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SALUTACIONS

Com a Presidenta de L´Associació de Familiars i Malats d’Alzheimer i altres
malalties neurodegeneratives de Cervera- La Segarra aprofito aquestes línies
per agrair-vos la confiança depositada en nosaltres i la col·laboració que oferiu
a l´entitat en tot moment.

Laura Carasol- Presidenta d´AFA Cervera- La Segarra

És un plaer poder-vos presentar novament tota la tasca que s´ha fet.
Aquest 2015 ens ha brindat nous reptes, pels que hem lluitat amb molta força,
dedicació i il·lusió.

Virtudes Siles- Directora del Centre de Dia Integral Josep Valls
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ORGANITZACIÓ I EQUIP HUMÀ

La base de l´organització és la comunicació. Per tant, Afa Cervera com el del Centre de Dia
Integral Josep Valls es realitzen reunions periòdiques per tal de garantir el bon traspàs de la
informació, aprofitar els recursos existents a la societat i sobretot atendre les necessitats que
sorgeixen del dia a dia.

REUNIONS JUNTA

REUNIONS JUNTA I
DIRECTORA DEL CENTRE

COMUNICACIÓ
EFECTIVA

REUNIONS EQUIP DEL CENTRE

AFA Cervera- La Segarra

Centre de Dia Integral Josep Valls
Virtudes–Directora i Educadora Social

Laura–Presidenta

Ester – Higiènic Sanitària

Lluïsa - Secretaria

Esmeralda- Psicòloga

Teresa - Tresorera

Esther – Fisioterapeuta

Vocals: Assumpta, Margarida,

Rocío- Treballadora Social i Terapeuta Ocupacional

Mercedes i Paquita.

Maria, Nerea, M. Àngels i Anna- Tècniques
d´atenció sociosanitària
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EL NOSTRE EIX

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de
les persones.

VISIÓ

VALORS
-Compromís,

Promoure l´autonomia de la

-Professionalitat,

permanència al seu entorn

-Innovació,

persona gran i la seva
habitual.

-Qualitat,

-Eficiència.

LES PERSONES i la
seva qualitat de
vida.

MODEL DE TREBALL

LES FAMÍLIES, el
nostre pilar.

AFA CERVERA- LA SEGARRA facilita , orienta, assessora i promou la investigació en relació
a la malaltia de l´Alzheimer.
I atén a les persones del Centre de Dia Integral Josep Valls, el qual és un centre
gerontològic, psicoterapèutic i de suport a la família que durant el dia cobreix les
necessitats bàsiques, terapèutiques i socials de la persona gran.
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AFA CERVERA EN XIFRES
Centre de Dia Integral Josep Valls.
Inaugurat a l´abril de 2011
9 Professionals

Total d´hores realitzades:

oluntaris

500 hores

Al final de 2015 l’associació compta amb

ocis

ressupostos

150 socis. Dels quals 90 són dones i 60
homes.

199.045,64 €
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AVTIVITATS D´AFA CERVERA

UNA MALALTIA VISIBLE PER A TOTA LA SOCIETAT...
És important que la societat conegui la malaltia. Per tal d´aconseguir una consciència
col·lectiva, des de l’Associació, promovem la sensibilització de tota la població. És per aquest
motiu que com cada any hem organitzat: la trobada familiar al monestir de Montserrat el
14 de juny, el dinar de germanor, el dia Mundial de l´Alzheimer el 21 de setembre. Cal
remarcar també, la nostra participació en el 3er sopar solidari i de proximitat el 13 de
maig, la col·laboració amb el calendari solidari dels Mossos d´Esquadra i la implicació
donant a conèixer la iniciativa de CEAFA amb “el caramelo en favor de la investigación del
Alzheimer”.

EL VALOR DE LA FORMACIÓ...
Des d´AFA Cervera promovem una formació continua i de qualitat, tant per a les
professionals del Centre de Dia, com a per a les famílies dels usuaris i per la població en
general.
Durant l´any 2015 la formació rebuda ha estat la següent:
-L´ètica en el cuidar.
-L´Estimulació multisensorial.
-Tracta’m bé.

- Aspectes ètics i legals en ella cura de la persona gran dependent.

A MÉS...
Com cada any s´ha celebrat l´assemblea General de Socis el 22 de maig per tal de posar a
l´abast la informació rellevant d´AFA.

El 22 de setembre es va dur a terme el 2n homenatge al Sr. Josep Valls.
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AFA Cervera es presenta al concurs de caràcter públic que cada quatre anys convoca el
Consell Comarcal de La Segarra amb el Projecte de Servei d´Ajuda a Domicili (SAD).
Per últim, destacar la venda de les participacions de la loteria nacional de nadal, aquest any
hem jugat amb el número 00985.
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10 ANYS D´AFA!!

Al mes de desembre de l´any 2005 es va constituir l´associació de Familiars i Malalts
d´Alzheimer i altes malalties neurodegeneratives de Cervera- La Segarra.
El primer lloc on es van desenvolupar els tallers de memòria va ser a l´Espàtula. Amb el pas
del temps el nombre d´usuaris/es va augmentar i per qüestions d´espai va ser necessari un
canvi d´ubicació. A l´octubre de 2009 ens vam traslladar a la seu de la Sagrada Família.
A l´any 2010 el Senyor Josep Valls fa donació d´un local a l´avinguda Catalunya i a l´abril
de 2011 es fa realitat el projecte del Centre de Dia Integral Josep Valls.
A més, durant l´any 2015 s’ha realitzat la 3a fase d´obres d´ampliació del Centre de Dia
Integral Josep Valls.
Per tal de divulgar els 10 anys d´AFA Cervera s´ ha fet arribar a tots els socis/es la següent
informació:

“Benvolguts/des,
Com ja sabeu el proper dia 15 de desembre de 2015 es compleix 10 anys de la creació de
l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i posterior posada en funcionament del
Centre Integral per a les persones amb dependència Josep Valls. En el seu camí han estat
moltes les dificultats que hem superat i que ara no creiem oportú fer-ne un balanç. En
canvi, si que volem fer constar que tot això ha estat possible inicialment gràcies a l’esforç i
entusiasme d’un grup de persones que tenien i que actualment tenen en comú un familiar
que pateix la malaltia d’Alzheimer.
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Agraïm amb sinceritat el suport que hem rebut tant de les Institucions públiques com de les
aportacions econòmiques dels particulars, a través de les donacions voluntàries que s’han
fet arribar, per tal de fer realitat aquest projecte tant necessari i que ara amb la vostra
solidaritat volem consolidar.
A continuació, us adjuntem un díptic on podeu veure les diferents activitats amb motiu
d’aquest aniversari. El seu desenvolupament tindrà lloc durant els mesos de desembre i
gener i finalitzaran el 5 de febrer, vigília de la Festa Major d’hivern, amb la inauguració de
l’ampliació del Centre de Dia Josep Valls.
Restem a la vostra disposició i us agrairíem molt la vostra assistència als esmentats actes,
car la vostra presència, ajudarà certament a l’enfortiment d’aquest objectiu tant
primordial.
Ben cordialment,
Laura Carasol Rosell
Presidenta”
Tríptic:
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Per celebrar els 10 anys, AFA Cervera ha programat un ventall d´activitats obertes a la
població. Moltes d´aquestes s´han dut durant el desembre de 2015 i la resta tenen la
calendarització programada entre gener i febrer de 2016.
11 de desembre de 2015- Dinar de Famílies
15 de desembre de 2015: Dia de portes obertes i xocolatada
24 de desembre de 2015: Cagatió
31 de desembre de 2015: Cap d´any
7 de gener de 2016: Obrim els regals de reis.
15 de gener de 2016: Conferència “Nous Models de Famílies”
29 de gener de 2016: Conferència teatralitzada “Més enllà de les paraules”
5 de febrer de 2016: Inauguració ampliació del Centre de Dia.
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EL CENTRE EN XIFRES

Total de Persones Ateses: 33 persones
Beneficiaris del Servei de Fisioteràpia: 45%
Beneficiaris del Servei de Psicologia: 100%
Beneficiaris del Servei de Psicoestimulació Cognitiva:
100%
Beneficiaris del Servei de transport: 59%
Beneficiaris del Servei d´àpats: 56%
Beneficiaris del projecte “Conteu amb nosaltres (SAD): 0%

Perfil d’usuaris atesos
Persones amb demència: 21

Persones menors de 65 anys: 5

Persones amb altres

Persones majors de 65 anys: 27

malalties: 12
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EL CENTRE PER ÀREES

ÀREA DE FISIOTERÀPIA

La tasca de la fisioterapeuta en el centre es basa en l’atenció individualitzada dels usuaris
que necessiten rehabilitació.
Aquesta tasca es caracteritza per una valoració inicial de l’usuari per detectar quines són
les seves necessitats, carències i afectacions físiques, i tot seguit elaborar un pla de
seguiment o un programa de tractament.
Gairebé la meitat dels usuaris del centre, un 45% aproximadament, reben atenció
individualitzada. A la resta d’usuaris se’ls va fent un seguiment per detectar qualsevol
afectació que pugui sorgir o per atendre’ls quan necessitin fisioteràpia.
Les activitats que es realitzen, principalment, en la teràpia individual són teràpia manual,
massoteràpia, termoteràpia, mobilitzacions passives, exercicis de manteniment i reforç
muscular, treball de les transferències, treball de la marxa i l’equilibri.
En la següent taula es resumeixen el nombre d’usuaris que han rebut tractament de
fisioteràpia i el nombre total de sessions que s’han realitzat per mes.
Nombre d’usuaris que han
rebut tractament

Nombre de sessions totals
realitzades per mes

Gener

9

51

Febrer

9

41

Març

9

48

Abril

11

61

Maig

10

56

Juny

10

47

Juliol

12

64

Agost

11

67
11

Setembre

11

32

Octubre

11

56

Novembre

11

59

Desembre

7

41

Per tant, podem concloure que de mitjana s’atenen 10 usuaris per mes. I que la mitjana de
sessions per mes és de 52.

ÀREA SANITÀRIA

La tasca de la responsable higiènic sanitària és portar a terme el control i el seguiment
sanitari de tots/es els usuaris del Centre.

Durant aquest any, s’han realitzat el 100% dels seguiments de les constants vitals, un 50%

d’acompanyaments mèdics al CAP de Cervera i 30% d´acompanyaments d´usuaris al servei
de logopeda.

A més, s´ha portat a terme el control de registres de Sanitat (temperatures, refrigeració,
cloració, higiene del Centre...)

En referència a la formació, la responsable higiènic sanitària ha participat al curs d´estils
de vida saludable.

ÀREA SOCIAL
El 21 de juliol de 2011 va estar aprovada la sol·licitud per a l’acreditació transitòria de
centres residencials assistits i centres de dia per a gent gran amb dret a prestació
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econòmica vinculada a servei (PEVS) d’acord amb la Llei 39/2006 de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, amb el codi:
F 21254
Durant l´any 2015 4 persones s´han beneficiat d´ aquesta prestació.

ÀREA D´ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Tasques:
1. Valoracions cognitives dels usuaris: es realitza un seguiment de l’estat cognitiu per tal de
valorar la GDS i realitzar una programació adequada de les teràpies cognitives.
2. Seguiment psicològic individual: es realitza un seguiment psicològic de tots els usuaris,
però es realitza un seguiment setmanal d’aquells usuaris que ho requereixen, donat que
tenen un diagnòstic psiquiàtric associat o alguna altra circumstància que ho requereixi.
3. Entrevistes familiars: es realitzen entrevistes amb els familiars que ho sol·licitin o bé que
la psicòloga determini important parlar-hi, per tal, d’acompanyar a algun usuari en el seu
procés individual.
4. Coordinacions amb altres entitats: per afavorir una correcta integració de l’usuari al
centre o facilitar alguna informació a la família.
5. Emissió d’informes: davant visites mèdiques o demanda de la família.
6. Assistència reunions d’equip.
1. Valoracions cognitives dels usuaris:
S’ha realitzat mínim una valoració anual a cada usuari. En cas d’observar canvis o
davallada cognitiva es realitzen altres valoracions complementàries.
2. Seguiment psicològic individual:
Seguiment setmanal

7

Seguiment quinzenal

6

13

3. Entrevistes familiars:
Seguiments realitzats

10

Entrevistes realitzades

27

4. Coordinacions amb altres entitats:
- Coordinacions amb SS Bàsics de la comarca.
- Visita d’un domicili, per tal de valorar l’estat i la possibilitat d’ingrés d’un possible usuari
a demanda de la treballadora social del cap.
- Coordinació amb la ONCE, amb la finalitat de desenvolupar activitats més adaptades a
dos usuaris amb deficiència visual del centre.
- Coordinació amb neuròleg de neurogeriatria d’Hospital Santa Maria.
5. Emissió d’informes:
Davant visites mèdiques o demanda de la família.
Informes realitzats: 10 informes.
6. Assistència a les reunions d’equip:
Aportació d’idees, coordinacions i participació en la redacció dels PIAIS dels usuaris.

ÀREA D´ATENCIÓ TERAPÈUTICA

Durant l’any 2015 han participat a les teràpies el 100% dels usuaris del Centre, malgrat
que la metodologia a seguir ha estat diferent en funció del grau del GDS de la persona.
Les persones incloses entre GDS 1 I GDS 5 han potenciant les seves capacitats mitjançat
teràpies individualitzades escrites i verbals i les persones incloses entre GDS 6 i GDS 7 les
teràpies s’han desenvolupat de manera grupal i verbals.
Regularment reorganitzem els grups de teràpies segons l´evolució de cada usuari/a.
Se li ha dedicat un total de 122 hores i ½ al programa terapèutic –informàtic Smartbrain.
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El nostre treball es fonamenta en potenciar hàbits per tal de mantenir i/o millorar les
habilitats físiques i cognitives de la persona. És per això, que treballem mitjançant una
calendarització setmanal.
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ACTIVITATS DEL CENTRE

GENER. Rebem el nou

MARÇ. Nou taller de

any

musicoteràpia.

FEBRER. Carnestoltes

ABRIL. Sant Jordi.

MAIG. Campionat
de bingo.

JUNY. Anem a
Montserrat.

JULIOL. Sortides

SETEMBRE. Ens

d´estiu

preparem pel
campionat de dòmino
AGOST. Rebem a Sant
Magí.
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NOVEMBRE:
Preparació del Nadal
OCTUBRE. Participem

DESEMBRE. Nadal Al

al calendari solidari

Centre

dels mossos d´esquadra
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QÜESTIONARI DE QUALITAT

Instal·lacions

Molt

bona

Bona

Creieu que les dependències són confortables?

97%

3%

Com creieu que és la seguretat al centre?

92%

8%

La neteja de les instal·lacions és?

90%

10%

Aspectes personals

Molt

bona

Bona

L’atenció que rep el seu familiar és?

96%

4%

La consideració que rep vostè per part dels

91%

9%

La intimitat del seu familiar al centre creu que és?

90%

10%

La confidencialitat de la informació personal creieu

92%

8%

96%

4%

professionals és?

Regular

Malament

Regular

Malament

que és?
L’atenció que rebeu quan heu vingut al Centre és?
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Funcionament

Molt

Bastant

Esteu satisfets de la manera en que l´equip de

97%

3%

Coneixeu l’equip de professionals que hi treballa?

85%

15%

Esteu satisfets del nivell de professionalitat de les

96%

4%

Considereu que disposeu de la informació suficient

91%

9%

És fàcil contactar amb el seu familiar?

87%

13%

És fàcil contactar amb el centre?

89%

11%

La informació rebuda de les activitats que es realitza al

81%

19%

Esteu satisfet amb l´organització administrativa que

83%

17%

professionals atén el vostre familiar?

persones que atén al vostre familiar?
amb relació al vostres familiar?

centre la puntua cóm?

Poc

Res

portem al Centre?

Serveis oferts al Centre

Molt

Bastant

Teniu coneixement del ventall d’activitats

82%

18%

En cas positiu, esteu satisfets amb les activitats?

81%

19%

Us agrada participar a les activitats amb els vostres

10%

90%

Els vostres suggeriments es tenen en compte?

20%

70%

desenvolupades al centre?

familiars?

Utilitzeu els fulls de reclamació/suggeriment que té el
centre a la vostra disposició

Considereu que es útil el servei de transport?

82%

15%

Les professionals li aporten eines per tenir una millor

93%

7%

Recomanaria aquest Centre:

95%

5%

cura del seu familiar?

Poc

Res

Ns/Nc

98%

2%
3%
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1

2

3

Valori del 1 al 10 el servei de menjador

4

5

6

7

8

9

10

9% 91%

en cas que el feu servir:

Si el feu servir, valoreu del 1 al 10 la

96% 4%

Després de tot el que hem comentat, si

30% 70%

qualitat dels àpats:

haguéssiu de posar una nota del 1 al 10
quina seria?

 Què és el que més us agrada del Centre?
-“La professionalitat de les monitores”,
-“El personal i les instal·lacions”,
-“Què és molt espaiós i el personal és molt maco”,
-“En general, tot”.
 Què és el que menys us agrada del Centre?
-“No hi ha res que no m´agradi”,
-“Que la fisioterapeuta no pugui ser a la tarda”.
Aquesta demanda ja està atesa i a partir d´ara tenim servei de fisioteràpia a la
tarda.
 Desitgeu afegir alguna cosa més?
-“Agrair a totes les professionals la seva tasca”.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.
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AGRAÏMENTS

Mantenir la viabilitat del Centre
de Dia Integral Josep Valls alhora

REPTE 2016

que l´Associació continuarà
promovent les seves finalitats.
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www.afacervera.org

