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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I JUSTIFICACIÓ  

 

L’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida en els darrers temps, ha 

produït un augment de la probabilitat per patir algun tipus de malaltia pròpia de 

l’envelliment, entre les quals, les malalties neurodegeneratives són les més comuns. Segons 

Losada et al. (2017), en menys de 50 anys, doblarem les xifres de persones que tenen 65 o 

més anys, amb dades que arribaran al 40% de la població Espanyola. 

En l’estudi de les demències, són molts els canvis terminològics que s’estan introduint 

segons el nou Manual i estadístic de les Malalties Mentals diagnòstics (DSM-V) de 

l’Associació Americana de Psiquiatria (APA), ja que ens trobem amb una necessitat de 

conèixer millor aquestes malalties, cada vegada més present en la societat i amb més 

variabilitat.  

Quan parlem de demència, deixant de banda els nous conceptes que milloren la classificació 

dels diversos estadis (Trastorns neurocognitius), per la present memòria ens basarem en la 

definició anterior del DSM-IV, encara prevalent.  

Per tant, els criteris diagnòstics de la demència són els següents:  

1. Desenvolupament de múltiples dèficits cognoscitius que inclouen un deteriorament de 

la memòria y al menys, d’una de les següents alteracions cognitives: afàsia, apràxia, 

agnòsia o una alteració de la capacitat d’ execució. 

2. L’ alteració és lo suficientment greu com per interferir de forma significativa les 

activitats laboral i socials i poden representar un dèficit, respecte al major nivell previ 

del subjecte.  

3. Les alteracions no apareixen exclusivament durant un síndrome confusional agut o 

delírium. 

4. Evidència clínica, o per proves complementàries, de que és degut a una causa 

orgànica o a l’efecte d’una substància tòxica.  

Les xifres d’incidència i prevalença de la demència mostren resultats molt variables degudes 

a l’absència d’un marcador biològic diagnòstic en la gran majoria de les malalties causants 

de demència.  

La incidència de la demència s’estima a l’entorn de 7’5/1000 persona/any. L’aparició de 

nous casos es manté estable fins a l’edat de 65-70 anys i més endavant pateix un 



creixement exponencial. Un estudi a l’estat espanyol va estimar que hi ha de 10 a 15 casos 

diagnosticades de demència per 1000 persones/any en la població major de 65 anys. 

Diferents estudis han estimat que a la població europea, segons dades del consorci 

Eurodem, la prevalença es duplica aproximadament cada 5 anys.  

Les demències es poden classificar entre demències degeneratives primàries, demències 

secundàries i demències mixtes. Entenem per demències secundàries, quan la 

simptomatologia característica d’una demència és deguda a alguna causa concreta i 

identificable. Parlem de demències mixtes quan no existeix una causa concreta, sinó que 

s’observen múltiples causes i que per tant, totes s’han de tenir en compte. 

La demència més freqüentment diagnosticada és la Demència Tipus Alzheimer (DTA). 

Aquesta malaltia té una incidència que augmenta amb l’edat. La seva prevalença també 

augmenta amb l’edat i a l’estat espanyol se situa a l’entorn del 6% de majors de 70 i 

representa entre el 60 i 70% dels diagnòstics de demència.  

La segueix la Demència Vascular (DV). La Demència Vascular representa del 12,5 al 27% 

de les demències i té una prevalença menor a la DTA.  

La Demència per Cossos de Lewy (DLB) representa entre un 10 i un 15% dels casos de 

demència diagnosticades. La prevalença, segons un estudi a l’estat espanyol, és d’un 1%. 

La Demència Frontoteporal (DLFT) té una prevalença del 0’3% i no es disposen de 

suficients dades com per estimar una incidència.  

Existeixen altres tipus de demència, amb una incidència molt menor (Demència de 

Wernicke-Korsakoff, Demència associada a la malaltia de Parkinson,...).  

Les demències cursen amb alteracions cognitives, símptomes conductuals i psicològics 

(depressió, irritabilitat, desinhibició,...) i altres símptomes més específics de demències 

concretes (atàxies,...). 

A banda de les demències, enteses ja com a patologies diagnosticades, també cal tenir en 

compte l’existència de l’anomenat deteriorament cognitiu lleu. El deteriorament cognitiu lleu 

(DCL) inclou símptomes similars als explicats anteriorment, però amb menor intensitat i 

sense conclusions mèdiques que indiquin la presència d’un diagnòstic de demència. 

Un diagnòstic de Deteriorament Cognitiu Lleu, ens pot ajudar a detectar demències en fases 

més incipients. Per l’European Alzheimer’s Disease Consortium, els criteris diagnòstics del 

DCL serien:  



• Queixes subjectives de pèrdues de memòria per part del pacient i d’un informant vàlid 

(familiar o convivent) 

• Evidència objectiva d’alteració cognitiva, o bé de memòria o bé de domini.  

• Ha d’existir un canvi respecte a nivells previs i que aquest canvi duri almenys 6 

mesos.  

• Sense alteració significativa de les activitats de la vida diària 

• S’exclouen patologies que poguessin explicar el deteriorament en la memòria 

(síndrome confusional agut, depressió, retard mental,...) 

• No s’han de presentar els criteris diagnòstics de demència. 

Davant d’aquesta problemàtica existent en la població actual, cada vegada més envellida, i 

per tant, amb més probabilitats de patir aquestes patologies, sorgeix la necessitat de donar 

nous serveis que puguin cobrir aquestes necessitats.  

 

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN 

 

El projecte d'atenció a les famílies de persones que pateixen un deteriorament cognitiu, una 

demència tipus Alzheimer o altres demències, té com a objecte principal, proporcionar una 

major qualitat de vida al pacient i a la seva família, donant suport emocional i proporcionant 

informació sobre els possibles recursos. Sabem que després de rebre el diagnòstic, molts 

afectats i familiars desconeixen quines són les possible sortides i de quin recursos poden 

beneficiar-se. Detectar el més aviat possible la malaltia i adreçar correctament a la família, 

pot ser decisiu en la progressió de la malaltia.   

La finalitat del projecte és, mitjançant la figura del neuropsicòleg i amb la col·laboració de 

voluntaris i personal de l’Hospital de Calella, millorar la qualitat de vida dels cuidadors i les 

famílies, que sovint són qui més pateixen en aquestes malalties. Tanmateix, és de gran 

rellevància una millor detecció de les necessitat secundàries al procés de les malalties 

neurodegeneratives, per tal de proporcionar a cada persona els recursos més adients, tenint 

en compte les seves preferències, valors i voluntats (Atenció Centrada en la Persona). 

Al desenvolupar-se el projecte en un marc hospitalari, comptem amb la participació i 

col·laboració del personal sanitari o personal extern a la Corporació, que desenvolupa les 

sessions formatives i la formació pels voluntaris, que es realitzen un cop al mes, a la Sala 

de Juntes de l’Hospital. Per altra banda, l'Equip de Treball Social desenvolupa un paper molt 



rellevant com agent derivador, qui detecta les necessitats de la població i fa un primer 

cribratge de les persones en situació de risc, tant en l'àmbit d'atenció professional, com en 

les tasques que desenvolupen els voluntaris.  

Segons el tipus d’atenció que s’ofereix als pacient i familiars, podem diferenciar dos tipus 

d’intervenció: atenció individualitzada família i/o pacient o atenció grupal als familiars. Pel 

que fa l’atenció individualitzada, mitjançant les primeres entrevistes i les entrevistes de 

seguiment, proporcionem a les famílies un espai, per tal de millorar el seu estat d’ànim i 

resoldre tots els dubtes, que els hi sorgeixen al voltant de la malaltia. Per altra banda, en 

les primeres visites es realitza també un screening cognitiu de les persones diagnosticades, 

per tal de conèixer l’estat cognitiu actual.  

Pel que fa la intervenció grupal a les famílies (GAT), mensualment es realitza el Grup 

d’Ajuda Mútua, amb l’objectiu de poder tractar temes emocionals o d’interès pels familiars i 

aprofitar per beneficiar-se de compartir entre ells, les pròpies experiències que tenen com a 

familiars. Per altra banda, combinats amb aquesta activitat mensual, l’Hospital un cop al 

mes ofereix xerrades informatives pels familiars, per tal d’assessorar-los en temes 

rellevants als voltant de la malaltia (Aspectes mèdics, jurídics, estratègies davant 

l’estrès,...). 

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella i l’Associació de Familiars de malalts 

d’Alzheimer del Maresme (AFAM), juntament amb l’Associació de Voluntaris i Amics de 

l’Hospital (AVAH), es va crear la Unitat d’Estimulació Cognitiva per tal de poder donar una 

continuïtat a aquells malalts que ja no tenen un perfil, o es troben en llista d’espera de 

l’Hospital de Dia Psicogeriàtric, i treballar les capacitats cognitives, partint d’un estudi 

neuropsicològic que determina quines àrees són les que s’han de treballar més 

específicament i com abordar-ho.  

La idea dels diferents serveis, sorgeix arrel d’una necessitat detectada pels professionals del 

sector, que es trobaven, i se segueixen trobant amb una manca de recursos per a un 

correcte diagnòstic i posterior tractament d’aquesta tipologia de pacients i les seves 

famílies.  

L’objectiu metodològic és oferir una resposta integral a les necessitats de la persona 

afavorint així el seu benestar dins la societat i ser el més autònom possible en el seu dia a 

dia. Tot això a través d’un treball en grup (amb familiars) on es tracten aspectes psicològics 

i aspectes pràctics de la vida quotidiana i un seguiment neuropsicològic als pacients, per 

determinar l’estat de la malaltia i l’adaptació que cal realitzar de les activitats que se li 

programen.  



El servei s’ofereix en l’àmbit hospitalari i es complementa en un espai extern on es 

desenvolupen tasques d’estimulació cognitiva.  

La difusió dels serveis que es presten, com els Grups d’Ajuda Mútua, el suport psicològic 

individual o la Unitat d’Estimulació Cognitiva, es troba a càrrec de l’Associació de Voluntaris 

i Amics de l’Hospital (AVAH), mitjançant la difusió de tríptics informatius de la mateixa 

Associació i de l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer del Maresme (AFAM), 

l’Agenda de l’Ajuntament de Calella, la col·laboració de la Ràdio de Calella, la difusió de 

cartells informatiu en els centre d’atenció primària i a les Treballadores de la zona, visites a 

les farmàcies per donar a conèixer els grups,etc.   

 

OBJECTIUS 

• Crear un recurs que permeti un suport psicològic i un seguiment continu centrat en la 

persona, des dels inicis del diagnòstic, a les persones que es troben en situació de 

patir una malaltia neurodegenerativa i a les seves famílies, principalment. 

• Donar suport en les diferents fases de la malaltia, assessorant i guiant als recursos 

més idonis, tenint en compte les voluntats i la personalitat prèvia del pacient. 

• Donar informació i recolzament a les famílies, per tal de poder minimitzar la 

sobrecàrrega del cuidador. 

• Fer seguiment de l’estat cognitiu i funcional dels pacients, si s’escau.  

• Crear una xarxa de fàcil accés des de diferents serveis de referència. 

• Coordinar amb els serveis sociosanitaris. 

• Augmentar el número de beneficiaris. 

 



PERFIL D’USUARIS. CRITERIS D’INCLUSIÓ I D’EXCLUSIÓ  

 

El programa va dirigit a totes les persones de l’Alt Maresme, que pateixen alguna malaltia 

neurodegenerativa i a les seves famílies. Sabem que després de rebre el diagnòstic, molts 

afectats i familiars desconeixen quines són les possible sortides i de quin recursos poden 

beneficiar-se. Detectar el més aviat possible la malaltia i adreçar correctament a la família, 

pot ser decisiu en la progressió de la malaltia.  

Els criteris d’inclusió: 

-Pacients amb diagnòstic de demència 

-Pacients amb deteriorament cognitiu lleu 

-Pacients amb sospita de malaltia neurodegenerativa 

Els criteris d’exclusió: 

-Pacients sense diagnòstic o sospita de deteriorament cognitiu lleu, demència o altres 

malalties neurodegeneratives. 

 

METODOLOGIA     

 

La metodologia que s’ha portat a terme ha estat la de cooperació entre serveis bàsics. 

Setmanalment es realitzen sessions interdisciplinars de l’Hospital de Dia Psicogeriàtric, on 

es parlen dels casos més destacables del moment i de la situació en la que es troben. Els 

casos dels que es parla, poden ser de pacients que ja són usuaris de l’Hospital de Dia 

Piscogeriàtric, com també d’aquells pacient que es troben en llista d’espera. A més, es 

realitzen visites inicials als pacients de l’Hospital de Dia i a les famílies, per determinar la 

fase en la que es troben en el moment de l’ingrés, com també visites successives tant a 

pacients com a famílies.  

Per altra banda, es realitzen visites a famílies que des del servei de treball social es 

consideri que necessiten una intervenció psicològica en el context d’una sospita o diagnòstic 

de demència o de deteriorament cognitiu.  

L'atenció que s'ofereix als pacients i a les seves famílies, es realitzada es base a l'atenció 

centrada en la persona, tenint en compte les vivències personals, les voluntats i la 



personalitat prèvia de la persona, per tal de proporcionar una major qualitat de vida al 

pacient i a la seva família i donar a conèixer el millor recurs en cada fase de la malaltia.  

Es poden realitzar valoracions per screening (valoracions neuropsicològiques més bàsiques), 

que ens permeten tenir una noció de l’estat cognitiu del pacient, o en cas de voler tenir una 

visió més àmplia, per tal de descartar altres possibles patologies/sospites, es realitzen 

valoracions neuropsicològiques extenses, on per mitjà d’altres eines neuropsicològiques, es 

fa un estudi més profund per a poder tenir una visió més àmplia de les capacitats cognitives 

del pacient.  

Un cop s’han realitzat aquestes valoracions/entrevistes, es realitzen els informes i es 

pengen a la intranet de l’Hospital, per tal que tots els professionals que així ho desitgin, 

puguin tenir accés a l’informe neuropsicològic.  

Els Grups d’Ajuda Mútua, són un grups que es realitzen a les famílies/cuidadors dels 

afectats de malalties neurodegeneratives, principalment demències, que poden venir 

derivats des dels metges de referència, dels treballadors socials de la zona, com també del 

mateix neuropsicòleg/a.  

La Unitat d’Estimulació Cognitiva, serveix com a nexe de moltes famílies que no tenen 

plaça,  o que ja no són tributaris a l’Hospital de Dia Psicogeriàtric, però volen fer un treball 

específic pel pacient.  

 



DADES QUANTITATIVES DE PERSONES ATESES EN ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: 

Des del gener del 2020, s’han atès un total de 108 casos en el Servei de Neuropsicologia, 

entre els que podem diferenciar 56 casos nous, 38 casos que ja es van registrar al 2019, 

13 casos del 2018 i 1 cas que es manté del 2017. Entenem per casos, un pacient i la seva 

família, sense tenir en compte si és una primera visita, una visita de seguiment per la 

família o una revaloració cognitiva, ni el número de vegades que s’ha visitat a la persona o 

a la família. 

Per poder analitzar amb més profunditat el número de persones ateses al llarg de l’any en el 

servei o el tipus de visita realitzada, deixant de banda el número de casos, hem mesurat 

per una banda: 

 

1. número de persones ateses que pateixen la malaltia (valoració cognitiva): 

considerem que per tal de realitzar un abordatge integral en la família, cal establir en 

quin punt de la malaltia es troba la persona que la pateix i quins són els punts dèbils i 

les fortaleses, per tal de potenciar-les en les activitats de la vida diària. En oracions, 

no és possible atendre’l per manca de col·laboració o possibilitat de desplaçar-se. 

 

a) Número de persones que pateixen la malaltia ateses: 70 persones han estat 

valorades per tal d’assessorar millor a les famílies (60 persones en una primera 

visita i 10 que van venir per una valoració cognitiva, però sense cap  informador). 

 

2. el número de familiars que han estat atesos: que són els familiars que han 

realitzat una primera entrevista, que han assistit a les visites de seguiment o el grup 

per familiars. En aquest registre es comptabilitza el número de familiars atesos per 

cada persona que pateix la malaltia, però sense tenir en compte el número de vegades 

que ha assistit, que es registra més endavant. 

 

a) Número de famílies atesos: 98 famílies s’han visitat des del gener, ja que de 

vegades el pacient ve sol a la consulta per queixes de memòria. De les 98 

famílies, 60 s’han atès en una primera entrevista amb la persona que pateix la 

malaltia i 38 només ha vingut el familiar a l’entrevista.  

 

b)Número total de familiars atesos: 120 familiars, ja que per visita hi ha famílies 

que ha vingut més d’un familiar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El tipus de visita realitzada: tenint en compte les primeres visites en que s’atén a la 

família i la persona que pateix la malaltia, les valoracions neuropsicològiques sense 

família, les primeres visites només a la família o les de seguiment a la família. 

 

a) Total de visites realitzades durant el 2020: 327 visites. 

 Per realitzar un anàlisis més complert de les visites realitzades, podem analitzar 

per separat les primeres visites de les visites de seguiment, amb els següents 

resultats: 

Primeres visites: 

• 60 primeres visites en las quals, es va visitar a la família i al pacient el mateix 

dia.  

• 38 primeres visites, que només es va atendre la família.  

• 10 visites per valoració neuropsicològica, sense família. 

Visites de seguiment: 

• 186 visites de seguiment, destinades al seguiment psicològic dels familiars. 

• 33 visites de seguiment, van ser valoracions neuropsicològiques per passar 

proves complementàries o revaloracions. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota gràfica: El quadre mostra les valoracions neuropsicològiques i les de seguiment 

psicològic, fent la suma total d’intervencions quan es veu només al pacient o a la família 

en la primera visita com en les de seguiment. 

 

Dades sociodemogràfiques dels pacients atesos: 

Dels 108 casos de persones ateses des del gener del 2020 al servei de neuropsicologia, amb 

algun tipus de deteriorament cognitiu o demència, podem descriure les següents 

característiques: 

Sexe:  

Homes:37 

Dones: 71 

 

 



Edat:  

  

Menor de 50 anys:  1 

Entre 50 i 59 anys: 8 

Entre 60 i 69 anys: 11 

Més de 69 anys: 88 

 

Poblacions pacients atesos durant l’any 2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calella:  47    Palafolls: 5 

Canet de Mar:  5   Sant Cebrià de Vallalta: 1  

Malgrat de Mar: 10   Santa Susana: 5 

Pineda de Mar:  22   Sant Pol de Mar: 3     

Tordera: 5    Sant Iscle de Vallalta: 1     

Blanes: 3     

Mataró: 1 

 

Dades quantitatives dels diagnòstics dels casos tractats en el servei de 

neuropsicologia:  

Per tal de complementar la informació sobre les persones ateses en el servei, s’ha registrat 

el diagnòstic del pacient en el moment de la primera visita o no filiat si no té diagnòstic. 

Del 108 casos atesos durant el 2020, tant si eren per fer una primera entrevista conjunta o 

només a la família, es van registrar el diagnòstic que presentaven en aquell moment de la 

consulta: 

Queixes de memòria i/o antecedents estat d’ànim: 16 

Deteriorament cognitiu o demència en estudi: 37 

Possible Malaltia d’Alzheimer (DTA): 32 

Possible Demència Vascular: 1 

Possible Demència per Cossos de Lewy (DCL): 3 

Possible Demència Fronto-temporal (DFT): 4 

Demència mixta: 2 

Dany adquirit: 4 

Altres demències: 9 

 



 

Per tant, si analitzem el quadre podem veure que les dades més prevalents corresponen a 

les persones sense diagnòstic i el casos de persones que pateixen una malaltia d’Alzheimer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Característiques dels familiars atesos durant els tres trimestres, tant en la primera 

visita, com en les visites de seguiment (cuidadors principals):   

Total familiars visitats a la consulta: 120 familiars atesos, que s’han tractat en varies 

visites. 

        Homes: 34     Dones: 86 



 

 

 

 

 

 

 

Total visites familiars realitzades: 284 visites realitzades a familiars, entre primeres 

entrevistes i entrevistes de seguiment. 

 

Dades quantitatives dels agents derivadors dels pacients i famílies: 

• Treball Social: 25 casos derivats. 

• Hospital de dia: 4 casos que participen. 

• Metge capçalera: 17 casos. 

• Metge Especialista Geriatria: 25 casos. 

• Metge Especialista Neurologia: 20 casos. 

• Altres serveis: 17 casos. 

 

 



Tipologia dels cuidadors principals (tenint en compte que en una família pot haver 
més d’un cuidador): 

• Parelles:  49 familiars. 

• Fill/filla: 62 familiars. 

• Altres cuidadors: 5 persones. 

• Sense cuidador: 4 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES COMPERATIVES ANUALS DEL PROGRAMA: 

 

 

Nº de casos Nº Persones ateses Nº Familiars atesos Nº Visites totals

Dades comperatives persones ateses programa

2017 2018 2019 2020



Primeres visites Atenció psicològica família Valoracions neuropsicològiques

Comparativa visites del Programa Famílies

 



DADES QUANTITATIVES DE PERSONES ATESES EN ATENCIÓ GRUPAL: 

Grups d’Ajuda Mútua i les Sessions socioeducatives:  

Destinat als familiars de pacients amb demència, independentment dels recursos de suport 

que aquests utilitzin. Sessions tenen una durada d’1 hora i quart i s’han fet quinzenalment. 

Aquestes sessions van destinades a l’expressió dirigida de sentiments i dificultats que es 

troben els cuidadors al llarg del dia, en la tasca de cuidador. Molt beneficiós per posar en 

comú aquelles inquietuds i desconeixements que poden sorgir al dia a dia.  

Durant el 2020, s’han portat a terme 4 sessions i 2 han estat ajornades pels 

esdeveniment actuals, amb una mitjana de participació de 11 persones per sessió, 

amb un mínim de 9  i un màxim de  15  persones. 

Al setembre de 2020, es van reprendre les sessions, però degut a la situació de pandèmia 

COVID-19 i a les recomanacions, s’estan realitzant telemàticament a partir de la plataforma 

zoom. 

Les temàtiques de les sessions realitzades fins al moment, són les següents: 

• Gener: 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: “Presentació del grup i fent memòria”. Lorena Grau, 

Neuropsicòloga AVAH. Assistència a la sessió:  9  familiars. 

o Sessió Hospital: “Taller vivencial: Tinc ràbia”. Ana Solanes, Supervisora de 

Infermeria de l’Hospital de Calella. Assistència a la sessió: 15  familiars. 

• Febrer: 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: ”Com cuidem al cuidador?”. Lorena Grau, 

Neuropsicòloga AVAH. Assistència a la sessió: 11  familiars. 

o Sessió Hospital: “Cuidar-se: Higiene Postural”. Sara Quintana, Fisioterapeuta 

de l’Hospital de Calella.  Assistència a la sessió: 9  familiars.   

• Març: 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: ”La comunicació com a eina de convivència”. Lorena 

Grau, Neuropsicòloga AVAH. Assistència a la sessió: ajornada Covid-19. 

o Sessió Hospital: “Trastorns de conducta”. Teresa Casadevall, Neuròloga de 

l’Hospital de Calella. Assistència a la sessió: ajornada pel Covid-19. 



 

Les temàtiques de les sessions per zoom realitzades fins al moment, són les 

següents: 

• Setembre: 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: ”Covid-19 i demències”. Lorena Grau, Neuropsicòloga 

AVAH. Assistència a la sessió: 8 persones. 

• Octubre 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: ”Els trastorns de conducta”. Lorena Grau, 

Neuropsicòloga AVAH. Assistència a la sessió: 7 persones. 

• Novembre: 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: ”El cervell i les funcions cognitives”:Lorena Grau, 

Neuropsicòloga AVAH. Assistència a la sessió: 7 persones. 

• Desembre 

o Grup d’Ajuda Terapèutica: ”Repàs i tancament d’any”. Lorena Grau, 

Neuropsicòloga AVAH. Assistència a la sessió: 6 persones. 

 


