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RESUM  

  

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta al enfermo de forma 

progresiva hasta que ya no puede vivir de una forma autónoma y termina involucrando 

a todo el círculo más cercano, que se hará cargo. Actualmente, afecta a 44 millones de 

personas en todo el mundo y, según los expertos, este tipo de demencia continuará 

con una tendencia ascendente en los próximos años. Se sitúa como la primera causa 

de demencia en el mundo en personas mayores de 65 años y está considerada como 

la pandemia del siglo XXI. Cabe destacar que la mayor parte del cuidado de pacientes 

con Alzheimer se realiza por cuidadores no especializados, es decir, por cuidadores 

familiares. El cuidado en un entorno cercano del paciente representa una mejoría en 

su calidad de vida con respecto a otros tipos de recursos institucionales, siempre y 

cuando exista una atención y una dinámica familiar y social adecuada. Por tanto, y 

como trabajadores sociales sanitarios, debemos tomar conciencia de la importancia 

que tiene el entorno médico y social para el enfermo de Alzheimer y sus cuidadores. 

Hay que saber cuál es el tipo de intervención social más adecuada y que se adapte a 

las necesidades reales de los enfermos de Alzheimer y sus familias ya que el 

bienestar de estos dependerá del apoyo sanitario y social que tengan. En el presente 

estudio se ha utilizado una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. Analizando 

tres entrevistas en profundidad realizadas a diferentes profesionales del ámbito 

sanitario y 25 encuestas realizadas a cuidadores familiares de personas con 

Alzheimer. El estudio pretende reflexionar sobre el papel de los trabajadores sociales 

sanitarios en la atención de los enfermos de Alzheimer y sus cuidadores familiares. En 

definitiva, está destinado a ofrecer estrategias, técnicas y conocimientos para los 

profesionales que los atiendan con el objetivo de mejorar la atención y ofrecer una 

relación de ayuda adecuada que permita asegurar el bienestar del enfermo y del 

cuidador. 

 

Palabras clave: Trabajo Social Sanitario, enfermos de Alzheimer, soporte social 

familiar, cuidador no especializado.  
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ABSTRACT  

Alzheimer's is a degenerative disease that progressively affects the patient until he can 

no longer live in an autonomous way and ends up involving the entire closest circle, 

which must be taken care of. Currently, it affects 44 million people around the world 

and, according to experts, this type of dementia will continue with an upward trend in 

the coming years. It is situated as the leading cause of dementia in the world in people 

older than 65 years of age and is considered as the 21st century pandemic. It should 

be noted that most caring for Alzheimer's patients is done by non-specialized carers, 

that is, for family caregivers. Care in the patient's immediate surroundings represents 

an improvement in their quality of life with respect to other types of institutional 

resources, as long as there is proper care and family and social dynamics. Therefore, 

as healthcare social workers, we must become aware of the importance of the medical 

and social environment for the Alzheimer's sufferer and his caregivers. It is necessary 

to know what type of social intervention is most appropriate and that adapts to the real 

needs of Alzheimer's patients and their families, since the welfare of these will depend 

on the health and social support they have. In the present study, a mixed, qualitative 

and quantitative methodology has been used. Analyzing three in-depth interviews 

conducted by different healthcare professionals and 25 surveys carried out by family 

caregivers of people with Alzheimer's disease. The study aims to reflexionate about the 

role of healthcare social workers in the care of Alzheimer's patients and their family 

caregivers. In short, it is intended to offer strategies, techniques and knowledge for the 

professionals that assist them in order to improve their care and provide a suitable help 

relationship that will ensure the well-being of the patient and the caregiver. 

 

Key words: Healthcare social work, Alzheimer’s disease, family social support, 

unskilled caretaker.  
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INTRODUCCIÓ  

El motiu de la meva investigació es basa en analitzar les principals necessitats 

detectades en els malalts d’Alzheimer i les seves famílies i aprofundir també  en 

l’abordatge d’altres indicadors/variables que influeixen a l’hora d’establir la relació 

d’ajuda per part dels treballadors socials sanitaris com pot ser la situació sociofamiliar, 

econòmica, condicions de l’habitatge i a la no acceptació/no reconeixement de la 

situació. Segons l’autor Fernández Fernández (2010) el respecte a la dignitat de la 

persona és un dels principis ètics que els treballadors socials han de tenir en compte 

alhora de valorar els casos en que s’està produint una situació de maltractament o 

negligència amb els malalts.1 Com a professionals em de basar les nostres 

intervencions en el profund respecte vers la persona afectada per Alzheimer. No tenim 

que oblidar en cap moment la seva identitat, ni qui és ni qui havia estat.  

El present estudi té un especial interès ja que vol oferir estratègies d’intervenció per 

atendre als malalts i als seus cuidadors i d’aquesta forma poder esdevenir de 

mediadors entre les seves necessitats, pensaments i l’entorn que els envolta per tal de 

poder oferir-los la millor atenció possible que s’adapti a la seva realitat i vivència. La 

nostra intervenció social es basa en mantenir a la persona afectada per la malaltia en 

contacte amb la realitat que l’envolta, per la qual cosa, és important que en el tracte 

amb ells aprenguem una sèrie d’estratègies basades en l’escolta activa, la 

comunicació no verbal, etc.2 Segons Anton Sánchez (2010), els treballadors socials 

som professionals de l’àmbit social i tenim que ser conscients del valor que tenen les 

famílies, i per tant, oferir-los el suport que requereixen posant a disposició les 

tècniques, eines i coneixements dels que disposa la disciplina. Cal informar, 

assessorar, orientar i compartir les experiències diàries per aconseguir el màxim 

benestar, i el manteniment d’aquest el major temps possible en els propis malalts i en 

les seves famílies. Al llarg del treball es descriuran de forma detallada les diferents 

eines i estratègies. 

Per altra part, s’analitzaran els principals símptomes i signes d’afectació del cuidador 

principal per tal de poder-hi intervenir de forma adequada mitjançant un grau de suport 

adequat que permeti assegurar la seva qualitat de vida i la de la persona amb malaltia 

d’Alzheimer. El cuidador principal és una peça clau i per la qual cosa em de tenir en 

                                                           
1 Fernández Fernández E. El enfermo de alzhéimer como protagonista invisible. Trabajo social con 
enfermos de alzhéimer y sus familias, reflexiones y sugerencias. 2010; 18-22.  
2 Anton Sánchez V. Y ese, ¿quién es? El papel del trabajador social en la reconstrucción y mantenimiento 
de la identidad. El enfermo de alzhéimer como protagonista invisible. Trabajo social con enfermos de 
alzhéimer y sus familias, reflexiones y sugerencias. 2010; 44- 48. 
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compte les seves dificultats i emocions en tot el procés de la nostra intervenció social. 

És a dir, quant millor estigui el cuidador, millor estarà el malalt. És precís un bon treball 

amb la família, un acompanyament durant tot el procés. 3 

El motiu final per a la realització d’aquest Treball de Final de Máster es basa en poder 

oferir eines i diferents estratègies per empoderar als familiars i als propis treballadors 

socials sanitaris amb l’objectiu d’atendre de forma òptima les necessitats dels malalts 

amb Alzheimer i d’aquesta forma assegurar el dret al respecte i a la dignitat que tenen 

com a persones.   

Considero que la situació actual és la manca de resposta per part dels sistemes 

sanitaris i socials en relació a les necessitats reals del pacient amb demència tipus 

Alzheimer i dels seus cuidadors, així com un seguit de mancances i dubtes en la 

nostra pràctica professional diària que com a treballadors socials sanitaris ens trobem 

alhora de realitzar l’atenció i la intervenció social més adequada. Per la qual cosa, 

m’agradaria que aquest treball d’investigació serveixi de guia per als professionals de 

l’àmbit social que atenen aquest tipus de pacients i les seves famílies.  

Cal destacar que davant de l’aparició de la malaltia d’Azlheimer en un nucli familiar, la 

vida dels seus membres canvia de forma radical i aquesta nova situació pot provocar 

conseqüències negatives per als cuidadors com ara cansament físic i desgast 

emocional, desorientació i indecisió per no saber on acudir, així com manca de suport 

entre els diferents familiars. En definitiva, la organització interna del nucli familiar 

pateix un deteriorament greu i és aquí on els treballadors socials sanitaris han 

d’intervenir per tal d’oferir eines i estratègies en la cura del malalt i sobretot 

transmetre’ls-hi que el que realment necessita la persona és una atenció integral 

basada en el respecte i l’estima. El Treball Social Sanitari ha d’esdevenir un suport per 

als cuidadors no especialitzats per tal de que aprenguin a canviar la seva actitud 

davant el malalt. Cal destacar que l’Alzheimer no només comporta un deteriorament a 

nivell neuronal, amb la conseqüent afectació a nivell cognitiu, conductual i funcional, 

sinó que comporta una afectació de l’entorn social del malalt sinó que implica un canvi 

de rols i canvis en les relacions familiars, implica gestions basades en aspectes legals, 

implica també assumir decisions per al malalt, així com un aprenentatge constant i en 

                                                           
3 Sola Marcilla M. El cuidador, pieza clave en el laberinto de la enfermedad. Trabajo social con enfermos 
de alzhéimer y sus familias, reflexiones y sugerencias. 2010; 64-69. 
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la fase final de la malaltia suposa assumir la pèrdua de la persona estimada4. Segons 

un estudi del IMSERSO, existeixen una sèrie de variables moderadores dels efectes 

de la cura sobre la salut física i psíquica dels cuidadors com són el sexe del cuidador, 

el parentesc, la situació socioeconòmica, la convivència amb la persona cuidada, la 

qualitat de la relació prèvia entre el cuidador i la persona cuidada, la forma d’inici de la 

experiència de la cura i la fase de la cura 5.  

La malaltia d’Alzheimer afecta a més de mig milió de persones al nostre país i és una 

de les principals causes de discapacitat. Cal tenir en compte que la malaltia 

d’Alzheimer és una malaltia social per al considerable nombre d’individus afectats, per 

la seva llarga duració, el cost del tractament i les despeses de la cura i perquè origina 

grans invalideses i afecta a totes les classes socials. En concret afecta al nucli familiar 

i a les persones que les atenen i presenta una complexitat mèdica però també té greus 

conseqüències a nivell familiar i social, i és aquí on els treballadors socials sanitaris 

hem d’intervenir per tal de respectar la dignitat de la persona afectada per Alzheimer, 

la qual necessita cures permanents que provocaran dificultats en la dinàmica familiar. 

El present estudi té un especial interès en l’anàlisi dels cuidadors familiars ja que són 

aquests els que en la majoria dels casos realitzen la cura principal de la persona 

malalta per la qual cosa, la família esdevé el grup social bàsic on té lloc l’ajuda per a 

que el malalt pugui realitzar les activitats diàries fins al punt de que el manteniment de 

l’individu amb Alzheimer és difícil sense l’ajuda familiar, fins i tot quan estan 

disponibles serveis d’ajuda a domicili. La malaltia d’Alzheimer és d’evolució lenta i 

progressiva estimant una mitjana de deu a dotze anys. Si a això li afegim que un malalt 

d’Alzhéimer precisa d’una atenció les vint-i-quatre hores del dia, el nivell de 

sobrecàrrega al que pot arribar el cuidador és molt elevat. Aquesta sobrecàrrega es 

coneix com el síndrome del cuidador cremat el qual consisteix en un desgast 

inapropiat de les reserves psicològiques i físiques com a conseqüència de la 

sobrecàrrega desmesurada en la cura d’un malalt crònic com és el malalt d’Alzheimer.  

                                                           
4 Barreiro Espinal MT. La otra cara del alzhéimer: el cuidador, diana de la enfermedad. Trabajo social con 
enfermos de alzhéimer y sus familias, reflexiones y sugerencias. 2010; 99-105 
5 Losada Beltar A; Montorio Cerrato I; Fernández de Trocóniz MI; Márquez González M. Estudio e 
intervención sobre el malestar psicológico de los cuidadores de personas con demencias. El papel de los 
pensamientos disfuncionales. Premio Imserso Infanta Cristina 2005. Imserso, Madrid.  
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El perfil principal d’un cuidador amb tendència a desenvolupar aquest síndrome és 

aquell que li dedica quasi tot el seu temps, generalment en solitari i amb estratègies 

passives i inadequades de resolució de problemes6.  

Segons Ramón Rico (2010) són tants els dubtes, les noves situacions que es 

plantegen, la necessitat d’organització familiar, del repartiment de responsabilitats, el 

desconeixement de la malaltia, del procés de la mateixa, de les fases, dels símptomes, 

de la evolució, de les necessitats que es plantejaran, els problemes legals que 

apareixen, la desinformació sobre els recursos existents, i fins i tot la pròpia necessitat 

de demanar ajuda, com demanar-la i on, les repercussions que tindrà sobre el propi 

cuidador, els tractaments que existeixen, el com comunicar-nos amb ells, el com saber 

manejar els trastorns del comportament i un llarg etcètera que fan imprescindible 

proporcionar als familiars tota la formació, la informació, l’assessorament, el suport 

emocional necessari per tal de que aquesta dura tasca de la cura no esdevingui una 

experiència traumàtica per al malalt i per a la pròpia família. 7 

En definitiva, l’àmbit temàtic d’aquest estudi es basa en conèixer aquest entramat que 

conforma el nucli familiar i la relació d’ajuda entre la persona amb malaltia d’Alzheimer 

i el seu cuidador principal. Així com  comprendre el funcionament de les cures 

informals i poder oferir d’aquesta forma una adequada intervenció social que asseguri 

el benestar integral del cuidador i el pacient. 

Davant això, és important destacar que la demència tipus Alzheimer és una malaltia 

invalidant que requereix d’atenció sanitària i social. Segons diferents estudis, el 

benestar del pacient és difícil de comprovar, tenint que basar aquesta valoració en la 

informació dels cuidadors i en la de diferents professionals que els atenen. Aquestes 

circumstancies provoquen, de vegades, dificultats en la detecció de maltractaments en 

aquests pacients, però segons alguns estudis, un 2,5 per 100 i un 6,7 per 100 dels 

malalts pateix algun tipus de maltractament. El maltractament que pot patir el pacient 

pot ser físic, psíquic i/o econòmic, i més freqüents que els maltractaments és 

l’abandonament. L’abandonament és la situació en la que un pacient ja no és capaç de 

satisfer les seves necessitats bàsiques i les persones que han de fer-se càrrec d’ell, en 

general un familiar, no ho fan. Aquestes situacions tenen que ser detectades de forma 

precoç per l’equip d’Atenció Primària, que són els que poden conèixer i detectar 

                                                           
6 Barreiro Espinal MT. La otra cara del alzhéimer: el cuidador, diana de la enfermedad. Trabajo social con 
enfermos de alzhéimer y sus familias, reflexiones y sugerencias. 2010; 106-115.  
7 Ramón Rico E. Alzheimer empieza por “A” de ayuda. Trabajo social con enfermos de alzhéimer y sus 
familias, reflexiones y sugerencias. 2010; 134-136.  
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problemàtiques en l’entorn del pacient. Malgrat aquestes dades, és important destacar 

que actualment en el nostre país, és la família qui realitza el 80-90 per 100 de les 

cures d’aquests malalts amb Alzheimer 8. En l’actualitat hi ha un període de canvi en la 

nostra societat: famílies més petites, dificultat dels familiars per compaginar treball 

amb la cura de malalts, etc. Això reflecteix un major nombre de persones grans que 

viuen soles.  

Davant això, les polítiques sanitària i socials es tindran que enfocar tenint en compte 

aquests canvis econòmics, socials i culturals que afecten profundament a la societat 

en general i als familiars d’aquests pacients afectats per Alzheimer.  

Quan el pacient amb demència no obté aquestes cures dels seus familiars és difícil 

mantenir-lo en el seu domicili ja que el suport al domicili no proporciona les cures 

diàries que el pacient requereix. Problemes d’alimentació, de control de medicació i 

higiene acostumen a ser problemes freqüents en la consulta d’Atenció Primària que no 

queden coberts pels serveis a domicili per hores o els centres de dia en els casos de 

malalts que no disposen de xarxa familiar ni social. Per la qual cosa, el servei d’ajuda a 

domicili en un pacient amb malaltia d’Alzheimer sense ajuda familiar no és una 

alternativa real a la institucionalització.  

És important destacar que la cura en el domicili d’aquests pacients representa una 

milloria en la seva qualitat de vida respecte a les cures institucionals sempre i quant no 

existeixi tracte inadequat, ambient familiar conflictiu, absència d’ajudes o males 

condicions físiques d’habitabilitat de l’habitatge que no permetin l’adequada 

permanència del pacient al domicili 9.  

Per altra part i en referència a la institucionalització d’aquest tipus de pacients en 

recursos residencials no específics i en fases no molt avançades, s’ha comprovat que 

pot comportar manca d’afecte i intimitat, confusió mental/desorientació, medicalització 

exagerada i fins i tot despersonalització. En moltes ocasions per a les famílies les 

residències no acostumen a ser un recurs acceptable per a proporcionar cures al 

pacient ja sigui per creences culturals, per hiperresponsabilitat o per sentiments de 

culpa.                                        

                                                           
8 Bazo MT. El cuidado familiar en las personas ancianas con enfermedades crónicas: el caso de los 
pacientes con enfermedad de Alzheimer. Rev Esp Geriatr Gerontol 2014; 49-56.  
9 Bermejo F, Rivera J, Pérez del Molino, F. Aspectos familiares y sociales en la demencia. Med Clin 
1997;109;140-146.  
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Cal destacar també, que el cuidador principal té un risc augmentat de presentar 

afectacions físiques i psíquiques. És freqüent que el cuidador sigui un pacient “ocult” o 

desconegut, sobre tot si no existeix en l’entorn mèdic i/o social una completa 

conscienciació sobre aquest aspecte. I no solament afecta al cuidador principal sinó a 

la resta de la família que poden presentar problemes de salut desencadenats per la 

nova situació. El benestar del pacient depèn del benestar del cuidador, per la qual 

cosa, els serveis sanitaris d’atenció primària i els serveis socials de referència que 

atenen al pacient, han de detectar de forma precoç els símptomes i signes d’afectació 

del cuidador per tal de tractar-lo correctament.  

Però que es defineix com a cuidador? El cuidador és aquella persona que assisteix a 

una altra persona afectada de qualsevol tipus de discapacitat que li dificulta o impedeix 

la realització de les ABVD. El cuidador principal és qui assumeix aquesta 

responsabilitat en la major part del temps i acostuma a tenir el següent perfil: dona, 

entre 55-65 anys, nivell cultural mitjà-baix, principalment filles o esposes, que realitzen 

les cures a diari, gaudeixen de poc suport i son mestresses de casa 10.  

Les cures del malalt amb Alzheimer generen important canvis en la vida familiar i 

posen en perill l’estabilitat de la família, però els principals afectats són els cuidadors 

principals. Aquests centren la seva activitat quotidiana en atendre al malalt renunciant 

al descans, a les relacions socials i a les seves necessitats, i en moltes ocasions amb 

un gran sentiment de culpabilitat si s’absenten del pacient, ni que sigui per poc temps.  

Els principals problemes que afecten al cuidador són múltiples11:  

- Problemes mèdics: osteoarticulars, insomni, ansietat, depressió, cefalees, 

gastrointestinals i immunològics. El cuidador té que afrontar una malaltia per la 

que no està preparat, mantenint un vincle afectiu amb el pacient.  

- Problemes socials: aïllament, solitud, rebuig, falta de temps per ell mateix. Els 

centres de dia especialitzats constitueixen instruments de descans familiar que 

poden pal·liar aquests problemes i a més, tenen una funció terapèutica 

mitjançant la estimulació i la rehabilitació del pacient. Per altra part, la 

participació en grups de suport en els que es troben persones que viuen o han 

                                                           
10 Alonso A, Garrido A, Díaz A, Casquero R, Riera M. Perfil y sobrecarga de los cuidadores de pacientes 
con demencia. Aten Primaria 2004; 33 (2): 61-68. 
11 Valles MN, Gutierrez V, Luquin AM, Martín MA, López F. Problemas de salud y sociales de los 
cuidadores de los pacientes con demencia. Aten Primaria 1998; 22(8): 481-485.  
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viscut situacions similars és una activitat adequada per combatre l’aïllament i la 

solitud.  

- Problemes familiars: la convivència amb el malalt provoca problemes conjugals 

i familiars en el 56 per 100 dels casos. En moltes ocasions el cuidador no té el 

suport de la família, i acostuma a ser criticat i no comprès per la mateixa. Les 

associacions ajuden a suportar el impacte que provoca la malaltia en la família i 

a més tenen un paper de formació i informació als cuidadors i familiars.  

- Problemes laborals i econòmics: Els cuidadors que treballen poden presentar 

major absentisme laboral, baix rendiment i cansament. Tots aquests factors 

poden portar a la pèrdua del lloc de treball per pròpia decisió del cuidador o per 

la empresa.  

De totes aquestes necessitats i ajudes possibles, el cuidador considera com a més 

importants una informació adequada (mitjançant entrevistes, cursos...), suport 

emocional, ajudes per facilitar el descans i suport per part de professionals 

especialitzats i per altres cuidadors 12.  La intensitat de tots aquests problemes 

esmentats anteriorment depenen de factors relacionats amb el cuidador, amb la 

persona malalta i amb els suports obtinguts pel cuidador. Així com la informació de 

que disposa el cuidador, la seva salut física i psíquica, la forma d’afrontar els 

problemes, la edat (al augmentar la supervivència del malalt d’Alzheimer, augmenta 

també la edat del cuidador), la relació de reciprocitat o no amb el pacient (en general 

existeix una falta de reciprocitat entre el que proporciona les cures i el que les rep, 

sobre tot en estadis avançats), la relació prèvia amb el pacient o la personalitat del 

cuidador són altres variables que poden afectar. Entre els factors que depenen del 

pacient es troba el grau de funcionalitat que conservi, la duració de la malaltia, i el 

tipus de símptomes que presenta. Dins d’aquests factors es sap que els conductuals i 

psicològics de les demències són els que empitjoren la qualitat de vida del cuidador i 

precipiten més freqüentment la institucionalització del pacient. Les més freqüents i 

estressants són: idees delirants, al·lucinacions, insomni, agressivitat física i inquietud. 

El grau de suport que tingui el cuidador repercutirà sobre la qualitat de vida del 

cuidador i la seva resistència. En relació a aquest suport es fa referència a el suport 

informal (no remunerat i que és realitzat per familiars, amics, veïns i organitzacions de 

voluntaris) formal (remunerat) i social.                                                                                                           

                                                           
12 Flórez JA, Adeva J, García MC, Gómez MP. Psicopatología de los cuidadores habituales de ancianos. 
JANO 1997; 24; 53-68.  
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En el moment actual les ajudes que reben els cuidadors són escasses, i és l’existència 

d’un cuidador el que permet al malalt amb Alzheimer continuar en la comunitat. Per la 

qual cosa, qualsevol intervenció per millorar l’atenció al malalt precisa d’una atenció de 

qualitat al cuidador.  

La malaltia d’Alzheimer suposa no solament una càrrega física i emocional (cost 

psicològic) per al cuidador, sinó també una càrrega econòmica que és major quan 

major és la gravetat. A més, existeixen costos intangibles que corresponen als costos 

emocionals i psicològics del cuidador i la disminució de la qualitat de vida dels pacients 

i cuidadors.  

El primer objectiu que tenim que aconseguir com a professionals és la millora de la 

qualitat de vida en el nucli familiar. Per la qual cosa una de les funcions del treballador 

social sanitari ha de ser contribuir a la defensa dels interessos dels malalts 

d’Alzheimer, afavorint que en el seu domicili gaudeixin d’un tracte digne i siguin atesos 

amb respecte per part de la família.13 

Per aconseguir això, és essencial que els cuidadors familiars rebin una educació per a 

la salut i puguin disposar d’informació i orientacions adequades per tal de que els 

ajudin a prendre decisions i a respectar els desitjos de la persona quan encara estava 

sana.  

Cal aprendre a “tractar a cada persona com un tot” i els treballadors socials sanitaris 

han d’intervenir amb la persona en la seva totalitat, amb la família, la comunitat i 

l’entorn social i tenir en compte tots els aspectes que influeixen en la vida d’una 

persona.  

En la intervenció que realitza el treballador social sanitari, cal tenir en compte el model 

psicosocial, el qual està caracteritzat per dos elements principals: 

- Te en compte l’aspecte psicològic i social que comporta cada cas, és a dir, la 

persona en la seva situació.  

- Dóna importància a diagnòstic social sanitari i té en compte al mateix temps els 

problemes i els recursos, els punts forts i els punts dèbils de les persones i la 

seva situació.  

                                                           
13 Fernandez Fernandez E, El trabajo social sanitario con las familias de los enfermos de alzheimer. 

Documentos de Trabajo Social.  2009, nº 45,13-38.  
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Aquest model permet conèixer la situació psicosocial de la família i al cuidador, 

mitjançant un diagnòstic, proporcionant informació sobre les situacions, els problemes i 

els punts forts i dèbils de les famílies.  

La nostra intervenció s’ha de basar en el desenvolupament d’una bona organització de 

la vida familiar mitjançant una reorganització interna dels rols de la família a través 

d’una comunicació més fluida del professional referent amb aquesta, així com 

l’entrenament en habilitats socials dels cuidadors familiars amb la intenció de fomentar 

els suports intergeneracionals en els diferents membres del nucli familiar.   

Tenim que intervenir en la organització familiar per assegurar una cura adequada del 

malalt i una correcta estabilitat familiar. Existeixen 4 particularitats que tenen que tenir 

en compte per al treballador social quan desitgi intervenir amb la família d’una persona 

amb malaltia d’Alzheimer14: 

- La dinàmica familiar es veu distorsionada amb el canvi de rol. 

- L’ansietat i l’angoixa del cuidador arriben al límit quan veuen el deteriorament 

del malalt. 

- La sobrecàrrega del cuidador li fa demanar ajuda sense saber exactament el 

que necessita.  

- El cuidador expressa la necessitat de que es prenguin mesures urgents.    

És important també que com a professionals apart d’assessorar i tramitar recursos 

socials disponibles, és imprescindible que expliquem al membres del nucli familiar com 

la convivència al domicili pot afectar funcionalment al cervell del malalt d’Alzheimer. 

Ajudar-los a reconduir noves situacions desencadenades per comportaments 

inesperats del malalt com pot ser certa agressivitat i a fer entendre que aquestes 

actituds no han de ser preses com alguna cosa personal per als familiars que l’atenen, 

ja que és conseqüència d’una afectació cerebral.  

Els treballadors socials sanitaris som quelcom més que uns simples distribuïdors de 

recursos i ajudes i aquest fet cal que els nostres usuaris ho entenguin per poder fer 

una correcta intervenció.  

 

                                                           
14 Fernandez Fernandez E, El trabajo social sanitario con las familias de los enfermos de alzheimer. 
Documentos de Trabajo Social.  2009, nº 45,13-38. 
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Hem d’oferir eines i estratègies en la cura del malalt i sobretot transmetre’ls-hi que el 

que realment necessita la persona és afecte, amor, respecte i un tracte digne perquè 

malgrat la malaltia continua sent una persona. A més, cal tenir en compte que el malalt 

d’Alzheimer es troba desorientat, perdut i te molta por. La nostra tasca es basa en 

saber transmetre als cuidadors les sensacions i emocions que el malalt pot sentir. Per 

la qual cosa, i tal com em esmenta’t en anterioritat, la pràctica del Treball Social 

Sanitari no es redueix a “repartir i informar sobre recursos” sinó a esdevenir un suport 

per als cuidadors no especialitzats per tal de que aprenguin a canviar la seva actitud 

davant el malalt.  
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MÈTODOLOGIA  

1. Disseny metodològic 

1.1 Objecte d’estudi i hipòtesis d’investigació  

Aquesta investigació sorgeix de la curiositat que com a professional de la intervenció 

social, es produeix en l’atenció dels malalts d’Alzheimer i els seus cuidadors familiars. 

Com aquest entramat familiar ofereix les principals cures del pacient i les dificultats 

que apareixen a causa d’aquesta malaltia invalidant que canvia completament la vida 

de tot el nucli familiar. Així com la importància d’una adequada intervenció professional 

social i sanitària per assegurar el benestar del malalt i el cuidador.   

Es podria definir en paraules de Estepa i Maestre (2010), “La cura informal en 

l’actualitat planteja un repte important, ja que la longevitat augmenta progressivament i 

la disposició del nombre de persones disposades a ajudar descendeix 

considerablement degut a que la família tradicional va desapareixent. Per aquesta raó, 

afrontar la malaltia d’Alzheimer necessita, la responsabilitat de tots els sectors socials 

per pal·liar els efectes dels nostres afectats amb la finalitat d’aconseguir la millor 

qualitat de vida possible en tot el procés de la malaltia, i quan em refereixo als nostres 

afectats, vull fer referència als malalts i cuidadors, ja que ambdós suporten la duresa 

de la malaltia”15.  

A partir d’aquest plantejament, es van desenvolupar les següents hipòtesis 

d’investigació:  

- Si el cuidador principal d’una persona amb malaltia d’Alzheimer disposa de més 

suport social i sanitari, les conseqüències negatives que pot provocar la 

malaltia en el propi pacient i en el cuidador, disminuiran de forma considerable.  

- A major coneixement per part dels treballadors socials sanitaris de les eines, 

tècniques i estratègies d’intervenció social més adequades, millor relació 

d’ajuda entre el professional-usuari.  

 

 

 

                                                           
15 Hidalgo Lavié A, Trabajo Social con enfermos de alzhéimer y sus familias, Reflexiones y 

sugerencia, 2010.  
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Per tal de verificar aquestes hipòtesis, ens aproparem a les pràctiques d’intervenció 

des de diferents entorns, reflexionant sobre la influència que tenen els professionals, 

les famílies i les diferents entitats i organitzacions en la construcció del problema i la 

seva posterior intervenció.  

A continuació, es sintetitzen els objectius de l’estudi:  

 

1.2 Objectius  

L’objectiu principal del present estudi es basa en actualitzar els coneixements teòrics 

sobre la malaltia d’Alzheimer i conèixer al protagonista invisible de la mateixa, el 

cuidador familiar, abordant diferents pautes i estratègies d’intervenció des del Treball 

Social Sanitari per als cuidadors en relació a la seva autocura i a l’atenció del malalt.  

 

Aquest objectiu principal deriva als següents objectius específics: 

 

2 Objectiu 1: Analitzar la sobrecàrrega i els diferents riscos als que s’exposen els 

cuidadors.  

 

3 Objectiu 2:  identificar les necessitats i les situacions problemàtiques que poden 

trobar-se els cuidadors.  

 

4 Objectiu 3: Definir les formes d’intervenció més adequades en l’atenció dels 

malalts d’Alzheimer i les seves famílies per part dels treballadors socials sanitaris 

per tal de millorar la seva qualitat de vida.  
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9.3 Justificació metodològica  

 

Presento a continuació un breu resum de les característiques d’aquest estudi. Es 

descriurà en primer lloc als participants i als procediments de recollida mostral en cada 

una de les parts de l’estudi. A continuació, es presenten les variables objecte d’estudi i 

els instruments de mesura utilitzats:  

 

Per realitzar aquest treball d’investigació s’han utilitzat diferents instruments i tècniques 

de recollida de dades, de caire qualitatiu i quantitatiu amb l’objectiu d’aprofitar els 

punts forts de cada tipus de metodologia i d’aquesta formar aconseguir una 

triangulació de les dades i amb això la seva validació: 

 

a. Documents bibliogràfics: per realitzar la part de contextualització del treball, 

amb la finalitat de fonamentar teòricament la investigació. S’han utilitzat 

diferents fonts bibliogràfiques com poden ser: llibres, articles, pàgines de 

Internet...que versen sobre la temàtica d’estudi a partir de la consulta de 

diverses fonts secundàries i buscadors especialitzats. En concret, els següents: 

catàleg de la Universitat Oberta de Catalunya i Dialnet, base de dades d’accés 

lliure elaborada per universitats espanyoles.  

 

b. Entrevista als professionals de diferents institucions: s’ha realitzat diferents 

entrevistes als professionals que atenen pacients amb Alzheimer i les seves 

famílies. Les preguntes de dites entrevistes i la transcripció de les mateixes les 

trobareu en l’apartat d’annexes del treball.  

Les persones a les que s’ha entrevistat són les següents, diferenciades per 

institucions:  

 

 Associació de familiars d’Alzheimer: 

1. Ramona Moix: És la treballadora Social i la directora de l’Associació de 

familiars d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca. Porta més de 15 anys al cap 

davant de l’Associació.  

 

 Hospital Psicogeriàtric: 

2. Núria Fargas: És la treballadora social de l’Hospital Psicogeriàtric de 

l’Hospital PIUS de Valls i també és treballadora social de l’equip PADES del 
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mateix hospital. Fa 22 anys que exerceix com a treballadora social 

sanitària.   

 Àrea Bàsica de Salut:  

3. Montse Iglesias: Treballadora Social de l’Àrea Bàsica de Salut d’Alcover i 

Referent Comunitària de la Dependència de la zona de la Conca de 

Barberà i Alt Camp, s’encarrega de gestionar el procés de dependència a 

persones que viuen a la seva llar amb serveis i prestacions, així com 

persones ingressades a places privades i places de llarga estada. Té una 

llarga trajectòria professional ja que compta amb molts anys d’experiència 

en l’àmbit del treball social.  

 

En concret vaig optar per utilitzar com instrument la entrevista semiestructudada com a 

tècnica de recollida de dades, ja que permet crear un clima proper en el que els 

subjectes entrevistats poguessin sentir-se més còmodes, per explicar amb total 

llibertat allò que se’ls hi planteja, obtenint una visió personal d’aquesta problemàtica. 

Per a la recollida de dades m’he centrat en la observació i en la escolta activa de les 

tres professionals.  

Les dades es van recollir durant els mesos de abril i maig de 2018. Per dur a terme 

aquestes entrevistes, en un primer moment va ser necessari posar-se en contacte amb 

els subjectes per saber si estarien disposats a realitzar-les i donar el seu consentiment 

per a la publicació del document, aclarint des del principi una sèrie d’aspectes:  

 

5 La informació proporcionada únicament s’utilitza per fins acadèmics.  

6 Tenir la opció de no respondre a aquelles preguntes que no considerin oportunes.  

Abans de la realització de cada una de les entrevistes, es va elaborar un guió previ a 

partir dels coneixements obtinguts sobre l’Alzheimer, amb la finalitat de reunir tota 

aquella informació necessària i d’interès.  

c. Enquestes a familiars cuidadors de persones amb Alzheimer per analitzar la 

sobrecàrrega a la que estan exposats en l’atenció al seu familiar. 

 

Els instruments que he utilitzat per a l’estudi i l’anàlisi d’aquesta investigació han estat 

qüestionaris de preguntes tancades, on es proporcionaven alternatives de resposta. 

Posteriorment he analitzat aquests resultats i la proposta d’intervenció de qualitat per 

part dels treballadors socials sanitaris que atenen als malalts i als seus cuidadors.  
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9.4  Variables de l’estudi  

 

Les diferents variables dependents i independents avaluables de l’estudi han estat: 

1. Com influeix una adequada intervenció social en la cura d’un malalt 

d’Alzheimer.  

a. Variable dependent: pacient amb malaltia d’Alzheimer i els seus 

cuidadors familiars.  

b. Variable independent: intervenció social adequada.  

2.  Com millora l’atenció d’un pacient amb Alzheimer si el familiar cuidador 

disposa d’informació sobre la malaltia.  

a. Variable dependent: pacient amb Alzheimer i cuidador 

b. Variable independent: informació adequada sobre la malaltia.  

 

 

9.5  Participants 

Els criteris que s’han seguit per a la inclusió dels participants en l’estudi han estat els 

següents. El cuidador tenia que: 

a) Identificar-se a si mateix com el cuidador principal del familiar diagnosticat 

d’Alzheimer.  

b) Ser major de 18 anys.  

c) No rebre remuneració econòmica directa (excepte les possibles ajudes 

institucionals) ni dedicar-se professionalment a la cura del malalt.  

d) Cuidar a la persona amb Alzheimer un mínim d’una hora al dia de mitjana 

setmanal.  

e) Estar a càrrec de la cura des de almenys els últims tres mesos.  
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9.6  Procediment  

Pel que fa a la metodologia utilitzada en la realització de les enquestes, el procés s’ha 

dut a terme en diferents etapes, les quals es detallen a continuació: 

1. Per a l’estudi es va contactar amb cuidadors que assistien a diferents centres 

col·laboradors situats en el municipi de Valls. Aquests centres es classifiquen 

en Serveis Socials d’atenció primària, Àrea bàsica de Salut, centres de dia i 

residències i Associacions de cuidadors familiars d’Alzheimer.  

A través dels centres col·laboradors es va proporcionar les dades de contacte 

de les persones potencialment interessades. A través d’una primera trucada 

telefònica es confirmava el compliment dels criteris d’inclusió o no. En cas de 

complir-los, s’invitava als familiars a participar en l’enquesta individualitzada i 

de forma presencial en el seu domicili.  

2. Realització de les entrevistes utilitzant el qüestionari de recollida de dades 

prèviament elaborat.  

3. Traspàs de la informació obtinguda en els qüestionaris a una base de dades 

informàtica en format Excel, i depuració de la mateixa.  

4. Anàlisi estadístic de les dades i obtenció de conclusions per mitjà de 

presentacions gràfiques, utilitzant el paquet informàtic SPSS.  

En definitiva, es tracta, per tant, d’un estudi en el que s’ha utilitzat una tècnica 

qualitativa (entrevistes a professionals) per augmentar la eficàcia d’un procediment 

d’investigació de caire quantitatiu (enquestes per mitjà de qüestionari codificat). La 

informació obtinguda en les entrevistes als tècnics i la recollida d’informació 

bibliogràfica rellevant ha servit perquè les preguntes del qüestionari s’ajustin als 

objectius del present estudi, fet que ha suposat un reforç de la validesa del 

procediment.  

Finalment, m’agradaria destacar que l’objectiu principal d’aquesta investigació és 

conèixer la opinió de les famílies i recollir les seves necessitats i propostes tal i com 

elles les perceben.  
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RESULTATS DEL TREBALL DE CAMP  

2. Interpretació dels resultats  

La mostra investigada és de 25 cuidadors familiars de persones amb Alzheimer, en 

diferents fases de la malaltia, quatre d’ells tenen una edat compresa entre els 71 i els 

75 anys, sis comprenen la edat de 76 a 83 anys, uns altres sis tenen una edat 

compresa entre els 61 i els 67 anys, i el grup de cuidadors més joves està format per 

un total de nou persones en edats compreses entre els 48 i els 58 anys.  

Després de realitzar un qüestionari marcat per diferents Ítems als diferents cuidadors, 

analitzo els resultats de forma estructurada en diferents apartats:   

1. El primer apartat, denominat CARACTERÍSTIQUES DEL CUIDADOR 

PRINCIPAL, pretén obtenir el perfil sociològic bàsic dels familiars cuidadors.  

2. En el segon apartat, CURES I IMPLICACIONS, s’ofereix informació sobre els 

cuidadors principals, la situació en que es troben els mateixos des del punt de 

vista de les càrregues que suporten i les conseqüències negatives que els hi ha 

provocat aquesta dedicació.  

3. En el segon bloc, TRACTAMENTS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES, es 

recull bàsicament informació sobre el tipus de tractaments i prestacions que rep 

el malalt, així com la valoració que fan els cuidadors dels mateixos.  

4. Finalment, s’inclou el bloc NECESSITATS I DEMANDES, el qual descriu les 

preferències dels familiars sobre els recursos que estimen més convenients per 

als malalts.  
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1. CARACTERÍSTIQUES DEL CUIDADOR PRINCIPAL  

L’estat civil i el nivell educatiu dels cuidadors, tal i com apareix reflectit en els gràfics 1 i 

2, respectivament, ens mostren un col·lectiu format fonamentalment per persones 

casades (14 persones) o vídues (9,6 persones) i d’un perfil educatiu baix. A aquest 

respecte, un total de 11,75 cuidadors saben llegir i escriure però no tenen estudis.  

 

Gràfic 1. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 

Gràfic 2. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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Com es pot observar en el gràfic 3, existeix un predomini femení de cuidadores 

familiars de persones amb Alzheimer.  

Gràfic 3. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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En relació amb les dades del gràfic 4, resulta interessant la presència d’esposos 

cuidadors, els quals superen lleugerament al de les esposes cuidadores, donat el 

freqüent predomini femení en les tasques de cura de les persones amb alzheimer 

(gràfic 3). Aquesta particularitat es pot explicar amb el fet de que el nombre de dones 

amb Alzheimer supera de forma considerable al nombre d’homes, fet que provoca que 

molts esposos es responsabilitzin de les cures.  

Com podem observar en la taula, existeix un repartiment bastant equilibrat entre 

esposos i filles (Un total de 7,1 cuidadors principals són esposos i 8,4 són filles).  

0,00%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

7,50%

33,60%
28,70%

20,40%

2,20% 3,30% 4,30%
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Gràfic 4. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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2. CURES I IMPLICACIONS 

Un dels factors més influents en la situació de sobrecàrrega que pateix el cuidador 

principal és la necessitat d’atendre, en la majoria d’ocasions, les tasques habituals de 

la família a més de responsabilitzar-se d’atendre al malalt, sobre tot quan es tracta de 

dones cuidadores que conviuen en el domicili amb altres membres, a més a més del 

malalt i el cuidador. En el gràfic 5 es pot observar que un total de 12,3 cuidadors 

principals tenen altres càrregues familiars, sent la més freqüent (9,5 persones) la 

d’atendre a la pròpia família.  

 

Gràfic 5. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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En aquest gràfic es pot observar que la majoria de cuidadors disposa d’altres 

cuidadors de suport (18,8 cuidadors) però que un total de 6,1 cuidadors, no disposen 

d’aquest suport, fet que pot desembocar en una situació d’estrès amb greus 

conseqüències físiques i psicològiques per al cuidador.  
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Gràfic 6. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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En el gràfic 7 s’observa que un total de 8,5 cuidadors principals manifesta haver patit 

conseqüències psicològiques, esdevenint aquestes les primeres en importància. Es 

tracta d’una resposta “esperada” si tenim en compte les conclusions obtingudes de la 

pròpia experiència dels professionals en l’atenció diària amb les famílies. En aquest 

sentit, el principal resultat de sobrecàrrega dels cuidadors són les afeccions 

psicològiques derivades de la pròpia naturalesa de la malaltia (deteriorament mental 

del malalt que el converteix en un desconegut per a la pròpia família) i de la necessitat 

d’una dedicació exclusiva per part del cuidador.  

En segon lloc, i amb xifres molt similars entre elles en quant a la seva incidència, 

apareixen les conseqüències físiques (4,7 dels cuidadors manifesta patir-les) i socials, 

amb una xifra de 4,4 cuidadors que les pateixen.   
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Gràfic 7. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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3. TRACTAMENTS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES  

Pel que respecta als tractaments rebuts, i es pot observa que el servei d’informació i 

assessorament és un dels més predominants  (10,5 persones) i el més baix, fa 

referència al servei de teleassistència i localitzador personal (només un 0,25 dels 

enquestats compta amb aquest servei), la resta de tractaments presenten oscil·lacions 

que van des del servei d’ajuda domiciliària (la rep un total de 6,4 famílies) a 

l’estimulació cognitiva que només la reben 0,6 malalts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS.  
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4. NECESSITATS I DEMANDES  

En relació al tipus d’ajuda sol·licitada pels cuidadors i les despeses derivades de 

l’atenció del malalt amb Alzheimer, tal i com s’observa en el gràfic 9, la majoria de 

famílies prefereixen una ajuda econòmica (14,8 persones) davant 6 persones que opta 

pels serveis. S’entén que aquesta elecció no està manifestant diferencies en quant al 

que consideren necessari per atendre al malalt (segons el gràfic 11, tots coincideixen 

en assenyalar que el més adequat són els serveis d’ajuda a domicili per tasques 

domèstiques o de cura del malalt). És a dir, tots demanen el mateix, el que succeeix és 

que alguns prefereixen rebre ajuda econòmica per comprar el servei.  

Per altra part, podem destacar la existència d’una minoria de famílies (3,3 persones) 

que manifesta disposar de recursos econòmics suficients per cobrir les despeses 

derivades de l’atenció, i que, en conseqüència, no demana ni ajuda econòmica ni 

serveis.  
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Gràfic 9. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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Si valorem les dades del gràfic 10, podem observar que els serveis més demandats 

facin referència a tasques o cures que es presten al domicili per mitjà d’una 

treballadora familiar, superant clarament als que poden rebre en centres específics 

com és el cas de les estades diürnes (centres de dia). Sembla confirmar-se la 

tendència a que aquestes persones continuïn ateses en la seva pròpia llar per la 

pròpia família o per personal contractat per la mateixa, descartant la possibilitat de 

disposar de tractaments més específics en llocs habilitats.  

Una de les raons que podrien explicar la escassa preferència pels centres de dia (a 

més de les derivades de la tendència a que el malalt estigui sempre a prop d’algun 

familiar i de les dificultats que es poden plantejar en quan a horaris de funcionament 

d’aquests centres, transport, etc) és la inadequació dels mateixos per a les fases més 

avançades de la malaltia.  

En qualsevol cas, i d’acord amb els resultats obtinguts, en totes les fases de la malaltia 

les preferències es decanten de forma clara per el personal de suport en el propi 

domicili per col·laborar en l’atenció del malalt o en les tasques domèstiques.  
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Gràfic 10. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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Per altra part, s’analitzarà el gràfic 11, el qual planteja una qüestió habitual en relació a 

les estàncies residencials dels malalts d’Alzheimer.  

Per aproximar-nos en aquesta qüestió es va incloure quatre preguntes, el resultats de 

les quals es veu en el gràfic esmenta’t. La elecció de les famílies és clara: més de la 

meitat d’elles prefereixen recursos específics per als malalts d’Alzheimer. És probable 

que les circumstancies especials que acompanyen la malaltia sigui el que expliqui 

aquesta inclinació de les famílies cap als recursos dedicats exclusivament a persones 

amb Alzheimer. En un altre sentit, un total de 6 persones enquestades, no contempla 

el ingrés residencial com una opció a tenir en compte, sinó com ja s’ha vist 

anteriorment, els familiars cuidadors prefereixen els recursos al domicili i la decisió de 

que els mateixos siguin prestats per persones contractades per les pròpies famílies, fet 

que els porta a demanar ajudes econòmiques per adquirir-los.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No creu 
prendre 
aquesta 
decisió

Específica 
per a 

pacients 
amb 

Alzheimer

Compartida 
amb altres 
persones 

grans

Compartida 
amb mòduls 

separats 

Indiferent

24%

55,80%

4%
3,2%

3,60%

Residència més adequada

Gràfic 11. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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En relació a la valoració de la informació rebuda sobre la malaltia d’Alzheimer per 

professionals o entitats, es pot observar segons el gràfic 12, la bona consideració que 

es té de les Associacions, que són les millor valorades per les famílies, fet que he 

pogut comprovar tant en les entrevistes als professionals com en la informació 

derivada de les enquestes. Per altra part, són els centres de salut i els serveis socials, 

el que, segons les famílies, compten amb una valoració més baixa en quant a la 

informació que ofereixen sobre la malaltia. Davant això, es important destacar que 

aquesta malaltia requereix una atenció integral basada en la informació i 

assessorament dels familiars, aspecte que en moltes ocasions no es pot oferir degut a 

la sobrecàrrega de treball dels centres de salut i dels serveis socials. Aquestes 

circumstàncies, davant a l’especialització i proximitat humana de les associacions amb 

les famílies, podrien ser la base de la millor valoració que es fa sobre la informació que 

reben per part d’aquestes.  
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Gràfic 12. Elaboració pròpia a partir de resultats SPSS. 
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3. Anàlisi de les dades obtingudes en les entrevistes a professionals. 

En aquest apartat, s’analitzarà els resultats obtinguts en les entrevistes a professionals 

del treball social sanitari.  

L’instrument de recollida de dades que s’ha utilitzat és la tècnica de l’entrevista 

semioberta en la qual hi ha preguntes obertes i tancades dirigides a les treballadores 

socials de diferents recursos especialitzats, comptant amb el seu protagonisme 

directe. Cal destacar que la majoria d’aquestes preguntes són obertes, d’aquesta 

forma es permet que les professionals responguin de forma reflexiva i crítica aportant 

un feedback per part de la entrevistadora. Cada entrevista s’ha estructurat a partir 

d’unes preguntes encaminades a obtenir una informació extreta del marc teòric.  

3.2 Entrevista realitzada a la treballadora social i directora de l’Associació de 

Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca 

Des d’aquesta Associació s’ofereix una atenció integral als malalts d’Alzheimer i al 

seus familiars. L’AFACT està oberta a totes les persones tant per oferir tractaments 

d’estimulació cognitiva com tractaments psicològics, així com oferir assessorament 

social.                                                                                                                             

He tingut la oportunitat d’entrevistar a Ramona Moix (Treballadora social i directora del 

servei).  

La treballadora social de l’Associació afirma que la realitat diària de les persones que 

pateixen Alzheimer és molt dura, però depèn també de la fase de la malaltia en la que 

es trobin i ho expressa així: “Si estan en una primera fase, encara mantenen la 

mobilitat i poden sortir al carrer acompanyats, no obstant, en la segona fase de la 

malaltia, no poden caminar i tenen que estar enllitats, amb la problemàtica que 

aquesta total dependència comporta” (Ramona Moix,19.04.18) 

Pel que fa a l’actitud de la família quan es diagnostica un cas d’Alzheimer, la 

professional destaca que la vida del propi malalt i la des seus familiars canvia 

totalment: “Moltes vegades no entenen el comportament o l’agressivitat de la persona 

afectada. Per això, nosaltres com a equip professional creiem que és molt important 

que entenguin què és l’Alzheimer, com es desenvolupa, els principals símptomes i les 

seves fases. En algunes ocasions, fruit del desconeixement, els cuidadors familiars 

poden perdre els nervis, escridassar i fins i tot esbroncar al malalt. Es troben en una 

situació complicada i tenen pensaments negatius. Recordo el cas d’una filla que de 

forma desesperada em va dir el següent: no puc més amb la mare, un dia la tiraré 
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escales avall. Això demostra la gran sobrecàrrega que presenten i la forma com viuen 

la situació. Però això té solució, ja que un malalt ben portat, amb una medicació i 

alimentació adequada o una correcta estimulació deriven a que un malalt d’Alzheimer 

esdevingui una persona tranqui-la i afable”. (Ramona Moix, 19.04.18) Per la cosa 

cosa, es pot afirmar que l’entorn que envolta al malalt és molt important, ja que el pot 

beneficiar o perjudicar.   

La professional argumenta també que més que necessitats, el que plantegen els 

familiars del malalt són pors: “Por al futur del seu familiar, al què succeirà, si seran 

capaços d’assumir-ne la cura en les fases més avançades de la malaltia. En definitiva, 

es troben envoltats d’incerteses” (Ramona Moix, 19.04.18)  

En relació a la despesa econòmica que suposa la cura d’una persona amb Alzheimer, 

destaca el següent: “Al llarg de la nostra trajectòria en l’Associació, estimem que la 

cura d’una persona amb Alzheimer comporta una despesa d’uns 30.000€ anuals. Les 

principals despeses provenen de medicació específica, suplements vitamínics i 

alimentació, així com roba, bolquers i diferents serveis privats (centre de dia, 

podologia...). Tot i que les despeses més elevades es produeixen en fases avançades 

de la malaltia, on existeix una dependència total de la persona” (Ramona Moix, 

19.04.18.) 

La professional defineix la malaltia d’Alzheimer com una regressió en el temps: “Es 

tracta d’una malaltia que es pot definir amb el concepte d’involució, és a dir, una 

persona que cada cop esdevé més dependent i retrocedeix en el temps fins a ser 

totalment vulnerable i incapaç” (Ramona Moix,19.04.18) 

La professional remarca la importància de que els cuidadors familiars disposin d’un 

cuidador especialitzat de suport al domicili: “En cas de que els malalts continuïn al seu 

domicili amb el suport del cuidador familiar, és adequat que aquests disposin d’un 

cuidador especialitzat que els hi ofereixi un temps de descans, així com tècniques i 

estratègies adequades en la cura del malalt”.  

Els professionals d’aquest servei ofereixen diferents serveis i tractaments adaptats als 

malalts i a les seves famílies: “La nostra activitat estrella i que més demanda té són els 

tallers d’estimulació cognitiva, els quals a partir d’un seguit d’estratègies i eines tenen 

l’objectiu d’optimitzar i millorar el funcionament de les capacitats cognitives del malalt a 

través de la realització d’exercicis pràctics i activitats concretes”. (Ramona 

Moix,19.04.18) 
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En relació a la opinió que té la professional en relació a si els centres residencials 

estan adaptats a les necessitats de les persones amb Alzheimer, destaca el següent: 

“Considero que les residències i centres de dia genèrics no estan adaptats a persones 

amb malaltia d’Alzheimer i fins i tot, l’assistència d’aquest tipus de pacients en aquests 

recursos pot arribar a ser contraproduent. Sí que es realitzen activitats però no 

s’adapten a aquest tipus de malaltia i en molts casos, aquestes persones no hi poden 

participar com la resta, i això, pot provocar aïllament vers els altres usuaris, així com 

desorientació i angoixa. En canvi, considero que les residències geriàtriques sí que 

poden ser adequades per a malalts d’Alzheimer que es troben en fases més 

avançades ja que llavors són totalment dependents i l’estada al domicili pot ser que no 

sigui suficient per a la realització de cures i tractaments més específics”. (Ramona 

Moix, 19.04.18) 

 La professional del servei creu que no hi ha suficients recursos i/o ajudes específiques 

per als malalts d’Alzheimer: “Considero que actualment la llei de la dependència 

només ofereix recursos de centres de dia i residències geriàtriques que no s’adapten a 

les necessitats específiques de les persones amb Alzheimer. Per altra part, 

l’assignació dels diferents graus de la dependència no s’adeqüen al diagnòstic 

d’Alzheimer i al seu progressiu deteriorament”. (Ramona Moix, 19.04.18) 

La professional considera també que la principal conseqüència social que produeix la 

malaltia al propi malalt i als seus cuidadors és l’aïllament social: “El diagnòstic d’una 

malaltia d’Alzheimer en el nucli familiar esdevé un abans i un després en el conjunt 

dels seus membres i sobretot en el cuidador principal. Personalment considero que la 

principal conseqüència que produeix la malaltia als cuidadors és l’aïllament social. La 

dedicació total al seu familiar provoca la pèrdua d’amistats i activitats d’oci, fins que 

finalment es veuen apartats de la seva vida social. Amb la mort del familiar també 

continua aquest aïllament ja que al no mantenir el contacte amb la gent es troben sols i 

perduts i tenen moltes dificultats per tornar a refer les seves vides”. (Ramona Moix, 

19.04.18) 

La professional de l’Associació afirma que des del treball social es pot intervenir de la 

següent forma: “A partir de l’elaboració de la història social del pacient i la família es 

pot crear un vincle de confiança professional vers els usuaris amb l’objectiu de poder 

iniciar una intervenció social adaptada a les seves necessitats. Per altra part, l’escolta 

activa és essencial en la nostra intervenció ja que permet que expressin les seves 

emocions i sentiments davant la nova situació”. (Ramona Moix, 19.04.18) 
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3.3 Entrevista realitzada a la treballadora social de l’Hospital de dia 

Psicogeriàtric del Pius Hospital de Valls  

Aquest recurs especialitzat és un servei d’assistència diürna, integral i ambulatòria que 

està integrat a la a la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls i ubicada a la 

Residència Alt Camp. Mitjançant un treball interdisciplinari permet l’avaluació dels 

malalts que presenten trastorns cognitius, la intervenció terapèutica d’aquests malalts 

(farmacològica i no farmacològica) i el suport i orientació als familiars, i sobretot al 

cuidador principal.  

La seva treballadora social, Núria Fargas, la qual compta amb una llarga trajectòria 

professional, va accedir a realitzar l’entrevista.  

La treballadora social de l’Hospital afirma la dificultat en que es troben les famílies 

alhora d’entendre i acceptar el diagnòstic d’Alzheimer: “Normalment, a les famílies els 

hi costa entendre la part del diagnòstic. En un principi acostumen a fer molta negació i 

manifesten que el familiar ja no és el que era sinó que se li ha modificat el caràcter. De 

vegades, els cuidadors familiars esbronquen als pacients pensant que d’aquesta forma 

modificaran les actituds o per altra banda, els sobre protegeixen. És complicat ja que 

per exemple, una malaltia física és més visual, en canvi, una malaltia com l’Alzheimer 

no es veu i els hi costa més d’entendre. Veuen al seu familiar com una persona 

diferent però no entenen que serà una malaltia que anirà amb progressió i caldrà fer 

un acompanyament. Acostumen a rebutjar tot el que en un futur la situació pot 

implicar. (Núria Fargas, 03.05.18)  

Pel que fa a les necessitats i dubtes que es plantegen els familiars davant la malaltia, 

la professional destaca el gran sentiment de culpabilitat que presenten: “Nosaltres al 

servei ho observem cada dia, es senten culpables de deixar-los aquí durant tot el dia. 

Als familiars cuidadors el fet de portar al malalt a l’hospital els hi costa molt, ho viuen 

amb les següents preguntes: què no sóc capaç jo de cuidar-lo? Què no puc tenir-lo?”. 

(Núria Fargas, 03.05.18).  

En relació a la despesa econòmica que suposa la cura d’una persona amb Alzheimer, 

destaca el següent: “En una primera fase de la malaltia, la cura no suposa una gran 

despesa, però cada cop anirà augmentant ja que en fases més avançades requeriran 

de més suport, com ara cuidadors privats i adaptació de l’habitatge entre d’altres 

coses. Considero que es tracta d’una despesa destinada bàsicament al suport en les 

cures, més que no pas una despesa farmacològica” (Núria Fargas, 03.05.18) 
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La professional remarca la importància de que els cuidadors familiars disposin d’un 

cuidador especialitzat de suport al domicili: “El cuidador familiar és adequat si s’ha 

anat educant a partir d’un treball de coneixement de la malaltia però també és 

necessari que rebi l’ajuda d’un cuidador especialitzat de suport”. (Núria Fargas, 

03.05.18) 

En relació als tractaments i serveis per als malalts i les pròpies famílies, la professional 

destaca que el servei d’ajuda al domicili és el més adequat: “El servei més adequat per 

a les famílies és un servei d’ajuda al domicili ja que esdevé un suport per al cuidador 

principal i permet el manteniment del pacient a l’entorn proper del seu domicili. Per 

altra part, considero que seria interessant poder oferir un espai més de respir i 

acompanyament en el diagnòstic en una fase inicial en serveis diürns com ara 

l’hospital de dia. I en una fase més avançada  es podria valorar un ingrés residencial, 

el qual no s’ha de viure com un fracàs sinó que s’ha de valorar en funció del impacte 

emocional que pugui tenir la família alhora de realitzar la cura.  Si no es pot mantenir el 

malalt al domicili, la residència és una bona opció en persones amb un alt nivell de 

dependència i més encara si aquests centres poden oferir espais adaptats a aquests 

tipus de pacients”. (Núria Fargas, 03.05.18) 

 

Pel que fa al ingrés residencial de les persones amb malaltia d’Alzheimer, la 

professional no està gaire a favor d’aquest tipus de recurs: “Crec que l’entorn del 

domicili és el més adequat ja que es tracta de l’entorn natural del pacient. Les 

residències estarien bé si disposessin de mòduls habilitats de psicogeriatria que 

actualment, no existeix en la majoria d’elles. La família ho pot assumir sempre i quan 

tingui un suport d’un cuidador especialitzat ja que la família sola és un gran 

esgotament. No tot passa per l’ingrès residencial, en absolut. Gairebé es pot afirmar 

que l’esforç econòmic que representa no només a la família sinó en el sistema un 

ingrés residencial és enorme...penso que si es pogués oferir en el propi domicili és 

molt més adequat. Aquell espai conegut, aquelles fotografies conegudes, el ritme 

pausat... és molt beneficiós per al malalt. Els entorns residencials i en concret en 

aquesta zona no n’existeix cap que disposi d’una Unitat Psicogeriàtrica especialitzada. 

Per la qual cosa, considero que hi hauria d’haver molts més mitjans per poder fer 

aquest manteniment en el domicili del malalt”. (Núria Fargas, 03.05.18) 

Per altra banda, la professional de l’hospital de dia creu que no hi ha suficients 

recursos i/o ajudes específiques per als malalts d’Alzheimer i en concret fa referència a 

la Llei de la Dependència: “Aquesta llei no està adequada per als malalts d’Alzheimer 
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ja que el reconeixement del grau de dependència es basa en l’autonomia i la mobilitat 

física de la persona i en una primera fase de la malaltia, no presenten problemes 

físics, per la qual cosa, acostumen a obtenir no graus o graus I de dependència. 

Hauria de ser una valoració del grau basada més en el diagnòstic mèdic i no pas en 

escales de valoració de les activitats bàsiques de la vida diària. 

Davant això, ens trobem davant la frustració d’aquest cuidador ja que no rep suport no 

en rep el suficient en la primera fase de la malaltia. Penso que d’entrada les persones 

amb malaltia d’Alzheimer haurien de ser valorades de forma directa amb un grau II de 

dependència i poder agilitzar així la prestació de cuidador no professional per tal de 

que els cuidadors vegin compensat aquest esforç de cuidar. Actualment també 

m’agradaria destacar com a aspecte negatiu, la lentitud de la seva tramitació. En 

definitiva, caldria que la Llei de la Dependència s’adaptés a les necessitats reals de les 

persones amb malaltia d’Alzheimer”. (Núria Fargas, 03.05.18)  

 

La professional destaca la pèrdua del rol del malalt com una de les principals 

conseqüències socials derivades de la malaltia: “Sobretot considero que apareix una 

pèrdua de rol, ja que en moltes ocasions i en pacients més joves implica un 

abandonament del món laboral, una jubilació anticipada, també el fet de perdre el rol 

d’avi cuidador per convertir-se en una persona que ha de ser cuidada. De vegades ens 

trobem també que la persona diagnosticada d’Alzheimer era el cuidador principal del 

nucli familiar i això genera dins dels domicilis un gran daltabaix, una gran 

desorganització familiar. Considero que aquest aspecte és molt important”. (Núria 

Fargas, 03.05.18) 

 

La professional de l’Hospital de dia afirma que una de les funcions bàsiques del treball 

social davant del malalt d’Alzheimer i els seus cuidadors s’hauria de basar en la 

intervenció familiar: “Considero que la tasca que realitza el treballador social en relació 

a la implicació dels diferents membres del nucli familiar és molt important per tal de 

poder oferir un respir al cuidador principal. El treball amb famílies és molt important, 

així com oferir estratègies per una correcta organització familiar. D’una adequada 

organització familiar es pot derivar una correcta organització econòmica que permeti 

realitzar un ingrés temporal de respir del cuidador a una residència” (Núria Fargas, 

03.05.18).  
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3.4 Entrevista realitzada a la treballadora social de l’ABS Alcover i referent 

Comunitària de dependència de la zona de l’Alt Camp, Baix Penedès i Conca de 

Barberà 

La treballadora social de l’Àrea Bàsica de Salut, Montse Iglesias, és a més, referent 

Comunitària de la Dependència i s’encarrega de gestionar el procés de dependència a 

persones que viuen a la seva llar amb serveis i prestacions, així com persones 

ingressades a places privades i places de llarga estada. Té una llarga trajectòria 

professional ja que compta amb molts anys d’experiència en l’àmbit del treball social. 

Vaig tenir la oportunitat d’entrevistar-la.  

 

La treballadora social de l’ABS destaca que la realitat diària dels familiar i els 

cuidadors de persones que pateixen Alzheimer és complicada: “El primer problema 

que ens trobem és la no acceptació de la malaltia, acostumen a no ser conscients de 

que hi ha un problema o que es tracta d’una malaltia greu. Costa molt treballar les 

primeres etapes de la malaltia i sobretot em trobo dificultats alhora de convèncer als 

familiars de cercar i/o activar recursos com hospital de dia o centre de dia per tal de 

que la persona malalta pugui estar ben atesa” (Montse Iglesias, 22.05.18).  

 

Pel que fa a les necessitats i dubtes que es plantegen els familiars davant la malaltia, 

la professional destaca el gran desconeixement de la malaltia i la manca d’informació 

que tenen: “Les necessitats principals que plantegen és conèixer la malaltia. Es tracta 

de persones poc dependents en una primera fase, per la qual cosa el que més 

requereixen els familiars i els propis malalts és informació i assessorament. 

Acostumen a presentar angoixa per al futur i volen saber com evolucionarà la malaltia” 

(Montse Iglesias, 22.05.18).  

 

En relació a la despesa econòmica que suposa la cura d’una persona amb Alzheimer, 

destaca el següent: “Al principi la família no ha d’assumir gaire despesa ja que la 

majoria de la medicació està subvencionada. Però a mesura que la persona va sent 

més dependent a nivell físic,sobretot en les últimes etapes, es va necessitant més 

ajudes, com ara ajudes tècniques i d’adaptació de l’habitatge” (Montse Iglesias, 

22.05.18).  

La professional remarca la importància de que els malalts i els seus cuidadors disposin 

d’un cuidador professional així com recursos especialitzats: “Considero que un 

cuidador professional és més aconsellable, així com recursos especialitzats, hospitals 

de dia i/o centres de dia. M’agradaria destacar que existeixen cuidadors familiars amb 
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molt bona voluntat, però les dificultats que presenta la malaltia pot provocar situacions 

que alterin al cuidador , així com poca comprensió del malalt i frustracions. Si disposen 

d’un cuidador extern, aquestes situacions es poden gestionar millor i aquests poden 

oferir un suport adequat al cuidador principal” (Montse Iglesias, 22.05.18).  

 

Pel que fa als tractaments i serveis més adequats per als malalts i les pròpies famílies, 

la professional remarca la dificultat que aquests presenten en un primer moment per 

acceptar els diferents recursos: “Al principi a les famílies els hi costa acceptar recursos 

com el centre de dia i/o hospital de dia, però a la llarga és un recurs que tots acaben 

utilitzant. Fins i tot, són serveis que poden ser més adequats en fases inicials que no 

pas el servei d’ajuda a domicili, ja que aquest està més encarat en fases més 

avançades, quan la persona és més dependent”. (Montse Iglesias, 22.05.18). 

 

En relació a la pregunta de si els recursos actuals s’adapten a les necessitats de les 

famílies, la professional considera que sí: “Personalment considero que sí, crec que 

cada cop existeixen més recursos com ara els centres de dia que s’han anat adaptant 

a les necessitats d’aquests tipus de pacients. No sóc partidària de les unitats 

específiques per a persones amb Alzheimer, perquè crec que també és bo que una 

persona que tingui una dependència física pugui estar al mateix entorn que una 

persona amb deteriorament cognitiu, ja que vegades aquesta persona amb 

dependència física pot derivar en un futur a una demència i si s’ha adaptat bé al 

recurs, perquè l’hem de canviar a un altre de més específic si se li afegeix un altra 

patologia? Com a professionals considero que hem de ser flexibles a la realitat que 

ens anem trobant” (Montse Iglesias, 22.05.18). 

 

La professional destaca la manca de recolzament familiar i l’aïllament social del 

cuidador principal  com les principals conseqüències socials derivades de la malaltia:  

“La principal conseqüència és l’aïllament social del cuidador i un altra conseqüència 

negativa que ens trobem és que existeix una manca de recolzament familiar, ens 

trobem molts cuidadors únics, i això és un perill, resulta difícil trobar a altres familiars 

que s’involucrin en la cura. Davant aquests cuidadors únics que s’hi han dedicat al 

cent per cent,  quan el malalt mort, acostumen a presentar seqüeles que són difícils de 

superar i que requereixen un tractament psicològic específic. Un altre dels trets que 

acostumen a presentar els cuidadors és una gran culpabilitat, sobretot en moments 

més difícils quan ja no poden més. Davant això els hi em de fer entendre que són 

sentiments normals i que no s’han de sentir culpables per tenir determinats 
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pensaments. Tot i que la majoria estan molt satisfets en la tasca de cuidar, i nosaltres 

com a equip de salut, ho intentem reforçar. Sempre els diem que si ells no es cuiden, 

tindrem dos problemes; a ells i als malalts. La nostra intervenció es basa en tenir 

cuidadors preparats, cuidadors forts emocionalment i físicament i que comptin amb el 

suport professional adequat”. (Montse Iglesias, 22.05.18). 

 

La professional afirma que les Escoles de cuidadors són un recurs molt útil per tal 

d’oferir un suport integral: “Es tracta d’una malaltia llarga en el temps, i per tant,  un 

cop el malalt mort, el cuidador principal acostuma a presentar un gran buit, que de 

vegades, els hi costa molt de superar. D’aquí la importància de treballar amb els 

familiars cuidadors el suport al dol, de cuidar-se a un mateix, de continuar amb les 

activitats d’oci i aficions. Aquestes aspectes els treballem molt a l’Escola de Cuidadors. 

Amb l’objectiu bàsic de que prenguin consciència de veure les pròpies limitacions i la 

importància de demanar ajuda.” (Montse Iglesias, 22.05.18). 

 

Finalment, la professional considera que actualment haurien d’existir més recursos 

d’atenció al domicili així com ajuts tècnics: La majoria de famílies vol cuidar als malalts 

a casa, i de vegades, es veuen obligats a realitzar un ingrés residencial ja que no 

poden  assumir-ne la cura, ja sigui perquè no disposen d’un servei d’ajuda a domicili o 

bé no tenen les ajudes tècniques requerides (grua, llit elèctric...).                                     

(Montse Iglesias, 22.05.18). 
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Anàlisi i discussió  

 

La present investigació s’ha basat en conèixer les tècniques d’intervenció social més 

adequades per a l’atenció dels pacients d’Alzheimer i els seus familiars, així com 

conèixer la situació en que es troben aquests cuidadors no especialitzats.  

 

De les diferents entrevistes realitzades a professionals, una de les entrevistades 

defineix la malaltia amb el concepte d’involució, el qual es basa en la dependència 

progressiva de la persona per a la realització de les activitats bàsiques de la vida 

diària, la qual acaba retrocedint en el temps fins a ser totalment vulnerable i incapaç. 

Aquest concepte es relaciona amb el treball d’altres autors, els quals destaquen que la 

malaltia d’Alzheimer és una malaltia invalidant que requereix d’atenció sanitària i social 

(Bermejo, 2004). Cal destacar també, que la malaltia d’Alzheimer és una malaltia 

social per al considerable nombre d’individus afectats, per la seva llarga duració, el 

cost del tractament, les despeses de cura i perquè origina grans invalideses i afecta a 

totes les classes socials (Guijarro, 1993).  

 

Dos de les professionals coincideixen en el fet de que els cuidadors familiars, fruit del 

desconeixement de la malaltia, poden mantenir actituds i tasques de cura no 

adequades que poden arribar a perjudicar al malalt. Per la qual cosa i com a 

treballadors socials sanitaris em de saber oferir una informació adequada sobre la 

malaltia.  

 

En un altre sentit, tots els professionals coincideixen en el fet de que els familiars 

cuidadors presenten moltes pors i incerteses; destaquen el fet de que habitualment 

presenten angoixa vers el futur i volen saber com evolucionarà la malaltia i si en fases 

més avançades seran capaços d’assumir-ne la cura.  

 

Cal destacar, que en relació a la despesa econòmica que suposa la cura d’una 

persona amb Alzheimer, tots els professionals afirmen que les despeses més elevades 

es produeixen en fases més avançades de la malaltia, ja que és quan requereixen més 

suport de cuidadors especialitzats, ajuts tècnics i/o adaptació de l’habitatge. Aquesta 

dada coincideix amb la informació extreta del marc teòric on es destaca que la malaltia 

d’Alzheimer suposa no solament una càrrega física i emocional per al cuidador, sinó 

també una càrrega econòmica que és major quan major és la gravetat. (Dominguez, 

López, 2002).  
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En relació a la opinió de les professionals entrevistades en relació a la idoneïtat dels 

centres residencials per a persones amb Alzheimer, les  entrevistades coincideixen en 

que la majoria de centres no estan adaptats a aquest tipus de pacients però que 

malgrat això, les residències poden ser un recurs adequat per a malalts que es troben 

en fases més avançades. Aquesta afirmació es confirma també amb els resultats de 

les enquestes a cuidadors, on es confirma que la majora de cuidadors preferirien 

recursos específics per als malalts d’Alzheimer, aquesta preferència es podria explicar 

per l’especificitat i l’acompanyament especial que requereix aquesta malaltia. Aquest 

fet es relaciona amb la bibliografia, on diferents autors afirmen que la 

institucionalització d’aquest tipus de pacients en recursos residencials no específics i 

en fases no molt avançades, pot comportar una manca d’afecte i intimitat, confusió 

mental/desorientació, medicalització exagerada i fins i tot despersonalització (Bermejo, 

Rivera, Pérez, 1997).  

 

Al llarg de totes les entrevistes realitzades apareix el concepte d’aïllament social del 

cuidador. Les professionals ho consideren com la principal conseqüència que produeix 

la malaltia. La dedicació total al familiar, implica la pèrdua d’amistats i xarxa social. 

Destaquen també que aquest aïllament continua un cop el familiar mort; en aquesta 

etapa els cuidadors familiars presenten dificultats per recuperar la seva vida social.  

 

Tant les professionals com els cuidadors enquestats, destaquen que el servei més 

adequat per als malalts d’Alzheimer és el servei d’ajuda a domicili. Segons les 

professionals, aquest servei esdevé un suport per al cuidador principal ja que permet 

el manteniment del pacient en el seu entorn natural, fet que el beneficia. Davant això, 

es considera que actualment no existeixen suficients mitjans i/o ajudes per poder fer 

aquest manteniment en el domicili del malalt.  

 

En relació a les tècniques d’intervenció social més adequades, les professionals 

destaquen les següents: importància d’establir un vincle de confiança entre el 

professional i la família, necessitat d’adaptar la intervenció a les necessitats de cada 

pacient i/o família cuidadora, escolta activa de les emocions i sentiments que els 

provoca la situació, mediació familiar entre els diferents membres del nucli per tal de 

poder oferir un temps de respir al cuidador principal i finalment, poder oferir informació 

i assessorament sobre la malaltia. Això es confirma també en el marc teòric ja que 

diferents autors manifesten la importància de mantenir una actitud d’escolta activa 
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davant el cuidador per tal de realitzar una correcta valoració social. L’escolta activa és 

molt important ja que ens permetrà comprendre el significat de les paraules 

expressades.  

Per altra banda, el fet d’oferir informació adequada sobre la malaltia és molt necessari 

en les primeres fases. Com a professionals, també em de saber detectar que hi ha  

darrere la demanda del cuidador principal ja que poden existir altres problemes no 

expressats que poden ser igualment importants per a la persona.  

Esdevé molt important també que el treballador social sanitari estableixi una relació 

d’ajuda amb el cuidador i la seva família que li proporcioni informació adequada per 

poder obtenir un bon rendiment dels recursos i prestacions socials disponibles. Els 

autors també destaquen que cal ajudar als cuidadors a prendre consciència i a 

acceptar els seus sentiments (Guijarro, 1993).  

Així doncs, les treballadores socials sanitàries entrevistades i els resultats obtinguts en 

les enquestes coincideixen amb la informació extreta del marc teòric.  

 

Com a limitació del present estudi, m’agradaria mencionar, que la investigació basada 

en les entrevistes a professionals es tracta d’una metodologia qualitativa, havent 

utilitzat la tècnica de l’entrevista a 3 treballadores socials sanitàries. Per tant, els 

resultats obtinguts no es poden ni es tenen que generalitzar. A més, una altra limitació 

d’aquesta part de l’estudi podria ser que únicament s’ha entrevistat a treballadores 

socials sanitàries i no s’ha comptat amb altres professionals de l’equip multidisciplinari 

que també atenen persones amb malaltia d’Alzheimer. Tot i que m’agradaria destacar 

que no seria ben bé una limitació ja que l’objectiu del present estudi és reflectir en tot 

moment la importància del treballador social sanitari en l’atenció d’aquest tipus de 

pacients i per tant, he volgut profunditzar en el reconeixement de la nostra professió.  

 

Per altra banda, els resultats obtinguts dels 25 qüestionaris que s’han passat a 

diferents cuidadors familiars sí que reflecteixen uns resultats fiables ja que es basen 

en una tècnica quantitativa d’anàlisi de les dades.  

 

M’agradaria mencionar també que conforme anava avançant amb el treball m’han 

sorgit dubtes. Tot i que a través de la lectura de diferents llibres, articles i estudis sobre 

la temàtica se m’han anat resolent, així com també a través de l’experiència dels 

professionals i dels propis cuidadors. (limitacions) 
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En relació a l’elaboració del treball m’agradaria exposar com ha estat el procés. Des 

d’un primer moment tenia molt clar el tema, sempre he tingut especial interès en 

l’àmbit de la geriatria i considero que encara ara, l’Alzheimer esdevé una malaltia 

desconeguda per la societat. El fet de tenir clara la temàtica, m’ha facilitat molt el 

treball. Els objectius marcats m’han ajudat a elaborar l’estudi i a analitzar els resultats 

obtinguts.  

La informació extreta a través de les diferents parts implicades, les professionals i els 

propis cuidadors familiars, m’ha fet reflexionar molt com a treballadora social sanitària. 

La realització d’aquesta investigació m’ha fet canviar el meu punt de vista ja que s’ha 

demostrat que el que jo pensava inicialment sobre la malaltia de l’Alzheimer no és així. 

Amb la realització d’aquest treball he pogut profunditzar en el seu coneixement i 

sobretot he après les tècniques d’intervenció social més efectives.  

 

Per poder aconseguir tota la bibliografia he tingut que fer molta cerca i llegir molt 

material. Volia tenir una varietat d’autors per poder comparar i que no tot es basés en 

una única bibliografia. Cal mencionar també, que sobre treball social i alzheimer no 

existeix molta informació, fet que m’ha resultat difícil poder accedir als articles. Tot i 

que la part positiva és que com a treballadora social sanitària aquesta bibliografia 

consultada m’ha aportat molt.  

És important destacar també que la bibliografia utilitzada en el marc teòric és 

específica del treball social i l’atenció a persones amb Alzheimer. Per aquest motiu, la 

rellevància d’aquesta investigació és oferir de forma inèdita una visió sobre la 

intervenció social més adequada en l’atenció dels malalts d’Alzheimer i els seus 

cuidadors familiars.  

 

Tal i com ja he esmenta’t abans, les entrevistes a diferents professionals, m’han ajudat 

molt. A nivell de la investigació han contribuït a ampliar la informació del marc teòric i 

aspectes que no m’havien quedat clars sobre la malaltia. A nivell professional, m’han 

aportat una visió diferent sobre l’atenció a aquest tipus de pacients i sobretot, a través 

de la seva llarga experiència professional, m’han transmès coneixements importants.  

 

També m’ha aportat molt el contacte amb els cuidadors familiars, els quals són els 

veritables protagonistes d’aquest estudi. Per mitjà de la seva experiència i del seu dia 

a dia, m’han transmès els aspectes més rellevants de la malaltia. Poder compartir un 

temps amb tots ells i comprendre la seva situació, m’ha enriquit molt a nivell personal i 

professional. Crec que hem d’aprendre molt de la seva dedicació i entrega vers els 
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malalts d’Alzheimer. Vull agrair a tots i cada un d’ells/elles la seva predisposició i 

amabilitat.  

 

En un altre sentit, tinc constància de que s’han fet moltes altres investigacions com la 

present centrades en els malalts d’Alzheimer i els seus cuidadors, però actualment, en 

trobem poques que es centrin en analitzar les tècniques, eines i coneixements dels 

que disposa la disciplina de treball social sanitari per donar suport als afectats per la 

malaltia d’Alzheimer i que serveixi com a guia d’intervenció per als professionals.  
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Conclusions  

 

La present investigació ha tingut com a objectiu principal, l’anàlisi dels cuidadors 

familiars de persones amb Alzheimer ja que són aquests els que en la majoria dels 

casos en realitzen la cura principal. S’ha volgut investigar aquest entramat  que 

conforma el nucli familiar i la relació d’ajuda que s’estableix entre la persona amb 

malaltia d’Alzheimer i el seu cuidador principal. Així com  comprendre el funcionament 

de les cures informals i saber quines són les formes d’intervenció social més 

adequades que assegurin el benestar integral del cuidador i el pacient 

 

Arribats a aquest punt i després d’haver realitzat la investigació presentada, considero 

important reprendre l’objectiu general i els específics que vaig plantejar al principi per 

arribar a descobrir si s’han arribat a complir.  

 

L’objectiu principal que vaig marcar va ser “actualitzar els coneixements teòrics sobre 

la malaltia d’Alzheimer i conèixer el protagonista invisible de la mateixa, el cuidador 

familiar, abordant diferents pautes i estratègies d’intervenció des del Treball Social 

Sanitari per als cuidadros en relació a la seva autocura i a l’atenció del malalt”.  

 

En l’apartat de resultats considero que queda clar aquest objectiu ja que s’analitza en 

profunditat les principals característiques dels cuidadors familiars. Per mitjà de les 

enquestes, vaig poder conèixer de primera mà la situació en que es troben des del 

punt de vista de les càrregues que suporten, les conseqüències negatives que els hi 

provoca la dedicació, el tipus de tractament i prestacions que reben, així com la 

valoració que fan els cuidadors dels mateixos i sobretot les seves preferències en 

relació als recursos que consideren més adequats.  

 

Per altra banda i en relació amb els tres objectius específics que em vaig marcar: 

“Analitzar la sobrecàrrega i els diferents riscos als que s’exposen els cuidadors”, 

“identificar les necessitats i les situacions problemàtiques que poden trobar-se els 

cuidadors” i  “Definir les formes d’intervenció més adequades en l’atenció dels malalts 

d’Alzheimer i les seves famílies per part dels treballadors socials sanitaris per tal de 

millorar la seva qualitat de vida”.  
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Considero que els dos primers objectius específics estan completament aconseguits 

mitjançant l’anàlisi dels resultats obtinguts en les enquestes, tal i com ja he esmenta’t 

anteriorment.  

 

Pel que fa al tercer objectiu, considero que a través de les entrevistes a diferents 

professionals del treball social sanitari, on se’ls ha permès expressar obertament la 

seva opinió i on la majoria de preguntes de la entrevista eren obertes, s’ha pogut 

constatar a través de la seva experiència professional, les formes d’intervenció social 

més adequades en l’atenció d’aquest tipus de pacients i les seves famílies.  

En relació a aquest darrer objectiu, m’agradaria destacar que hi hagut una gran 

variabilitat de respostes igualment vàlides i adequades, que tenen a veure en els estils 

d’intervenció de cada professional.  

 

Com a punt final, m’agradaria destacar que una de les principals aportacions del 

present estudi és la millora de l’atenció als pacients d’Alzheimer i els seus cuidadors 

familiars, no únicament a nivell teòric sinó també a nivell pràctic. Personalment, Aquest 

aspecte és el que més m’ha aportat. Tenir unes bases teòriques sobre la intervenció 

social i al mateix temps, tenir la visió de la realitat professional.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

BIBLIOGRAFIA  

1. Alonso A, Garrido A, Díaz A, Casquero R, Riera M. Perfil y sobrecarga de los 

cuidadores de pacientes con demencia. Aten Primaria 2004; 33 (2): 61-68. 

2. Arcoverde C, Deslandes A, Araujo N, Laks J. Ejercicio físico y demencia mixta: 

caso clínico. Psicogeriatría. 2011; 3 (2):93-96 

3. Bazo MT. El cuidador familiar en las personas ancianas con enfermedades 

crónicas: el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Rev Esp 

Geriatr Gerontol 2014; 49-56.  

4. Bermejo Pareja F, Aspectos familiares y sociales del paciente con demencia. 

2004.  

5. Bermejo F, Rivera J, Pérez del Molino, F. Aspectos familiares y sociales en la 

demencia. Med Clin 1997;109;140-146.  

6. Bullich-Marín I, Sánchez-Ferrín P, Cabanes-Duran C; Salvà-Casanovas A. 

Recursos sociosanitarios en Cataluña. Situación actual. Rev Esp Geriatr 

Gerontol. 2017; 52(6)342-347. 

7. CEAFA. Atender una persona con Alzheimer. Caja Madrid, Obra Social. 

8. Comissió de Salut del Col·legi Oficial de DTS i AA SS de Catalunya. Funcions i 

competències dels treballadors socials en el camp sanitari. Març 2005.  

9. De Pedro-Cuesta J, Virués-Ortega J, Vega S, Seijo-Martinez M, Saz P, 

Rodríguez F, et al. Prevalence of dementia and major dementia subtypes in 

Spanish populations: A reanalysis of dementia prevalence surveys, 1990-2008. 

BMC Neurol. 2009,9; 55. 

10. Domínguez A, López JM. La enfermedad de los costes indirectos. Economía de 

la Salud, 2002; junio: 52-54.  

11. Pérez JMT, Abanto JA, Labarta JM. El síndrome del cuidador en los procesos 

con deterioro cogniscitivo (demencia). Aten Primaria, 1996;18:194-202.  

12. Fernandez Fernandez E, El trabajo social sanitario con las familias de los 

enfermos de alzheimer. Documentos de Trabajo Social.  2009, nº 45,13-38.  

13. Flórez JA, Adeva J, García MC, Gómez MP. Psicopatología de los cuidadores 

habituales de ancianos. JANO 1997; 24; 53-68.  

14. Fundació Pascual Maragall, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. 

Recursos socials per a persones amb Alzheimer i familiars.   



52 

 

15. Gatz M, Bengston VL, Blum MJ. Caregiving families. En: Birren JE, Schaie KW, 

eds. Handbook of the psychologic of agine. San Diego: Academic Press, 1990; 

404 -426.  

16. Guijarro Garcia, J.L. El médico de familia y la demencia, Intervenciones a 

realizar por el Equipo de Atención Primaria. Madrid, Ergon, 1993.  

17. Hidalgo Lavié A, Trabajo Social con enfermos de alzhéimer y sus familias, 

Reflexiones y sugerencia, 2010.  

18. Pujol Carbonell M, El trabajo interdisciplinar en Psico-geríatria, El trabajo Social 

con el paciente psico-geriátrico. Informaciones psiquiátricas, 2008, nº192. 

19. Ritchie K, Colves A, Ankri J et al. The evaluation of long-term care for the 

dementing elderly: A comparative study of Hospital and collective non-medical 

care in France. Int J Geriat Psychiat, 1992. 549-557.  

20. Rodríguez JA. Envejecimiento y familia. Madrid, CIS. 1994.  

21. Sharp M. Nuevo Manual Merck de información médica general. Barcelona: 

Oceano Editorial; 2008. 576- 589. Vol nº 1. Delirium y demencia  

22. Toledo J. Epidemiologia descriptiva y analítica de la enfermedad de Alzheimer. 

Alzheimer Real Invest Demenc. 2011; 47: 16-23  

23. Valles MN, Gutierrez V, Luquin AM, Martín MA, López F. Problemas de salud y 

sociales de los cuidadores de los pacientes con demencia. Aten Primaria 1998; 

22(8): 481-485.  

24. Vernooij-Dassen MJ, Persoon JM, Felling AJA. Predictors of sense competence 

in caregivers of demented persons. Soc Sci Med, 1996; 43; 41-49.  

25. Villarejo Galende A, et al. Informe de la Fundación del Cerebro. Impacto social 

de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Neurología, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ALTRES MATERIALS CONSULTATS  

1. Associació d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca. recuperat el 19 d’abril de 2018 

http://alzheimer.tarregae.org/presentacio1_1/_uAlD6pePkNZ3mNbGinsEHza7J

8sIeqHy-uZFOJTzqpcLG6aA-ryN1w 

2. Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA). Consells i cures. Recuperat el 2 

d’abril de 2018 de https://www.ceafa.es/es/el-alzheimer/consejos-y-cuidados 

3. Fundació Alzheimer Catalunya. Preguntes freqüents sobre la malaltia. 

Recuperat el 15 de maig de 2018 de 

https://alzheimercatalunya.org/es/preguntas-frecuentes-alzheimer/ 

4. Fundació Pascual Maragall – Alzheimer. Recuperat el 3 d’abril de 2018 de 

https://fpmaragall.org/alzheimer-enfermedad/ 

5. Guia pràctica per professionals que treballen amb malalts d’Alzheimer. 

Fundació Reina Sofia. Recuperat el 27 de maig de 2018 de 

http://www.fundacionreinasofia.es/Lists/Documentacion/Attachments/15/Guia%

20profesionales_Alzheimer_final.pdf 

6. Les tres fases del Alzheimer, recuperat de: https://knowalzheimer.com/todo-

sobre-el-alzheimer/fases-del-alzheimer/ 

7. Recursos socials per a persones amb Alzheimer. Fundació Pascual Maragall i 

Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya. Recuperat el 11 de maig de 

2018 de http://www.tscat.cat/download/web/2017/octubre/Folleto-TSCAT-CAT-

26set.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alzheimer.tarregae.org/presentacio1_1/_uAlD6pePkNZ3mNbGinsEHza7J8sIeqHy-uZFOJTzqpcLG6aA-ryN1w
http://alzheimer.tarregae.org/presentacio1_1/_uAlD6pePkNZ3mNbGinsEHza7J8sIeqHy-uZFOJTzqpcLG6aA-ryN1w
https://www.ceafa.es/es/el-alzheimer/consejos-y-cuidados
https://alzheimercatalunya.org/es/preguntas-frecuentes-alzheimer/
https://fpmaragall.org/alzheimer-enfermedad/
http://www.fundacionreinasofia.es/Lists/Documentacion/Attachments/15/Guia%20profesionales_Alzheimer_final.pdf
http://www.fundacionreinasofia.es/Lists/Documentacion/Attachments/15/Guia%20profesionales_Alzheimer_final.pdf
https://knowalzheimer.com/todo-sobre-el-alzheimer/fases-del-alzheimer/
https://knowalzheimer.com/todo-sobre-el-alzheimer/fases-del-alzheimer/
http://www.tscat.cat/download/web/2017/octubre/Folleto-TSCAT-CAT-26set.pdf
http://www.tscat.cat/download/web/2017/octubre/Folleto-TSCAT-CAT-26set.pdf


54 

 

ANNEXOS  

1. El paper del treballador social en la reconstrucció i manteniment de la 

identitat  

Virginia Anton Sánchez (2010) descriu diferents tècniques per a professionals 

en relació al manteniment i pervivència dels records: 

- Recollida de dades personals en la història social: 

La història social és un dels instruments propis de la disciplina del Treball 

Social. La història social recull dades de caràcter personal, familiar i social, 

incloent aspectes culturals, mèdics, econòmics, de l’habitatge, entorn... 

La història social s’elabora per mitjà d’una entrevista amb el malalt i la seva 

família per tal de que aquest doni suport al seu discurs. És especialment 

important aquella informació relativa a la seva infància, la seva joventut i la edat 

adulta ja que, és el que els malalts acostumen a recordar. També és 

fonamental per a les intervencions posteriors conèixer quins són els seus 

gustos, entreteniments i les activitats que realitzava o continua fent.  

La reconstrucció d’històries permet compartir amb els malalts el seu procés de 

malaltia, en especial en els moments de desorientació o alteració que senten. 

Quan se’ls acompanya en el moment que es troben perduts o desorientats, és 

quan s’utilitza aquesta informació personal amb la finalitat de tranquilitzar-los.  

La història social és un tipus de document, però no és immòbil. Constantment 

es va actualitzant amb cada nova intervenció, amb els nous objectius que es 

plantegen i amb les noves situacions que succeeixen. S’elabora així mateix un 

diagnòstic social i es plantegen objectius d’atenció que hauran de avaluar-se 

posteriorment per saber si s’han aconseguit o no, o si és necessari plantejar-los 

de nou.  

- La intervenció social per al manteniment del contacte amb la realitat:  

Com a treballadors socials sanitaris, en el treball que es realitza amb els 

malalts, s’actua en moltes ocasions com a mediadors entre els seus 

pensaments i el mitjà que els envolta.  

Ens encarreguem de mantenir a la persona afectada per la malaltia en contacte 

amb la realitat que l’envolta, per això és fonamental en el tracte amb ells seguir 

una sèrie d’estratègies: 

 

o Parlar-los de front.  

o No cridar ni parlar en un to elevat.  

o Utilitzar frases curtes i senzilles.  



55 

 

o Evitar fer varies preguntes a la vegada.  

o Explicar a les persones allò que s’està fent.  

o Evitar donar ordres.  

o Donar suport al llenguatge verbal amb imatges.  

o Mirar als ulls i dirigir-se a ells de forma personal.  

o Nombrar-los quan es parla amb ells i explicar-los tot allò que succeeix al 

seu voltant.  

Tot això amb una interminable dosis de paciència.  

El treballador social constitueix un recurs en sí mateix i té que posar en pràctica les 

habilitats d’escolta activa, empatia i comunicació oberta al servei de les famílies. 

Cal informar, assessorar, orientar i compartir les experiències diàries per 

aconseguir el màxim benestar.  

- Possibilitats de relació amb la comunitat:  

Una de les qüestions als que els professionals ens trobem pel que fa al treball amb 

les famílies, és la resistència d’aquestes a donar a conèixer la situació als altres.  

Per tant, un dels objectius a treballar, serà ajudar a vèncer aquestes pors i implicar 

a les famílies en el procés de la malaltia. És convenient donar a conèixer la 

malaltia a la resta de la família, propera i extensa, i també als amics i coneguts. A 

més, és fonamental que els cuidadors principals puguin alliberar la seva angustia 

tractant el tema amb naturalitat.  

Per altra banda, la persona amb Alzheimer requereix  d’un entorn senzill, estable i 

segur que li pugui aportar seguretat, confiança i accessibilitat. Cal suprimir les 

barreres arquitectòniques que permetin la deambulació autònoma sense riscos i la 

instal·lació de mesures de seguretat en la llar. Existeixen ajudes econòmiques per 

donar suport a aquestes modificacions de la llar.  

És important per als malalts que continuïn en el seu entorn habitual i que es 

fomenti la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, tot i que això 

requereixi una supervisió constant. Prendre mesures com el manteniment de l’oci i 

gaudi del temps lliure, de l’activitat física, l’establiment de rutines i horaris fixos, i és 

important que es compti amb un cuidador professional aliè al nucli familiar per tal 

d’ajudar al manteniment del benestar del malalt.  
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2. El cuidador, peça clau en el laberint de la malaltia.  

Maria Aranzazu Sola Marcilla (2010) ens ofereix tècniques per abordar els 

sentiments i emocions dels cuidadors principals: 

Els sentiments i emocions del cuidador semblen una muntanya russa, de sobte 

senten solitud i aïllament, també poden sentir tensió, esgotament, ganes de 

demanar ajuda, però a la vegada dubtes de com fer-ho, també requereixen ser 

escoltats, però no saben a qui dirigir-se. De vegades, fins i tot, paguen el seu 

malestar amb la persona malalta, és lògic ja que viuen una situació difícil.  Per 

això, com a professionals, tenim que fer entendre al familiar cuidador que quan el 

malalt els hi dona un petó de forma espontània o pregunta on estan si falten, són 

detalls que tenen que interpretar com un reconeixement del que fan, no com una 

cosa negativa.  

Enfrontar-se a un cuidador en una primera entrevista quan el diagnòstic de la 

malaltia se li ha donat recentment no és fàcil com a professional. En aquesta 

entrevista el familiar generalment exterioritza emocions. Tot i que el malalt visqui, 

és com si hagués assumit que està canviant i no és la persona que era. També els 

preocupa no saber quant temps dura el procés i la sensació d’impotència 

s’apodera d’ells, tot i que intentis fer veure que no han d’abandonar i que 

l’important és el que estant fent per al seu malalt.  

Tots aquests sentiments i emocions que sent el cuidador, formen un caos en el seu 

cap. Com a professionals em d’intentar posar-hi ordre en benefici del malalt i del 

propi familiar, ja que com millor estarà aquest, millor estarà el malalt.  

És aquí on existeix una diferència clara entre les persones que tenen informació 

sobre el seu diagnòstic, els que coneixen què és la malaltia i el que comporta, i els 

pacients que la família no permet al metge que els comenti el seu diagnòstic. 

Davant això, és precís un bon treball amb la família, un acompanyament durant tot 

el procés.  

De vegades, el cuidador aferrat a la seva tasca no es dóna compte de que és molt 

important i necessari mantenir les relacions. Per això, també es té que ensenyar 

que el fet de tenir un servei d’ajuda al domicili per al malalt li proporcionarà unes 

hores lliures per fer activitats que el distreguin.  

Aspectes pràctics per treballar amb els cuidadors familiars: 

- Temps destinat a la higiene i cura personal: molts cuidadors volen que es dutxi 

quan aquest no vol. Cal tenir en compte que si es fa pel de matí potser que 

tingui fred. Per tant, col·locant un calefactor per escalfar la estància pot fer que 

aquest problema es solucioni.  

- Ser conscient de que si no ens entén no es qüestió de cridar més, ja que el 

malalt pot entendre que l’esbronquem o que estem enfadats.  

- Un malalt d’Alzheimer sap molt bé qui és el que li dona afecte per la qual cosa, 

la comunicació amb ell és molt important. Com a professionals, conèixer la 
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comunicació verbal, però sobre tot saber desxifrar la no verbal, entendre de 

que depèn una bona comunicació, detectar quins són els obstacles que 

impedeixen que aquesta es doni, tals com poca il·luminació del lloc, o 

excessiva, els obstacles que hi ha entre el malalt i l’auxiliar, la poca tranquil·litat 

de l’ambient... 

- Cal saber interpretar el llenguatge no verbal amb el que s’expressa, que ens 

mostra com la posició corporal (si té interès, si està inquiet...) a quina altura em 

tinc que col·locar per dirigir-me al pacient. El malalt pateix un problema de 

mobilitat per lo que el seu cos i cap es troben inclinats cap endavant i no 

podem col·locar-nos a la mateixa altura perquè no el veurem, ens tenim que 

situar més avall.  

- Si el pacient empitjora, la persona a càrrec té que adaptar-se a la nova situació, 

és a dir, si no sap com vestir-se serà necessària la supervisió d’aquest i les 

seves indicacions per tal de que ho executi correctament. Si ja no recorda com 

seguir la seqüència correcta per rentar-se les dents, el familiar serà qui li 

marqui què fer en cada moment, i així en totes les etapes. Si per exemple, no 

es dóna compte de quan te ganes d’orinar, tindrà que prendre mesures (portar-

lo al bany cada hora i mitja o dues hores,... 

- La nostra tasca és capacitar al cuidador i oferir una teràpia familiar enfocada a 

la seva formació i a treballar la seva part afectiva i emocional: ensenyar-li a 

afrontar situacions difícils, a posar límits quan sigui necessari, a oferir l’ajuda al 

malalt només quan sigui necessària sense fer-li tot, a no elevar la veu, a no 

enfrontar-se amb ell,etc.  

- Així mateix, parlar amb persones amb el mateix problema és molt beneficiós. 

Animar-lo a que participi en grups d’ajuda mútua i/o escoles de cuidadors.  

- Ajudar-los a prendre a estimar al malalt malgrat que no es comporti com la 

persona que havia estat. Que quan es dirigeixi al cuidador, no li digui el seu 

nom sinó que li digui mare o pare, és un cop dur però cal llegir entre línies: 

quan un està malament, a qui crida?, a la mare. Això significa que està 

expressant la seva confiança en el cuidador i li fa veure que l’estima, no 

importa que la malaltia li hagi esborrat el seu nom, el malalt té un altre per 

dirigir-se al familiar.  

- Per altra banda, és essencial que el propi cuidador es cuidi. Cal aconsellar-li 

que visiti al metge per si aquest considera necessari algun fàrmac que li ajudi a 

relaxar-se o descansar per la nit. Sobretot, em d’insistir en que es cuidi, mimi, 

trobi temps per fer alguna activitat que li agradi i descansar si és possible amb 

altres l’atenció al malalt.  

- Cal fer veure també la importància de ser positius, ja que té molts efectes 

beneficiosos sobre la conducta. A més, aquesta actitud afavoreix l’aparell 

cardiovascular. Els sentiments positius es contagien, i si tenim en compte que 

el cuidadors són el mirall davant el que es mira el malalt, el fet de veure’ls de 

bon humor i positius, farà que aquest efecte reboti sobre ell. La malaltia ens 
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ensenya que em de viure el present, ja que no sabem com anirà el demà, per 

això és important que els cuidadors i familiars sàpiguen gaudir de les petites 

coses que els dona la vida ja que els servirà per no tenir la sensació d’estar 

tant lligats.  

- Els cuidadors no han de subestimar el poder de la música, el fet de cantar junts 

és una manera d’establir una relació entre ambdós. S’han dona casos de 

pacients que quasi no poden parlar, però el fet d’escoltar una cançó els incita a 

taral·lejar, o a ballar amb el cuidador, aproximar els dos cossos és fantàstic ja 

que no cal pensar en res, només deixar-se portar. El cuidador té que conèixer 

els gustos del malalt i saber quina música li ha emocionat sempre. La música 

és adequada quan el malalt està més inquiet, acompanyant l’ambient amb 

música més relaxada o en canvi, quan volem que s’activi perquè es troba més 

parat, la música de percussió ajuda.  

- Un altra activitat molt adequada és posar al cuidador al lloc del malalt. Cal fer 

entendre als familiar que quan un pacient s’aixeca, dóna dos passos i es torna 

a asseure, pot ser que la explicació sigui que té una idea, s’aixeca per dur-la a 

terme i al moment se li oblida. A més, és important que sàpiguen la 

equivalència entre les diferents fases de la malaltia i l’edat mental del pacient 

perquè d’aquesta forma acostumen a ser més comprensibles certs 

comportaments que adopta el malalt: 

o En la primera fase entre els vuit i els dotze anys d’edat mental.  

o En la segona, entre els quatre i els set anys.  

o En la tercera, entre els cero i els tres anys.  
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3. Model de qüestionari  

Qüestionari per als cuidadors familiars de persones amb malaltia d'Alzheimer  

1. Quina edat té vostè? 
 

2. Sexe: 
 

a. Femení  

b. Masculí  

3. Quin és el seu estat civil actual? 
 
a. Solter (a)  

b. Casat (a) 

c. Vidu (a)  

d. Divorciat (a)  

4. Quin és el seu nivell educatiu? 
 
a. No sap llegir ni escriure  

b. Llegir i escriure (sense estudis) 

c. Estudis primaris 

d. Estudis mitjans  

e. Estudis superiors   

5. Quina relació té vostè amb el malalt d'Alzheimer? 
 
a. Fill 

b. Filla 

c. Espòs   

d. Esposa 

e. Germà  

f. Germana 

g. Altres:  
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6. Apart de responsabilitzar-se de l'atenció del malalt, té altres càrregues familiars? 
 
a. Cap  

b. Atenció de la pròpia família 

c. Cura d'altres familiars amb problemes especials.  

d. Cura de persones grans dependents 

e. Altres situacions:  

7. Disposa d'altres cuidadors de suport? 
 
a. Si  

b. No  

8. Quines són les principals conseqüències negatives que ha experimentat com a 
cuidador principal? 
 
a. Psicològiques (depressió, ansietat, fatiga crònica, sobrecàrrega emocional...) 

b. Físiques (dolor crònic, lesions, insomni...)  

c. Socials (pèrdua de relacions socials, manca de vida social) 

d.  Econòmiques (despeses derivades de la cura, manca de capacitat econòmica per 

accedir a tractaments i cures específiques...)  

e. Familiars (conflictes relacionals derivats de la cura i altres...)  

f. Deixar la feina 

g. Altres conseqüències:  

9.  Quina és la valoració de la informació que li han facilitat sobre la malaltia per... 
(Puntuació de 0 a 3; el valor 0 és el mínim i el 3 és el màxim)  

a. Informació de l'Associació .... 

b. Informació del Metge especialista .... 

c. Informació del Metge de capçalera ... 

d. Informació dels Serveis Socials ... 

e. Informació del Centre de Salut ... 
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10. Quins tractaments i serveis rep?  
 
a. Informació i assessorament  

b. Suport al domicili – cures 

c. Fisioteràpia  

d. Suport psicològic al cuidador 

e. Cures sanitàries  

f. Estimulació cognitiva 

g. Teleassistència i localitzador personal  

11. Consideraria necessària comptar amb una ajuda econòmica per atendre al malalt 
d'Alzheimer al que es refereix aquesta enquesta? 
 
a. No em fa falta (disposa d'ingressos suficients) 

b. No em sembla convenient (prefereix que li proporcionin serveis) 

c. Si  

12. Dels següents serveis quins creu que són els més necessaris? 
 
a. Treballadora familiar per cura del malalt  

b. Auxiliar de neteja per realització de tasques domèstiques  

c. Prestació econòmica per al cuidador principal 

d. Centre de dia 

e. Fisioteràpia a domicili  

f. Atenció psicològica cuidador  

g. Residència temporal  

h. Residència permanent 

i. Psicoestimulació al domicili  

j. Altres serveis a domicili (peluqueria, podologia) 

k. Informació i assessorament  

l. Teleassistència i localitzador personal 
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13. En el cas de que alguna vegada decideixi que al seu familiar l'atenguin en una 
residència, com li agradaria que fos? 
 
a. No crec que prengui aquesta decisió  

b. Específica per a persones amb Alzheimer 

c. Compartida amb la resta de persones grans  

d. Compartida amb mòduls separats 

e. Indiferent  
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4. Transcripció entrevistes a professionals  

- TRANSCRIPCIÓ ENTREVISTA ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER 

TÀRREGA  

Professional entrevistat: Ramona Moix (Directora i treballadora social) 

Entrevistadora: Gemma Cabau (Estudiant Master Treball Social Sanitari UOC) 

Bloc 1: L’Associació  

1. Quan es va formar l’Associació? Amb quina intenció es va formar? 

L’Associació va iniciar les seves activitats d'atenció als malalts d'Alzheimer l'any 1999, com a 

delegació de l'AFA de Lleida, en resposta a les necessitats de famílies que tenien algun malalt 

que patia una malaltia neurodegenerativa. El 2001 es constitueix amb entitat jurídica pròpia. 

Des d'aleshores presta els seus serveis des de Tàrrega, a usuaris procedents de tot l'Urgell i 

també de comarques veïnes: la Segarra, el Pla d'Urgell, La Noguera i el Segrià.  

Es va formar amb la intenció de millorar la qualitat de vida i vetllar per les persones afectades, 

de manera directa o indirecta, per la malaltia de l'Alzheimer o altres malalties 

neurodegeneratives.  

El principal objectiu de la nostra Associació és oferir una atenció integral als malalts 

d'Alzheimer i als seus familiars i vetlladors. L'AFATC està oberta a totes les persones tant per 

oferir tractaments cognitius com psicològics, així com per proporcionar assessorament social. 

Està comprovat científicament que recomanen que les persones afectades per alguna malaltia 

neurodegenerativa acudeixin a un lloc especialitzat on puguin fer estimulació cognitiva. Tant 

important és la medicació específica per les demències com l'estimulació cognitiva. En el 

nostre centre s’ofereix atenció psicològica i social tant a la persona afectada com als familiars 

cuidadors. 

2. Quins són els principals objectius de l’Associació? 

L’Associació té un seguit d’objectius: Facilitar, millorar i controlar l'assistència als malalts 

d'Alzheimer per mantenir una qualitat de vida digna en tot el possible, procurant a la vegada 

que els serveis sanitaris, socials i altres poders públics siguin operatius a favor dels propis 

malalts, mantenir l’autonomia del malalt el màxim de temps possible amb les aules 

d’estimulació i tallers ocupacionals, oferir suport social, moral i psicològic als familiars dels 

afectats per la malaltia, així com orientar, informar i educar als familiars sobre qüestions legals, 
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econòmiques, socials, psicològiques, mediques i ètiques. També tenim una funció informativa 

vers les Administracions , societat en general i mitjans de comunicació per tal de donar 

coneixement sobre la malaltia  i per sensibilitzar-los. Mantenim també una coordinació 

constant amb Administracions, entitats, serveis sanitaris i associacions i oferim serveis 

especialitzats com centres de dia que s’adapten a les necessitats i patologies dels malalts. 

Finalment, representem davant l’Administració i altres institucions els interessos dels malalts i 

de les seves famílies.  

 

3. Com es finança l’Associació? 

L’Associació es finança de la següent manera: el 50% dels seus ingressos provenen de 

subvencions i ajuts procedents d’Administracions públiques com ara la Diputació, Ajuntament, 

Generalitat, Consell Comarcal i també a través d’entitats privades com l’Obra Social La Caixa. 

L’altre 50% s’obté a partir de fons propis derivats de recol·lectes, celebracions, venda 

d’objectes i loteria de Nadal, organització d’excursions i finalment amb les aportacions 

mensuals dels usuaris que assisteixen al centre de dia.  

Aquestes aportacions són iguals per a tothom però en casos excepcionals de persones que no 

tenen ingressos o que presenten una manca de capacitat econòmica, l’Associació n’assumeix la 

totalitat gràcies al romanent de diners que es recapta a través de les diferents activitats anuals 

esmentades anteriorment.  

 

4. Quin equip de professionals la conformen? Quants malalts ateneu?  

Actualment comptem amb professionals de diferents àrees: una logopeda, una psicòloga, una 

educadora social, un fisioterapeuta, 5 auxiliars de geriatria, una administrativa i jo mateixa que 

exerceixo com a directora i treballadora social. Es tracta d’un equip multidisciplinari.  

Tot i que la majoria dels professionals estant a jornada parcial ja que actualment no podem 

assumir més.  

Pel que fa a les auxiliars de geriatria, m’agradaria destacar que les seves tasques principals es 

basen en donar suport als tècnics en la realització dels diferents tallers i activitats.  

Actualment atenem uns 36 malalts però tenim disponibilitat de fins a 40 places.  
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5. Quins serveis i programes oferiu? 

Els serveis que oferim són: 

- Servei de transport:  El transport adaptat de que disposa l'AFATC és una eina clau per 

poder apropar tots els serveis de l'Associació als malalts i les seves famílies.  

- Centre de dia especialitzat: El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que 

complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la 

recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en 

el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les 

famílies en l'atenció a les persones grans dependents. 

- Tallers d’estimulació cognitiva: Els tallers d'estimulació són un servei basat en l'atenció 

i l'estimulació cognitiva, funcional, psicològica i social de la persona afectada de la 

malaltia d'Alzheimer o algun altre tipus de demència. 

- Grup d’ajuda mútua (GAM):  L'objectiu és donar una atenció al cuidador principal i/o 

als familiars del malalt d'Alzheimer per millorar la qualitat de vida tant dels familiars 

com del propi malalt.  

- Tallers de formació per a familiars/vetlladors: Els tallers de formació per a familiars són 

mòduls de formació que van adreçats a les persones que tenen a càrrec seu un malalt 

d'Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives.  

- Atenció domiciliària: Aquest servei consisteix en cobrir, el propi domicili, les 

necessitats dels malalts d'Alzheimer en un estadi moderat de la malaltia i que 

necessiten ajuda, ja sigui puntualment per a la realització d’algunes de les tasques de 

la vida diària, o bé per donar unes hores de respir al familiar vetllador. 

- Servei de préstec de material ortopèdic:  El servei de préstec de material és un servei 

en el qual l'Associació presta aparells ortopèdics a les famílies (cadira de rodes, alça pel 

wàter, cadira per la banyera, ...).  

- Servei  logopèdia 

- Servei de fisioteràpia 

- Servei de teràpia ocupacional: psicoestimulació, taller de música, activitat sensorial, 

reminiscència, tallers manipulatius, lectoescriptura, psicomotricitat, equinoteràpia, 

teràpia amb gossos, cuina,...  
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- Seguiment psicològic: suport psicològic al malalt i al familiar.  

- Assessorament en recursos socials: treball social i assessorament a les famílies.  

- Valoració multi disciplinar: valoració en equip del malalt i la família.  

- Sessions individuals o de grup: comptem amb diferents grups de treball, segons estadi 

de la malaltia.  

- Assessorament jurídic  

- Unitat de prevenció, manteniment i tractament de la memòria: L'objectiu principal 

d'aquesta unitat és la prevenció però també la detecció de possibles casos de 

demència. Com a eina principal s'utilitza el programa d'estimulació cognitiva GRADIOR.  

6. Participen voluntaris en l’Associació? Quines són les seves funcions? 

Sí, actualment tenim voluntaris fixes i voluntaris esporàdics. De fixes en tenim 5 o 6 i 

desenvolupen la seva tasca setmanalment i ofereixen suport als tècnics en la realització de 

diferents tallers i activitats. Aquests voluntaris disposen d’una formació específica que oferim 

des de l’Associació i tenen un perfil que s’adapta a les necessitats dels nostres usuaris.  

De voluntaris esporàdics en disposem de 45 a 50 i participen en ocasions especials com ara el 

Dia Internacional de l’Alzheimer i altres celebracions ja que és quan necessitem més personal 

per als trasllats, muntatge de tendals i estands, ...  

Convé destacar que els voluntaris fixes són sempre les mateixes persones i per tant són 

coneguts per als usuaris, fet que valorem molt a l’hora de seleccionar els nostres voluntaris, 

així com que disposin d’un perfil adequat a les necessitats de les persones malaltes.  

 

Bloc 2: La malaltia d’Alzheimer i la família  

1. Quina és la realitat diària de les persones que pateixen Alzheimer? 

De total dependència. Si estan en una primera fase encara mantenen la mobilitat i poden sortir 

al carrer, això si, sempre acompanyats. No obstant, a la segona fase no poden caminar i tenen 

que estar enllitats amb la problemàtica que això comporta.  
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2. I el dia a dia dels familiars? Quina acostuma a ser l’actitud de la família quan es 

diagnostica un cas d’Alzheimer? 

La vida dels familiars cuidadors canvia totalment. Moltes vegades no entenen el 

comportament o l’agressivitat de la persona afectada. Per això creiem que és molt important 

que entenguin que és l’Alzheimer, com es desenvolupa, els principals símptomes i les seves 

fases.  En algunes ocasions, fruit del desconeixement, poden perdre els nervis, escridassar i fins 

i tot esbroncar als seus familiars, es troben en una situació complicada i tenen pensaments 

negatius. Recordo el cas d’una filla que de forma desesperada em va dir el següent: “ no puc 

més amb la mare, un dia la tiraré escales avall”  això descriu de forma clara com els cuidadors 

viuen la situació, en molts casos estan sobrecarregats.  

Davant això, nosaltres creiem que es pot solucionar, ja que un malalt ben portat, amb una 

medicació i alimentació adequada, una correcta estimulació fa que el malalt amb Alzheimer 

esdevingui una persona tranqui-la i afable.  Per la qual cosa creiem que l’entorn que envolta al 

malalt és molt important, ja que el pot beneficiar o també perjudicar.  

 

3. Quins creus que són els dubtes i les necessitats que es plantegen els familiars 

d’Alzheimer? 

Personalment considero que no són necessitats el que expressen sinó més aviat pors, por al 

futur del seu familiar, al què succeirà, si seran capaços d’assumir-ne la cura en fases més 

avançades.  Es troben envoltats d’incerteses,  

 

4. De forma estimada quina despesa mensual creus que suposa la cura d’una persona 

amb Alzheimer?  

Al llarg de la nostra trajectòria en l’Associació, estimem que la cura d’una persona amb 

Alzheimer comporta una despesa d’uns 30.000€ anuals. Les principals despeses provenen de 

medicació específica, suplements vitamínics i alimentació, roba, bolquers i diferents serveis 

privats (centre de dia, podologia...). És important destacar també que en fases més avançades 

existeix més dependència de la persona i per tant més despeses.  

Es tracta d’una malaltia que es pot definir amb el concepte d’involució, és a dir, una persona 

que cada cop esdevé més dependent i retrocedeix amb el temps  fins a ser totalment 

vulnerable i incapaç. 
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Bloc 3: serveis i recursos  

1. Donada la complexitat de la malaltia, és aconsellable que als pacients amb Alzheimer 

els cuidi un professional?  

Considero que en alguns moments sí que és adequat que els malalts puguin continuar al seu 

domicili amb el suport del cuidador familiar i també d’un cuidador especialitzat que ofereixi a 

aquests cuidadors un temps de descans, així com tècniques i estratègies adequades en la cura 

del malalt.  

 

2. Quins creus que són els tractaments i serveis més adequats per als malalts i les 

pròpies famílies? 

La nostra activitat estrella i que més demanda té són els tallers d’estimulació cognitiva, els 

quals consisteixen en un seguit d’estratègies i tècniques que tenen l’objectiu d’optimitzar i 

millorar el funcionament de les capacitats cognitives del malalt a través de la realització 

d’exercicis pràctics i activitats concretes. 

Aquesta activitat es realitza al nostre centre a través de la psicòloga amb el suport de diferents 

auxiliars de geriatria i voluntaris fixes.  

 

3. Que opina de les residències per a persones amb Alzheimer? Creu que són més 

adequades al tractar-se d’un entorn més protector?   

Considero que les residències i centres de dia genèrics no estan adaptats a persones amb 

malaltia d’Alzheimer i fins i tot  l’assistència d’aquest tipus de pacients en aquests recursos pot 

arribar a ser contraproduent. Sí que es realitzen activitats però no s’adapten a aquest tipus de 

malaltia i en molts casos, aquestes persones no hi poden participar com la resta. Això pot 

provocar aïllament vers els altres usuaris , així com desorientació i angoixa.  

Amb això no vull dir que aquests serveis no siguin adequats ja que per a determinats usuaris 

són molt adients. Nosaltres sí que oferim activitats/tallers especialitzats per a malalts 

d’Alzheimer com és l’estimulació cognitiva, una tècnica que aporta molts beneficis.  

En canvi, les residències geriàtriques sí que poden ser adequades per a malalts d’Alzheimer 

que es troben en fases més avançades ja que llavors són totalment dependents i l’estada al 

domicili pot ser que no sigui suficient per a la realització de cures i tractaments més específics.  
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4. Creus que hi ha suficients recursos i/o ajudes específics per als malalts d’Alzheimer? 

No, no n’hi ha suficients. Fins i tot la llei de la dependència només contempla recursos de 

centres de dia i residències genèriques que com ja he dit, no s’adapten a les necessitats 

específiques de les persones amb malaltia d’Alzheimer.  

Per altra part, i en moltes ocasions l’assignació dels diferents graus de reconeixement de la 

dependència no s’adeqüen al diagnòstic d’Alzheimer  

Bloc 4: Alzheimer i treball social  

1. Quines creus que són les conseqüències socials que produeix la malaltia d’Alzheimer 

al malalt i als seus familiars cuidadors?  

El diagnòstic d’una malaltia d’Alzheimer en el nucli familiar esdevé un abans i després en el 

conjunt dels seus membres i sobretot en el cuidador principal. Personalment considero que la 

principal conseqüència negativa que produeix la malaltia als cuidadors és l’aïllament social. La 

dedicació total al seu familiar fa que vagin perdent amistats, activitats d’oci  i es veuen 

apartats de la seva vida social. Amb la mort del familiar també continua aquest aïllament ja 

que al no mantenir el contacte amb la gent es troben sols i perduts, els costa molt tornar a 

refer les seves vides.  

 

2. Com a treballadora social quines són les teves funcions en l’Associació? 

Les meves funcions principals són oferir orientació, assessorament, gestió de recursos (ajuts 

tècnics) i coordinació amb altres serveis sanitaris.  

 

3. Com creus que es pot intervenir des del treball social per poder cuidar al cuidador i 

assegurar la dignitat, el benestar del malalt d’Alzheimer i evitar-ne el patiment? 

A partir de l’elaboració de la història social del pacient i la família es pot crear un vincle de 

confiança professional vers els usuaris amb l’objectiu de poder iniciar una intervenció social 

adaptada a les seves necessitats. Per altra part,  l’escolta activa és essencial en la nostra 

intervenció ja que permet que expressin les seves emocions i sentiments davant la nova 

situació.  
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Preguntes finals: 

- Com a portaveu de l’Associació que reivindicaria per tal de millorar la situació dels 

malalts d’Alzheimer i els seus cuidadors?  

M’agradaria que l’Administració i els polítics es posessin al lloc de les famílies i entenguessin 

com es viu la malaltia i les dificultats que presenta. Cal que es produeixi una injecció 

econòmica que permeti disposar de més recursos, ajuts i serveis per  a totes les persones amb 

Alzheimer i les seves famílies.  En un futur, la malaltia d’Alzheimer esdevindrà una pandèmia i 

cal que estem preparats per assumir-ho.  

 

- Quin futur li agradaria per a aquesta Associació? 

M’agradaria que en un futur poguéssim disposar de més ingressos econòmics que ens 

permetessin renovar les instal·lacions i construir un bonic jardí, així com contractar més 

professionals i poder arribar a assistir més malalts i famílies.  

 

- A vostè, envoltada de malalts que obliden, que li agradaria recordar sempre? 

M’agradaria recordar les persones a qui estimo, la meva vocació i tasca en l’Associació, en 

definitiva, la meva trajectòria vital.  
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- TRANSCRIPCIÓ ENTREVISTA RECURS ESPECIALITZAT  

Professional entrevistat: Montse Iglesias Solé (Treballadora Social Sanitària ABS Alcover i 

Referent Comunitària de dependència de la zona de l’Alt Camp, Baix Penedès i Conca de 

Barberà).  

Entrevistadora: Gemma Cabau (Estudiant Màster Treball Social Sanitari UOC) 

Bloc 1: El recurs  

1. Com acostuma a ser el teu dia a dia al CAP? Quines són les teves funcions principals? 

Les meves funcions són el tema de la valoració de situacions familiars que es veuen afectades 

per temes de salut, orientar-les cap a altres serveis i recursos de la xarxa i sobretot fer 

acompanyament i seguiment d’aquests casos.  

2. Quins són els principals objectius que treballeu? 

Depèn de cada cas i de les situacions i /o problemàtiques de salut que presentin. Hi ha 

situacions que són recuperables i per tant,  la família només necessiten indicacions i 

recomanacions mentre que d’altres són més d’acompanyament ja que són situacions 

d’acompanyament en fase final de vida , i el que realitzo és suport en aquests moments més 

durs.  

3. Quins professionals formen el vostre equip?  

Nosaltres al CAP tenim diferents professionals: equip mèdic, equip de pediatria, equip 

d’infermeria, equip d’odontologia, personal administratiu d’atenció a l’usuari, personal de 

neteja i treball social que només estic jo.  A nivell de salut mental, també venen a oferir suport 

el psiquiatra i psicòloga.  

 

4. Quines activitats/serveis  s’ofereixen des de la Unitat de Treball Social?   

En principi i segons el programa Marc de Salut destinat a les àrees bàsica de salut, s’està 

orientant bàsicament la nostra tasca en el treball comunitari. Nosaltres de fa temps que estem 

treballant el suport a familiars de persones amb dependència, i fa uns anys que es realitza 

l’escola de cuidadors.  

A nivell de treball social i en funció de les situacions que ens trobem, es van creant diferents 

programes: actualment tenim el programa Adfar, d’ajut al tractament farmacològic per 

persones amb ingressos baixos, amb col·laboració amb Càritas Alcover i les farmàcies de la 

zona , tenim també el programa de banc d’ajuts tècnics, un altre adquisició d’ulleres i 

finalment un programa d’odontologia per persones que necessiten un tractament odontològic.  



72 

 

 

5. La coordinació entre professionals de diferents institucions serà imprescindible en el 

vostre cas... 

Amb els professionals interns del CAP i després amb els professionals dels serveis socials, 

hospital Pius de Valls, puntualment amb Hospital Joan XXIII de Tgn i Hospital Sant Joan de 

Reus, i amb tota la xarxa sanitària de Barcelona i Tarragona.   

 

Bloc 2: La malaltia d’Alzheimer i la família  

1. Quina és la realitat diària de les persones que pateixen Alzheimer? 

El primer problema que ens trobem és la no acceptació de la malaltia, acostumen a no ser 

conscients de que hi ha un problema o que es tracta d’una malaltia greu. Costa molt treballar 

les primeres etapes de la malaltia i sobretot em trobo dificultats alhora de convèncer als 

familiars de cercar i/o activar recursos com hospital de dia o centre de dia per tal de que la 

persona malalta pugui estar ben atesa.  

2. I el dia a dia dels familiars i els seus cuidadors ?  

En un principi es viu bastant malament i amb grans dificultats. Però nosaltres al CAP davant 

d’un diagnòstic d’Alzheimer oferim un suport integral. A nivell mèdic quan es detecta aquesta 

malaltia es deriva a la unitat de treball social per tal de començar a orientar a la família dels 

diferents recursos disponibles. Aquest acompanyament és molt important en les primeres 

fases de la malaltia.  

 

3. Quins creus que són els dubtes i les necessitats que es plantegen els familiars 

d’Alzheimer? 

Les necessitats principals que plantegen és conèixer la malaltia. Es tracta de persones poc 

dependents en una primera fase, per la qual cosa el que més requereixen els familiars i els 

propis malalts és informació i assessorament. Acostumen a presentar angoixa per al futur i 

volen saber com evolucionarà la malaltia.   
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4. De forma estimada quina despesa mensual creus que suposa la cura d’una persona 

amb Alzheimer?  

Al principi la família no ha d’assumir gaire despesa ja que la majoria de la medicació està 

subvencionada. Però a mesura que la persona va sent més dependent a nivell físic,sobretot en 

les últimes etapes, es va necessitant més ajudes, com ara ajudes tècniques i d’adaptació de 

l’habitatge.  

Bloc 3: serveis i recursos  

1. Donada la complexitat de la malaltia, és aconsellable que als pacients amb Alzheimer 

els cuidi un professional?  

Considero que un cuidador professional és més aconsellable, així com recursos especialitzats, 

hospitals de dia i/o centres de dia. M’agradaria destacar que existeixen cuidadors familiars 

amb molt bona voluntat, però les dificultats que presenta la malaltia pot provocar situacions 

que alterin al cuidador , així com poca comprensió del malalt i frustracions. Si disposen d’un 

cuidador extern, aquestes situacions es poden gestionar millor i aquests poden oferir un 

suport adequat al cuidador principal.  

2. Quins creus que són els tractaments i serveis més adequats per als malalts i les 

pròpies famílies? 

Al principi a les famílies els hi costa acceptar recursos com el centre de dia i/o hospital de dia, 

però a la llarga és un recurs que tots acaben utilitzant. Fins i tot, són serveis que poden ser més 

adequats en fases inicials que no pas el servei d’ajuda a domicili, ja que aquest està més 

encarat en fases més avançades, quan la persona és més dependent.  

Arriba un moment que em de plantejar al cuidador un respir com un centre de dia, ja que sinó 

es pot veure sobrecarregat per la cura.   

 

3. Creus que els recursos existents s’adapten a la situació real viscuda per la majoria de 

famílies?  

Personalment considero que sí, crec que cada cop existeixen més recursos com ara els centres 

de dia que s’han anat adaptant a les necessitats d’aquests tipus de pacients. No sóc partidària 

de les unitats específiques per a persones amb Alzheimer, perquè crec que també és bo que 

una persona que tingui una dependència física pugui estar al mateix entorn que una persona 

amb deteriorament cognitiu, ja que vegades aquesta persona amb dependència física pot 

derivar en un futur a una demència i si s’ha adaptat bé al recurs, perquè l’hem de canviar a un 
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altre de més específic si se li afegeix un altra patologia? Com a professionals considero que 

hem de ser flexibles a la realitat que ens anem trobant.  

M’agradaria destacar també, la llei de la dependència , ja que presenta certes dificultats. El 

que habitualment ens trobem és que en fases inicials costa molt que els hi reconeguin grau de 

dependència. Fins que la persona no ha passat per una valoració geriàtrica i disposen d’un 

diagnòstic real, no poden accedir als ajuts de la dependència.  

 

Bloc 4: Alzheimer i treball social  

1. Quines creus que són les conseqüències socials que produeix la malaltia d’Alzheimer 

al malalt i als seus familiars cuidadors?  

Es tracta d’una malaltia llarga en el temps, i per tant,  un cop el malalt mort, el cuidador 

principal acostuma a presentar un gran buit, que de vegades, els hi costa molt de superar. 

D’aquí la importància de treballar amb els familiars cuidadors el suport al dol, de cuidar-se a un 

mateix, de continuar amb les activitats d’oci i aficions. Aquestes aspectes els treballem molt  a 

l’Escola de Cuidadors. Amb l’objectiu bàsic de que prenguin consciència de veure les pròpies 

limitacions i la importància de demanar ajuda. En definitiva, la principal conseqüència és 

l’aïllament social del cuidador i un altra conseqüència negativa que ens trobem és que existeix 

una manca de recolzament familiar, ens trobem molts cuidadors únics, i això és un perill, 

resulta difícil trobar a altres familiars que s’involucrin en la cura.  Davant aquests cuidadors 

únics que s’hi han dedicat al cent per cent,  quan el malalt mort, acostumen a presentar 

seqüeles que són difícils de superar i que requereixen un tractament psicològic específic.  

Un altre dels trets que acostumen a presentar els cuidadors és una gran culpabilitat, sobretot 

en moments més difícils quan ja no poden més. Davant això els hi em de fer entendre que són 

sentiments normals i que no s’han de sentir culpables per tenir determinats pensaments. Tot i 

que la majoria estan molt satisfets en la tasca de cuidar, i nosaltres com a equip de salut, ho 

intentem reforçar. Sempre els diem que si ells no es cuiden, tindrem dos problemes; a ells i als 

malalts. La nostra intervenció es basa en tenir cuidadors preparats, cuidadors forts 

emocionalment i físicament i que comptin amb el suport professional adequat.  
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2. Com a treballadora social quines són les teves funcions en relació als cuidadors 

familiars? 

La meva principal funció és detectar alguna necessitat o mancança que presenten els 

cuidadors i malalts. Centro la intervenció en l’activació dels recursos més adequats, o 

assessorament i informació puntual que puguin necessitar en cada cas. Si detecto alguna 

situació que requereix més suport emocional i psicològic, acostumo a derivar a Salut Mental.  

3. Com creus que es pot intervenir des del treball social per poder cuidar al cuidador i 

assegurar la dignitat, el benestar del malalt d’Alzheimer i evitar-ne el patiment? 

Sobretot considero que és important que tinguin recursos a l’abast, és a dir, que hi puguin 

accedir fàcilment. Els recursos i el suport sanitari i social és primordial ja que és el que més 

requereixen.  

Preguntes finals: 

- Alguna reivindicació/proposta que t’agradaria afegir en relació a les persones amb 

malaltia d’Alzheimer i les seves famílies?  

Considero que actualment és requereixen més recursos d’atenció al domicili i sobretot a nivell 

d’ajuts tècnics.  La majoria de famílies vol cuidar als malalts a casa, i de vegades, es veuen 

obligats a realitzar un ingrés residencial ja que no poden  assumir-ne la cura, ja sigui perquè no 

disposen d’un servei d’ajuda a domicili o bé no tenen les ajudes tècniques requerides (grua, llit 

elèctric...).  
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- TRANSCRIPCIÓ ENTREVISTA RECURS ESPECIALITZAT  

Professional entrevistat: Núria Fargas Serra (Treballadora Social Hospital de dia Psicogeriàtric)  

Entrevistadora: Gemma Cabau (Estudiant Master Treball Social Sanitari UOC) 

Bloc 1: El recurs  

1. Podries definir breument en què consisteix l’Hospital de dia Psicogeriàtric?  

Es tracta d’un servei d’assistència diürna, integral i ambulatòria que està integrat a la Fundació 

Pública Municipal Pius Hospital de Valls i ubicada a la Residència Alt Camp. Mitjançant un 

treball interdisciplinari permet l’avaluació dels malalts que presenten trastorns cognitius, la 

intervenció terapèutica d’aquests malalts (farmacològica i no farmacològica) i el suport i 

orientació als familiars, i sobretot al cuidador principal.  

2. Quins són els principals objectius que treballeu? 

Treballem els següents objectius: 

- Avaluació del malalt que presenta un trastorn cognitiu i establiment d’un diagnòstic el 

més acurat possible.  

- Seguiment de l’evolució de la malaltia i de la terapèutica aplicada i modificació del Pla 

terapèutic.  

- Manteniment de les capacitats funcionals residuals.  

- Intentar retardar la progressió de pèrdua de les funcions cognitives.  

- Retardar o evitar la institucionalització i mantenir al malalt en el seu medi habitual el 

màxim temps possible.  

- Suport de les famílies amb la creació de grups d’ajuda i vinculació a l’Associació de 

familiars d’Alzheimer.  

- Coordinació i suport als equips d’Atenció Primària i incentivar la valoració cognitiva des 

del metge de capçalera.  

- Coordinació i suport a altres entitats (Hospital d’Aguts, Centres Residencials...)  

- Buscar els recursos més adequats en el moment de l’alta.  

 

3. Quins professionals formen el vostre equip?  

El nostre equip és interdisciplinari i està format per: una treballadora social (a temps parcial, 

10 hores setmanals), un metge geriatra (a temps parcial, 10 hores), una infermera (a dedicació 

completa), dos auxiliars de geriatria (una a dedicació completa i l’altra a dedicació parcial) i un 

psicòleg especialista en neuropsicologia a temps parcial, 20 hores setmanal 
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4. Quines activitats/tractaments s’ofereixen?   

La nostra activitat es basa principalment en una activitat terapèutica (modificació de 

tractament farmacològic i la part terapèutica d’assistència als tallers).  

L’hospital de dia implica una globalitat, ja que es queden a dinar, conviuen amb més gent, 

realitzen tallers específics de psicomotricitat. Però no s’ha de valorar aquest recurs per a casos 

d’esgotament del cuidador principal, en relació a aquesta problemàtica existeixen altres 

recursos més adients com ara centres de dia, els quals són serveis diürns per respir del 

cuidador, però que la part més terapèutica i de tallers no és tant funcional.  

Existeixen centres de dia que treballen amb grups específics de persones amb demència i 

ofereixen un suport a la família i un respir al cuidador principal. És un suport bàsic.  

Els diferents serveis i activitats que s’ofereixen són:  

- Dinar 

- Educació i atenció sociosanitària 

- Atenció psicològica i social  

- Teràpia psicoestimulativa  

- Servei de fisioteràpia  

- Treball de les activitats bàsiques de la vida diària i Psicomotricitat  

- Altres activitats recreatives  

 

5. Quin perfil de pacients hi pot accedir?  

Dins la Unitat de Psicogeriatria hem de distingir diferents tipologies de pacients, així com, 

diferents nivells d’actuació: 

- Pacients amb sospita de demència que precisen una valoració i diagnòstic diferencial.  

- Pacients amb demència establerta en estadis inicials, en els que pot aplicar-se una 

teràpia d’estimulació i manteniment de les seves capacitats.  

- Pacients amb demència establerta amb necessitat de tractament de simptomatologia 

afegida (agitació, angoixa, insomni, depressió...) 

- Pacients amb demència establerta en estadi avançat de la malaltia, que es beneficiaran 

d’un suport més individualitzat, inevitablement més passiu.  

Cal destacar que quan no hi ha suport familiar, l’hospital de dia no és un recurs adient ja que si 

al domicili no hi ha una medicació adequada ni una continuïtat en el tractament no és viable 

l’assistència del pacient en el nostre recurs, tampoc és recomanable en fases agudes o en 

trastorns de conducta (agitació, agressivitat).  
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6. Com accedeixen els pacients al servei, quin és el circuit? 

Existeixen diferents vies d’accés: a través de l’atenció primària i/o social mitjançant l’equip 

PADES i prèvia sol·licitud de consulta, a través de l’atenció hospitalària (urgències, 

hospitalització) i mitjançant l’equip UFISS, o a través del metge de capçalera el qual deriva el 

pacient a l’equip d’AGI (Avaluació Geriàtrica Integral) el qual realitza una valoració del pacient i 

arriba un diagnòstic de demència o a demanda dels propis familiars i mitjançant el treballador 

social d’atenció primària o altres professionals de l’equip.  

 

7. Com acostuma a ser la jornada diària d’un usuari al vostre hospital des de que acut al 

servei fins que finalitza l’estada? Quines activitats realitza? 

El servei està obert de les 9 del matí a les 6 de la tarda, tot i que aconsellem que els usuaris no 

hi estiguin tantes hores. En relació als pacients d’Alzheimer cal destacar que acostuma a ser al 

matí quan estan més desperts i actius i a mesura que va passant el dia es van desactivant. Per 

la qual cosa ens em d’adaptar al ritme de cadascun.  

De 9 a les 10:30h fem la recepció i acollida dels usuaris. A continuació realitzen activitats de 

socialització i activitats manipulatives individuals.  

A partir de les 11:00h s’inicien els tallers: on es treballen diverses àrees d’orientació, atenció, 

part de llenguatge, praxies i càlculs entre d’altres.  

A partir de les 11:30h s’inicien els tallers de psicomotricitat, exercicis de gimnàstica i passeig.  

A partir de les 13:00h es realitza la preparació dels usuaris per al dinar (acompanyament WC, 

canvi de bolquers, rentat de mans) 

Entre les 13:00h i les 14:00h passen al menjador a dinar i al finalitzar es realitza la higiene 

bucal.  

Després de dinar s’inicien activitats de relaxació i descans dels usuaris. Durant la tarda es duen 

a terme tallers varis com ara psicomotricitat, tallers de música (es treballa amb música antiga i 

lletres conegudes per ells) i manualitats.  

A partir de les 17:00 es comença a recollir i s’inicia el comiat dels usuaris.  
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Bloc 2: La malaltia d’Alzheimer i la família  

1. Quina és la realitat diària de les persones que pateixen Alzheimer? 

 

2. I el dia a dia dels familiars? Quina acostuma a ser l’actitud de la família quan es 

diagnostica un cas d’Alzheimer? 

Normalment, a les famílies els hi costa molt entendre la part del diagnòstic. En un 

principi acostumen a fer molta negació i manifesten que el familiar ja no és el que era 

sinó que se li ha modificat el caràcter. És aquí on el nostre recurs intervé, en 

l’acompanyament d’aquest procés de diagnòstic i en concret és l’equip de psicologia 

qui treballa amb les famílies l’acceptació de la malaltia.  

 

De vegades els cuidadors familiars esbronquen als pacients pensant que d’aquesta 

manera modificaran les actituds o els sobre protegeixen perquè no se’n recorden de 

les coses. És complicat ja que per exemple, una malaltia física és més visual en canvi 

una malaltia com una demència, no es veu i els hi costa entendre . Veuen un familiar 

diferent però no entenen que serà una malaltia que anirà amb progressió i que caldrà 

fer un acompanyament. Acostumen a rebutjar tot el que en un futur pot implicar. Un 

altre tema que als familiars els hi preocupa molt és si pot esdevenir una malaltia 

hereditària, si aquest diagnòstic els pot arribar a afectar a ells.  

 

3. Quins creus que són els dubtes i les necessitats que es plantegen els familiars 

d’Alzheimer? 

Sobretot comprendre la malaltia, acompanyar-la i viure aquests espais de descans. 

Aquests espais se’ls ha d’oferir com alguna cosa que necessiten, perquè de vegades es 

senten culpables de portar-los aquí ja que no acaben de veure que passin tot el dia 

aquí. Venir a Hospital de dia amb tota aquesta globalitat els hi costa, ho viuen amb les 

següents preguntes: que no sóc capaç jo de cuidar-lo?. Que no puc tenir-lo?.  

Llavors nosaltres ens adaptem a les seves necessitats i als seus horaris, existeixen 

pacients que hi assisteixen mitja jornada o unes hores al matí, fent una adaptació 

gradual al servei.  

Ens trobem moltes dificultats també en la fase d’alta, tot i que es fa de forma 

progressiva per tal de trobar un altre recurs més adient però a la família els hi costa 

molt perquè en aquella fase que donem d’alta hi ha molt d’esgotament i no volen el 
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retorn al domicili. En estadis avançats em de ser molt curosos, ja que aquests pacients 

no es beneficien del recurs i es senten incomodes, pateixen angoixa en relació a la 

comparació amb altres pacients que es troben en fases més inicials. En aquests casos 

recomanem el servei de centre de dia, el qual presenta unes activitats no tant 

dirigides,  més obertes i podrà tenir més llibertat i li respondran més en aquesta fase. 

  

4. De forma estimada quina despesa mensual creus que suposa la cura d’una persona 

amb Alzheimer?  

El que puc dir-te és que en una primera fase de la malaltia no suposa una gran despesa 

però de cada vegada anirà augmentant ja que requeriran suport al domicili privat ja 

que es tracta de moltes hores de cuidadores, així com adaptació de l’habitatge. Es 

tracta d’una despesa destinada al suport en les cures més que no pas una despesa 

farmacològica.  

Bloc 3: serveis i recursos  

1. Donada la complexitat de la malaltia, és aconsellable que als pacients amb Alzheimer 

els cuidi un professional?  

El cuidador familiar és adequat si s’ha anat educant a partir d’un treball de coneixement de la 

malaltia però també és necessari que rebi l’ajuda d’un cuidador especialitzat de suport. És 

important no tractar al malalt en base a un paternalisme. Nosaltres des del nostre recurs 

oferim tècniques i diferents eines per a la cura.  

 

2. Quins creus que són els tractaments i serveis més adequats per als malalts i les 

pròpies famílies? 

Els servei més adequat per a les famílies és un servei d’ajuda al domicili ja que esdevé un 

suport per al cuidador principal i permet el manteniment del pacient a l’entorn proper del seu 

habitatge.  

Per altra part, considero que seria interessant poder oferir un espai més de respir i 

acompanyament en el diagnòstic en una fase inicial en serveis diürns com l’hospital de dia. I en 

una fase més avançada  es podria valorar un ingrés residencial, el qual no s’ha de viure com un 

fracàs sinó que s’ha de valorar en funció del impacte emocional que pugui tenir la família 

alhora de realitzar la cura.  Si no es pot mantenir el malalt al domicili, la residència és una bona 

opció en persones amb un alt nivell de dependència i més encara si aquests centres poden 

oferir espais adaptats a aquests tipus de pacients.  
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Les famílies malgrat manifestar aquest esgotament i aquesta complexitat de maneig, també els 

suposa una compensació moral i ètica  el fet d’haver cuidat ja que és una experiència molt 

gratificant, tot i que ho valoren després. Es tracta d’una malaltia de molts anys i suposa una 

incertesa que depèn de l’evolució del diagnòstic que i això provoca un esgotament.  

 

3. Que opina de les residències per a persones amb Alzheimer? Creu que són més 

adequades al tractar-se d’un entorn més protector?   

Jo penso que l’entorn del domicili és el més adequat ja que es tracta de l’entorn natural del 

pacient. Les residències estarien bé si disposessin de mòduls habilitats de psicogeriatria que 

actualment, no existeix en la majoria d’elles.  

La família ho pot assumir sempre i quan tingui un suport d’un cuidador especialitzat ja que la 

família sola és un gran esgotament. No tot passa per l’ingrès residencial, en absolut. Gairebé es 

pot afirmar que l’esforç econòmic que representa no només a la família sinó en el sistema un 

ingrés residencial, penso que si es pogués oferir en el propi domicili és molt més adequat. 

Aquell espai conegut, aquelles fotografies conegudes, el ritme pausat... és molt beneficiós per 

al malalt.  

Els entorns residencials i en concret en aquesta zona no existeix cap que disposi d’una Unitat 

Psicogeriàtrica especialitzada.  

Personalment considero que hi hauria d’haver molts més mitjans per poder fer aquest 

manteniment en el domicili del malalt.  

 

4. Creus que hi ha suficients recursos i/o ajudes específics per als malalts d’Alzheimer? 

No són suficients, i en concret m’agradaria parlar sobre la Llei de la Dependència.  Aquesta llei 

no està adequada per als malalts d’Alzheimer ja que el reconeixement del grau de 

dependència està basat més per nivells físics i en la primera fase de la malaltia no està 

reconegut i acostumen a obtenir no graus o grau 1 de dependència. Hauria de ser una 

valoració de dependència basada més en el diagnòstic mèdic més que no pas per escales de 

valoració de les activitats bàsiques de la vida diària. 

Llavors ens trobem davant la frustració d’aquest cuidador ja que no queda compensat en uns 

recursos adequats en la primera fase de la malaltia. Penso que d’entrada les persones amb 

malaltia d’Alzheimer haurien de ser valorades de forma directa amb un grau 2 de dependència 

i poder agilitzar la prestació de cuidador no professional per tal de que els cuidadors vegin 

compensat aquest esforç de cuidar. Actualment no està adequada i a banda, ens trobem en la 

lentitud de la seva tramitació.  
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Bloc 4: Alzheimer i treball social  

1. Quines creus que són les conseqüències socials que produeix la malaltia d’Alzheimer 

al malalt i als seus familiars cuidadors?  

Sobretot considero que apareix una pèrdua de rol, ja que en moltes ocasions i en pacients més 

joves implica un abandonament del món laboral, una jubilació anticipada, també el fet de 

perdre el rol d’avi cuidador per ser cuida’t.  

De vegades ens trobem també que la persona diagnosticada d’Alzheimer era el cuidador 

principal del nucli familiar i això genera dins dels domicilis un gran daltabaix, una gran 

desorganització familiar. Considero que aquest aspecte és molt important.  

 

2. Com a treballadora social quines són les teves funcions? 

- Acollir la demanda 

- Realitzar la història social del pacient i família  

- Col·laborar en l’elaboració del pla terapèutic i en seu seguiment amb la resta de l’equip 

interdisciplinari.  

- Valorar la problemàtica social i assessorar als familiars.  

- Tramitació d’ajudes socials  

- Potenciació de la participació dels familiars en la cura i atenció del malalt  

- Participació en les tasques de formació continuada.  

- Oferir informació sobre aspectes jurídics i legals, en relació als poders notarials i 

incapacitació. Fer entendre a la família aquesta part com una forma preventiva per tal 

de deixar lligat tot el tema de gestió patrimonial perquè més endavant poden sorgir 

problemes.  

Una vegada feta la valoració del preingrés cito al malalt i a la família per poder fer una 

valoració mèdica, psicològica i d’infermeria a l’hospital de dia.  

 

3. Com creus que es pot intervenir des del treball social per poder cuidar al cuidador i 

assegurar la dignitat, el benestar del malalt d’Alzheimer i evitar-ne el patiment? 

Considero que la tasca que realitza el treballador social en relació a la implicació dels 

diferents membres del nucli familiar és molt important per tal de poder oferir un respir del 

cuidador principal. El treball amb famílies és molt important, així com oferir estratègies per 

una correcta organització familiar. De vegades la organització familiar pot implicar una 

organització econòmica per poder realitzar un ingrés temporal de respir del cuidador...  
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Preguntes finals: 

- Alguna reivindicació/proposta que t’agradaria afegir en relació a les persones amb 

malaltia d’Alzheimer i les seves famílies?  

Sobretot caldria que la Llei de la Dependència s’adaptés a les necessitats reals de les persones 

amb malaltia d’Alzheimer i tingués en compte els diagnòstics mèdics en el reconeixement dels 

graus.  
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