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Introducció

"–Suposo que ja t’he parlat de la meva malatia.

–Ah, sí, bé... Només cada vegada que et veig...

–Desdel cop no puc crear records nous, tot es difumina...He perdut la memòria recent.
Si parlem una estona oblidaré com vam començar i la propera vegada que el vegi no
recordaré aquesta conversa.”

C. Nolan. Memento.

La memòria “és el procés cognitiu mitjançant el qual es codifica, emma-

gatzema i recupera una informació determinada o o un esdeveniment

concret. És el procés psicològic que ens permet aprendre” (González Ro-

dríguez i Muñoz Marrón, 2008). La memòria ens permet recordar qui

som, qui són els nostres éssers estimats, com és el món que ens envolta

i quin camí hem de fer per a anar a la feina.

A vegades, coses tan senzilles com saber què hem fet aquest matí, com es diuen

els nostres fills o quin és el camí de tornada a casa es converteixen en tasques

impossibles de realitzar: les alteracions mnèsiques ens ho impedeixen.

Els problemes de memòria poden tenir un caràcter transitori o permanent (am-

nèsies transitòries o permanents), poden iniciar-se de manera sobtada o gradu-

al (amnèsies d’inici abrupte, subagut o insidiós), poden ser causades per danys

en diferents àrees cerebrals (amnèsies bitemporals, diencefàliques o basals) i

poden aparèxier en diverses entitats clíniques (la síndrome de Wernicke-Kor-

sakoff, encefalitis herpètica, hipòxia, traumatismes cranioencefàlics, tumors

cerebrals, etc.). L’heterogeneïtat de la simptomatologia de les alteracions de

memòria és tan àmplia que una avaluació exhaustiva de la memòria és im-

prescindible a l’hora de plantejar un programa eficaç per a la rehabilitació de

les funcions mnèsiques.

Però abans de poder memoritzar o aprendre alguna cosa és imprescindible

estar atent i integrar la informació que se’ns presenta, i el procés cognitiu que

ens ho permet és l’atenció. Quan els mecanismes atencionals estan alterats,

la integritat de la resta de processos cognitius, inclosa la memòria, també se’n

veurà compromesa.

Les funcions�executives estan íntimamentlligades a l’atenció i a la memòria.

Aquestes, són les capacitats cognitives implicades en el control cognitiu, la

resolució de problemes, la planificació i la inhibició de conductes i la flexibi-

litat mental. Aquestes funcions, regulades per l’escorça prefrontal, tenen una
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gran implicació en el desenvolupament de les activitats de la vida diària i les

seves alteracions limiten en gran mesura la independència física, intel·lectual

i emocional de la persona que les pateix.

En aquesta assignatura abordarem el concepte, les bases neuroanatòmiques i

les possibles alteracions dels processos atencionals, la memòria i les funcions

executives. Estudiarem com avaluar aquestes alteracions i, sobretot, ens cen-

trarem en com podem dur a terme un programa de rehabilitació cognitiva di-

rigit a millorar aquests tres processos cognitius.
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