantitatiu: 

⋅  Assistents: Molt bé, El número d’assistents va superar a les previsions.  

⋅  Qualitatiu:  

⋅  Punts Forts: Apropar informació i aspectes a valorar a la població de Santa Perpètua de 

Mogoda, poder reunir a persones que es troben en situació de cuidar a persones amb 

demència, punt de difusió per a explicar la nova obertura d’un espai  de suport i 

informació a les famílies.  

⋅  Punts Febles: la capacitat de comunicar-ho 

⋅  A millorar: Millorar els aspectes comunicatius 

 2.5.1.7. Xerrada: “Eines i estratègies: el que has de saber sobre la malaltia 

d’Alzheimer”   

⋅  Data: 28 setembre de 2017 
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⋅  Localitat: Auditori I+D, Rubí 

⋅  Horari de l’activitat: 18 h - 19.30 h  

⋅  Activitat: Xerrada informativa sobre aspectes de la malaltia d’Alzheimer i sobre l’impacte 

a la família 

⋅  Objectiu: Informar sobre el que implica la demència, ficar en prevenció el que és 

important que tingui en compte la família i aspecte que poden millorar la seva 

convivència. Crear un primer contacte per si més endavant es planteja obrir una altra 

delegació.  

⋅  Col·lectiu al que es refereix: familiars i a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 7 assistents 

⋅  Avaluació 

⋅  Quantitatiu: 

⋅  Assistents: Poca participació pel que s’espera en aquest tipus d’actes  

⋅  Qualitatiu:  

⋅  Punts Forts: Apropar informació i aspectes a valorar a la població de Rubí, poder reunir a 

persones que es troben en situació de cuidar a persones amb demència i poca 

organització (entitat encarregada: Ajuntament de Rubí) 

⋅  Punts Febles: la poca assistència. Manca de coordinació entre departaments donat que es 

feia una xerrada parel.lela sobre Alzheimer a la Biblioteca de Rubí..  

⋅  A millorar: Més coordinació 

 2.5.1.8. Estand a la festa de Valldoreix   

⋅  Data: 16 setembre de 2017 

⋅  Localitat: Valldoreix 

⋅  Horari de l’activitat: 11h - 15 h  

⋅  Activitat: Estand informatiu i de difusió sobre les activitats pel dia Mundial de l’Alzheimer 

i aquelles que es duen durant la resta de l’any.   

⋅  Objectiu: Donar informació sobre les activitats que es faran pel dia Mundial de 

l’Alzheimer i aquelles es es fan la resta de l’any.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 14 persones que se’ls hi va informar  

⋅  Avaluació:   

⋅  Punts Forts: Apropar la informació a la ciutadania de Valldoreix 

⋅  Punts Febles: Disposar de poques persones voluntàries perquè l’hem previst molt aprop 

de la data a fer-se i ho fet una sola persona. 

⋅  A millorar:  Planificar-ho amb més anticipació. 

2.5.2. Mercat de 2a Mà  

⋅  Dates: 12 març, 6 maig, 14 maig 2017 

⋅  Localitats: Sant Cugat del Vallès, La Floresta, Valldoreix 

⋅  Horari:  de 10 h. a 15 h. 

⋅  Objectiu: Recordar a la ciutadania que l’Entitat continua treballant per als afectats i les 

seves famílies. Recaptar fons. 

⋅  Col·lectiu al que es refereix: a la ciutadania en general  
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⋅  Repercussió: es dóna informació entre 5.8  persones a cada Mercat de 2a mà  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: fer visible que es continua treballant per les famílies 

⋅  Punts febles: s’apropa poca gent a preguntar Poc rendible per les hores dedicades. 

⋅  A millorar: ubicar-les durant les activitats que facin a les localitats per aconseguir més 

afluència de gent.  

2.5.3. Sant Jordi: Una rosa d’AFA per Sant Jordi  

⋅  Data: 23 abril 2017 

⋅  Localitats: Sant Cugat del Vallès 

⋅  Horari: 9 h - 21 h  

⋅  Objectiu: Recordar a la ciutadania que l’Entitat continua treballant per als afectats i les 

seves famílies. Recaptar econòmicament.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: a la ciutadania en general 

⋅  Nombre de voluntaris: 10 voluntaris  

⋅  Repercussió: es va informar a 11 persones   

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: Molta gent s’hi va apropar, bona localització de la parada, molta repercussió 

al poble en general. Es va recollir una xifra important de diners.  

⋅  Vam acceptar la col.laboració d’uns estudiants venen roses a la Rbla Ribatallada 

⋅  Punts febles: cal valorar més l’oferiment , en aquest cas d’estudiants. 

⋅  A millorar: res  

2.5.4. Mercats d’artesania  

 

⋅  Dates: 03-04-05 gener 2017 

⋅  Localitat: Plaça Quatre Cantons, Sant Cugat del Vallès 

⋅  Horari: 9 h - 19 h  

⋅  Objectiu: Recordar a la ciutadania que l’Entitat continua treballant per als afectats i les 

seves famílies. Recaptar econòmicament.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: a la ciutadania en general  

⋅  Repercussió:  9 persones se’ls hi dóna informació   

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: fer visible que es continua treballant per les famílies. Les aportacions de les 

persones voluntàries fent unes precioses manualitats per vendre en aquesta data. 

⋅  La participació a la parada de persones voluntàries per vendre i fer difusió d’AFA VO. 

⋅  Punts febles: la coordinació de tots els participants. 

⋅  A millorar: Fer crida  de persones voluntàries que vulguin aportar la seva artesania en 

benefici a l’Entitat i fer la coordinació de matrials i preus. 

⋅   

⋅  2.5.5. Fira de Sant Francesc: Jornada per conèixer i gaudir del barri! 

⋅  Data: 13 maig 2017 

⋅  Horari: 10 h - 14 h  

⋅  Localitat: Barri de Sant Francesc, Sant Cugat del Vallès 
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⋅  Objectiu: Recordar les entitats que hi treballen per a les diferents malalties que són 

objectiu de la Taula de Malalties Neurològiques i Càncer, i fer difusió d’informació tant 

per a explicar les diferents malalties com de les activitats que es dirigeixen per aquest 

col·lectiu.  

⋅  Localitat: Sant Cugat del Vallès 

⋅  Col·lectiu al que es dirigeix: A la ciutadania en general   

⋅  Organitza: Xarxa Monestir Sant Francesc. Es participa com a Taula de malaties 

neurològiques 

⋅  Avaluació: l’avaluació de l’activitat queda recollida a la memòria de la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer 

 

2.5.6. Tómbola Solidària a Rubí 

 

⋅  Data: 2 desembre 2017 

⋅  Localitat: Rubí  

⋅  Horari: 10 h - 17 h  

⋅  Objectiu: Recaptar fons per continuar amb les activitats de l’Entitat i ampliar projectes, 

fer un primer contacte amb la ciutat, fer visible el nom de la malaltia per viure-la 

obertament , fer divulgació de l’Alzheimer i donar informació sobre els serveis que ofereix 

l’Entitat.   

⋅  Col·lectiu al que es refereix: ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 7 persones se’ls hi va aportar informació directe i forces participant en la 

tómbola. 

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: fer un primer contacte amb la ciutat, fer-nos conèixer i fer divulgació de les 

activitats que es promouen des de l’Entitat. Liquidar els regals sobrants de la Tómbola de 

setembre. Mes organització que a la primera que vam participar i per nosaltres menys 

temps de preparació perquè sabíem molt clarament que hi aportàvem   

⋅  Punts febles: A millorar la difusió 

⋅  A millorar: l’espai era molt acollidor però poc freqüentat  per la població 

2.5.7. Fira de Santa Llúcia Les Planes 

 

⋅  Data: 11 desembre 2017 

⋅  Localitat: Les Planes 

⋅  Horari: 10h. a 17 h. 

⋅  Objectiu: Apropar l’entitat als barris.Recordar a la ciutadania que l’Entitat continua 

treballant per als afectats i les seves famílies. Recaptar fons econòmics. 

⋅  Col·lectiu al que es refereix: ciutadania en general  

⋅  Repercussió:  6. persones se’ls hi va aportar informació directe i forces es van acostar a la 

paradeta comprar o mirar.  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: recordar a la gent que l’Entitat continua treballant pels malalts i les seves 

famílies. S’hi va apropar molta gent. Es van fer bona recapta de diners. 
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⋅  Una ambient molt agradable. 

⋅  Punts febles: la baixa temperatura. 

⋅  A millorar: res 

2.5.8. Fira de Santa Llúcia Santa Perpètua de Mogoda 

 

⋅  Data: 2 desembre 2017 

⋅  Localitat: Santa Perpètua de Mogoda 

⋅  Horari: 10 h - 14 h  

⋅  Objectiu: Fer saber a la gent que hi ha un nou punt d’informació i suport per a les famílies 

de la localitat. 

⋅  Col·lectiu al que es refereix: ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 3 persones se’ls hi van informar sobre la malaltia i en el que consistia el 

servei.  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: Zona on estava ubicada la carpa 

⋅  Punts febles: La població s’acostava més a estants per articles nadalencs o manualitats. 

Poca gent s’hi va acostar a la parada.  

⋅  A millorar: Venta de material artesanal, fer proposta original i animosa per a fer participar 

als ciutadans o enfocar el treball a altres activitats que tinguin més repercussió a la 

ciutadania.  

2.5.9. Mercat de Valldoreix 

 

⋅  Data: 6 desembre 2017 

⋅  Localitat: Valldoreix 

⋅  Horari: 10 h - 14 h 

⋅  Objectiu: Fer difusió de les activitats de l’Entitat i saber saber que hi continuem treballant 

⋅  Col·lectiu al que es refereix: ciutadania en general  

⋅  Repercussió: 2 persones se’ls hi va informar sobre les activitats de l’Entitat.  

⋅  Avaluació:  

⋅  Punts forts: Zona on estava ubicada la carpa, zona de pas, bon clima.  

⋅  Punts febles: Poc interès de la ciutadania en el productes que s’hi posen a la venda, la 

difusió de les activitats es fa a un número petit de persones.  

⋅  A millorar: valorar l’impacte i el treball posat a l’activitat. Ubicar-ho a altres dates més 

senyalades o s’hi puguin posar a la venda objectes fets pels propis malalts o simpatitzants 

de l’Entitat.  

2.5.11. Festa de la Tardor 

 

⋅  Data: 29 d’octubre de 2017 

⋅  Objectiu: Recordar a la ciutadania les Entitats que formen part de la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer, continuem treballant fent front als efectes que comporten les 

malalties que són objectiu.   

⋅  Localitat: Sant Cugat del Vallès 

⋅  Col·lectiu al que es dirigeix: A la ciutadania en general   
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⋅  Organitza: Taula de Malalties Neurològiques i Càncer  

⋅  Avaluació: Enguany la participació la vam fer en un  espai, plaça del Rei, gairebé per 

nosaltres amb activitats que amenitzessin la població per tal que aquesta s’acostés a la 

taula. 

⋅  A les activitat hi van participar moltes persones. A la taula a demanar informació poca 

gent. 

⋅  L’avaluació de l’activitat queda recollida a la memòria de la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. FONTS DE DIFUSIÓ  

 

- Objectiu:  

- Fer difusió de properes activitats 

- Donar a conèixer les activitats que durant el dia a dia 

- Apropar a la ciutadania l’activitat que fan persones malaltes i familiars  

- Sensibilitzar sobre la malaltia 

 

- Valoració a partir de: 

- Enquestes de satisfacció  

- Entrevistes individuals 

 

2.6.1.  Publicació d’articles en la premsa local “TOT Sant Cugat” 

 

⋅  Activitat: Publicació d’articles 

⋅  Número d’articles publicats: 50 articles 

⋅  Data: 1 de gener al 31 de desembre 2017 

⋅  Periodicitat: Setmanal  

⋅  Localitat: Sant Cugat del Vallès 

⋅  Objectiu: Sensibilitzar a la ciutadania, compartir informació útil per a la persona cuidadora 

o les persones de l’entorn, informar sobre noticies d’actualitat relacionada amb les demències, 
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fer ús com a mitja de difusió per a  fer arribar  a la ciutadania les activitats que es van duent, i 

fer presència social.  

⋅  Divulgació: revista TOT Sant Cugat. (22.550 exemplars de tirada) 

⋅  Finançament: sense cost 

 

2.6.2. Pàgina web 

 

⋅  Activitat: publicació de notícies i calendari en xarxa 

⋅  Objectiu: fer arribar les activitats i serveis que es duent a terme a la ciutadania 

⋅  Nom de la pàgina: www.afavalles.com 

 

2.6.3. Pàgina Facebook 

 

⋅  Activitat: publicació de fotogràfies d’activitats fetes  

⋅  Objectiu: Apropar a la ciutadania l’activitat que fan persones malaltes i familiars, i 

sensibilitzar sobre la malaltia 

⋅  Nom de la pàgina:  Associació Familiars Alzheimer 

⋅  Amistats: 132 amics 

 

2.6.4. Instagram 

 

⋅  Activitat: publicació de fotogràfies d’activitats fetes  

⋅  Objectiu: apropar a la ciutadania l’activitat que fan persones malaltes i familiars, i 

sensibilitzar sobre la malaltia 

⋅  Nom de la pàgina:  Associació Familiars Alzheimer 

⋅  Actualització  setmanal 

⋅  Seguidors: 259 seguidors 

Quan fem actes, tertúlies , xerrades, tallers hi ha una pregunta sobre els canals de difusió. 

Aquesta és la resposta 

 

% d’assistents 
que contesten 
l’enquesta 

% d’assistents 
que contesten 
l’apartat de 
difusió 

 
Canals de difusió 

TOT Cartell Boca-
Boca 

e-mail web Butlletí Altres 

77,30% 100% 8,8% 0% 14,7% 29,4% 3% 41,2% 3% 

  

Interpretació:  

Un nombre alt d’assistents contesta l’apartat de difusió a les enquestes d’avaluació. 

Segons els resultats durant el 2017 el canal més gran de difusió és el butlletí mensual i el 

correu electrònic. No funcionen com a tal el cartell i, en menor mesura, la web.  

 

 

http://www.afavalles.com/
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