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AGENDA SANT CUGAT DEL VALLÈS 

………………………………………………………..……………….................. 

MENJA NOUS CONTRA L’ALZHEIMER 

Recentment, la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària i l’AFA-VO 

(Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Vallès Occidental) 

hem arribat a un acord de col·laboració per impulsar i difondre la 

campanya “Menja nous contra l’Alzheimer, menja nous solidàries!”. 

Segons investigacions mèdiques, menjar nous ajuda a prevenir les 

malalties neurodegeneratives. 

Podeu adquirir bosses d’1 kg de nous per només 6 €. També podeu fer 

una petició de comanda per correu electrònic (info@afavalles.com) o 

trucant al telèfon 656671227. 

TALLERS DE MEMÒRIA: 2 TIPUS 
 

 

1 Taller de memòria en format digital: “Guttmann, 
NeuroPersonalTrainer” 

 
Una plataforma digital que permet realitzar exercicis per a la 

memòria individualment i amb una planificació d'activitats 

totalment personalitzada. Aquesta eina està pensada per a la 

prevenció i com a tractament no farmacològic. En poden 

gaudir tant persones amb alguna pèrdua de memòria 

associada a l'envelliment com persones que tinguin alguna 

demència en estadi lleu o moderat. 

 
Per iniciar el taller es farà una valoració inicial de les 
capacitats. Preu: 25 €/mes o 300 €/anuals. 

Taller de memòria en format analògic 

 
Consisteix en exercicis agrupats en un dossier 

que s’entregarà a principis del trimestre i el 

suport d’una psicòloga per contrastar 

resultats, veure dificultats i posar en comú la 

feina feta. Del 18 de gener al 26 de març. Hi 

ha dos punts de recollida del material: Casa 

de Cultura (carrer Castellví, 8, a Sant Cugat 

del Vallès) o Can Jofresa (carrer d'Igualada, 8, 

a Terrassa). Preu: 36 €/trimestre. El 

cobrament es farà a principis del trimestre. 

 

TALLER “Endinsant-nos en el món de les emocions” 
 

Dirigit a la prevenció de la salut mental a través de la gestió emocional. Durada del taller: 10 
sessions (Escollir entre itinerari del dimecres o dijous). Preu 40€ 

 
Horari del Dimecres: de 17h a 18h els dies 20 i 27 de gener, 3, 10, 17, 24 de febrer, 10, 17 i 24 
de març i 7 d’abril. 

 
Horari del Dijous: d’11h a 12h els dies 21 i 28 de gener, 4, 11, 18 i 25 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de 

 
Podeu realitzar el pagament per la Caixa ES57 2100 4547 2522 0011 0343. Al concepte feu constar el nom i 
cognom i Taller gestió emocional. O, presencialment en el despatx. 
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Sant Cugat del Vallès 
 

93 589 13 82 

Horari d’atenció: 

dimarts de 10 a 13 h i 

dijous de 10 a 13 h 

CASA DE CULTURA 

C/ Castellví, núm. 8 

DIVULGACIÓ 

SENSIBILITZACIÓ 

XARXA SOCIAL 

SUPORT 

XERRADES 

FORMATIVES 

ASSESSORAMENT 



 
 

ENTREVISTA 
 
 

Mari- Faci'ns una breu presentació de com es veu vostè? Qui és? 

 

Aurora- Em sento com una infermera que porto tota la gestió de casa de la meva mare, ja que el meu pare i 

el meu germà també necessiten ajuda. He hagut d'aprendre-ho tot de cop i gràcies a les infermeres i les 

assistentes socials he après a fer passos que jo no sabia fer. Me’n sento molt orgullosa. 

 

Mari- La seva mare té la malaltia d'Alzheimer. Com la hi van diagnosticar? Va costar saber què li passava? 

Quins símptomes o fets van portar a la detecció de la malaltia? 

 

Aurora-  Va començar repetint molt les coses. Se li oblidava tot i tenia canvis d'humor dràstics. Per no res es 

posava a plorar. Llavors vaig anar al CAP, els ho vaig explicar tot i li van diagnosticar Parkinson amb 

demència. No em va costar interpretar el que estava passant perquè els metges m'han guiat molt, perquè 

jo soc una persona que quan veig un problema de seguida vaig al metge de capçalera i m'informo ràpid de qualsevol detall. 

 

Mari- Un cop va saber el diagnòstic, s'ha sentit acompanyada pels professionals de la salut? 

 

Aurora- Sí. De seguida em vaig sentir molt acompanyada. Jo els preguntava qualsevol cosa i m'indicaven el camí, em van ajudar a avançar-me als 

fets. Per exemple, ella es deixava el foc encès, li ho vaig comentar a l'assistenta social i em va solucionar el problema: li van instal·lar un detector 

de fum i gas. També li van posar el servei de Teleassistència. Em sento alleujada amb aquests serveis. També va començar a costar-li dutxar-se i 

quan ho vam comunicar a l'assistenta social de seguida ens va posar una treballadora familiar. No he tingut cap problema i em sento molt 

acompanyada, no puc dir el contrari. L'última ajuda ha estat que a més venen a netejar cada 15 dies i sento que la casa ja no em cau a sobre. Em 

sento alleujada amb tot el que es fa per ella. 

 

Mari- Ara cuida la seva mare, que té Alzheimer. Com s'ha convertit en la seva cuidadora principal? Va ser una decisió voluntària, una manera 

d’afrontar una realitat? 

 

Aurora- Va ser una decisió voluntària que vaig prendre perquè considero que els meus pares m'han ajudat molt i ara que ells em necessiten faré 

tot el possible per ells. Tinc un altre germà, però s'atabala molt amb la situació i veient la nostra mare així. Ho vaig decidir immediatament, de cor, i 

ho tornaria a fer. No ho afronto de cap manera, penso que és la vida i que és una etapa de la vida que s’ha de passar. Avui em toca a mi, demà a la 

meva filla i demà passat a la meva neta. 

 

Mari- Què li comporta a vostè tenir cura de la seva mare? Quins beneficis rep? Quines pèrdues experimenta? 

 

Aurora- M'ha comportat un canvi a la feina, ja que vaig haver de reduir la jornada laboral. Ara només treballo a les tardes, perquè la meva mare té 

demència. Vaig canviar de feina per tenir tots els matins lliures per a gestions mèdiques i per a ella. El benefici que trobo és que podem estar al 

voltant d'ella cuidant-la a casa seva i no ha de marxar a cap residència. A vegades em sento aclaparada, perquè m'agradaria tenir més comunicació 

amb ella. Trobo a faltar anar amb ella a passejar, parlar amb ella i anar a comprar juntes. 

 

Mari- Troba que hi ha prou recursos per afrontar la malaltia d'Alzheimer? 

 

Aurora- Sí. Crec que si et mous i demanes el ajuts i veuen que és veritat, que no n’abuses, tots els professionals es mouen moltíssim perquè 

puguem gaudir d'aquests recursos tan necessaris. 

 

Mari- Per acabar, expressi algun desig, algun consell, alguna cosa que creu que fa la cura més suportable i agradable. 

 

Aurora- Un bon consell és comptar fins a 10 quan ens sentim estressats. A mi em va bé pensar que la meva mare hauria tingut la mateixa paciència 

amb mi. 

Amb el nou any iniciem en el nostre butlletí mensual un apartat d'entrevistes amb l'objectiu de conèixer de 
més a prop aquelles persones que avui són cuidadores de persones dependents a causa de la malaltia de 
l'Alzheimer o una demència. Amb aquest nou apartat volem conèixer de ben a prop les seves vivències, els 
seus sentiments i les seves necessitats. Esperem que us sigui útil. 
Avui entrevistem Aurora Lopez Aguilera, cuidadora de la seva mare. 



FENT CAMÍ 

……………………………………………………. 

 
FIRA DE SANTA LLÚCIA 

El dissabte 12 de desembre. 10h a 14h 
 

FIRA DE NADAL SOLIDÀRIA AMB 

L’ALZHEIMER 
 

El  dissabte 19 de desembre. De 10h a 20 h. 

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

..………………………………….……………...................................... 
 

ESPAI RESPIR 

Els dilluns i divendres. 

De 10 h a 13 h. 

Centre Cívic Can Folguera. 

El 5 d’octubre van començar els tallers 

especialitzats i terapèutics per a persones 

amb la malaltia d’Alzheimer i altres 

demències. Aforament limitat. 

Màxim 12 persones. 

 
Inscripcions a través del telèfon 649 870 600. 

 

 

GRUP D’AJUDA MÚTUA 

Va començar l’1 d’octubre. 

El primer i el tercer dijous de cada mes. 

De 16 h a 17.30 h. 

Centre Cívic Can Folguera. 

 
És un espai de trobada per a persones cuidadores. 

Quan compartim, la vivència es porta d’una altra 

manera. 

Grups oberts. Us hi podreu inscriure trucant al 649 

870 600. 

 
 
 

ACTUALITAT 

……………………………………………………. 
 
 

ENTREVISTA: PROGRAMA “GRANS 

PERSONES GRANS” 

 

 

 

 

 
El pròxim dia 6 de gener dia de reis podreu 

veure en el programa l’entrevista a Anna 

Fitó, presidenta d’AFA 

Link Vídeo: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL 

2BNHeLWhCLEOVXW-YhfVykLlg2ShECAz 

CURTMETRATGE “SER SIN TI” 

Presentació del curtmetratge sobre l’Alzheimer “Ser 

sin ti” dirigit per Nil Codina i protagonitzat per Clara 

Segura. 
 

 
 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=zXC8 

SuG8xNw 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2BNHeLWhCLEOVXW-YhfVykLlg2ShECAz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2BNHeLWhCLEOVXW-YhfVykLlg2ShECAz
https://www.youtube.com/watch?v=zXC8SuG8xNw
https://www.youtube.com/watch?v=zXC8SuG8xNw

