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Objectius, Metodologia i Projecte de millora 
  

La Llar ofereix una atenció individualitzada i/o global mitjançant uns serveis d’atenció 

personal, a més a més de sistemes alternatius i/o terapèutics al voltant de la comunicació, 

les emocions, l’accés a les noves tecnologies, les teràpies motrius, la medicina alternativa,... 

Per tal de poder portar a terme aquests objectiu, treballem els següents objectius específics: 

 

- Realització d’activitats adreçades a la prevenció, detecció, tractament i contenció del 

deteriorament físic, psíquic i social.  

- Potenciar al màxim la intervenció a l’entorn dels usuàris, amb el que es treballa la 

integració social. 

- Potenciar i afavorir al màxim les relacions entre usuàri i família. 

- Mantenir les instal·lacions amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida dels usuàris. 

- Potenciar al màxim el creixement personal dels usuàris, tant individual com 

col·lectivament. 

 

Tots els serveis i activitats que desenvolupem a la Llar Can LLovera estan orientats a 

mantenir i potenciar l’autonomia de les persones usuàries, afavorint la seva integració social. 

Per tant, l’actuació dels professionals està basada en el respecte i en la recerca de la 

participació de l’usuàri.  

A la Llar Can LLovera, s’ofereixen els serveis que possibiliten un increment del benestar i de 

la qualitat de vida dels usuàris. Especialment aquells que estan relacionats amb la seva 

salut, higiene, atenció a la seva imatge personal i autoestima. 

El tracte és acollidor,  potenciant les relacions interpersonals entre els residents, així com 

l’acceptació de la seva realitat, les seves limitacions i els seus avenços personals a les 

situacions de la vida diària.  

Per tal d’assolir cadascun d’aquests objectius, ha calgut incorporar en la dinàmica general 

del centre els següents elements metodològics: 

 

 Treball interdisciplinar com a element metodològic habitual: Les persones que 

treballem a la llar representem des de les diferents àrees disciplinars de treball la 

diversitat de cadascuna de les persones que hi viuen. 
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 Formació i informació. Diariament els treballadors reben i proporcionen informació 

de tot allò que concerneix als usuaris. La formació es planifica anualment i un cop o 

dos per setmana els treballadors es formen amb coneixements de diferents 

disciplines per tal de poder fer front a una atenció asistencial global. 

 El programa de gestió TSAD integra tota la información de l’usuari extreta 

d’informes previs a l’ingrés, de la introducció d’instruments d’avaluació, de la 

consecució d’ojectius dels PAI, del seguiment de cadascún d’aquests objectius 

plantejats, del seu desenvolupament personal, emocional i d’inserció social i dels 

registres d’atenció asistencial de totes les àrees. 

 Manteniment  i elaboració de nous  registres per tal de poder recopilar nova 

informació i poder atendre a necessitats noves i específiques  dels usuàris ampliant 

l’atenció assistencial. 

 Supervisió i manteniment dels protocols establerts i elaboració de procediments 

específics d’actuació que deriven de noves necessitats. 

 Reunions setmanals de l’equip tècnic del centre: per tal de poder supervisar 

setmanalment i de manera holística les necessitats de cadascun dels usuàris de la 

llar i poder atendre’les de forma interdisciplinar i incorporant-les al programa de gestió 

com a element de treball planificat i procedimentat i com a informació registrada per a 

poder realitzar una posterior avaluació. 

 

En quant que, el nostre principal objectiu és l’atenció centrada en la persona, seguim 

treballant per a poder satisfer cadascuna de les necessitats expressades per l’usuari. 
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VALORACIÓ DE L’EQUIP BASE i TÈCNIC 

 



Llar Can Llovera,  
Sant Feliu d eLlobregat Memoria 2018 

 
 

9 

 
 

 

Àrea de l’Equip Base 

 
L’equip de cuidadores ofereixen atenció social bàsica i recolçament emocional als usuaris de 

la llar i que necessiten ajuda per la realització de les tasques de la vida diaria. La funció de 

l’equip de curadores és permetre que els usuaris mantinguin,  en la mesura del que sigui 

possible, la seva autonomia i millorar la seva qualitat de vida en funció de les seves 

necessitats.  

Les curadores sòn reponsables de tasques que majoritariament fan referència a la dimensió 

de benestar físic :  

o la higiene personal  (dutxa, pentinar, posar colònia, posar desodorant, rentar 

les dents, tall d’ungles, canviar bolquers,....etc)  

o el vestir-desvestir (canviar als residents de roba cada vegada que s’embrutin, 

avisar quan calgui comprar roba, vetllar per tal que els residents portin 

posades les ajudes ortopèdiques necessàries: ulleres, cinturons de subjecció, 

arreglar els armaris i tauletes de nit dels residents assignats i tenir sempre a 

punt el conjunt de muda, netejar les sabates i cadires de rodes dels residents, 

si la roba presenta qualsevol defecte {taca, descosit, absència de marcatge}, 

s’haurà de separar a l’armari per retornar-la a la familia,…..etc)  

o l’alimentació (donar a cada resident la dieta específica, segons tipus de 

presentació {normal o triturat}, segons el tipus de dieta {hipocalòrica o normal}, 

posar espessant  en els líquids a qui ho necessiti, donar l’esmorzar, el dinar, el 

berenar, el sopar i el ressopó, donar el menjar a la boca a aquells residents 

que ho necessitin, tallar el menjar a qui ho necessiti, assegurar la ingesta 

hídrica per aquells residents que donades les seves necessitats mèdiques o 

deficiències ho necessitin 

o la salut (prevenir les nafres mitjançant els canvis posturals cada tres hores,fer 

els tractaments específics {cabell, pell, ulls,…}, que té prescrits cada resident, 

laxar als residents segons programa d’evacuacions individual, realitzar les 

evacuacions al WC i registrar-les al full de control d’evacuacions, administrar 

la medicació a les hores prescrites, donant-la a la boca als residents 

incapacitats legalment i supervisant la ingesta de medicació en la resta 

d’usuaris, fer controls de temperatura, quan sigui necessari, canviar els 

col·lectors a diari, avisar a la infermera si es detecta qualsevol anomalia 
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relacionada amb la salut dels usuaris,tenir cura del material sanitari, netejar 

l’instrumental i el carro de cures,avisar quan calgui reposar un producte o 

medicament. 

 Però també sòn responsables de tasques que petanyen a altres dimensions 

(d’autodeterminació, drets, benestar emocional i benestar material: 

 Participar en l’elaboració dels PIAI amb la resta de l’equip multidisciplinar. 

 Dur a terme els PIAI 

 Treballar els hàbits per tal de consolidar i mantenir els adquirits. 

 No aixecar mai el to de veu ni permetre que els residents es relacionin amb els 

curadors amb el crit. 

 Mantenir les normes de convivència dins la Llar garantint així els preceptes del 

Reglament de Règim Intern. 

 Participar de les festes i celebracions que es duen a terme dins la Llar, per tal 

d’afavorir la interrelació residents-curadors i aconseguir un caliu familiar en totes les 

celebracions. 

 Fomentar la participació dels residents en aquestes activitats. 

 Participar en les sortides i excursions. 

 Donar avís sempre que es detecti una situació fora d’allò comú (descomposició, 

negació davant el menjar, poca ingesta hídrica, nafra en procés regressiu,…). 

 Establir cordialitat amb els residents. 

 Vetllar per tal  que els ajuts ortopèdics estiguin en perfectes condicions i utilitzar-los 

correctament. Tal com els ha instruït la fisioterapeuta, o bé seguin les indicacions del 

resident. 

 No deixar sortir aquells residents que estiguin incapacitats legalment si no és 

acompanyat del seu tutor, algun responsable del centre o prèvia autorització expressa 

del tutor. 

 Avisar al responsable si algun resident està malalt i necessita atenció mèdica.  

 Seguir les pautes del protocol d’urgències mediqués. 

 Administrar la medicació, controlar la seva ingesta i signar al full de control de 

medicació individual. 
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 Es responsabilitat del curador/a prestar atenció al resident sempre que aquest ho 

demani, aixecar-lo i posar-lo al llit, sempre en funció de les seves necessitats i les 

vegades que calgui.  

 ……………………………………….. 

 

 

El “saber fer”, la realització de cadascuna de les tasques per assolir la consecució d’objectius 

plantejats per cada usuari, determina el perfil professional i les competències de les 

curadores de la llar. La seva tasca implica: 

 Una actitut ética i estètica 

 Sensibilitat i simpatia, i capacitat de respectar la dignitat de cada usuari i el sentit de 

la independencia.  

 Paciència i tacte. 

 Habilitats de comunicación per a donar suport als usuaris i que es sentí confiat.  

 Habilitats practiques i voluntat a l’hora de realitzar tasques delicades. 

 Força emocional, ja que moltes de les tasques son angoixants.  

 Resistencia i aptitut física, ja que és un treball físicament exigent.  

 Habilitat d’observació, per exemple per detectar canvis en la condició de l’usuari.  

 Capacitat de prendre notes precises i d’escriu breus informes. 

 Capacitat de treballar en equip  

 Tenir iniciativa pròpia. 

El perfil de les curadores de la llar Can Llovera i per tant les competències que se’n deriven 

estableix, per tant, un seguit d’accions que tenen com a resultat una millor qualitat de vida de 

l’usuari. El treball en equip, la formació i revisió constant d’aquestes accions sòn la clau per a 

seguir treballant en aquest línea de millora i de creixement professional.  
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Àrea de Treball Social 

 
L’actuació de l’Àrea de Treball Social de Can Llovera ofereix una sèrie de serveis enfocats a 

donar el suport i la protecció adient i personalitzada a cadascun del residents del Centre. Per 

desenvolupar aquesta activitat es compta amb el treball d'una professional a jornada 

completa, encarregada de buscar i planificar mitjans de suport i acompanyament, vetllar per 

les relacions socials i familiars, i garantir una xarxa de recursos humans i assistencials 

individualitzats per a cada resident. 

L’atenció social de Can Llovera ofereix als seus usuaris una àmplia varietat de serveis de 

diferents naturalesa i grau d’intervenció, del que es beneficien, sense excepció, tots els 

residents de la Llar.  

Seguint amb la línia de treball engegada en exercicis anteriors, es prioritza l’atenció 

personalitzada i la comprensió de la persona per poder donar la resposta adient a cada 

necessitat, ja sigui de caire privat o social. En aquest sentit, és clau la implicació de les 

famílies, amb qui s’ha consolidat una base sòlida de comunicació i treball que garanteix la 

cobertura necessària en els múltiples àmbits assistencials. Així, actualment a Can Llovera, 

tots els residents tenen garantit l’accés a una cobertura integral de les necessitats tan de la 

vida diària com de les ocasionals: reposició continuada de productes d’higiene, roba, aigua, 

etc., informació per gaudir d'ajudes i recursos públics, suport i acompanyament en els 

conflictes personals i familiars, assessorament de la gestió econòmica i dels tràmits amb les 

entitats i, per sobre de tot, preservació d'un espai de diàleg i confiança on el resident pugui 

expressar-se lliurement i sol·licitar l'ajuda o suport que requereixi. 

Tot i aquesta xarxa de suport actiu creada entorn del resident, totes les accions programades 

pel Treball Social del Centre estan encaminades a promoure l’autonomia de l’usuari en tots 

els seus àmbits. Per aquest motiu, s’incentiva la presa de decisions pròpies i la llibertat 

d’elecció així com l’assumpció de responsabilitats i compromisos personals i col·lectius. 

Promoure aquesta autosuficiència augmenta també l’autoestima dels residents, millorant-ne 

l’estat d’ànim i la relació amb els companys i treballadors de la Llar i amb l’entorn familiar i 

social.  
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PERFIL DEL RESIDENT 

Dels 36 usuaris del Centre, 16 estan incapacitats legalment i 20 son autònoms.  

44%

56%

Percentatge de residents incapacitats

Incapacitats

Autòms

 

 

Dels usuaris incapacitats, 4 es troben tutelats per entitats o fundacions tutelars i 12 per 

familiars. 

 

 

 

 

Independentment de la seva capacitat jurídica, és important conèixer les relacions que els 

residents de la Llar Can Llovera mantenen amb els seus familiars. Amb aquest objectiu, 

durant el transcurs del 2018 s’ha creat un registre mensual de visites familiars, de la qual 

s’han tret mitjanes estadístiques. A continuació s’exposen els resultats (estadístics, no 
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naturals) dels ítems “rep una o més visites setmanals”, “rep més d’una visita mensual”, “rep 

una visita mensual” i “no rep visites”. 

 

 

 

Independent de si el resident està incapacitat o no, l’Àrea de Treball Social gestiona les 

despeses quotidianes que tenen alguns dels residents de la Llar Can Llovera. Durant el 

2018, Treball Social ha gestionat l’economia de butxaca de 27 dels 36 usuaris del Centre.  
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El servei ofert als residents des de l’Àrea de Treball Social de la Llar es pot dividir en dos 

gran grups: el de l’atenció directa i el de l’atenció indirecta. En el primer grup trobem totes les 

accions destinades al tracte més personal (acompanyaments, suport, escolta activa i 

resolució de problemes). En el segon grup s’hi engloben els serveis administratius, 

l’organització de la manutenció, la gestió de recursos socials i de lleure, i la relacions 

externes, ja sigui amb entitats, familiars o administracions. 

SERVEIS D’ATENCIÓ DIRECTE 

Acompanyaments. S’ajuda als usuaris en accions de la vida diària com comprar roba o 

realitzar gestions bancàries, però també es busca la socialització del resident mitjançant 

sortides lúdiques o passejos per la localitat.  

Recerca de recursos. Quan els recursos no eren adequats a les necessitats del resident se 

n’han cercat de nous a fi de millorar i potenciar la seva qualitat de vida en tots els àmbits. 

Relacions amb la família. S’han creat espais de col·laboració i implicació de les famílies en 

el manteniment i cobertura de les necessitats bàsiques i/o emocionals del resident 

(acompanyaments mèdics, compra de productes d’higiene personal, economia i visites 

familiars regulars). 

SERVEIS D’ATENCIÓ INDIRECTA 

Dirigida a l’equip 

 Participació i col·laboració en les reunions interdisciplinars davant la presa de 

decisions en el procés assistencial dels residents. 

 Ajuda i suport davant l’anàlisi i diagnòstic de noves necessitats dels residents i en 

previsió de futur. 

 Elaboració dels  PAI ( Pla d’atenció individualitzat d’atenció integral)  

Documentació del centre.  

 Actualització, renovació i introducció de nova documentació necessària: dades 

personals,  volant de residència, empadronament,  Grau de disminució, pensió, 

sol·licituds de prestacions econòmiques, dades bancàries, prestació aparells 

ortopèdics. Etc..   

 Supervisió, actualització, i seguiment dels registres: 

 Registre d’ingressos i baixes i tramitació de documentació 

 Registre d’èxitus i tramitació de  documentació 
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 Registre d’altes voluntàries i tramitació de  documentació  

 Registre estudi de casos nous: acceptats, rebutjats i tramitació de  

documentació  

 Registre d’adreces: familiars, voluntaris i relacions institucionals i tramitació de 

comunicats d’informació. 

 Registre de comunicats: dels residents, curadores i famílies 

 Registre d’estades mensuals dels residents i tramitació documentació.  

 Registre d’instàncies i tramitació documentació 

 Registre de permís cap de setmana 

 Registre de productes d’estocatge  d’autocura i higiene personal del resident. 

 Registre de vestuari de cada resident. 

 Registre de sortides setmanals programades. 

 Registre de quotes mensuals dels residents i tramitació documentació. 

 Registre dels recursos residents: accessibilitat, economia, formació, ... 

 

 Avaluació dels PAIS a fi de valorar si els objectius plantejats de forma individual 

s’han assolit i poder-ne, si cal, cerca de nous en funció de les  demandes dels 

residents i /o necessitats detectades per l’equip interdisciplinar. 

 

Per l’ avaluació  de les necessitats del perfil de resident de la llar Can Llovera, aquesta s’ha 

caracteritzat pels indicadors de risc, d’acord amb els recursos disponibles i la disposició de 

cada resident per intervenir en el procés.   

Els Indicadors de risc: són  tots aquells elements que tenen una influència de manera 

directa o indirecta en el  resident en el centre i que deriven  en una intervenció social.  

Aquests elements es manifesten a nivell: 

Estructural:  

 Resident que no disposa de familiars directes ni família  extensa o amistats que 

exerceixin el rol de cuidador principal. 

 Resident que sols disposa d’un cuidador principal . 

 Resident que disposa d’un cuidador principal però amb certes limitacions. 

 Resident que disposa d’un cònjugue o cp d’edat avançada 
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 Resident que disposa de família però amb la presència d’altres  membres familiars 

que necessitin ser atesos. 

 Resident que disposa de família però que existeix una gran manca de presència 

familiar. 

 Resident amb famílies amb menors al seu càrrec. 

Relacionals: 

 Actituds de malestar per problemes de comunicació propis de la seva discapacitat. 

 Actitud de malestar per problemes relacionals convivencials amb els companys. 

 Actitud de malestar per manca d’habilitats socials. 

 Actitud desafiants davant l’establiment de límits. 

 Manifestacions de conductes verbalment agressives a residents o personal del centre.  

 Manifestacions de conductes físiques agressives i/o intimidatòries a residents o 

personal del centre. 

 Sobreprotecció i sobreimplicació familiar. 

 Situació de conflicte relacional i/o comunicacional amb residents i/o familiars.  

Emocionals: 

 Reaccions emocionals poc ajustades 

 Manca d’habilitats personals per acceptar la realitat i adaptar-se a la nova situació. 

 Dols i pèrdues  anteriors no elaborats.  

 Manifestacions de patologies psíquiques o psicològiques. 

 Procés d’adaptació i integració al centre 

 Incapacitat per adaptar-se i integrar-se al centre.  

Pràctic: 

 Dificultats econòmiques 

 Informació i assessorament d’altres recursos 

 Gestió i tramitació de tràmits burocràtics. 

 Seguiment necessitats bàsiques de les activitats de la vida diària 

 

L’experiència  ha demostrat que és, en gran part, el medi el que determina l’efecte d’una 

deficiència o disminució  sobre la vida diària d’una persona.  
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Una persona es veu abocada a la disminució quan se li neguen les oportunitats de què 

disposa en general a la comunitat, i que són necessàries per als aspectes fonamentals de la 

vida.  

Sovint, les persones amb disminució física, es troben aïllats de la resta de la ciutadania a 

causa del gran ventall de barreres físiques, institucionals, culturals i psicològiques que limiten 

la seva integració social. 

 

Des de l’àrea de treball social, l’increment de la qualitat de vida, ha estat l’objectiu principal 

de la seva intervenció. Aquesta, s’ha basat en la participació activa de la persona amb 

disminució davant,  la presa de decisions sobre la seva vida ja sigui de forma directe, a 

través de la relació amb els demés o indirecta, tot  creant les condicions i ambient adequats 

que fomenti la millora en la relació i comunicació. 

Aquesta concepció ha anat acompanyada d’actituds i  de serveis encaminats a fer real la 

igualtat davant la diferència,  tot disposant dels recursos existents en la societat per garantir 

els drets dels usuaris en la diversitat dels diferents escenaris socials.  
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Àrea Sanitaria 

Per cobrir les necesitats sanitàries dels nostres residents, comptem amb diferents vies per 

poder atendre-les. 

Davant de necessitats mèdiques no urgents, que requereixen de visita mèdica al metge de 

capçalera i que es poden ressoldre a la mateixa llar, tenim la presència de la doctora de la 

llar que pertany a l’equip d’Atenció Primària de Sant Joan Despí com a adjunta de Direcció. 

La doctora atèn als residents en funció de les necessitats però, com a mínim, els visita dos 

dies a la semana. 

Per situacions de caire urgent, comptem amb el servei de crònics 7/24, “Estem per tú”. El 

call center que atèn la nostra trucada, ens deriva directament a atenció mèdica, amb la 

gestora de casos que ens agilitzarà els tràmits o farà el tràmit directe de transport sanitari per 

derivació hospitalària. Malgrat l’existència del servei de crònics, la trucada al servei 061, és 

un servei que sempre estarà vigent davant de situacions que són vitals. 

Tots dos serveis están entrellaçats i tots dos están basats en la historia clínica compartida 

del pacient en la xarxa sanitària pública. Qualsevol metge del sistema públic pot consultar els 

antecedents dels residents, de forma que el tractaments són actualitzats, ajustats i no 

duplicats i/o contraproduents uns amb altres. 

Les visites de la doctora a la llar, facilita el treball d’accès a la xarxa pública mitjançant el 

programa CITRIX. L’avantatge és més que evident, en quant a tramitació de receptes, proves 

demanades, derivacions seguides des de la llar, interconsultes virtuals,…tot es pot tramitar 

des de la mateixa llar sense tants desplaçaments per part del resident. 

La possibilitat de poder accedir a les històries del residents des de la llar amb presència de la 

doctora, ens facilita el treball en quant a actualització de receptes de cara al treball de 

farmàcia. Farmàcia és l’encarregada de manipular la medicació crónica dels residents i 

preparar els SPD (blisters setmanals de medicació de cada resident), amb la posterior 

supervisió de la DUI de la llar per detectar posibles errades o rectificar canvis d’última hora.  

Davant de visites que són de caire ordinari i/o visites de control, ens podem remetre a 

diferents centres externs: 
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-ortopèdia: atèn al resident a la propia llar. Està en marxa un circuit protocolaritzat per la 

demanda de materials de forma que evitem les visites i els moviments innecesaris dels 

residents. El contacte entre llar – ortopeda - CAE Rambla COT - H.M.Broggi. 

-diferents especialistes de CAE Rambla Sant Feliu de Llobregat (digestiu, NRL, ORL,…) 

-odontologia: fem servir l’especialista d’odontologia del CAP El Pla per valoracions 

d’atencions que es poden cobrir amb la sanitat pública. A través del servei d’odontologia del 

CAP el Pla, es realitzan les derivacions a centres especialitzats i de referència: Unitat Atenció 

Odontológica al Discapacitat de l’Hospital de Sant Rafael. 

-CSA Dental, Clínica Dental Mòvil (servei odontològic): hi ha contacte directe via e-mail i/o 

telefónica per coordinar els tràmits a realitzar en funció de les necessitats dels residents. A la 

pròpia llar poden realizar valoracions (gratuitament), higienes i/o hidratacions bucals,  motlles 

i valoracions de fèrules de descàrrega i prótesis dentals. A  resta d’atencions odontològiques, 

es portana terme en centres especialitzats i adscrits a CSA Dental. 

-podología: els residents són atesos mensualment per la podóloga que els atèn a la llar, fent 

seguiment de forma individualitzada. 

-nutrició: els residents fan seguiment de nutrició i seguiment amb l’H. Moisés Broggi, el qual 

ens dona l’oportunitat de poder mantenir contacte directe via telefónica i e-mail per  a fer tota 

mena de tràmits: coordinació mensual de demanda de suplements nutricionals i 

alimentacions enterals, coordinació de demanda trimestral d’espessidors,... 

-Servei d’Hospitalització a Domicili (HADO): davant la fragilitat de la població de la nostra 

llar, en ocasions (cada vegada menys), es necessària la derivació dels residents a urgències. 

En ocasions, i una vegada remès el quadre pel qual ha ingresat el resident, la persona hauria 

de quedar ingressada tant sols per poder rebrer tractament. En aquests casos, normalment, 

la persona es semi-donada d’alta. És a dir, el pacient torna a la llar per poder ser cuidat al 

seu ambient familiar però amb el hándicap de romandre ingressat mentre dura el tractament  

antibiòtic. Tractament pel qual el servei de DUI i metge de l’hospital es desplaça fins a la llar 

per administrar-lo o per coordinar amb el servei de DUI de la llar perque sigui aquesta qui 

col·labori en l’administració del tractament al resident. Actualment comptem amb dos 

residents potencials usuaris d’aquest servei. 
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-psiquiatria: per donar suport als residents que requereixen de seguiment psiquiàtric, 

comptem amb el recolçament a la llar de la Dra. neuropsiquiatra. Ens ajuda en el seguiment 

de control i en els casos aguts de descompensació del comportament. A més la xarxa 

pública en ofereix el servei de Centre de Salut Mental per Adults Pins d’Or. A part de poder 

fer seguiment, és el servei que ens enllaça amb l’hospital de referència de Martorell. En 

casos d’urgències, CAMA Pins d’Or será el vincle per poder fer derivació. 

Durant l’any 2018, vam fer ús d’un recurs fins ara no emprat i no conegut per nosaltres, i que 

ens obre una altra porta a l’atenció sanitària del nostres residents que en nombroses 

ocassions no se’ls estudia detenidament o no se’ls dona la importància que requereixen. 

Davant de situacions de malaties reiterades i recurrents, s’ha pactat amb els metges 

d’atenció primària poder comptar amb ingresos a centres sociosanitaris amb relació directa 

amb hospital, per poder fer estudi de la situació. D’aquesta forma evitem els trasllats 

innecessaris del resident, el desgast del familiar/tutor que acompanya a cada derivació. A 

més evitem diagnòstics erronis o tractaments incompatibles,… 

Disfagia: Atenció individualitzada al procès de deglució i nutrició dels residents. 

Al llarg de l'any 2018, els nostres residents han evolucionat les seves capacitats cap a unes 

altres necessitats. 

-Espessidors: Els residents amb necessitat d'espessidors a líquids ha augmentant. Passant 

de 3 residents confirmats  a inici de 2018 a 6 residents confirmats, en acabar l'any. 

-Suplements nutricionals: al llarg de l'any, el servei de nutrició de l'hospital de referència 

ens ha diagnosticat a dos residents amb necessitas extres de nutrients. En aquests dos 

casos, ens proporciona el material addient. 

-Sonda gàstrica: De tot el grup i desprès de fer les pertinents probes i estudis, vista 

l'evolució del dia a dia, els ingresos necessaris degut a l'evolució de la malaltia i segons 

sempre de valoració mèdica juntament amb nutrició, un resident del grup amb espessidors, 

va passar a dieta nutricional per PEG suministrada per l'hospital de referència.  

-Malgrat passar de dieta oral a dieta per PEG per major benefici del seu estat nutricional, 

l'adaptació feta de l'administració de la nutrició no va ser suficient. Es va tramitar amb 

l'hospital de referència per poder administrar el menjar amb bomba de perfussió continua 

de 24h, en comptes de bolus d'alimentació. Amb el benefici de comporta el poder controlar la 
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simptomatologia contraria (vòmits, nàusees, malestar,...) versus obtenir el benestar de la 

persona i assegurar una ingesta de nutrients necessaris a un ritme adequat. 

-A la resta d’usuaris, se’ls hi ha reajustat la dieta en funció de les característiques de 

cadascú. A la llar comptem amb la dieta basal/normal, hipocalòrica, musulmana i triturada. 

Les textures passan per normal, fàcil mastegació fase inicial, fàcil mastegació fase moderada 

i triturat. Sempre parant atenció a la necessitat de les  textures mixtes i/o i els  aliments 

flatulents. 

L’incidència de nafres durant aquest any, ha disminuit. Cal destacar que aquestes han 

millorat en grau/nivell de gravetat, convertint-se en lessions més superficials però a la vegada 

més dificils de recuperar. En aquest procès, va ternir molt a veure l’inici d’ús de l’oli d’Argàn. 

Oli que ens ha resultat molt beneficiòs donades les seves propietats antioxidants i la seva 

proporció en tocoferols (Vit E). La finalitat d’utilitzar oli d’Argàn pretenia aprofitar la seva 

capacitat d’hidratació, cicatritzant i disminuir eritemes, així com regenerar el mantell 

hidrolipídic cutani. Sempre utilitzat en la pell periulceral. 

 

 

 

 

 

 

Es donen amb certa freqüència, nombroses situacions de lessions superficials recurrents 

donat l’ús continu de materials d’incontinència (flictenes, vermellors,… pel frec de les sondes 

vesicals, pels bolquers i els col·lectors), ús de material d’ortopedia (ortesis),…Aquestes 

remeten amb tractaments puntuals amb pegats hidrocoloides, hidratants, pegats lipido-

coloides,….La duració no supera normalment la setmana. 

Els canvis posturals pautats cada 2-3 hores ajuden a disminuir l’aparició de lessions i/o 

ajuden a la seva recuperació. 

  

 

NAFRES CRÒNIQUES 2015 2016 2017 2018 

Grau IV 1 1 1 0 

Grau III 1 1 1 0 

Grau II 0 0 0 1 

Grau I 1 1 1 1 

 3 3 3 2 
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Des de la llar i durant aquest any, s’han plantejat tres projectes: 

1.- Des de principis de l’any 2019, un grup de 20 residents están dintre del Programa de 

Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte. Mitjançant la recollida de mostres de femtes, 

es realitza el control. No es realitzen proves invasives ni agressives, ni trasllat del resident a 

cap centre per estudi,…les mostres es tramiten a través de la farmacia de zona i via ordinària 

(correus) es reben els resultats. 

2.- Visites de control ginecològic a la llar; les nostres residents són ateses a la llar amb 

intimitat alhora que la facilitat per a mobilitzar-les i poder realitzar les transferències 

necessaries còmodament, han afavorit que l’exploració ginecológica sigui de gran qualitat. 

Aquest projecte sorgeix de la manca de recursos estructurals de la xarxa sanitària; centres 

no adaptats o sense mitjans per poder fer transferències i movilitzacions adequades, manca 

de personal per poder movilitzar i acompanyar a la resident,… fets que dificultaven 

l’exploració i que en nombroses ocassions derivaven en solicitut de proves que tampoc 

podien ser realitzades ja que la maquinaria no estava adaptada. L’exemple més comú, és el 

cas de les mamografies. Per altra banda hi ha residents que degut a les seves 

característiques físiques no és possible fer-lis les proves necessàries com a grup de risc 

quedant exclosos dels controls del sistema sanitari del Programa de Detecció Precoç de 

Càncer de Mama.  

El tercer projecte que es va plantejar, juntament amb la gestora de casos del Servei Crònics, 

va ser l’activació de l’aplicació de “La Meva Salut” per cadascú dels residents de la llar. 

Aquesta opció però no es massa pràctica donatsels diferents recursos amb que comptem per 

obtenir la mateixa información. 
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ORGANIGRAMA DE L’EQUIP MULTIDISCIPLINAR EXTERN A LA LLAR EN 

BASE AL RECURSOS QUE OFEREIX LA XARXA SANITÀRIA 
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Àrea de Salut Mental i Relacions Interpersonals 

 

La Àrea de Salut Mental i Relacions Interpersonals, formada per un psicòleg que es coordina 

amb la resta de l’equip, sorgeix amb l’objectiu de garantir el benestar emocional i 

interpersonal de les persones que conviuen a la Llar mitjançant el suport emocional, 

l’elaboració d’estratègies psicosocials, la formació i la resolució de problemes que afecten a 

la convivència. 

Les tasques adscrites a la Àrea de Salud Mental i Relacions Interpersonals es divideixen en 

dos grups: l’assistència als usuaris i la formació a l’equip professional.  

Assistència als usuaris  

Presentació del perfil del resident 

 

La comorbiditat existent entre la diversitat física (especialment quan ens referim a dèficits 

esdevinguts o adquirits i malalties progressives) i característiques psicopatològiques 

requereix d’un abordatge que consideri les necessitats i demandes psicoafectives de les 

persones que conviuen en la Llar.  

Els estressants físics, personals i socials als quals estan o han estat sotmeses les persones 

que viuen a la Llar augmenta la prevalença de trastorn mental en comparació amb la resta 

de població. En 2018, un 69% dels residents de la Llar Can Llovera té un diagnòstic de 

trastorn mental; la dada és 2 punts superior a la de 2017, d’un 67%. D’aquest percentatge, 

aproximadament el 50% de persones presenten, a més, trastorns conductuals que 

requereixen intervencions professionals.  
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L’Agència de Salut Pública de Barcelonai determina que el 61% dels homes i el 70,7% de les 

dones (un 66% de la població) que es troben limitats per a exercir les seves AVD’s 

presentarà un trastorn mental. Aquesta dada, que és orientativa, sitúa el barem de Can 

Llovera dins de la normalitat estadística. La diferència entre percentatges ha de considerar-

se tenint en compte les raons psicosocials de les persones que viuen a la Llar Can Llovera, 

com per exemple la institucionalització o el fet de que la discapacitat sigui congénita o 

esdevinguda. Un 64% dels residents de la Llar Can Llovera presenta una discapacitat 

esdevinguda i un 36% una discapacitat congènita. 

 

36%

64%

Percentatge de persones amb discapacitat 
física congènita i esdevinguda 

Discapacitat
congènita
Discapacitat
esdevinguda

 

 

Dels usuaris amb discapacitat congènita, un 30.76% presenta trastorn mental en 2018. 
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Dels usuaris amb discapacitat adquirida, un 69.56% presenta trastorn mental en 2018. 

 

31%

69%

Percentatge de persones amb 
discapacitat adquirida i trastorn mental

Discapacitat
congènita amb
trastorn mental

Discapacitat
congènita sense
trastorn mental

 

 

Com es pot observar als gràfics anteriors, la diferència entre el percentatge de trastorn 

mental comparant discapacitat congènita i esdevinguda és significativa. Aquesta significació 

suposa una de les principals línies d’actuació del servei, ja que marca la diferència entre les 

actuacions als diferents grups de residents.  

La distribució dels diferents trastorns mentals entre la població afectada es reflecteix en el 

següent gràfic: 

 

22%

11%

11%

6%6%

44%

Trastorn de conducta

Trastorn psicòtic

Trastorn personalitat Cluster B

Depressió paranoide

Trastorn frontal

Trastorns de l'estat d'ànim

 

 

Com es pot observar al gràfic, el 44% dels residents amb trastorn mental presenten una 

alteració manifesta al seu estat d’ànim (que es tradueix en l’administració d’ansiolitics i 

antidepressius).  
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És important apuntar que en aquest estadístic s’han descartat els casos en que l’usuari pren 

medicació psiquiàtrica per millorar l’espasticitat, únicament s’han considerat els casos en que 

el resident pren medicació per millorar el seu estat d’ànim.  

Si considerem només els trastorns de l’estat d’ànim, observem que el 21% pertany a 

persones amb discapacitat física congènita i 79% a persones amb discapacitat física 

adquirida: 

 

 

 

Amb aquestes dades podem concluir que els trastorns de l’estat d’ànim es presenten amb 

més probabilitat amb persones que han adquirit una discapacitat.  

Enguany també s’ha mesurat el percentatge de residents que prenen psicofàrmacs 

(medicaments emprats en el tractament de malalties en què estan alterades les funcions 

mentals o afectives) a la Llar; aquesta dada es superior al percentatge de persones amb 

trastorn mental perquè, com s’ha esmentat anteriorment, alguns psicofàrmacs (per exemple, 

algunes benzodiazepines) també s’utilitzen per treballar l’espasticitat i altres dificultats 

relacionades amb la mobilitat.  
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Sessions clíniques 

Una de les tasques principals de la àrea de Salut Mental i Relacions Interpersonals és la 

relacionada amb les sessions clíniques; s’intervé a demanda de l’usuari, quan aquest 

requereix una actuació, i a demanda dels professionals, quan es considera que existeix una 

conducta o situació susceptible a canvi. Les sessions poden ser individuals, quan únicament 

hi ha implicat un resident, i grupals, quan es troben involucrats dos o més usuaris.  

Quan es volen tractar qüestions que afecten a la totalitat de residents (tracte als 

professionals, cura de les instal·lacions, etc.) es programen reunions d’usuaris; durant el 

2018 es van programar dues sessions grupals d’usuaris (amb una assistència de 35 

residents), ambdues amb la següent ordre del dia:  

 

-Situacions problemàtiques derivades de la 

convivència 

-Suggerencies sobre els menús  

-Informació sobre festes i celebracions 

 

El concepte de “demanda” és molt important en psicologia perquè medeix la voluntat del 

resident envers el canvi. 

El percentatge de residents que han fet demanda de sessió clínica amb el psicòleg durant el 

2018 ha sigut del 58.33% (el percentatge de l’any anterior era del 47%). El percentatge total 

de residents atesos en sessions clíniques pel psicòleg durant el 2018 (quantificant els que 
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han fet demanda i els que no) ha sigut del 86.11% (el percentatge de l’any anterior era del 

80,5%). 

La distribució del nombre d’usuaris atesos en sessions clíniques, segons si aquestes han 

sigut sota demanda del resident o no, s’expressen en el següent gràfic: 

 

 

 

Tot i que els motius de les demandes son heterogenis, els principals motius de consulta sota 

demanda de l’usuari han sigut: 

 

 Suport emocional en situacions de dol 

 Resolució de problemes relacionats amb la convivència  

 Creació d’estratègies psicosocials en relació amb conflictes familiars i 

sistèmics 

 Pedagogia sobre la patologia del resident, pronòstic, etc.  

 

Els principals motius de consulta sota demanda dels professionals envers l’usuari han sigut: 

 

 Gestió i acompanyament en dol, amb residents i familiars 

 Intervenció en situacions conflictives per manca d’habilitats socials 

 Actitud desafiants davant l’establiment de límits 

 Manifestacions de conductes verbal i físicament agressives a residents o 

personal del centre.  
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 Reaccions emocionals poc ajustades 

 Manca d’habilitats personals per acceptar la realitat i adaptar-se a la nova 

situació. 

 Manifestacions de patologies psíquiques o psicològiques. 

 Procés d’adaptació i integració al centre 

 

Coordinació amb el servei de neuropsiquiatria 

 

Durant aquest any s’ha iniciat la coordinació amb el servei de neuropsiquiatria del que 

disposa la Llar. Les visites de la neuropsiquiatra tenen una freqüència quinzenal i des del 

servei de psicologia es prepara un informe dels residents que han de visitar-se amb 

simptomatologia i intensitat, així com un feedback de sessions anteriors. Durant el 2018 

també s’han realitzat sessions conjuntes psicòleg-neuropsiquiatra-resident en casos 

puntuals.  

 

Formació a l’equip professional 

 

La formació contínua és una eina necessària per adaptar les actuacions professionals als 

desitjos, valors i creences de les persones que conviuen en la Llar. Durant el transcurs del 

2018 s’ha continuat el procés formatiu dirigit a l’equip base.  

El còmput total d’hores formatives durant aquest any ha estat de 76,5 hores, distribuïdes en 

27 hores pel torn de matí i 31.5 hores pel torn de tarda i nit, que conformen un grup conjunt.  

 

La metodología es fonamentalment pràctica, participativa i que permet analitzar diferents 

situacions que es presenten en la realitat professional de la Llar; les tècniques emprades han 

estat el treball en grups petits i en gran grup, l’ús d’audiovisuals i l’exposició oral. L’estructura 

de les sessions comprén el seguiment de l’itinerari proposat i la resolució de conflictes 

derivats del treball en equip i del tracte amb l’usuari. 
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L’itinerari formatiu del 2018 ha constat dels següents blocs i temes: 

 

 

Bloc 1. Trastorn mental 

 Definició de Trastorn Mental 

 Trastorns de l’estat d’ànim 

 Trastorns psicòtics 

 Atenció directa dirigida a persones amb Trastorn Mental 

 Casos pràctics 

 

Bloc 2. Presentació de casos 

 Presentació i treball pràctic sobre les necessitats assistencials de cada 

un dels usuaris del centre 

 

La valoració de la formació és positiva; s’ha procurat un alt grau de motivació, participació i 

interès envers les sessions, amb un alt grau d’aprofitament de les sessions.  

 

Objectius 2019: 

 Continuar i augmentar la detecció precoç d’alteracions conductuals, d’estat 

d’ànim i de situacions susceptibles de generar conflicte en la convivència en el 

centre. 

 Continuar amb les aplicacions psicomètriques: repetir les evaluacions 

relacionades amb l’estat d’ànim dels usuaris, l’Escala de Qualitat de Vida de 

Gencat i comparar els resultats de les aplicacions amb anys anteriors. 

 Continuar amb la implementació d’un espai per treballar Sistemes 

Augmentatius de Comunicació amb aquelles persones que els requereixen.  

 Involucrar a les famílies en reunions dirigides a tractar temes d’interés global.  
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Àrea de Fisioterapia 

 
L’objectiu principal de l’àrea de fisioteràpia de Can Llovera és la de mantenir/millorar  

l’autonomia bio-física-social i neurocognitiva  dels 36 residents de la llar que presenten 

diferents tipus de lesions neurològiques mitjançant el tracte directe entre Fisioterapeuta-

resident i el treball interdisciplinari d’altres àrees (gestió, social, sanitària, esportiva,  

cognitiva, emocional,..etc) juntament amb l’equip base.  

 

Les lesions neurològiques que trobem en el centre durant l’any 2018 són les següents: 

 

 Paràlisis cerebral: 8 

 Traumatisme medul·lar: 4 

 ICTUS:  4 

 Traumatisme crani-encefàlic: 3 

 Esclerosis múltiple: 3 

 Atàxia de cerebel·losa: 3 

 Espina bífida: 2 

 Aneurisma gegant: 1 

 Distròfia muscular: 1 

 Artrogriposis: 1 

 Neurofibromatosis: 1 

 Focomèlia múltiple: 1 

 Síndrome de Balint:1 

 Anòxia cerebral: 1 

 Pluripatologia: 1 

 CADASIL: 1 

 
En definitiva, l’àrea de fisioteràpia s’encarrega de millorar i/o mantenir l’autonomia i les 

capacitats del resident per realitzar les activitats de la vida diària de la manera més 

autònoma  possible.  

Excepte els usuaris nous a qui se’ls realitza una valoració inicial, la resta està sotmesa una 

revisió anual per tal, si es necessari, reorganitzar els objectius i el pla de treball prèviament 

pautat. 

També es necessària la revaloració de canvis posturals, contencions físiques, si les 

transferències s’han de realitzar passivament amb grues, bipedestadores o de manera semi-

activa amb supervisió per part d’un treballador o dos, del seguiment del material d’ortopèdia 
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(cadires, accessoris, caminadors, grues, llits, arnesos, baranes...), i si s’escau la seva 

renovació coordinant juntament amb ortopèdia, infermeria i metge rehabilitador mitjançant 

una sol·licitud de material per algun resident que tingui visita amb el neurorehabilitador o 

metge del CAP. 

El reforç del servei mèdic, i d’un servei extern d’Ortopèdia, ajuden a assolir els objectius 

pautats de la manera més eficaç i efectiva.  

 
Durant el 2018, l’àrea de fisioteràpia ha seguit treballant conjuntament amb l’àrea esportiva, 

un treball interdisciplinari, tant a nivell de coordinació de grups, valoració d’usuaris, 

organització de tasques, repartiment de responsabilitats i una continua comunicació per 

detectar dèficits i proposar canvis o millores per seguir assolint el màxim d’objectius marcats.  

 

Dins de les sessions de fisioteràpia, s’han marcat com a objectius la implicació directe del 

pacient amb la seva teràpia, el coneixement de la seva patologia i els dèficits que aquesta li 

comporta, el coneixement del perquè de les tècniques realitzades amb el terapeuta, la 

responsabilitat per assolir uns objectius personals, la utilització de tècniques amenes i 

adaptades a cada cas, evitar la monotonia durant els tractaments, revisar, millorar i variar les 

tècniques per no caure en l’adaptació inconscient del pacient, la sociabilització amb l’entorn 

de fisioteràpia i els seus usuaris,  la importància de la puntualitat, el respecte per el material 

utilitzat, la paciència  i el respecte amb un mateix, amb els companys i amb el propi 

terapeuta. 
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ASSISTÈNCIA 2018 

Enguany, l’àrea de fisioteràpia, ha realitzat un total de 3219 sessions repartides en diferents 

activitats (T. Enllitats, teràpia activa al gimnàs, bicicltea, plà inclinat, bipedstació i marxa). Del 

total de 3643 sessions pautades, 424 no s’han realitzat per diferents motius, l’11,67%. 

3219

424

Global de sessions realitzades i perdudes

Sessions realitzades
(88,36%)

Sessions perdudes
(11,64%)
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Justificació de les sessions no realitzades:  
 
 

126

73

53
46

38
33

20 17
10 8
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140

Sessions no realitzades

Sessions no realitzades

 
 
 
Justificació “Altres”: Demanda per anar al bany, acompanyament per part del fisioterapeuta, 

valorar pes dels residents, urgències planta, actes centre, incidències micció/depos o 

incidències esmorzars. 

 
Al següent gràfic, podem observar com s’han distribuït les sessions segons el total, és a dir, 

de les 3219 sessions realitzades durant el 2018, quantes i amb quin percentatge pertanyen a 

cada teràpia específica. Observem que la teràpia que conta amb més sessions realitzades 

són els enllitats (31,95% del total-1164 sessions de 3219), amb un 13% més que la següent 

amb més percentatge, la teràpia activa (17,35%-632 sessions). La teràpia que conta amb 

menys sessions realitzades és el pla inclinat (6,86%-250 sessions), això és degut a dos 
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factors, que és realitzen 9 sessions setmanals en total (molt lluny de les 30 que tenim 

pautades amb els enllitats) i l’alt percentatge de sessions perdudes per part dels usuaris.  La 

teràpia activa, la marxa i la bicicleta tenen valors força similars que ronden el 16%.  

 

31,95%

17,35%

16,39%

15,81%

6,86%

Percentatge de sessions realitzades respecte el total

Enllitats (1164 sessions)

Teràpia Activa (632 sessions)

Marxa (597 sessions)

Bicicleta (576 sessions)

Plà inclinat (250 sessions)

 

 

Comparativa i evolució entre el 2016 i el 2018 de la relació entre el número de residents i la 

teràpia que tenen assignada, d’un total de 36 residents i 5 teràpies.   
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El valor més significatiu a valorar és el descens del número de residents que realitzen la 

sessió de bicicleta estàtica, ja que passem de 23 al 2017 a 13 al 2018. Aquest canvi és degut 

a una reducció de les hores setmanals de fisioteràpia, ja que han passat de 38 a 30 hores, 

degut a aquest factor, s’ha reduït considerablement la capacitat de residents que poden 

utilitzar la bicicleta estàtica, prioritzant aquells usuaris que en tinguin una major necessitat, 

arribant a doblar en dos usuaris les hores pautades. La resta d’activitats s’han mantingut en 

comparació a l’any 2017. 

 

Recordar que per part de fisioteràpia, s’han eliminat les sessions grupals, ja que és l’àrea 

d’esports qui les va absorbir l’any 2017, igual que els exercicis de bipedestació (en alguns 

casos, i si és necessari, es treballa un usuari de manera conjunta amb els dos terapeutes a 

la vegada); ja que el servei de fisioteràpia s’encarrega de realitzar tractament de la marxa. 

Percentatge diferencial de l’assistència  en la Teràpia activa al gimnàs: 

 
Aquest any, en comparació als anys anteriors ja podem observar que el percentatge 

d’assistència és molt positiu. En total s’han realitzat 632 sessions i se n’han perdut 89. 

 

87%

13%

Global sessions realitzades i perdudes

Sessions realitzades
(632 sessions)

Sessions perdudes (89
sessions)

 

 

Enguany, l’assistència al gimnàs per part dels usuaris que realitzaven teràpia activa, ha 

augmentat un 17% respecte al 2017, i un 29% respecte al 2016. Un augment que correspon 
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a un dels objectius marcats per part de l’àrea de fisioteràpia, com són l’assistència, 

puntualitat, implicació i participació.  
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ASSISTÈNCIA…  
 
 
 
Seguidament, mostrem el gràfic de com està repartida la no assistència dels usuaris dins de 

les sessions de teràpia activa. Les dades es mostren en percentatge tenint en compte que, 

en el cas de la teràpia activa, el total del % de sessions perdudes és del 13%. 

 

1%

1%

2%

3%
1%

1%

2%

1%

1%

0%

Percentatge i categorització de les sessions perdudes 
amb la teràpia activa

NP 1% (7 sessions) Malaltia 1% (7 sessions)

Vacances usuari 2% (14 sessions) Visita mèdica 3% (21 sessions)

Ortopèdia 1% (6 sessions) Cuidadora 1% (5 sessions)

Excurssió 2% (17 sessions) Familia 1% (4 sessions)

Altres 1% (8sessions) Upp 0%
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Els factors més significatius són les visites mèdiques/derivacions (3%), les excursions i les 

vacances dels usuaris (amb un 2% ambdues).  

Percentatge diferencial de l’assistència  a la bicicleta estàtica: 

 
Durant el 2018, s’han realitzat 576 sessions (un 87%) i se n’han perdut 75 (un 13%) d’un 

total de 651 sessions possibles.  

 

87%

13%

Global sessions realitzades i perdudes

Sessions realitzades
(576 sessions)

Sessions perdudes
(75 sessions)

 
 
 

 

L’assistència de la bicicleta estàtica ha seguit presentat un augment des del 2016. Durant 

l’exercici del 2016, es va realitzar un 59% del total de les sessions; al 2017 ja hi va haver un 

augment del 13% respecte l’any anterior, i enguany un 15% respecte el 2017, fins arribar al 

87%. Aquestes dades indiquen que des del 2016 fins a dia d’avui, l’assistència anual a 

l’activitat de la bicicleta, ha augmentat un 28%.  
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Seguidament, mostrem el gràfic de com està repartida la no assistència dels usuaris dins de 

les sessions de bicicleta. Les dades es mostren en percentatge tenint en compte que el total 

del % de sessions perdudes és del 13%. 

 

2%

2%

1%

2%

0%

2%

2%

0%
1%

1%

Percentatge i categorització de les sessions perdudes 
amb la bicicleta estàtica

NP 1% (11 sessions) Malaltia 2% (12 sessions)

Vacances usuari 1% (6 sessions) Visita mèdica 2% (10 sessions)

Ortopèdia 0% (1 sessio) Cuidadora 2% (10 sessions)

Excurssió 2% (10 sessions) Familia/Fundació  0% (1 sessio)

Altres 1% (9 sessions) Upp 1% (5 sessions)

 

 

El 13% d'hores no aprofitades (75 sessions) és degut a que els residents no s'han presentat 

a la sessió (per quedar-se enllitat per malaltia, derivacions, vacances amb la família,  faltes 

injustificades, visites mèdiques...). 
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Percentatge diferencial de l’assistència  al Pla inclinat: 

 
Durant el 2018, s’han realitzat 250 sessions (un 69%) i se n’han perdut 115 (un 31%) d’un 

total de 330 sessions possibles.  

 
 

69%

31%

Global sessions realitzades i perdudes
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(115)
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Si comparem l’assistència d’enguany (amb un 69% total) amb la del 2017 (amb un 54% 

total), podem observar que hi ha hagut un augment del 15% de la participació per part dels 

usuaris, i en comparació al 2016 un 27%. Per tant, la gràfica segueix augmentant 

positivament.  

De totes maneres, el pla inclinat es segueix trobant a la cua, dins de totes les teràpies, de 

percentatge d’assistència. Aquestes dades són degudes a que hi ha pocs residents que 
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realitzin aquesta tècnica i a la vegada són susceptibles a patir úlceres per pressió amb 

períodes llargs d’allitament i infeccions d’orina/respiratòries. És la teràpia que presenta un 

percentatge més elevat (i també en número de sessions perdudes) per causa injustificada 

dels usuaris (NP).  
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perdudes amb el pla inclinat
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Excurssió 2% (9 sessions) Familia 2% (8 sessions)

Altres 1% (4 sessions) Upp 1% (5 sessions)
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Percentatge diferencial de l’assistència  als Tractament enllitats: 

 
Durant el 2018, s’han realitzat 1164 sessions (el 93%)  i se n’han perdut 85 (el 7%).  

 

93%
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Global sessions realitzades i 
perdudes

Sessions realitzades
(1164)

Sessions perdudes
(85)

 

 

Si comparem l’assistència d’enguany (93%) amb la del 2017 (82%), podem observar que hi 

ha hagut un augment del 11% de la participació per part dels usuaris. La comparació entre el 

2018 i el 2016 (amb un 62% d’assistència) encara és més alta, d’un 31%.  
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sessions perdudes amb la teràpia al 

llit

NP  0%

Malaltia 0% (3 sessions)

Vacances usuari 2% (25 sessions)

Visita mèdica 4% (44 sessions)

Ortopèdia 0%

Cuidadora 0% (3 sessions)

Excurssió 0% (3 sessions)

Familia 0%

Altres 1% (7 sessions)

 

 

Al ser una teràpia que es realitza a primera hora, i és el fisioterapeuta l’encarregat principal 

(juntament amb la coordinació de les cuidadores per no aixecar abans d’hora a l’usuari), els 

factors que poden interferir en la no realització de les sessions són menors. És per aquest 

motiu que estem davant de la teràpia amb un percentatge més alt d’assistència.  Els motius 

principals de no poder realitzar aquesta teràpia són, en primer lloc i amb un 4% (44 
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sessions), degut a visites mèdiques programades a primera hora del mati o derivacions amb 

hospitalització. Les vacances de l’usuari (amb 25 sessions perdudes, un 2%) és l’altre factor 

a tenir en compte. La resta de factors són anecdòtics.  

Percentatge diferencial de l’assistència  a la Bipedestació: 

 

91%

9%

Global sessions realitzades i perdudes

Sessions realitzades
(597 sessions)

Sessions perdudes (60
sessions)

 

 

Les sessions de bipedestació estaven distribuïdes de manera que l’usuari pogués treballar 

de manera semi autònoma o assistida juntament amb el terapeuta. 

Durant el període del 2018, s’han pautat un total de 657 sessions de bipedestació i marxa, de 

les quals, s’han realitzat el 91% (un total de 597) i se n’han perdut el 9% restant (60 

sessions). Aquest percentatge tant alt te una justificació; al ser una teràpia que es realitza de 

manera autònoma en la majoria dels casos, i assistida en la resta, els usuaris tenen un 

marge molt alt de poder recuperar les sessions setmanals que no s’hagin pogut realitzar per 

motius justificats/injustificats durant hores no pautades.  

Si comparem l’assistència d’enguany (91%) amb la del 2017, podem observar que hi ha 

hagut un augment del 13% de la participació per part dels usuaris, i un 32% en relació al 

2016. Durant el 2016, l’assistència mitja va ser del 59%, i al 2017 del 78%.  
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Percentatge i categorització de les sessions perdudes a la 
bipedestació

NP  1% (7 sessions) Malaltia 2% (14 sessions)

Vacances usuari 0% (2 sessions) Visita mèdica 3% (19 sessions)

Ortopèdia 0% (1 sessio) Cuidadora 0% (1 sessio)

Excurssió 1% (7 sessions) Familia 1% (4 sessions)

Altres 1% (5 sessions) Upp 0%

 

Evolució assistència en les diferents activitats: 

 

Podem observar, que la dinàmica del percentatge d’assistència des del 2016 fins al 2018  ha 

augmentat de manera generalitzada entre un 25% i un 32%. 

Respecte el 2017 i el 2018, l’augment ha estat menys significatiu que l’any anterior, però 

positiu, amb uns valors que marquen entre un 17% i un 11%. 
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La teràpia que menys participació te durant aquest 2018 segueix sent el pla inclinat amb un 

69%, tot i que ha millorat un 15% respecte el 2017 i un 27% respecte el 2016; la que 

presenta un percentatge més alt és el tractament al llit amb un 93%, augmentant un 11% 

respecte al 2017 i un 25% respecte el 2016.  

Aquest augment de l’assistència no només es deu a un augment de la participació de 

l’usuari, ja que al 2016 es comptabilitzaven com a sessions no realitzades les vacances 

d’estiu del terapeuta, factor que ja no es contemplava durant l’any 2017 ni 2018. I durant el 

2018, respecte al 2017 i 2016, ja no es contemplen els festius del terapeuta per les guàrdies 

de cap de setmana o els nocturns com a faltes d’assistència. Aquests factors han fet 

augmentar  considerablement el percentatge d’assistència.  

 

T. Enllitats
Teràpia
activa Bicicleta

pla inclinat
Bipedestació

68%

58% 60%
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Valoracions del compliment d’objectius referents a la Memòria 2017 i 

plantejament d’objectius pel 2019 

1.- Mantenir l’assistència assolida aquest 2018 per part els usuaris a les sessions de 

fisioteràpia, ja que hem arribat a un percentatge on les absències són causades 

majoritàriament per visites mèdiques, derivacions a l’hospital o vacances de l’usuari (factors 

no controlables per al pacient)   

2.- Mantenir l’ordre del material d’ortopèdia de la casa, seguir renovant el  que es troba en 

desús, mantenir una correcta organització del magatzem i de la sala de fisioteràpia. 
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3.- Durant el 2018 s’ha acabat d’efectuar el traspàs de competències a l’ortopèdia “Barrera” 

de Sant Feliu, que s’ha encarregat del manteniment del material de la llar, el manteniment del 

material d’usuari, la compra de material per la llar i de les peticions de la seguretat social del 

material nou d’ortopèdia per l’usuari. De cara al 2019, seria interessant alleugerar el temps 

d’adquisició del material.  

4.- S’ha efectuat un inventari d’ortopèdia de l’usuari on es mostra tot el material que ha 

demanat, la periodicitat del producte, i les dates de recollida de la PAO, de la petició, de 

l’aprovació, d’entrega i de renovació. 

5.- De cara al 2019 seria interessant acabar de realitzar un inventari del material que té cada 

usuari i buscar un espai comú a cada planta on guardar-lo de manera endreçada per poder 

solucionar en qualsevol moment una incidència. Material com ara fundes de coixins, fundes 

de les fèrul·les, les fundes dels motlles de les cadires, cinturons o arnesos entre d’altres. 

6.- Seguir mantenint un número limitat de cadires elèctriques de la casa per a l’ús dels 

usuaris que no en tinguin. Detectar les cadires que no estiguin en condicions i si és possible, 

renovar-les. 

7.- Durant el  2018 s’ha realitzat una renovació dels coixins que s’utilitzen per lateralitzar a 

l’usuari a l’hora de realitzar els canvis posturals. 

8.- Durant el 2018 s’ha comprat material per realitzar tractament de fisioteràpia respiratòria, 

un ambú amb diferents mascaretes unipersonals i “boquilles” per al tractament.   

9.- Mantenir el conveni amb les universitats durant el període de pràctiques i millorar el nivell 

assistencial aportant alumnes que a la vegada es veuran reforçats amb l’experiència d’haver 

treballat en aquest centre. 

Durant aquest 2018 han passat 6 alumnes de pràctiques per la Llar, 5 dels quals venien del 

grau de fisioteràpia i 1 alumne del màster en neurologia.    

10.- Seguir reforçant el projecte “Activa’t” dins de l’àrea de fisioteràpia i esports, millorar 

dèficits i poder absorbir més pacients de cara al 2019. 
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Àrea d’activitat física 

 

En la següent memòria pretenem analitzar l’impacte de les transformacions que ha patit 

l’àrea durant el passat any  2018. Els fets a remarcar en aquest període són: 

- Implantació dels nous horaris coordinats amb fisioteràpia  

- Suplència del tècnic de fisioteràpia durant 6 mesos (de finals de gener a finals d’abril / 

del 25 de juliol al 16 d’octubre) 

- Compactació de la jornada de treball del fisioterapeuta (torn de matins) 

Per a fer-ho ens basarem en tres blocs estadístics: 

 Un on analitzem les xifres generals  ANÀLISIS GENERAL 

 Un segon punt, on analitzem l’impacte de les modificacions horàries degudes a les 

baixes i compactació dels horaris dels tècnics  EVOLUCIÓ RESPECTE L’ANY 

ANTERIOR 

 I per últim, ens basarem en la assistència dels usuaris i la seva fidelització al servei. 

Per a fer-ho, dividirem el nostre anàlisi en dos blocs. Per un costat, el dels 

entrenaments personals. I per l’altra el de les sessions grupals.  ANÀLISIS 

D’ASSISTÈNCIA   

A.- ANÀLISIS GENERAL 

A nivells globals les sessions ofertes han estat les següents: 

Total de setmanes de serveis 46 setmanes 

Serveis diaris  2 hores diàries  

Dies  setmanals de servei 3 (de dimarts a dijous de 11 a 13h) 

Total hores de treball 276 sessions anuals 

 

Si ens centrem a les hores d’atenció directa  les dades són les següents: 

Previsió de participants EP diaris 3 usuaris 

Previsió de participants AG diaris 10 usuaris 

Total serveis setmanals individuals 39 hores 

Total serveis anuals individuals 1794 hores 

 

L’abast dels diferents models d’activitat és: 

Usuaris participants en EP 18 participants 

% de participació 50% de la llar 

Usuaris participants en AG 25 usuaris 

% de participació 69% participació 
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B.- EVOLUCIÓ RESPECTE L’ANY ANTERIOR 

Hores de servei per àrea: 

 

Área  2018 2016 Variació % 

Fisioterapia 38,5 39,5 -1 -3% 

Activitat Física 37 36 1 3% 

Lúdica 24 24 0 0% 

 

Anàlisi  

 

- La reducció de fisioteràpia es degut a l’intent de donar més qualitat al servei. 

Disminuint el rati en les activitats grupals que es realitzaven 

- La reducció d’hores de servei ha estat nul·la malgrat la compactació de la 

jornada laboral. L’àrea d’activitat  física ha intentat absorbir aquesta 

diferencia 

 

Si entrem més en detall en les dades podem observar la següent evolució 

 

Concepte 2018 2016 Variació % 

Hores usuari setmana 3,41 3,56 -0,14 -4% 

Uusaris (<2) 3 3 0 0% 

 

Anàlisi  

 

- Amb l’ampliació de la ratio de les activitats grupals la variació horària ha estat 

poc significativa. Sobretot aquest fet s’observa en que el nombre d’usuaris 

per sota les dos hores setmanals no s’ha ampliat. 

 

 

Si ens centrem en les diferents modalitats de sessions: 

 

Concepte 2018 2016 Variació % 

Mobilitzacions 15 15 0 0% 

Reforç individual 8 7,5 0,5 7% 

Bipedestació 38,5 42 -3,5 -8% 

Activitats grupals 51 51 0 0% 

Entrenaments personals 10 9 1 11% 
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*Hores setmanals ofertades 

 

Anàlisi  

 

- Incrementen les hores de reforç individual buscant incrementar la qualitat del 

servei ofert als nostres usuaris. 

- Les hores de bipedestació són reduïdes i seran absorbides per les sessions 

especifiques d’entrenaments personals. Busquem podem ampliar l’atenció 

personalitzada als usuaris més dependents. 

- Les mobilitzacions i activitats grupals es manté amb el el format ja que van 

tenir una molt bona valoració l’any anterior.  

- Es potencia les sessions d’entrenament personal per la gran capacitat que 

tenen d’adaptació als objectius de treball específics dels usuaris. 

 

 

Si ens centrem en la distribució horària: 

Concepte 2018 2016 Variació % 

Distribució setmanal 3,1 3,1 0,0 -1% 

Usuaris (<3) 9 7 2,0 29% 

Mitjana hores diaries 23,5 23 0,5 2% 

 

Anàlisi  

 

- Aspecte mes negatius ja que han incrementat els usuaris (2) que no 

compleixen el mínim de tres dies setmanals d’entrenament. 

- Malgrat aquest punt negatiu les hores mitjanes per usuari s’han incrementat. 

- En els quadres de les següents pagines es concreten aquests casos i les 

causes d’aquest increment. 
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CÀLCUL HORES 

Nº Prioritat Cognoms Nom Fisioterapia Activitat física 
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1 9 Cruz  Vanesa 1,5       1   2   4,5 

2 8 Rivas  Dolores 1,5 0,5         2   4 

3 8 García  Lucía 1,5         1 2   4,5 

4 7 Gómez  Paquita 1,5           2   3,5 

5 6 Sánchez  Mercedes  1,5           2   3,5 

6 6 Garrido  David  1,5         1 2   4,5 

7 6 Moreno  Miguel  1,5   2   1       4,5 

8 6 Rodríguez  Montse  1,5       1   1   3,5 

9 8 Ávila  Pedro  1 0,5     1     1 3,5 

10 7 Ávila  Juan  0,5 0,5     1     1 3 

11 7 Gavilán  Manolo   0,5       2     2,5 

12 5 García  Sofía   0,5       1     1,5 

13 5 Bermúdez  Joaquín 0,5 0,5     1 1   1 4 

14 5 Ureña  José   0,5       1     1,5 

15 4 Ben Yahia  Said    0,5 2   1 1     4,5 

16 4 Romero  Conchi 1   1   1 1     4 

17 4 Martínez  Agapito    0,5 2   1 1     4,5 

18 4 Ramos  Isabel         1 1   1 3 

19 8 Medina  Manuel   0,5   0,5 2       3 

20 8 Valiente  Agustin          2       2 

21 7 Giro  Joan       1 2 1     4 

22 4 Arias  José        0,5   2 1   3,5 

23 4 Arias  Sergio     2           2 

24 4 Arriaga  Juan   0,5     1 2     3,5 

25 4 Calderón  Juan Carlos   0,5   0,5 1 1 1   4 

26 4 Escacena David   1             1 

27 4 García  Guillermo       0,5   1 2 1 4,5 

28 4 González  María José    0,5   0,5 1       2 

29 4 Hernando  Florentino   0,5   0,5 1       2 

30 4 Mitjans Jaume       0,5 1 2 1   4,5 

31 3 Rayo  Fidel       0,5   1 1   2,5 

32 3 Del Río  Francesc       1 1       2 

33 2 Abril  Ana Cristina            1 1 1 3 

34 2 Bernad Monica       0,5 1 1 3 2 7,5 

35 2 Oña  Josep           1 1 2 4 

36   Sala  Jordi           3     3 

TOTALS 15 8 9 6,5 23 27 24 10  
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Anàlisis de les causes del nivell d’hores ofertades: 

 

Manolo Gavilan Participa en molt tallers de la casa. Durant les sessions 

d’activitat física molts de dies realitza activitats 

complementaries.  

Sofia Garcia Usuari molt independent que realitza moltes activitats 

fora la llar. 

Jose Ureña Cas a revisar, ja que costa molt que participi a les 

activitats grupals. 

Agustin Valiente Per motius de salut la seva participació es centra 

exclusivament en les activitats de fisioteràpies 

individuals. 

Sergio Arias Usuari que no es mostra favorable a les activitat 

grupals. Realitza activitats fora la llar.  

David Escacena Nou usuari. Revisar el seu horari per incorporar-lo a les 

sessions grupals. 

Maria José Gonzalez Usuari molt independent que realitza molta vida  fora la 

llar. No es mostra favorable a participar a les activitats 

grupals. 

Florentino Hernandez Usuari molt independent que realitza molta vida  fora la 

llar. Negociar el treball autònom a realitzar. 

Fidel Rayo Realitza molt de treball de forma autònoma. Pactar 

amb ell el temps de treball i mirar d’incorporar-lo en 

alguna activitat grupal. 

Francesc del Rio Usuari molt independent que realitza molta vida  fora la 

llar. Negociar el treball autònom a realitzar. 
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DISTRIBUCIÓ HORES 

Nº Cognoms Nom DLL DM DC DJ DV Hores 

totals 

Dies 

1 Abril  Ana 

Cristina  

1 1   1   3 3 

2 Arias  José 

Antonio  

1   2   0,5 3,5 3 

3 Arias  Sergio 1   1     2 2 

4 Arriaga  Juan Pedro   2 1   0,5 3,5 3 

5 Ávila  Juan  0,5 1 1,5     3 3 

6 Ávila  Pedro    0,5   2 1 3,5 3 

7 Ben Yahia  Said    1,5   2 1 4,5 3 

8 Bermúdez  Joaquín   1,5 1 0,5 1 4 4 

9 Bernad Monica 1 1 3 1 1,5 7,5 5 

10 Calderón  Juan Carlos   1,5 0,5 1 1 4 4 

11 Cruz  Vanesa   0,5   0,5 3 4 3 

12 Del Río  Francesc 1 0,5     0,5 2 3 

13 Escacena  David         1 1 1 

14 García Guillermo   1 2,5   1 4,5 3 

15 García  Lucía 1,5   1,5   1,5 4,5 3 

16 García  Sofía   0,5   1   1,5 2 

17 Garrido  David  1,5   1,5   1,5 4,5 3 

18 Gavilán  Manolo   1 1,5     2,5 2 

19 Giro  Joan 1   1   2 4 3 

20 Gómez  Paquita 1,5   0,5   0,5 2,5 3 

21 González  María J.       1 1 2 2 

22 Hernando Florentino 1 0,5 0,5     2 3 

23 Martínez  Agapito  1,5 1 1 1   4,5 4 

24 Medina  Manuel 2   1     3 2 

25 Mitjans Jaume 0,5 2 2     4,5 3 

26 Moreno  Miguel  1,5 1 0,5   1,5 4,5 4 

27 Oña  Josep   1 2   1 4 3 

28 Ramos  Isabel 0,5 1 1 1   3,5 4 

29 Rayo  Fidel 0,5   2     2,5 2 

30 Rivas  Dolores 1,5   0,5   2 4 3 

31 Rodríguez  Montse  1,5   1 0,5 0,5 3,5 4 

32 Romero  Conchi 0,5 0,5 1 2   4 4 

33 Sala  Jordi   1 1 1   3 3 

34 Sánchez  Mercedes  1,5   1 0,5 0,5 3,5 4 

35 Ureña  José   1 0,5     1,5 2 

36 Valiente  Agustin      1 1   2 2 

TOTALS 23,5 22,5 34,5 17 24   
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Sergio Arias L’hi costa mantenir regularitat amb la seva participació  

David Escacena Casa revisar per incorporar-lo en les activitats grupals 

Sofia Garcia Horari complert. 

Manolo Gavilan Horari complert. 

Maria Jose Gonzalez Motius personals, vol nomes caminar 

Manuel Medina Dificultat per incorporar-lo en les activitats grupals 

Fidel Rayo Casa revisar per incorporar-lo en les activitats grupals 

Jose Ureña Realitzar un treball per reincorporar-lo a les activitats 

Agustin Valiente Dificultats de salut. 
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Àrea de Logopedia 

L´actuació de l´àrea de logopèdia a Can Llovera pretén oferir un ventall d´eines 

comunicatives amb l´objectiu de que cada resident disposi d´un repertori adient a les seves 

hablititats i necessitats lingüístiques. 

Per a portar a terme aquesta activitat, comptem amb una lingüista-logopeda que 

durant dues hores setmanals atén  a dinou residents. És l´encarregada de la prevenció, 

detecció i planificació de la rehabilitació logopèdica. 

 

 S’han establert dos grups de treball, cadascun integrat per deu i nou pacients que 

reben una hora de teràpia setmanal. La distribució dels dos grups de teràpia respon a dues 

línies de rehabilitació distintes.  

El primer grup es treballa fonamentalment llenguatge oral, incidint en aspectes de 

punt i mode d´articulació, buscant la màxima intel.ligiblitat possible. Al segon, en canvi, els 

objectius van encaminats a un treball més holístic que va des d´estimular la comprensió oral, 

emitir vocalitzacions sonores sentitnt l´efecte que les ressonàncies vocals provoquen al 

nostre cos, fins a donar-li significat i ús comunicatiu al llenguatge no verbal. 

 

La raó d´aquests diferents mètodes de treballs són les diverses patologies que 

integren el grup. El primer grup de reeducació logopèdica està integrat pels residents que 

presenten principalment afàsia motora, disàrtria o esclerosi múltiple. Els trastorns motors de 

parla és el símptoma primordial, quedant així preservada la comprensió verbal. 

 

El segon grup està integrat per aquells que pateixen patologies més heterogènies i 

severes. El treball que es realitza va dirigit a estimular les funcions cognitives, l´atenció i 

concentració, l´escolta activa, impulsant les ganes de comunicar de forma oral i no verbal. 

 

Davant de cadascun dels perfils  de parla, llenguatge i de les seves habilitats 

comunicatives, s´elabora un pla terapèutic en el qual es programen els següents objectius: 

OBJETIUS GENERALS 

 Aconseguir una comunicació funcional, multimodal i idiosincràtica. 
 

 Reaprendre els codis comunicatius reforçant les habilitats residuals. 
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 Crear situacions i contextos de comunicació adequades i facilitadores. 
 

 Impulsar l´ ús del llenguatge i de la parla a partir de la interacció grupal i social. 
 

 Cooperar i participar en les dinàmiques grupals. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Programa específic de rehalitació de llenguatge 

1.-EXPRESSIÓ ORAL.ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Fomentar l´ ús del llenguatge oral. 

 Reduir el número 

d´intervenciones gestuals. 

 Reduir les onomatopeies  i les 

estereotipies. 

 Integrar regles d´interacció i 

interpretació de la conversa 

 Ser capaç d´escoltar activament 

al interlocutor. 

 Mantenir el contacte ocular 

durant el torn de parla. 

 Respectar els torns de parla. 

 Mantenir el tema de la conversa. 

 

ACTIVITATS: 

 Exercicis per desmutitzar: repetir síl·labes, evocar sèries numèriques, imitació 

moviments pràxics. 

 

 Exercicis per inhibir estereotipia: treball de conscienciació, imitació, expressions 

facials mudes, pràxies sense so, introduir sons oposats. 

 

 Exercicis de rol-playing: creant situacions i personatges  
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2.- ELEMENTS PROSÒDICS: MELODIA, RITME I ENTONACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Millorar la dicció 

  Controlar la velocitat i el ritme 
del discurs.    

 Adaptar la intensitat vocal a les 
circumstàncies del context. 

 Percebre i exercitar el ritme de 
les paraules. 

 Adequar l´entonació de l´oració a 
la finalitat que 
persegueix(exclamació, enunciació, 
interrogació) 

ACTIVITATS: 

 Exercicis de propiocepció de so i silenci 

 Exercicis de discriminació i reproducció d´estructures rítmicas diverses 

 Imitar motriument estructures rítmiques 

 Exercicis de repetició  de diferents ritmes musicales proposats 

 Exercicis de percepció de ressonadors craneals i ressonadors pectorals. 

 Exercicis per identificar aspectes de timbre i to vocal 

 Exercicis de projecció i impostació vocal 

3.- ARTICULACIÓ I INTEL·LIGIBILITAT 

OBJECTIU GENERAL OBJETIUS ESPECÍFICS 

 Millorar la capacitat articulatòria. 

 Articular sons vocàlics i consonàntics 

aïllats 

 Percebre la realització de sons 

consonàntics diferencinat punt i mode 

d´ articulació 

 Conservar l´esquema rítimic de paraules 

i oracions 

 Reproduir i allargar sons 
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ACTIVITATS: 

 Exercicis d´articulació mitjançant les tres vies: 

 -visual: observant al mirall la movilitat bucal 

 -sensorial: sentint el movimient dels músculs bucals 

 -auditiva: escoltant activament la dicció 

 

 Exercicis d´obertura i relaxació de mandíbula combinats amb exercicis de llavis i 

llengua. 

 

 Exercicis d´ emissió de vocals sostingudes 

 

 Exercicis d´ emissió d´oracions amb consonants en posició de síl·laba directa( ej.: 

sa), després inversa(ej.: as), i per últim, els grups consonàntics. 

 Exercicis de recitació de frases dites, embarbussaments, poemes curts, 

endevinalles. 

4.- TO MUSCULAR 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFIS 

 Millorar els moviments dels 

músculs fonoarticuladors potenciant 

la movilitat, elasticitat i tonificació 

labial, lingual i mandibular. 

 Tonificar múscul maseter 

 Tonificar musculatura lingual 

 Tonificar múscul orbicular. 

 Tonificar múscul buccinador 

 Controlar excés de tensió muscular 

 

ACTIVITATS: 

 Exercicis de musculatura facial 

 Exercicis de musculatura labial 

 Exercicis linguals 

 Exercicis de mandíbula 
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5.- POSTURA 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFIS 

 Millorar l´ actitud corporal 

 Conscienciar de la simetria corporal 

 Localitzar excés o falta de tensió 
muscular 

 Relacionar postura amb activitat 

vocal 

 Aconseguir verticalidat sense tensió per 
una millor fonació. 

 Inhibir hiperextensió cervical durant la 
fonació. 

 Concebre la unidad cap-coll-pit. 

 Relaxar  la cintura escapular 

ACTIVITATS: 

 Exercicis de relaxació activa 

 Exercicis de correcció postural 

 Exercicis  de tensió/distensió del to muscular 

 Exercicis  de descontracturació perilarínge 

6.- RESPIRACIÓ 

 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFIS 

 Millorar tipus i  mode  respiratori 

 Inhibir respiració toràcica-superior 

 Instaurar una respiració 

costoabdominal. 

 Relacionar respiració amb fonació 

 Fomentar la respiració de tipus nasal. 

 Allargar la capacitat respiratòria. 

 Aconseguir major obertura costal i 

recolçament abdominal 

 Millorar la coordinació fonorespiratòria 
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ACTIVITATS: 

 

 Exercicis de desbloqueig diafragmàtic 

 Exercicis  de movilització de la musculatura abdominal inferior 

 Exercicis  de movilització de la musculatura intercostal 

 Exercicis  de buf 

 Exercicis  d´ inspiració nasal i espiració bucal a temps diversos 

Aquest és el pla terapèutic dissenyat pels residents, els objectius, però, inicials es van 

modificant i reorientant en funció de les necessitats personals i lingüístiques.  

 

Durant aquest any 2018, un dels objectius principals contínua sent la cohesió grupal, 

el respecte i la  preocupació pels companys. La finalitat primordial és entendre a l´altre com 

un igual amb necessitats personals i socials. Gràcies a la pragmàtica del llenguatge podem 

tendir ponts comunicatius que ens ajuden a entendre millor el nostre món personal i 

compartir-ho amb el nostre entorn social. 

 

L´ús del llenguatge com a instrument de creació de situacions conversacionals, mitjà 

d´obtenció d´informació i canal d´expressió de sentiments. 

L´objectiu primordial és prioritzar la comunicació recolçant-nos amb totes les eines 

que tenim a l´abast. Dependrà, però, de les possibilitats de cada resident. Amb aquells que 

poden fer ús de la paraula, la interacció serà el vehicle fonamental d´intervenció. En canvi, 

amb aquells residents privats de la parla, el pes principal de la comunicació recaurà en el 

llenguatge no verbal. Entendre la seva mirada, el seu somriure, la seva expressió corporal.  

La finalitat perseguida és la readaptació personal l´àmbit familiar i social, gràcies a 

una millora de les alteracions pragmàtiques i del llenguatge paraverbal.  

Però, no oblidem que aquesta rehabilitació és holística i multidisciplinar. És 

fonamental, per tant,  no només la interconnexió de l´equip terapèutic, sinó que també és 

primordial el suport familiar. 

 

Encara ens queda  camí per recorre, però com a professional, és un privilegi poder 

ajudar i estimular a persones amb tantes ganes de projectar-se i superar-se a nivell personal 

i comunicatiu.  



Llar Can Llovera,  
Sant Feliu d eLlobregat Memoria 2018 

 
 

63 

 
 

 

Àrea Lúdico-esportiva 

L’Àrea Lúdico-Esportiva i d’Integració comparteix l’objectiu principal de l’Equip Tècnic de 

consolidar els objectius marcats i obtinguts amb anterioritat i assentar així unes bases sòlides 

sobre les quals generar millores en la qualitat de vida dels residents, mitjançant activitats 

esportives i lúdiques que pretenen ajudar a mantenir, millorar i potenciar les habilitats i 

capacitats cognitives, sensorials, intel·lectuals i socials dels residents. 

Totes les activitats estan programades per adaptar-se a les diferents discapacitats i 

orientades a les seves necessitats. Tanmateix, pretenen realitzar una intervenció en les 

diferents dimensions de la persona, que proporcionin al resident una millor manera d’afrontar 

la seva situació i donin suport a millorar el seu benestar físic i mental. Les activitats que es 

duen a terme tenen una continuïtat en el temps i generen processos de seguiment en quant 

al desenvolupament i reforçament positiu del resident. 

Hi participen 20 dels 36 residents de la Llar, el que suposa un 55,6% del residents, 

consolidant-se així l’Àrea Lúdico-Esportiva i d’Integració durant l’any 2018 com a suport al 

projecte Activa’t i a l’Àrea Terapèutica. 

Les activitats de l’Àrea Lúdico-Esportiva i d’Integració es divideixen en: Activitat de Boccia, 

Campionats Interllars i Sortides Externes. També s’han dut a terme durant el 2018 altres 

tasques no relacionades amb l’Àrea, com ara la gestió i distribució dels productes d’higiene 

per a la majoria dels residents i aigua per a aquells residents inclosos en el Circuit d’aigua. 

 

1.- Activitat de Boccia. 

La Boccia és un esport creat específicament per a persones amb discapacitat, que permet la 

participació de jugadors amb alts nivells de discapacitat física. Té una semblança amb la 

petanca, encara que es diferencia en el material, les dimensions del camp i en algunes 

normes del joc, podent disputar-se individualment, en parelles i/o en equips. 

Enguany s’ha reduït el nombre de resident que participen en l’activitat de boccia a la Llar, 

centralitzant-les en els resident més depenents. Hi participen 6 residents, entre 2 i 4 cops per 

setmana, en funció de la seva disponibilitat. 

Des d’un caràcter més lúdic i no tan esportiu, es pretén amb aquesta activitat millorar o 

mantenir les seves capacitats motrius, al igual que mantinguin relacions socials entre iguals. 
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Assistència

Absència

Justificades

 

Al llarg de l’any 2018 s’han programat un total de 126 sessions, amb un percentatge 

d’assistència del 55% de mitjana i amb una absència del 16% de mitjana, on no estan 

incloses les absències justificades, degut a enllitats, visites mèdiques, derivacions o visites 

de familiars, com a més destacades, que suposen el 29% de mitjana. 

 

2.- Campionats Interllars. 

Activitat proposada des de la Fundació, un campionat de boccia i un altre de dòmino. 

Enguany hem celebrat el novè any i l’Àrea Lúdico-Esportiva i d’Integració és l’encarregada 

d’organitzar els campionats interns de la Llar, els guanyadors dels quals participen en la fase 

final. 

En el 2018 han participat en el Campionat Interllars de Boccia 15 residents didivits en 3 

categories, els guanyadors de cada categoria participaren en la fase final. En el Campionat 

Interllars de Dòmino han participat 9 residents, on els 3 finalistes participaren en la fase final. 

 

3.- Sortides Externes. 

Degut a l’augment de les demandes dels residents de sortir més a l’exterior, des de l’Àrea 

Lúdico-Esportiva i d’Integració es va crear el 2016 l’activitat de Sortides Externes, que 

consisteix en sortir de la Llar, ja sigui per passejar o per realizar gestions, com ara comprar 

productes necessaris o del seu interès, acompanyaments a diferents activitats, com ara 

piscina, o anar a la perruqueria. 

Un total de 18 residents participen d’aquesta activitat, 1 o 2 cops per setmana, segons 

necessitats, tot i que l’acompanyament a la perruqueria es pot extendre a qualsevol resident 

que ho demani. 
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Assistència

Absència

Justificades

 

Al llarg de l’any 2018 s’han programat un total de 358 sortides, amb una mitjana de 42 

sortides per resident, de les quals han assistit a una mitjana de 32 sortides i han faltat a una 

mitjana de 7. S’ha tingut en compte les absències justificades, degut a enllitats, visites 

mèdiques, derivacions o visites de familiars, com a més destacades. 

 

Valoració del compliment d’objectius referents a la Memòria 2017 i plantejament 

d’ojectius pel 2019 

Des de l’Àrea Lúdico-Esportiva i d’Integració estem satisfets en el compliment dels objectius 

específics proposats. Mantenir i potenciar les capacitats físiques i cognitives dels residents, 

duent a terme les diverses activitats ja hem aconseguit aquest manteniment i en alguns 

aspectes també potenciat aquestes capacitats. Aquest objectiu és més aviat a llarg termini, i 

en conseqüència, es manté com a objectiu específic per al pròxim any. 

D’altra banda, amb el pas del temps, les necessitats i inquietuds dels residents van variant i 

els nostres objectius també ho han de fer. Plantegem com a objectiu millorar les relacions 

socials i personals dels residents, tant entre iguals com amb els treballadors/es de la Llar i 

persones externes (al carrer, a les botigues, ...). 

També ens plantegem com a objectiu reduir l’índex d’absentisme de les diferents activitats, 

sobretot la de Boccia i les Sortides Externes, i motivar els residents a realitzar aquestes 

activitats a les quals s’havien compromés a realitzar en un principi. 
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Àrea Terapèutica 

L'actuació de l'àrea terapèutica de Can Llovera ajuda a mantenir, millorar i potenciar les 

habilitats i capacitats cognitives, sensorials, intel·lectuals i socials dels residents a través 

d’activitats psico-estimulatives, artístiques, lúdiques i recreatives. Per desenvolupar aquestes 

activitats es compta amb el treball d'una professional a jornada completa, encarregada de la 

planificació i creació de grups i horaris, realització de tallers i posterior seguiment i registre de 

les activitats realitzades dins i fora de la Llar.  

Actualment, els residents de Can Llovera tenen la opció d’integrar-se voluntàriament i sota 

demanda a una àmplia varietat d'activitats intel·lectuals, artístiques lúdiques i recreatives de 

diferents nivells i metodologies. 

Seguint en la línia iniciada l’any 2013 dirigida a una creixent personalització de les activitats 

de la Llar ofertes als nostres residents, durant tot l’any 2014 s’ha continuat amb les 

entrevistes individuals i l’elaboració de les Valoracions Inicials: un dossier constituït per un 

conjunt de fitxes que abracen tot l’espectre cognitiu (atenció, percepció, comprensió i 

memòria), manipulatiu (coordinació, contorn, pressió, traç), i intel·lectual i cultural (plàstica, 

geometria, lecto-escriptura i nombres i operacions matemàtiques). Aquesta Valoració Inicial 

té com a objectiu primordial poder traçar un perfil acurat de cada persona per tal de poder 

oferir-li un pla d’activitats a mida, que respongui no només a les seves necessitats cognitives 

sinó també a les seves perspectives culturals i als seus gustos i aficions lúdiques. 

Un cop realitzada aquesta valoració, tenim una eina més per traçar un pla d’actuació centrat 

en la individualitat de cada persona i podem dissenyar, sempre a través del consens amb 

l’usuari, un programa d’activitats, ja sigui d’aprenentatge, rehabilitació o lleure, fet a la mida 

de cadascú.  

Aquesta individualització de l’atenció al resident ha trobat ja una primera conseqüència en la 

programació d’activitats externes realitzades pels nostres usuaris durant l’any 2015. Així, 

paral·lelament a que qualsevol resident pot trobar un espai de treball a la Llar sigui quina 

sigui la seva patologia, mitjà de treball o nivell cultural, s’ha consolidat durant aquests anys el 

disseny d’una programació d’activitats fora de la Llar, en un entorn normalitzat i on, tot i rebre 

el suport dels professionals de la Llar, els usuaris aprenguin a relacionar-se amb altres 

persones no vinculades a la institució i els calgui resoldre situacions corrents que planteja el 

dia a dia, amb al propòsit d’incrementar les seves relacions interpersonals i aprenentatge 
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personal  i així, de manera subjectiva i segons les expectatives de l’usuari millorar la seva 

qualitat de vida. 

Activitats quotidianes com agafar un autobús urbà, assistir a un concert multitudinari, 

demanar ajuda si no trobem una adreça, aprendre a seguir un horari, responsabilitzar-se de 

fer els deures, comprar productes d’higiene o la roba interior o de temporada, conèixer el 

valor dels diners i entendre la necessitat d’administrar-los amb cura, i d’altres activitats de 

desenvolupament personal com tallers de pintura, d’informàtica, ceràmica, brodats; són 

només alguns exemples del treball d’integració i socialització que hem estat portant a terme 

des de la Llar amb un nombre creixent de residents. 

Simultàniament a la realització de les Valoracions Inicials i a la consolidació del programa 

d’activitats externes, el programa de tallers del 2018 ha seguit oferint una àmplia oferta de 

tallers que donen resposta als diferents interessos, inquietuds i nivells cognitius dels 

residents, però que mantenen el denominador comú de ser un espai de convivència, 

comunicació i creativitat lliure per tothom. La programació d’activitats ha marcat una línia de 

treball pràctica i clara, regida per una organització coherent i encaminada a unificar lleure i 

aprenentatge. 

Els tallers mantenen  actius els seus participants, alhora que treballen aspectes positius per 

al seu desenvolupament personal: és a dir, tot i que es continuïn treballant aspectes 

cognitius i capacitats psicomotrius i intel·lectuals, es treballa també la formació integral de la 

persona. Així, s’ha elaborat una programació que s’entrellaça i que sustenta la preparació de 

la persona institucionalitzada per enfrontar-se al món exterior. La sociabilitat, la pressa 

autònoma de decisions, el companyerisme, la autoestima, el comprimís, la iniciativa i, en 

definitiva, la pressa de consciència del propi jo com a persona capaç de prendre les seves 

pròpies decisions són aspectes que l’Àrea Terapèutica integra dins la programació dels seus 

tallers. 

Els tallers estan programats com una activitat de temps delimitat, que agrupa els participants 

en grups de treball o individualitzats i organitzats d’acord a la temàtica del taller i a les 

característiques i capacitats dels participants. La interacció amb el grup i la identificació amb 

aquest obren una porta a la comunicació, la reflexió i la posada en comú que resulta molt 

positiva per millorar la sociabilitat i treballar els paràmetres de relació amb els altres i amb el 

propi jo. 
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Els residents que han participat de les activitats de l’Àrea Terapèutica aquest 2018 són 32 

residents que suposen el 88,88% del total dels residents de Can Llovera. 

  
Tallers realitzats al centre per professional 

intern 

Tallers realitats al 
centre per 

professionals extern 

Tallers 
Externs 

    

 RESIDENTS C
I 

CII    CIII   Man.  Motr. Ind. Music. Gossos T.Ext 
Hores 
Totals 

Tallers 
Totals 

Tallers 
Centre 

Tallers 
Externs 

1 Abril, Ana Cristina 
   

1 2 
 

1 1 16 21 5 4 3 

2 Arias, José Antonio 
 

1 
 

3 2 
 

1 1 
 

8 5 5 2 

3 Arias, Sergio 
  

1 1 1 
 

1 
 

4 8 5 4 2 

4 Arriaga, Juan 1 
  

2 2 
 

1 
 

2 8 5 4 2 

5 Ávila, Juan 
  

1 
 

1 
 

1 1 
 

4 4 4 2 

6 Ávila, Pedro 
  

1 
 

1 
    

2 2 2 0 

7 Ben Yahia, Said 
         

0 0 0 0 

8 Bermúdez, Joaquín 
 

1 
 

3 
  

1 
  

5 3 3 1 

26 Bernad, Mónica 
 

1 
 

2 1 
 

1 1 
 

6 5 5 2 

9 Calderón, Juan Carlos 
      

1 
  

1 1 1 1 

10 Cruz, Vanesa 
   

1 
 

0,5 1 1 
 

3,5 4 4 2 

11 Del Río, Francesc 
 

1 
 

3 1 
    

5 3 3 0 

12 García, Guillermo 1 
  

3 2 
 

1 1 
 

8 5 5 2 

13 García, Lucía 
   

1 2 1 1 1 
 

6 5 5 2 

14 García, Sofía 
   

4 
    

1,5 5,5 2 1 1 

15 Garrido, David 1 
  

3 2 
 

1 1 
 

8 5 5 2 

16 Gavilán, Manolo 1 
  

2 2 
  

1 
 

6 4 4 1 

17 Giro, Joan 1 
  

1 1 0,5 1 
  

4,5 5 5 1 

18 Gómez, Paquita 
     

1 1 1 
 

3 3 3 2 

19 González, María José 
 

1 
       

1 1 1 0 

20 Hernando, Florentino 
         

0 0 0 0 

22 Martínez, Agapito 
         

0 0 0 0 

23 Medina, Manuel 
   

1 1 0,5 1 
  

3,5 4 4 1 

24 Mitjans  Jaume 
 

1 
 

3 2 
 

1 
  

7 4 4 1 

25 Moreno, Miguel 
         

0 0 0 0 

27 Oña, Josep 
 

1 
    

1 
  

2 2 2 1 

28 Escacena, David 
 

1 
 

1 2 
 

1 1 
 

6 5 5 2 

29 Ramos, Isabel 
 

1 
 

1 
    

3,5 5,5 3 2 1 

21 Rayo, Fidel 
 

1 
 

2 2 
 

1 1 
 

7 5 5 2 

30 Rivas, Dolores 1 
  

1 1 
 

1 1 
 

5 5 5 2 

31 Rodríguez, Montse 
  

1 
 

1 
 

1 1 2 6 5 4 3 

32 Romero, Conchi 
        

5 5 1 0 1 

33 Sala, Jordi 
 

1 
 

1 
  

1 
 

4 7 4 3 2 

34 Sánchez, Mercedes 
  

1 3 2 
 

1 1 4,5 12,5 6 5 3 

35 Ureña, José 1 
  

1 1 
 

1 1 
 

5 5 5 2 

36 Valiente, Agustin 
     

1 1 1 
 

3 3 3 2 

 
Total usuaris 7 11 5 23 21 6 25 17 9 

    
  

Total hores dedicades 7 11 5 44 32 4,5 25 17 42,5 
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Total Tallers realitzats al centre per 
professionals externs i Tallers 

externs 

Total Hores de treball 120 

Mitjana hores per usuari 3 

Mitjana tallers per usuari 2 

 

Dins de l’Àrea Terapèutica es comptabilitzen 188 hores dedicades als tallers generals de la 

Llar durant el 2018, és a dir un 72,38% de la programació. A la taula es percep un 

percentatge equitatiu respecte l’any anterior, d’un 5.01% més, ja que s’ha de contemplar que 

durant l’any 2018, ha disminuït la demanda de tallers externs, per finalització de temporada i 

coneixements adquirits, però, la mitjana d’hores de treballs per residents ha incrementat en 

5,22 hores, perquè ha augmentat la participació en hores als tallers i s’ha ampliat el rati 

d’usuaris dins un mateix taller i la mitjana de taller per usuari ha augmentat la participació en 

4 tallers per usuari, per aquesta raó, les hores total de treball de tallers realitzat al centre per 

la professional interna de la Llar han augmentat, amb un total de 99 hores de treball, 8 hores 

més, comparant l’estadística de l’any 2017, que durant aquest any es va incloure un nou 

taller dins l’àrea, que és al taller de Motricitat, de la qual hi ha una gran participació i 

acceptació per part dels residents, amb resultats molt positius vers als usuaris. 

Els objectius plantejats per l’any 2018 són: 

 Mantenir la mitjana d’hores per usuari en 5,22 i conservar tots els grups de treball en 

4 hores de taller per usuari, i, així preservar la línia de manera estable per obtenir un 

progrés òptim dins l’Àrea Terapèutica, ja que possiblement no augmentarà el tant per 

cent d’usuaris que hi participen en aquesta àrea, ja que hi ha un grup molt reduït de 

persones independents, sense cap diversitat funcional intel·lectual, i ocupen el seu 

Total Tallers Generals 

Total Hores de treball 188 

Mitjana hores de treball per 
residents 

5,22 

Mitjana tallers per usuari 4 

Total Tallers realitzats al centre per 
professionals interns 

Total Hores de treball 99 

Mitjana hores per usuari 2,75 

Mitjana tallers per usuari 4,0 
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temps lliure en altres activitats personals i no tenen interès a participar en els tallers 

que s’ofereixen dins l’àrea. 

 Mantenir els nivells d’assistència dels residents als tallers. 

 Al temps d’ocupació de cada resident sigui gratificant. 

 Augmentar el nivell d’independència dels residents dins i fora del centre. 

 Millorar les habilitats socials (Millorar la comunicació entre residents i professionals) 

 Mantenir i dintre del possible millorar les habilitats cognitives del resident. 

 

L’estructuració general d’activitats i tallers s’organitza en quatre grans blocs:  

1.- Tallers Realitzats al centre per professionals interns  

2.- Tallers Realitzats al Centre per professionals externs 

3.- Les Activitats Externes  

4.- Les Activitats Annexes, on trobem els tallers realitzats per Voluntaris, les Sortides 

Programades i lúdiques i el Programa de festes i celebracions. 

 

1- Tallers Realitzats al centre per professionals interns  

Tallers  Centre Total hores 

Psicoestimulació 23 

Manualitats i Expressió Artística 44 

Motricitat 32 

Individuals 4,5 

TOTAL 99 

 
Respecte l’any anterior ha augmentat en 8 hores treballades,  per part de la professional 

interna de la Llar, que també es veu reflectit en la mitjana d’hores 2,53 per usuari i la mitjana 

de tallers es 4 per persona, ja que es va incloure al taller de Motricitat a la programació de 

l’Àrea Terapèutica, en la qual hi participen dos grups nombrosos. Aquest taller ha tingut molt 

bona acollida per part del usuaris. 

1.1- Tallers Ocupacionals. Són l’eix vertebrador de l’Àrea Terapèutica ocupant el 16,94% 

de la seva programació. S’estructuren en grups reduïts i el més homogenis possible i 
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brinden als residents de la Llar espais de lleure i creativitat alhora que es treballen 

aspectes psicomotors, cognitius, intel·lectuals i d’interacció social de la persona. 

 

TALLER 

MANUALITATS I 

EXPRESSIÓ 

ARTÍSTICA 

Una manera d’estimular un autèntic ambient de Llar és decorar les 
zones comuns del Centre amb elements que facin referència a l’època 
de l’any o la festivitat que correspongui. Els taller s’ha centrat en l’ús 
de materials reciclats i la imaginació per a realitzar les manualitats. 

23 Participants 

Dimecres d’11:00 a 13:00 i Dijous, d’10:00 a 13:00 h. 

TALLER DE 

PROJECTES 

PERSONALS 

En aquest taller els participants pensen, ideen i realitzen objectes i 
treballs manuals específics per regular a amics o familiars en dates 
especials. 

L’objectiu principal es crear vincles de normalitat i participació en les 
celebracions familiars. Cal que els nostres usuaris aprenguin que no 
es pot anar a un celebració amb les mans buides. D’aquesta manera 
augmenta la implicació social i millora l’autoestima dels residents. 

Tots els residents que hi estiguin interessats. Està plantejat com un 

taller obert 

Dijous, d’10:30 a 13:00 h. 

 

1.2.- Àrea d’Estimulació Cognitiva. L’Estimulació Cognitiva es defineix con el conjunt de 

tècniques i estratègies que pretenen optimitzar l’eficàcia del funcionament de les diferents 

capacitats i funcions cognitives (percepció, atenció, raonament, abstracció, memòria, 

llenguatge, processos d’orientació i praxis) mitjançant una sèrie de situacions i activitats 

concretes. Aquests tallers, creats a partir de l’observació directa de les necessitats dels 

residents, suposen el 21,18% de l’activitat dels Tallers Terapèutics de Can Llovera i inclouen 

un taller de Rehabilitació Cognitiva dividits en dos nivells. 
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TALLER DE 

PSICOESTIMULACIÓ 

La Rehabilitació Cognitiva es pot definir com el conjunt estructurat 
d’activitats terapèutiques especialment dissenyades per a re-
entrenar les habilitats d’aquells individus que han sofert algun tipus 
de dèficit cognitiu després d’una lesió o malaltia. S’ha treballat amb 
els residents i s’ha centrat en el treball individualitzat tot i que s’hagi 
aprofitat la interacció del grup per alguns exercicis concrets. S’han 
usat materials molt diversos; des d’objectes de la vida quotidiana, 
passant per jocs i joguines psicoeducatives, fins a material més 
especialitzat com làmines, quaderns d’exercicis i programes 
d’estimulació cognitiva. 

23 Participants dividits en 4 grups de treball. 

Grup 1. Dilluns, de 10.00 a 11.00 hores. 

Grup 2. Dimarts, de 12.00 a 13.00 hores. 

Grup 3. Divendres, de 10.00 a 11.00 hores. 

Grup 4. Divendres, de 12.00 a 13.00hores. 

TALLER DE 

MOTRICITAT 

La motricitat fa referència als moviments voluntaris molt precisos de 
les mans, peus i dits, que impliquen petits grups de músculs i que 
requereixen una major coordinació. Comprèn totes aquelles 
activitats realitzades pels usuaris que necessiten una precisió, un 
alt nivell de coordinació visio-manual, una força controlada i una 
bona concentració; és a dir, que es treballen els moviments amb 
precisió realitzades per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el 
braç. Alguns exemples són: escriure, agafar objectes, fer la pinça, 
pessigar, estripar, cargolar…  

S’utilitzen materials molt diversos com; pinces, cremalleres, fitxes 
de grafomotricitat, plastilina, cordons, xinxetes, fils, tabletes... que 
s’associen amb una sèrie d’exercicis motrius.  

21 Participants dividits en 2 grups de treball 

Grup 1. Dilluns d’11.00  a 12.00 hores. 

Grup 2. Dilluns de 12.00 a 13.00 hores 

1.3.- Programes Específics. Són tallers planificats específicament per als residents amb 

necessitats especials que no poden participar normalment en la resta de tallers. Tenen com a 

funció primordial una atenció personalitzada que permeti estimular i mantenir les capacitats 

cognitives residuals del resident o, simplement, donar sortida a algunes inquietuds personals. 
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Suposen el 2,31% de la programació de l’Àrea Terapèutica i s’adapten contínuament a les 

necessitats i evolucions dels residents. 

Programa 

específic de 

P. G. Z. i  

L.G.P 

En aquest taller s’han realitzat activitats variades amb l’objectiu 
d’estimular sensorial i cognitivament a les residents. El treball s’ha 
vertebrat a través dels sentits, evocant experiències conegudes i 
relacionant les activitats amb objectes/situacions de fàcil identificació. 
Paulatinament s’han anat incorporant conceptes nous o d’un major 
nivell d’abstracció i altres mitjans tecnològics com la Tablet, amb 
aplicacions concretes per l’estimulació de l’usuari. 

Dimarts, de 10:00 a 11.00 hores 

Programa 

específic de 

A. V. S. 

Degut al deteriorament motor de la resident, tots els exercicis s’han 
treballat oralment i amb l’objectiu prioritari de mantenir estimulats els 
processos mentals relacionats amb la memòria i l’orientació temporal. 

Divendres, de 11.00 a 12.00 hores. 

Programa 

específic de 

J. G. V. 

Degut al deteriorament motor, cognitiu del resident, els exercicis 
proposats en aquest Programa s’han centrat en estimular la percepció 
sensorial i cognitiva mitjançant imatges seqüencials, nombres i 
lectures o la busca d’interacció a través de la conversa o 
l’expressivitat gestual. 

Dimecres, de 10:30 a 11:00 hores. 

Programa 

específic de 

M. M. C. 

En aquest taller s’han realitzat activitats concretes per estimular l’àrea 

cognitiva de l’usuari com; activitats de memòria, càlcul, raonament, 

comprensió i a la vegada fent incís en la utilització del comunicador. 

Divendres, de 11.00 a 12.00 hores 

Programa 

específic de 

V. C. P. 

Degut al deteriorament motor, cognitiu de la persona, els exercicis 

proposats en aquest Programa s’han centrat en estimular la percepció 

sensorial i cognitiva mitjançant imatges seqüencials, nombres i 

lectures o la busca d’interacció a través de la conversa o 

l’expressivitat gestual. 

Dimecres, de 10:30 a 11:00 hores. 
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2.- Tallers realitzats al centre per personal extern. Són aquelles activitats, que es realitzen 

a la Llar, però la imparteix un professional extern. Tenim al taller de Musicoteràpia assolit, al 

qual ha mantingut la participació d’usuaris durant al 2018.  Al any 2016 es va introduir a la 

dinàmica de l’Àrea Terapèutica, al taller de Teràpia assistida amb gossos i que durant aquest 

temps s’ha consolidat. Al taller, està dirigit per dues terapeutes professionals, i continuen en 

la mateixa línia, treballen amb dos grups d’usuaris, atenent dues línies de treball ben 

diferenciades segons les necessitats terapèutiques dels residents.  

Aquest 2018 les hores dedicades que realitzant Musicoteràpia i Teràpia assistida amb 

gossos són un total de 42 hores, la valoració es positiva, ja que, els grups de treballs 

d’aquests tallers han demostrat que durant aquests dos últims anys, queda reflectit que són 

estables en hores i la participació d’usuaris es continuada. 

Tallers realitzats al centre personal extern Total hores 

Musicoteràpia 25 

Teràpia assistida amb gossos 17 

TOTAL 42 

 

MUSICOTERÀPIA 

La musicoteràpia és l'ús de la música com a ajuda en determinats 
trastorns i disfuncions per afavorir el benestar físic, mental i emocional. 

La musicoteràpia parteix de la idea que la música proporciona plaer, 
benestar, tranquil·litat i altres efectes emocionals agradables. A partir 
d'aquí, la musicoteràpia investiga i intenta descobrir 
solucions acusmàtiques per tal de millorar la salut de manera 
diferenciada d'altres solucions terapèutiques convencionals. 

S’utilitza la música amb finalitats terapèutiques per tal de poder ajudar 
altres persones que presenten algun tipus de necessitat o suport 
especial. 

24 residents dividits en tres grups 

Grup 1. Dimecres, de 16:00 a 17:00h. 

Grup 2a. Dimecres, de 17:00 a 18:00h. (quinzenal) 

Grup 2b. Dimecres, de 17:00 a 18:00h. (quinzenal) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Acusm%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A0pia
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TERÀPIA 

ASSISTIDA AMB 

GOSSOS 

La teràpia assistida amb gossos consisteix en la interacció entre al 
resident, un guia terapeuta i un animal. En la participació d’animals de 
companyia es realitzant intervencions terapèutiques utilitzades amb la 
finalitat de propiciar i/o promoure el desenvolupament cognitiu, 
psicomotriu, comunicatiu i emocional. L’objectiu principal es millorar el 
sistema emocional dels residents 

16 residents dividits en dos grups 

Grup 1. Dimarts, de 10:00 a 11:00h. 

Grup 2. Dimarts, de 11:20 a 12:20h. 

 

3.- Activitats externes. Són aquelles activitats, classes i cursos que es realitzen fora de la 

Llar, en centres independents i amb professionals externs. Des del nostre centre es dóna 

suport als residents que hi vulguin participar però l’objectiu es centra en el desenvolupament 

personal i l’adquisició de desimboltura i independència dels nostres usuaris. La gestió de 

matrícules, transport, materials i acompanyaments es realitza des de l’Àrea Terapèutica de 

Can Llovera. L’índex d’hores es redueix respecte l’any anterior, per que un dels nostres 

usuaris ha finalitzat l’escola d’adults, ja que ha estat assolit correctament, però els nostres 

usuaris tenen necessitats i inquietuds en continuar aprenent i realitzant altres activitats, per 

aquest raó, s’incideix molt en aquest tema per què continuen actius en altres tallers que 

ofereix la ciutat. 

 Total hores 

Tallers Extern 43,5 

 

 

RESIDENT ACTIVITAT 

Sergio Arias Informàtica. 

Mercedes Sánchez Taller de pintura 

Mercedes Sánchez, Isabel Ramos i Concepción Taller Ceràmica 
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Romero 

Anna Abril Taller Alba 

Jordi Sala i José Arias Piscina 

Jordi Sala Fisiovitae 

Jordi Sala Anglès 

Sergio Arias i Concepción Romero 
Treballant la memòria amb 

l’ordinador 

Isabel Ramos i Sofia García Taller de Brodats 

 

4.- Activitats extres i sortides programades i extraordinàries. Són aquelles activitats o 

tallers que es programen paral·lelament als taller de l’Àrea Terapèutica i complementen 

l’oferta lúdica i social de la Llar. Es supervisen des de l’Àrea Terapèutica.  

 4.1.- Tallers realitzats per a voluntaris 

Les persones que formen part del grup de voluntariat són persones que mantenen una 

relació de confiança, de col·laboració i participació activa amb el personal responsable i 

assistencial del Centre. Per tan, l’acció voluntària parteix d’una acció compromesa i que es 

diferencia de l’acció de beneficència. La tasca que desenvolupen els voluntaris és una tasca 

amb una finalitat social encaminada a crear un teixit social de relacions personals. 

El treball solidari i altruista dels voluntaris s’ha vist revaluat en els últims temps com a tècnica 

de cobertura de necessitats socials. Hi ha una voluntat de fomentar i consolidar la millora 

d’aquesta tasca a través de la professionalització i formació dels nostres voluntaris. En cap 

cas, la seva tasca ha de ser substitutòria del treball dels professionals de la Llar ni de l’afecte 

de les famílies, però sí complementària amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels 

residents. 
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ACTIVITAT VOLUNTARI PARTICIPANTS 

Acompanyament al taller de 
Ceràmica. Divendres de 9.00 a 
13.00 hores 

Manuel Morillo 1 Participant 

Acompanyament al taller de 
Ceràmica. Divendres de 9.00 a 
13.00 hores 

Isabel Benítez  1 Participant 

Col·laboració amb al projecte 
ACTIVA’T. Dimarts i dimecres d’ 
11.00 a 13.00 hores 

Manuel Morillo Diferents grups 

Col·laboració amb tasques de 
l’àrea terapèutica. Dimarts i 
dimecres 

Manuel Morillo Diferents grups 

Visita a residents per vincle 
relacional i jocs de taula. 

Divendres tarda. 

Glòria Giralt Diferents grups  

Visita a residents per vincle 
relacional i ordinador. 

Divendres tarda. 

Anna Gilera  Diferents grups 

Visita a residents per vincle 
relacional, lectures i jocs de taula. 

Dilluns i dijous tarda. 

Rosa Sensat Diferents grups 

Acompanyament a activitats fóra 
de la Llar. 

Segons necessitat i disponibilitat. 

Grup de Voluntaris de 
l’Ajuntament de Sant 
Feliu. 

Tots els residents 
participants a les 
diferents activitats. 

 

4.2- Sortides programades 

Es realitzen tots els dijous no festius de l’any i es programen conjuntament entre l’Àrea 

Terapèutica, l’àrea de Treball Social de Can Llovera i la Fundació. L’activitat la realitza un 

grup de màxim 5 residents acompanyats per dos treballadors de la Fundació o de la Llar i 

consisteix en visitar exposicions, museus o qualsevol punt d’interès artístic, social, cultural o 

natural. La sortida es complementa amb un dinar en un restaurant de la zona visitada.  
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Aquesta és una activitat seguida amb entusiasme per un grup important dels residents de 

Can Llovera. 

4.3- Programa Apropa Cultura i Sortides extraordinàries 

El programa Apropa Cultura és un programa socioeducatiu, iniciativa dels equipaments 

culturals i de diferents administracions públiques adreçat als usuaris de centres socials que 

treballem amb persones en situació de desigualtat, discriminació, vulnerabilitat i en risc 

d’exclusió social. Es tracta d’una finestra de reserves per al sector social que ofereix la 

possibilitat d’assistir de forma accessible i preus molt econòmics a diferents equipaments 

culturals de Barcelona i rodalies en un entorn normalitzat que permet als nostres residents 

gaudir d’espectacles de música, teatre, dansa, museus i circ de bona qualitat. Can Llovera 

ha entrat en aquest programa per oferir una alternativa cultural d’alt nivell als diferents perfils 

de residents del Centre. Depenent de l’oferta, es programa més d’una sortida mensual que 

es coordina des de l’Àrea Terapèutica i el servei de Porta a Porta ofert pel Consell Comarcal 

del Baix Llobregat. És una iniciativa iniciada l’any 2012 que gaudeix d’un grup important de 

residents, especialment quan aquestes activitats es programen fora dels horaris diürns 

habituals. Les sortides extraordinàries són també activitats amb la mateixa finalitat però amb 

menys caràcter socioeducatiu i més caràcter lúdic. Aquestes sortides (caps de setmana, 

colònies, concerts, partits de futbol, intercanvis, viatges…etc, no solen ser gratuïts, l’usuari i 

si cal la Fundació es fa càrrec de les despeses. (Veure quadre annex) 

4.4.- Programa de festes i celebracions 

4.4.1. Festes de les famílies 

Dos cops a l’any, s’organitzen a Can Llovera unes festes on es convida a les famílies, els 

amics i els voluntaris que participen habitualment en les activitats de la Llar. La primera 

d’aquestes festes es celebra coincidint amb l’arribada de l’estiu i la segona uns dies abans 

de Nadal. Es tracta d’una jornada especial per a convidats i residents, on es viu una 

convivència festiva i distesa que afavoreix la relació entre treballadors, famílies, residents i 

col·laboradors.  

L’organització d’aquests esdeveniments busca fomentar la interrelació de famílies, residents i 

treballadors en un ambient distés i de germanor. El Centre obre les seves portes a familiars i 

amics dels residents i crea un espai de trobada i comunicació fóra de les rutines i obligacions 

diàries, afavorint així el intercanvi d’experiències, vivències i diàleg. Alhora, la preparació per 
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part dels residents d’alguna representació, ajuda a treballar durant tot l’any el sentit de la 

responsabilitat, el treball en grup i les diferents fases d’un projecte (idea i plantejament, 

preparació i assaig i presentació pública). Els aplaudiments i felicitacions entusiastes que 

aquestes representacions reben, també afavoreixen l’autoestima i el reforç positiu evers 

l’esforç i la feina ben feta. 

Participants: Tots els residents de Can Llovera sense excepció mentre no suposi una 

interferència greu en les seves necessitats mèdiques o assistencials. 

4.4.2. Celebracions tradicionals  

Descripció: El nostre calendari senyala una sèrie de celebracions d’arrel tradicional que, 

disseminades al llarg de l’any alteren la nostra rutina diària de forma distesa i desenfadada. 

A Can Llovera es celebren les festivitats més tradicionals com Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, 

la castanyada o les festivitats de Nadal, entre d’altres. També celebrem l’arribada de l’estiu 

(entorn el 21 de juny) i l’arribada de la tardor (entorn el 22 de setembre). Per aquestes dates 

es realitzen actes senzills però significatius i el més propers possible a les celebracions que 

es realitzen en família per aquestes dates. 

Objectius: Per molts dels residents de Can Llovera, el Centre és la seva autèntica llar i és la 

nostra responsabilitat mantenir viu el caliu d’aquesta. Celebrar totes les festes significatives 

del calendari fa que es mantingui viu el diàleg dels residents amb la societat i el devenir dels 

dies. En una residència, és possible que els dies s’assemblin massa els uns als altres. Per 

aquest motiu no es pot deixar passar cap oportunitat de fer quelcom especial i diferent. 

Aquestes petites celebracions, per una banda ens distreuen i ens fan passar una bona 

estona, i per l’altra, ens ajuden a situar-nos en el temps que vivim i ens fan sentir part d’una 

cultura i unes tradicions que ens aporten entitat i sensació de pertinença a un grup. 

Metodologia: Des de l’Àrea Terapèutica es coordinen les celebracions i/o sortides a realitzar 

segons una o altra festivitat. Un cop definida l’activitat, aquesta es posa en comú amb la 

resta de l’Equip Tècnic per tal de cobrir tots els àmbits d’actuació. La resta de preparatius o 

activitats dependran de l’especificitat de cada celebració. 

Participants: Tots els residents de Can Llovera que ho desitgin i mentre no suposi una 

interferència greu en les seves necessitats mèdiques o assistencials. 
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DATA CELEBRACIÓ 

1 Gener El dia 1 de gener també es celebra amb un bon dinar i una taula vestida de 
gala per donar la benvinguda al nou any. 

6 Gener Reis. La nit del dia 5 s’organitza una sortida per anar a veure la cavalcada de 
Reis de Sant Feliu de Llobregat. El dia 6 s’engalana la taula de dinar. Es 
serveix menú de festa, amb el tradicional tortell de Reis per postres. 

8 Febrer Carnestoltes. El divendres de carnestoltes es vesteixen tots els residents que 
ho desitgin amb les disfresses i es fa un berenar especial a més a més es 
realitzen diverses dinàmiques grupals. 

18 abril Pasqua. S’engalana la Llar amb motius relacionats amb la festivitat. El Dilluns 
de Pasqua es serveix un dinar especial amb la tradicional Mona de postres. 

23 abril Sant Jordi. Dies abans, als tallers de manualitats es prepara algun detall 
(roses, punts de llibre, etc) per regalar als treballadors i voluntaris. El dia 23 
s’organitzen diferents sortides amb els voluntaris de Sant Feliu per anar a 
visitar la fira de roses i llibres que es celebra als carrers de la vila i participem 
en l’activitat del poble. També adquirim un permís per vendre roses o 
manualitats realitzades, i on tots el residents hi participen en la venda de flors. 

11 i 12 
maig 

Fira de la Rosa, Sant Feliu de Llobregat celebra cada any la Festa de 
Primavera, on es poden contemplar nombroses exposicions relacionades amb 
aquesta flor. A la Llar s’organitzen diferents sortides per anar a visitar la Fira. 

21 juny Estiu. Inaugurem la temporada d’estiu a Can Llovera amb una barbacoa a la 
terrassa del Centre. Es preparen para-sols i es cuina la carn a la barbacoa 
mentre a la cuina preparen patates al caliu i una bona escalivada. 

24 juny Sant Joan. La nit del 23 es serveix un sopar especial amb la tradicional coca 
de postres. El sopar es serveix a la terrassa i els residents que ho desitgin es 
queden per, juntament amb el personal del Centre, llençar petards i diferents 
focs d’artifici. 

22 
setembre 

Tardor. Acomiadem la temporada d’estiu amb una altra barbacoa a la terrassa 
de la Llar. Aquest cop, amenitzem la tarda amb una rifa simbòlica de petits 
regals i detalls. 

1 
novembre 

Tots Sants. Uns dies abans, al taller de manualitats s’han preparat les 
decoracions referents a la festivitat de Tots Sants i la Castanyada. L’1 de 
novembre es serveixen els tradicionals panellets després dels àpats. Aprofitem 
per disfressar-nos i realitzar dinàmiques en grup. 

Desembre Dinar de Germanor. Dinar al que assisteixen els residents, tots els treballadors 
que ho desitgin i representants del Patronat i de la Fundació Llars de l’Amistat 
Chesire. Les taules s’organitzen barrejant-hi treballadors, directius i residents i 
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es serveix un menú de festa. Els directors de la Llar i la Fundació dirigeixen 
unes paraules als assistents i la Llar obsequia a tots amb un petit present. 

25 
desembre 

Nadal. Unes setmanes abans s’ha decorat la Llar amb tots els elements típics 
de les festes nadalenques. El dia 25 l’arbre del hall és ple dels regals que les 
famílies o tutors dels residents han fet arribar al Centre. A mida que els 
residents baixen al menjador recullen el seu regal de Nadal. Aquells que es 
queden a dinar troben la taula engalanada per l’ocasió i es serveix un menú de 
festa.  

26 
desembre 

Sant Esteve. A l’hora de dinar, la taula està engalanada per l’ocasió i es 
serveix el tradicional menú de Sant Esteve. 

31 
desembre 

Cap d’Any. El dia 31 per la nit, la Llar es vesteix de festa i cadascú vesteix les 
millors gales per acomiadar l’any amb un sopar de festa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS USUARIS - 2018 

31 Sortides Programades en col·laboració amb la Fundació 

79 
Sortides Lúdiques des de la Llar Can Llovera, Apropa Cultura, específiques dels usuaris i demandes dels 
usuaris 
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Diagnòstic Mèdic 

Patologies neurològiques 

 

DIAGNOSTIC Nº RESIDENTS 

TRAUMATISME MEDULAR 4 

TRAUMATISME CRANI-ENCEFÀLIC 3 

PARÀLISIS CEREBRAL 7 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 3 

ICTUS 5 

ANEURISME 1 

ATAXIA DE CEREBEL.LOSA 3 

DISTRÒFIA MUSCULAR 1 

ARTROGRIPOSIS 1 

ESPINA BÍFIDA 2 

NEUROFIBROMATOSIS 1 

FOCOMÈLIA MÚLTIPLE 1 

SÍNDROME DE BALINT 1 

ANÒXIA CEREBRAL 1 

PLURIPATOLOGIA 1 

CADASIL 1 

 

11% 8%

19%

8%14%

3%

8%

3%

3%
6%

3%
3%

3%
3% 3% 3%

Nº RESIDENTS

TRAUMATISME MEDULAR TRAUMATISME CRANI-ENCEFÀLIC
PARÀLISIS CEREBRAL ESCLEROSIS MÚLTIPLE
ICTUS ANEURISME
ATAXIA DE CEREBEL.LOSA DISTRÒFIA MUSCULAR
ARTROGRIPOSIS ESPINA BÍFIDA
NEUROFIBROMATOSIS FOCOMÈLIA MÚLTIPLE
SÍNDROME DE BALINT ANÒXIA CEREBRAL
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Distribució quantitativa del residents 

 

Distribució dels residents segons el sexe 

 

Sexe Residents 

Homes 24 

Dones 12 

Total 36 

 

 

Distribució dels residents segons la seva procedencia 

 

Procedència Residents 

Barcelona 15 

Demarcació de Barcelona 9 

Resta de Catalunya 0 

Resta de l’estat Espanyol 11 

Fora de l’estat Espanyol 1 
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Distribució dels residents per estat Civil 

 

Estat Civil Residents 

Casat/da 4 

Divorciat/da o Separat/da 4 

Solter/ra 24 

Vidu/a 2 

12%

12%

70%

6%

Residents

Casat/da

Divorciat/da o
Separat/da

Solter/ra

Vidu/a

 

Distribució dels residents segons l’edat 

 
Edat Residents 

0 a 29 anys 1 

30 a 49 anys 14 
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50 a 64 anys 17 

Més de 64 anys 4 

 

 
 
Amb una mitjana de 51 anys 

Distribució dels residents segons l’estància en aquesta residencia 

 

Durada Residents 

0 a 4 anys 9 

5 a 9 anys 5 

10 a 14 anys 8 

Més de 14 anys 14 

 
 

 
 
 

Amb una mitjana d’estada de 9,5 anys. 

 

Moviment altes i baixes 

Els moviments d’enguany han estat els que es descriuen a continuació: 
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 2018 

Ingressos 1 

Trasllats 0 

Baixes voluntaries 0 

Defuncions 1 

 

 

Al llarg del 2018 s’han comptabilitzat 13.098  dies d’estada.  

 

 
ANNEX. QUADRE D’ACTIVITATS I SORTIDES – 2018 

05.01.18 Entrenament portes obertes Barça Josep Oña i Fidel Rayo 
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06.01.18 Partit de Futbol. Santfeliuenc - Granollers Francesc del Río 

11.01.18 
Casa Garriga Nogués – El infierno según 
Rodin 

Mercedes Sánchez, Florentino Hernando, Mª José 
González, Francesc del Río i Juan Pedro Arriaga 

12.01.18 Museu del Disseny – Cirque do Soleil 
Florentino Hernando, Sergio Arias, Montse Rodríguez, 
Isabel Ramos i David Escacena 

14.01.18 
Ciutat Esportiva Joan Gamper – Partit de 
Futbol Femení 

Josep Oña 

18.01.18 
Gran Teatre del Liceu – Romeu i Julieta al 
laberint màgic 

Conchi Romero, Sofía García, Ana Abril, Jordi Sala i José 
Ureña 

20.01.18 CineBaix – Perfectos desconocidos Mercedes Sánchez 

21.01.18 Partit de Futbol  - Molins de Rei Josep Oña  

25.01.18 Aquarium de Barcelona 
Joaquín Bermúdez, Lucía García, Manolo García, Dolores 
Rivas i David Garrido 

25.01.18 L’Auditori – Un matí d’orquestra  Paquita Gómez, Ana Abril i Juan Pedro Arriaga 

01.02.18 Teatre Borràs – Cyrano de Bergerac 
Guillermo García, Juan Carlos Calderón, Miguel Moreno, 
Jaume Mitjans i Mónica Bernad 

08.02.18 La Pedrera 
Sofía García, Miguel Moreno, Manuel Medina, Isabel 
Ramos i Fidel Rayo 

15.02.18 CosmoCaixa – Esposició Tirannosaurus Rex 
Francesc del Río, Lucia García, Vanesa Cruz, Dolores 
Rivas i Joaquín Bermúdez. 

20.02.18 Auditori Barradas – I Remember Mr. Bowie Francesc del Río, Isabel Ramos i Sofía García 

22.02.18 
Museu d’Història de Catalunya – Puig i 
Cadafalch  

Mercedes Sánchez, Jordi Sala, Fidel Rayo, David Escacena 
i Juan Pedro Arriaga. 

23.02.18 Teatre Joventut - Charnego Juan Pedro Arriaga, David Garrido i Paquita Gómez 

25.02.18 
Ciutat Esportiva Joan Gamper – Partit de 
Futbol Femení 

Josep Oña 

01.03.18 Circuit de Barcelona Montmeló – F1  
Josep Oña, David Escacena, Juan Ávila, Mónica Bernad i 
Florentino Hernando 

03.03.18 Teatre Joventut – Federico García Mercedes Sánchez, Isabel Ramos i José Arias 

08.03.18 Circuit de Montmelò – Formula 1 
Said Ben Yahia, Sergio Arias, Joan Giró, Jaume Mitjans i 
Francesc del Río 

09.03.18 Cinemes Splau – Cornellà de Llobregat José Arias, José Ureña, Guillermo García, Manolo Gavilán 

10.03.18 Ciutat Esportiva Joan Gamper Josep Oña 
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15.03.18 Gran Teatre del Liceu- Guillem Tell 
Lucia García, Dolores Rivas, Ana Abril, José Ureña i 
Guillermo García 

17.03.18 CineBaix  Jordi Sala 

23.03.18 Cinemes Splau 
Fidel Rayo, Jaume Mitjans, Juan Pedro Arriaga i Montse 
Rodríguez 

24.03.18 Partit de futbol – Molins de Rei Josep Oña 

24.03.18 CosmoCaixa Jordi Sala, Florentino Hernando i Sergio Arias 

28.03.18 Heron City - Cinema 
Jordi Sala, Sofía García, Isabel Ramos, Fidel Rayo i David 
Escacena. 

28.03.18 Passeig Sant Feliu  Isabel Ramos, Sofía García, Fidel Rayo i David Escacena 

29.03.18 Torre de Collserola  
Jordi Sala, Isabel Ramos, Pedro Ávila, Ana Abril i José 
Ureña 

29.03.18 Passeig Sant Feliu  Conchi Romero, Francesc del Río i Sergio Arias 

05.04.18 CaixaForum – Musica de l’Antiguitat  
Juan Carlos Calderón, Jordi Sala, Joaquín Bermúdez, 
Florentino Hernando i Mª José González. 

06.04.18 
Museu Etnòlogic de Cultures del Món de 
Barcelona – Descobrim Àsia i el teatre 
Wayang Kulit 

David Garrido, Dolores Rivas, Lucia García, Manolo Gavilán 
i Guillermo García 

08.04.18 Teatre Joventut – Othelo  Isabel Ramos, Juan Pedro Arriaga i Jaume Mitjans 

12.04.18 
Espais Volart, Fundació Vila Casa – Lita 
Cabellut 

Mercedes Sánchez, Francesc del Río, Sofía García, Isabel 
Ramos i Juan Pedro Arriaga 

13.04.18 Cinema Aribau - Campeones Ana Abril i José Ureña 

14.04.18 Teatre Joventut – Sota Teràpia Jaume Mitjans, Francesc del Río i Jordi Sala 

15.04.18 Partit futbol - Granollers Josep Oña 

16.04.18 Passeig per Gràcia i Rambles Ana Abril i José Ureña 

18.04.18 Hard Rock Cafè i Passeig Plaza Catalunya Ana Abril i José Ureña 

19.04.18 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona – 
Pintures i escultures figuratives del s. XX i 
XXI 

Mónica Bernad, Juan Ávila, Miguel Moreno, Montse Brossa 
i José Antonio Mena 

19.04.18 Golondrinas de Barcelona Jordi Sala, Sergio Arias, Jaume Mitjans i Francesc del Río 

25.04.18 Visita Parc Can Mercader  
Sofía García, Isabel Ramos, David Escacena i Florentino 
Hernando. 
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26.04.18 Museu Can Framis – Fundació Vila Casas 
Mercedes Sánchez, Juan Pedro Arriaga, Jordi Sala, Montse 
Rodríguez i Fidel Rayo 

03.05.18 
 

Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni 
Samaranch 

José Arias, Guillermo García, Dolores Rivas, Ana Abril i 
José Ureña. 

04.05.18 Passeig Granollers  
Josep Oña, Juan Pedro Arriaga, Jaume Mitjans, Manolo 
Gavilán i Mónica Bernad. 

10.05.18 
Centro de Cultura Contemporània de 
Barcelona  

Francesc del Río, Guillermo García, Conchi Romero, Adrián 
García i Kiko Morales. 

17.05.18 
CaixaForum – Disney, el arte de contar 
historias 

Sofía García, Ana Abril, Lucía García, Dolores Rivas i 
Manolo Gavilán 

24.05.18 Passeig Sant Sadurní d’Anoia 
Miguel Morneo, Toni Rivas, Joaquín Bermúdez, Francesc 
del Río i Josep Oña 

01.06.18 Passeig Sitges 
Florenitno Hernando, Mª José González, Joan Carles 
Calderón i Guillermo García i Montse Rodríguez 

07.06.18 PortAventura 
Dolores Rivas, Lucía García, José Ureña, Ana Abril i Juan 
Pedro Arriaga 

14.06.18 Zoo Barcelona 
Josep Oña, Isabel Ramos, Sofía García, Juan Ávila, Mónica 
Bernad. 

21.06.18 Passeig Calella 
Florenitno Hernando, Mª José González, Fidel Rayo, Pedro 
Ávila i Agustín Valiente 

28.06.18 Real Club de Polo de Barcelona 
Josep Oña, Francesc del Río, Sergio Arias, José Arias i Sad 
Ben Yahia. 

03.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Juan Pedro Arriaga i Agustín Valiente. 

04.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Lucia García 

05.07.18 Visita Cacaolat 
Joaquín Bermúdez, José Ureña, Sergio Arias, Dolores 
Rivas i Lucia García 

06.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Guillermo García, Paquita Gómez i Montse Rodríguez 

10.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Juan Pedro Arriaga i Agustin Valiente 

11.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Lucía García 

12.07.18 CaixaForum – That’s a Musical 
Conchi Romero, Juan Ávila, Mónica Bernad, Jaume Mitjans, 
Juan Pedro Arriaga. 

13.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Guillermo García, Paquita Gómez i Montse Rodríguez 

15.07.18 Granollers Josep Oña 

17.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Juan Pedro Arriaga i Agustín Valiente 
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18.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Lucía García 

18.07.18 El Fantasma de Canterville Isabel Ramos, Sofía García i Jordi Sala 

19.07.18 Platja del Fòrum 
Toni Ribas, Francesc del Río, Josep Oña, Fidel Rayo i Joan 
Giró 

20.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Guillermo García, Paquita Gómez i Montse Rodríguez 

23.07.18 Passeig Calafell 
David Escacena, Florentino Hernando, Mª José González, 
Montse Rodríguez i José Arias 

24.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Guillermo García, Paquita Gómez i Montse Rodríguez 

25.07.18 Passeig Sant Feliu de Llobregat Lucía García 

25.07.18 Passeig Part de Llobregat Sergio Arias 

27.07.18 Platja del Fòrum 
José Arias, Manolo Gavilán, Juan Carlos, Miguel Moreno i 
Sergio Arias 

01.08.18 La resposta Isabel Ramos, Toni Rivas i Francesc del Río 

08.08.18 Passeig Barceloneta 
Maria Lises, John Gimenez, Fidel Rayo, Florentino 
Hernando  

13.08.18 Platja del Fòrum 
Ana Abril, José Ueña, Francesc del Río, Guillermo García i 
Manolo Gavilán 

16.08.18 Cinemes Splau 
Jordi Sala, Isabel Ramos, Pedro Ávila, José Arias i 
Guillermo García 

17.08.18 Platja del Fòrum 
Toni Ribas, David Escacena, José Arias, Agustín Valiente i 
montse Rodríguez 

19.08.18 Partit de futbol Santfeliuenc Francesc del Río 

20.08.18 Platja del Fòrum Paquita Gómez i David Garrido 

22.08.18 Las Golondrinas 
Mª José González, Florentino Hernando, Conchi Romero, 
Miguel Moreno, Isabel Ramos 

24.08.18 Passeig Sitges 
Josep Oña, David Garrido, Pere Ríos, Isaac Vidal, Jaume 
Mitjans  

27.08.18 Platja del Fòrum 
Ana Abril, Dolores Rivas, Juan Pedro Arriaga, Isaac Vidal i 
Pere Ríos 

30.08.18 Cinemes Splau 
Juan Pedro Arriaga, Ana Abril, Jaume Mitjans, Manolo 
Gavilán i Dolores Rivas 

31.08.18 Platja del Fòrum 
Isabel Ramos, Francesc del Río, Jordi Sala, Joan Giró i 
Fidel Rayo 
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01.09.18 Partit de futbol Santfeliuenc Francesc del Río 

05.09.18 Passeig Barcelona 
Miguel Moreno, Montse Rodríguez, Fidel Rayo, Sofía 
García i David Garrido 

06.09.18 Passeig Castellví de Rosanes 
Jaume Mitjans, Conchi Romero, Manolo Gavilán, Francesc 
del Río i Jordi Sala. 

13.09.18 CaixaForum – Faraón, Rey de Egipto 
Mercedes Sánchez, Sergio Arias, Joan Carles Calderón, 
Conchi Romero i Sofía García 

20.09.18 
Festa de la Mercè – Exposició Gegants i 
Capgrossos  

Manolo Gavilán, Guillermo García, Vanesa Cruz, Dolores 
Rivas i Lucía García 

27.09.18 
Exhibició Guardia Urbana – Carrusel de la 
Unidad Montada 

José Ureña, Ana Abril, Joaquín Bermúdez, David Escacena 
i Guillermo García 

11.10.18 MNAC – Gala Salvador Dalí 
Mercedes Sánchez, Sofía García, Toni Ribas, Jordi Sala i 
Juan Pedro Arriaga 

17.10.18 Cinema Aribau Montse Rodríguez 

18.10.18 Teatre poliorama - Maremar 
Ana Abril, Jaume Mitjans, Miguel Moreno, Pedro Ávila i 
Fidel Rayo 

18.10.18 Passeig per Gràcia i Rambles Montse Rodríguez 

19.10.18 Museu de la xocolata Montse Rodríguez 

19.10.18 Cinemes Splau 
Francesc del Río, Guillermo García, Montse Brossa i Kiko 
Morales 

21.10.18 Sagrada Familia Montse Rodríguez 

25.10.18 PortAventura - Hallowen 
Lucia García, Mª José González, Jordi Sala, Manolo 
Gavilán i Florentino Hernando.  

28.10.18 Partit de futbol Molins de Rei Josep Oña 

28.10.18 
Exposició FC Barcelona – Ciutat Esportiva 
Joan Gamper 

Toni Ribas 

04.11.18 Partit de Futbol – Mini Estadi FC Barcelona Jojsep Oña, Francesc del Río i Toni Ribas 

08.11.18 Fundació Mapfre – Picasso 
Mercedes Sánchez, Sofía García, Juan Pedro Arriaga, 
Isabel Ramos i Conchi Romero 

15.11.18 Teatre Victòria - Yerma 
Francesc del Río, Vanesa Cruz, José Arias, Dolores Rivas i 
David Garrido. 

16.11.18 Cinemes Splau 
Juan Ávila, Mónica Bernad, Jaume Mitjans i David 
Escacena 

22.11.18 Museu Agbar de les Aigües 
Joaquín Bermúdez, Jaume Mitjans, Fidel Rayo, Sergio Arias 
i Lucia García 
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29.11.18 Palau de la Música Catalana 
Ana Abril, Juan Carlos Calderón, David Garrido, David 
Escacena i Miguel Moreno 
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ANNEX. QUADRE FESTES, CELEBRACIONS I ALTRES ACTIVITATS – 2018 

DATA DE LA 
ACTIVITAT 

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT RESIDENTS PARTICIPANTS 

01.01.18 Dinar Cap d’Any Tots els usuaris 

05.01.18 
Cavalcada de Reis – Sant Feliu de 
Llobregat 

Ana Abril, Juan Pedro Arriaga, Vanesa Cruz, Manolo Gavilán, 
Joan Giró, Paquita Gómez, Dolores Ribas, Montse Rodríguez, 
Agustín Valiente, Manuel Medina 

06.01.18 Dinar Reis Tots els usuaris 

10.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

12.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

12.01.18 Fisiovitae Jordi Sala 

16.01.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, Manuel Medina, José Ureña, Mª José 
González i Agustín Valiente 

17.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

19.01.18 Piscina Municipal – El Complex Guillermo García i Dolores Rivas 

19.01.18 Fisiovitae Jordi Sala 

19.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

19.01.18 Òptica St. Feliu Ana Abril 

23.01.18 Connecta - Noves Tecnologies Sergio Arias 

24.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

24.01.18 Perruqueria Juan Ávila 

25.01.18 Connecta -  Noves Tecnologies Sergio Arias 

26.01.18 Perruqueria David Escacena 

26.01.18 Fisiovitae Jordi Sala 

26.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

30.01.18 Connecta - Noves Tecnologies Sergio Arias 
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31.01.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

01.02.18 Connecta - Noves Tecnologies Sergio Arias 

02.02.18 Piscina Municipal – El Complex Guillermo García i Dolores Rivas 

06.02.18 Connecta - Noves Tecnologies Sergio Arias 

07.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

08.02.18 Connecta - Noves Tecnologies Sergio Arias 

09.02.18 Carnestoltes Tots els usuaris 

09.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

09.02.18 Fisiovitae Jordi Sala 

13.02.18 Connecta - Noves tecnologies Sergio Arias 

14.02.18 
Palau Falguera – Exposició de pintures 
Marta Juvanteny 

Mercedes Sánchez 

14.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

14.02.18 Dia de Sant Valentí Tots els usuaris 

15.02.18 
Presentació inici dels treballs Pla 
d’accessibilitat i configuració del protocol 
per l’accessibilitat. 

Sergio Arias, Francesc del Río, Sofía García, Said Ben Yahia, 
Isabel Ramos i Fidel Rayo 

15.02.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

16.02.18 Piscina Municipal – El Complex Guillermo García i Dolores Rivas 

16.02.18 Fisiovitae Jordi Sala 

16.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

19.02.18 Perruqueria  

20.02.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

20.02.18 Podologia 

Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, Manuel Medina, José Ureña, Agustín Valiente, 
Sergio Arias, Conchi Romero, Mª José González, Lucía 
García 
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21.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

21.02.18 Perruqueria Ana Abril i José Ureña 

22.02.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

22.02.18 Perruqueria Josep Oña, Joaquín Bermúdez i Jaume Mitjans 

23.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

23.02.18 Fisiovitae Jordi Sala 

23.02.18 Perruqueria Juan Ávila i  Montse Rodríguez 

27.02.18 Perruqueria Jordi Sala, Vanesa Cruz i Dolores Rivas 

27.02.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

28.02.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

28.02.18 Perruqueria Mónica Bernad 

01.03.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

01.03.18 Perruqueria Sergio Arias i Guillermo García 

02.03.18 Piscina Municipal – El Complex Guillermo García i Dolores Rivas 

02.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

02.03.18 Fisiovitae Jordi Sala 

02.03.18 Perruqueria Toni Ribas, Agustín Valiente, Paquita Gómez i Fidel Rayo 

06.03.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

06.03.18 Perruqueria Mercedes Sánchez i Pedro Ávila 

07.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

08.03.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 



Llar Can Llovera,  
Sant Feliu d eLlobregat Memoria 2018 

 
 

96 

 
 

 

09.03.18 Fisiovitae Jordi Sala 

09.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

12.03.18 
Enquestes participació Ciutadana – Sant 
Feliu de Llobregat Accessible 

Isabel Ramos, Sofía García, Florentino Hernando, Sergio 
Arias, Said Ben Yahia, Miguel Moreno, Mª José González, 
Agapito Martínez i Francesc del Río 

13.03.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

13.03.18 Podologia 
Juan ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, Manuel Medina, José Ureña, Agustín Valiente, 
Mónica Bernad, Joaquín Bermúdez 

14.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

15.03.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

15.03.18 Audiometries Juan Carlos Calderón 

16.03.18 Piscina Municipal – El Complex Guillermo García i Dolores Rivas 

16.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

16.03.18 Fisiovitae Jordi Sala 

16.03.18 
Berenar - Finalització Trimestre Noves 
Tecnologies 

Sergio Arias 

20.03.18 Noves Tecnologies Sergio Arias 

21.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

21.03.18 Fisiovitae Jordi Sala 

21.03.18 Òptica St. Feliu Ana Abril 

22.03.18 Noves Tecnologies Sergio Arias 

23.03.18 
Auxilia - XI Concurso Nacional de Collage 
2018 

Manolo Gavilán, Juan Pedro Arriaga, Lucia García, José Arias 
i Guillermo García. 

23.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

23.03..18 Fisiovitae Jordi Sala 

27.03.18 Reunió Informativa – Fundació Malla Francesc del Río 



Llar Can Llovera,  
Sant Feliu d eLlobregat Memoria 2018 

 
 

97 

 
 

 

27.03.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

29.03.18 Perruqueria Francesc del Río 

03.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

04.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

05.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

06.04.18 Piscina Municipal – El Complex Francesc del Río i José Arias 

06.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

06.04.18 Fisiovitae Jordi Sala 

10.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

10.04.18 Perruqueria David Escacena 

12.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

13.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

13.04.18 Fisiovitae Jordi Sala 

17.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

17.04.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustín Valiente i Sergio Arias 

18.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

19.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

20.04.18 Piscina Municipal – El Complex Francesc del Río i José Arias 

20.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

20.04.18 Fisiovitae Jordi Sala 

23.04.18 
 

Sant Jordi – Venda de Roses Tots els usuaris 
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24.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

25.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

26.04.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

27.04.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

27.04.18 Fisiovitae Jordi Sala 

02.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

03.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

04.05.18 Piscina Municipal – El Complex Francesc del Río i José Arias 

04.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

04.05.18 Fisiovitae Jordi Sala 

08.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

08.05.18 Perruqueria 
Josep Oña, Guillermo García, Sergio Arias, Jaume Mitjans i 
Dolores Rivas 

09.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

09.05.18 
Preparació roba Festa 50º Aniversari 
Fundació 

Tots els usuaris 

09.05.18 Perruqueria José Ureña i Agustín Valiente 

10.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

10.05.18 Perruqueria Mercedes Sánchez, Pedro Ávila i Jordi Sala 

11.05.18 Fisiovitae Jordi Sala 

11.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

11.05.18 Perruqueria Juan Ávila i Joaquín Bermúdez 

13.05.18 
Exposició Nacional de Roses – Sant Feliu 
de Llobregat 

Juan Pedro Arriaga, José Ureña, Ana Abril, 



Llar Can Llovera,  
Sant Feliu d eLlobregat Memoria 2018 

 
 

99 

 
 

 

15.05.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

15.05.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo  Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustín Valiente, Mónica Bernad i 
Joaquín Bermúdez 

16.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

17.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

18.05.18 Piscina Municipal – El Complex Francesc del Río i José Arias 

18.05.18 Perruqueria Ana Abril i Paquita Gómez 

22.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

23.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

24.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

25.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

25.05.18 Fisiovitae Jordi Sala 

28.05.18 Esteticien Interna 
Lucia García, Vanesa Cruz, Mónica Bernad, Montse 
Rodríguez, Paquita Gómez 

28.05.18 Esteticien Externa Dolores Rivas i Ana Abril 

29.05.18 Connecta – Noves tecnologies Sergio Arias 

30.05.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

31.05.18 
Festa 50è Aniversari – Fundació Llars de 
l’Amistat Cheshire 

Tots el usuaris 

01.06.18 Fisiovitae Jordi Sala 

01.06.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

01.06.18 Piscina Municipal – El Complex Fidel Rayo i José Ureña 

04.06.18 
Exposició Ceràmica – Centre Cívic les 
Tovalloles 

Mercedes Sánchez 

05.06.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 
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05.06.18 Reunió Fundació Malla Francesc del Río 

06.06.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

06.06.18 
II Jornada Metropolitana sobre Comerç 
Accessible – Sala Ibèria – Sant Feliu de 
Llobregat 

Isabel Ramos i Sofía García 

07.06.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

08.06.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

08.06.18 Fisiovitae Jordi Sala 

11.06.18 
Reunió Casal Gent Gran – Nova 
programació d’activitats externas 

Isabel Ramos i Conchi Romero 

12.06.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

12.06.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustin Valiente, Sergio Arias 

14.06.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

15.06.18 Fisiovitae Jordi Sala 

15.06.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

15.06.18 Piscina Municipal – El Complex Fidel Rayo i José Ureña 

15.06.18 
Exposició de Pintura – L’ateneu de Sant 
Feliu de Llobregat 

Mercedes Sánchez 

15.06.18 
Preparació Material i Guió - video per la 
Festa d’Estiu 

 

17.06.18 
Activitat Ioga – Parc Nadal – Sant Feliu de 
Llobregat 

Ana Abril, José Arias, Juan Ávila, Mónica Bernad, Manolo 
Gavilán, Joan Giró, Jaume Mitjans, Lucía Garcia, Isabel 
Ramos, Dolores Rivas, José Ureña, Paquita Gómez, Fidel 
Rayo, David Garrido. 

18.06.18 – 
20.06.18 

Rodatge Video Festa d’estiu Tots els usuaris 

19.06.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

20.06.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

21.06.18 Connecta – Noves Tecnologies Sergio Arias 

22.06.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 
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22.06.18 Fisiovitae Jordi Sala 

24.06.18 Sant Joan Tots els usuaris 

26.06.18 Perruqueria Guillermo García 

27.06.18 Perruqueria Jaume Mitjans 

28.06.18 Perruqueria Montse Rodríguez 

29.06.18 Piscina Municipal – El Complex Fidel Rayo i José Ureña 

29.06.18 Festa d’Estiu Tots els usuaris 

01.07.18 
Espectacle Liant la Troca – Sala Iberia – 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

Isabel Ramos, Francesc del Río i Sofía García 

06.07.18 Perruqueria Sergio Arias 

08.07.18 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple – Piscina 
Municipal El Complex – Sant Feliu de 
Llobregat 

Guillermo García, Manolo Gavilán, José Ureña, Josep Oña i 
Juan Pedro Arriaga. 

10.07.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustín Valiente, Mónica Bernad i 
Joaquín Bermúdez 

10.07.18 Esteticien 
Lucia García, Vanesa Cruz, Mónica Bernad, Montse 
Rodríguez, Paquita Gómez 

11.07.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

11.07.18 Perruqueria Dolores Rivas i Montse Rodríguez 

12.07.18 Perruqueria Josep Oña 

13.07.18 Piscina Municipal – El Complex Fidel Rayo i José Ureña 

13.07.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

13.07.18 Fisiovitae Jordi Sala 

13.07.18 
Reunió Fundació Malalts Mentals de 
Catalunya 

Toni Ribas 

18.07.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

20.07.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 
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20.07.18 Fisiovitae Jordi Sala 

24.07.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

25.07.18 Perruqueria Jordi Sala i Juan Ávila 

26.07.18 Perruqueria Mercedes Sánchez 

27.07.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

27.07.18 Piscina Municipal – El Complex Guillermo García i José Ureña 

27.07.18 Fisiovitae Jordi Sala 

30.07.18 Anglès Jordi Sala 

31.07.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

03.08.18 Perruqueria Pedro Ávila 

07.08.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustín Valiente i Sergio Arias 

21.08.18 Perruqueria Mercedes Sánchez, Joaquín Bermúdez i Fidel Rayo 

22.08.18 Perruqueria 
Ana Abril, José Ureña, Sergio Arias, Jaume Mitjans, David 
Escacena i Jordi Sala 

23.08.18 Perruqueria Agustín Valiente 

24.08.18 Perruqueria Francesc del Río i Paquita Gómez 

04.09.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

12.09.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

14.09.18 
Inscripcions Activitats externes (curs 2018-
2019) 

Mercedes Sánchez, Isabel Ramos, Conchi Romero, 

14.09.18 Piscina Municipal – El Complex Juan Pedro Arriaga i Manolo Gavilán 

18.09.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Aghustín Valiente, Mónica 
Bernad, Joaquín Bermúdez, Joan Giró 

19.09.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 
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19.09.18 Taller Maquillatge Isabel Ramos 

21.09.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

21.09.18 Fisiovitae Jordi Sala 

28.09.18 Piscina Municipal – El Complex Juan Pedro Arriaga i Manolo Gavilán 

28.09.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

28.09.18 Fisiovitae Jordi Sala 

02.10.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

03.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

04.10.18 
Campionat de Boccia – Llars de l’Amistat 
Cheshire 

David Garrido, Josep Oña i Joan Giró 

05.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

05.10.18 Fisiovitae Jordi Sala 

09.10.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

10.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

16.10.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustín Valiente, Sergio Arias 

17.10.18 Taller Català – Centre Cívic les Tovalloles Sergio Arias 

17.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

18.10.19 
Rodatge – Participació Ciutadana – 
Soterrament Sant Feliu de llobregat 

Isabel Ramos, Sofía García, Agapito Martínez i Toni Ribas 

19.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

23.10.18 Fisiovitae Jordi Sala 

23.10.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

23.10.18 Informàtica Sergio Arias 
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23.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

24.10.18 Perruqueria José Ureña 

25.10.18 Informàtica Sergio Arias 

26.10.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

26.10.18 Piscina Municipal – El Complex Juan Pedro Arriaga i Manolo Gavilán 

30.10.18 
Gravació TV1 – Teràpia assistida amb 
gossos 

Tots els usuaris que participen al taller. 

30.10.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

30.10.18 Informàtica Sergio Arias 

31.10.18 
Halloween a la Llar Can Llovera – Activitats 
grupals, decoració llar, disfresses i 
maquillatge 

Tots els usuaris 

06.11.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

06.11.18 Informàtica Sergio Arias 

07.11.18 Taller Català – Centre Cívic les Tovalloles Sergio Arias 

07.11.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

08.11.18 Informàtica Sergio Arias 

09.11.18 Piscina Municipal – El Complex Sofía García i Josep Oña 

09.11.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

13.11.18 
IX Campionat Interllars de Dòmino – Llar 
Can Llovera 

Juan Pedro Arriaga, Sofía García i Joan Giró 

13.11.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume mitjans, José Ureña, Agustín Valiente, Mónica Bernad i 
Joaquín Bermúdez 

14.11.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

14.11.18 Taller Català – Centre Cívic les Tovalloles Sergio Arias 

15.11.18 Informàtica Sergio Arias 
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16.11.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

20.11.18 Informàtica Sergio Arias 

20.11.18 Fisiovitae Jordi Sala 

20.11.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

21.11.18 Convocatòria Consell Comarcal Isabel Ramos, Sofía García, Sergio Arias i Jaume Mitjans 

21.11.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

21.11.18 Taller Català – Centre Cívic les Tovalloles Sergio Arias 

22.11.18 Informàtica Sergio Arias 

23.11.18 Piscina Municipal – El Complex Sofía García i Josep Oña 

23.11.18 Piscina Municipal – El Complex Jordi Sala 

23.11.18 
Setmana de la Discapacitat – “L’univers vist 
per Stephen Hawking” – Grup d’entitat 
Locals – Centre Cívic les Tovalloles 

Isabel Ramos, Florentino Hernando, Fidel Rayo, Mercedes 
Sánchez, Said Ben Yahia, Francesc del Río, Sergio Arias, 
Toni Rivas i Joan Carles Calderón. 

26.11.18 
Setmana de la Discapacitat – “Més enllà 
dels límits tu m’aportes” – ADF – Centre 
Cívic les Tovalloles 

Sergio Arias, Sofía García, Joan Carles, Toni Rivas, Florentino 
Hernando, Said Ben Yahia i David Escacena 

27.11.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

27.11.18 Informàtica Sergio Arias 

29.11.18 

Setmana de la Discapacitat – Activitat visita 
guiada adaptada a la Biblioteca – Grup 
d’entitats Locals – Biblioteca Montserrat 
Roig 

Isabel Ramos i Sofía García 

29.11.18 
XI Concurso Nacional de Ralatos Cortos – 
Auxilia Enseñanza a Distancia 

Mercedes Sánchez i Juan Carlos Calderón 

07.12.18 Piscina Municipal – El Complex Sofía García i Josep Oña 

10.12.18 
Musical – Casal de la Gent Gran de Sant 
Feliu de Llobregat 

Tots els usuaris 

11.12.18 Podologia 
Juan Ávila, Pedro Ávila, Guillermo García, Manolo Gavilán, 
Jaume Mitjans, José Ureña, Agustín Valiente i Sergio Arias 

11.12.18 Informàtica Sergio Arias 

12.12.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 
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12.12.18 Taller Català – Centre Cívic les Tovalloles Sergio Arias 

14.12.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

14.12.18 Perruqueria Francesc Del Río 

18.12.18 Perruqueria 
Josep Oña, Ana Abril, Agustín Valiente, Montse Rodríguez i 
Fidel Rayo 

19.12.18 Piscina Municipal – El Complex José Arias 

19.12.18 Perruqueria 
José Ureña, Juan Ávila, Joaquín Bermúdez, Jaume Mitjans, 
Pedro Ávila i Dolores Rivas 

21.12.18 Piscina Municipal – El Complex Sofía García i Josep Oña 

22.12.18 
Cantada Nadalenca – Nens de la 
Catequesis de la Parròquia Sant Joan 
Bautista 

Tots els usuaris 

24.12.18 Nadales – Esplai Sant Llorenç Tots els usuaris 

24.12.18 Sopar Nadal Tots els usuaris 

25.12.18 Dinar i Entrega Regals de Nadal Tots els usuaris 

26.12.18 Dinar Sant Esteve Tots els usuaris 

28.12.18 Festa Nadal “Famílies” Tots els usuaris 

31.12.18 Sopar Cap d’Any Tots els usuaris 
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ANNEX. QUADRE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES – 2018 

TIPUS DE PRÀCTICA DADES ALUMNES DE PRÀCTIQUES 
DURADA DE 

LES 
PRÀCTIQUES 

DATA DE LES PRÀCTIQUES 

Atenció a les persones en 
situació de dependència 

Alba Giménez Tenías 3 mesos 15.01.18 al 16.04.18 

Atenció a les persones en 
situació de dependència 

Grup d’alumnes de l’Ajuntament de Sant 
Feliu 

2 dies  

Diplomatura URL Justine 20 dies 05.03.18 al 14.04.18 

Diplomatura URL Albert Bel Sánchez 20 dies 23.04.18 al 18.05.18 

Tècnic Integració Social Raúl García Fons 3 mesos 13.03.18 al 14.05.18 

Diplomatura URL Jordi Baijet Vilaseca 25 dies 23.04.18 al 25.05.18 

Atenció Sociosanitària Rosa del Carmen Arévalo 3 mesos 17.04.18 al 17.07.18 

Atenció Sociosanitària Luz Mery Suarez Manquillo 3 mesos 17.04.18 al 17.07.18 

Atenció Sociosanitària Marianela Sánchez Sánchez 3 mesos 17.04.18 al 17.07.18 

Atenció Sociosanitària Yolanda Elena Analuisa Haro 3 mesos 17.04.18 al 17.07.18 

Postgrau Neuro Laura Higuero 10 dies 28.05.18 al 08.06.18 

Diplomatura URL Roc Rodríguez Valls 20 dies 29.10.18 al 23.11.18 

Diplomatura URL Théodore Pilven 20 dies 29.10.18 al 23.11.18 

Monitor d’oci i lleure 
Grup d’estudiants i voluntàries del Centre 
Connecta de Sant Feliu de Llobegat 

18 dies  

Atenció a les persones en 
situació de dependència 

Laia Angulo 4 mesos 08.10.18 al 12.02.19 
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ANNEX. QUADRE INTERCANVIS, CAPS DE SETMANA I VACANCES EN GRUP – 2018 

MODALITAT 
DATA INTERCANVI 

O ACOLLIDA 
RESIDENTS 

PARTICIPANTS 

LLAR DE 
PROCEDENCIA 
DELS USURIS 

REBUTS 

DURADA 

Cap de Setmana 
Familiar 

27.01.18 al 28.01.18 Jordi Sala  2 dies 

Cap de Setmana 
Familiar 

03.02.18 al 05.02.18 Sofía García  3 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

02.03.18 al 05.03.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

03.03.18 al 04.03.18 Jordi Sala  2 dies 

Cap de Setmana 
Familiar 

09.03.18 al 12.03.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

16.03.18 al 19.03.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

23.03.18 al 26.03.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

24.03.18 al 25.03.18 David Escacena  2 dies  

Vacances 27.03.18 al 30.03.18 
Juan Carlos 
Calderón 

 4 dies  

Vacances 29.03.18 al 02.04.18 Mónica Bernad  5 dies  

Vacances 29.03.18 al 01.04.18 Jordi Sala  4 dies  

Vacances 29.03.18 al 03.04.18 José Arias   6 dies  

Vacances 29.03.18 al 03.04.18 David Escacena  6 dies  

Vacances 29.03.18 al 03.04.18 Sofía García  6 dies  

Vacances 29.03.18 al 03.04.18 Guillermo García  6 dies  

Vacances 30.03.18 al 01.04.18 
Juan Pedro 
Arriaga 

 3 dies  

Vacances 30.03.18 al 01.04.18 Conchi Romero  3 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

06.04.18 al 09.04.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

07.04.18 al 09.04.18 Ana Abril   3 dies  

Intercanvi 12.04.18 al 20.04.18 
José Ureña i Ana 
Abril 

Llar Joan Trias 9 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

13.04.18 al 16.04.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

28.04.18 al 29.04.18 Jordi Sala  2 dies  

Intercanvi 04.05.18 al 10.05.18 
Manolo Gavilán i 
David Garrido 

Llar Joan Trias 7 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

10.05.18 al 13.05.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

25.05.18 al 28.05.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

08.06.18 al 10.06.18 Sofía García  3 dies  
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Cap de Setmana 
Familiar 

21.06.18 al 25.06.18 Sofía García  5 dies  

Vacances 21.06.18 al 27.06.18 Jordi Sala  7 dies 

Cap de Setmana 
Familiar 

22.06.18 al 25.06.18 
Juan Pedro 
Arriaga 

 5 dies  

Vacances 28.06.18 al 02.07.18 Toni Ribas  5 dies 

Vacances 01.07.18 al 10.07.18 Ana Abril   10 dies 

Cap de Setmana 
Familiar 

06.07.18 al 09.07.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

07.07.18 al 08.07.18 Jordi Sala  2 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

07.07.18 al 08.07.18 David Escacena  2 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

13.07.18 al 16.07.18 Sofía García  4 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

20.07.18 al 23.07.18 Sofía García  3 dies  

Vacances 23.07.18 al 30.07.18 David Escacena  8 dies 

Vacances 23.07.18 al 17.09.18 Lucía García   
1 mes i 3 
setmanes  

Cap de Setmana 
Familiar 

27.07.18 al 30.07.18 Sofía García  4 dies  

Intercanvi 26.07.18 al 02.08.18 
Jaume Mitjans i 
Joaquín 
Bermúdez 

Llar Terres de Ponent 8 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

28.07.18 al 30.07.18 Jordi Sala  3 dies  

Acollida 01.08.18 al 07.08.18 Jordi Sala  Llar Nova 7 dies 

Intercanvi 02.08.18 al 09.08.18 
Juan Ávila i 
Mónica Bernad 

Llar Terres de Ponent 8 dies 

Vacances 03.08.18 al 03.09.18 Sofía García  1 mes 

Vacances 13.08.18 al 16.08.18 Mónica Bernad  4 dies 

Vacances 14.08.18 al 20.08.18 
Juan Carlos 
Calderón 

 7 dies 

Cap de setmana 
Familiar 

14.08.18 al 15.08.18 Dolores Rivas  2 dies 

Cap de Setmana 
Familiar 

18.08.18 al 19.08.18 Jordi Sala  2 dies  

 
Vacances 

22.08.18 al 16.09.18 Said Ben Yahia  3 setmanes  

Intercanvi 23.08.18 al 30.08.18 
José Ureña i José 
Arias 

Llar Oxalis 8 dies 

Vacances 24.08.18 al 27.08.18 Jordi Sala  4 dies 

Vacances 24.08.18 al 31.08.18 Toni Ribas   8 dies  

Cap de Setmana 
Familiar 

25.08.18 al 26.08.18 
Juan Pedro 
Arriaga 

 2 dies  

Vacances 08.09.18 al 22.09.18 José Arias  
2 
Setmanes 
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Vacances 08.09.18 al 12.09.18 Mónica Bernad  5 dies 

Cap de setmana 08.09.18 al 10.09.18 Jordi Sala  3 dies 

Intercanvi 21.09.18 al 27.09.18 
David Garrido i 
Guillermo Garcia  

Llar Joan Trias 7 dies 

Intercanvi 16.10.18 al 23.10.18 
Montse 
Rodríguez i David 
Garrido 

Llar Joan Trias 8 dies 

Cap de setmana 
Familiar 

19.10.18 al 21.10.18 Sofía García  3 dies 

Cap de setmana 
Familiar 

27.10.18 al 29.10.18 David Escacena  3 dies 

Vacances 21.12.18 al 07.01.19 Sofía García  2 setmanes 

Vacances 22.12.18 al 27.12.18 Mónica Bernad  6 dies 

Vacances 24.12.18 al 25.12.18 Ana Abril  2 dies 

Vacances 24.12.18 al 25.12.18 Fidel Rayo  2 dies 

Vacances 24.12.18 al 26.12.18 
Juan Carlos 
Calderón 

 3 dies 

Vacances 24.12.18 al 26.12.18 David Escacena  3 dies 

Vacances 24.12.18 al 26.12.18 Conchi Romero  3 dies 

Vacances 24.12.18 al 27.12.18 Guillermo García  4 dies 

Vacances 24.12.18 al 27.12.18 José Ureña  4 dies 

Vacances 24.12.18 al 02.01.19 Lucía García  10 dies 

Vacances 24.12.18 al 25.12.18 Toni Ribas  2 dies 

Vacances 28.12.18 al 06.01.19 José Arias  10 dies 

Vacances 28.12.18 al 04.01.19 Toni Ribas  8 dies 

Vacances 31.12.18 al 01.01.19 
Juan Carlos 
Calderón 

 2 dies 

Vacances 31.12.18 al 01.01.19 Fidel Rayo  2 dies 

Vacances 31.12.18 al 01.01.19 Conchi Romero  2 dies 

Vacances 31.12.18 al 02.01.19 David Escacena  3 dies 
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RESUM FOTOGRÀFIC D’ACTIVITATS I SORTIDES PROGRAMADES 2018 

 

Festa de les Famílies  Dinar de Germanor 

Rebaixes d’hivern – Centre Comercial  Splau Carnestoltes 

Nadal  Forumla 1 – Circuit de Montmelò Passeig Barceloneta 
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Halloween Revetlla  de Sant Joan La Pedrera 

Halloween Ioga al Parc Nadal – Dia internacional del Ioga 

Cinemes Splau Passeig per Sitges 
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Intercanvi amb la  Llar Joan Trias 

Zoo de Barcelona Un matí d’orquestra  - TNC 

Festa de Primavera de Sant Feliu de Llobregat – Exposició Nacional de Roses 

Taller de Manualitats  
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Platja del Fòrum 

Real Club de Polo 

Passeig per Sitges 

Golondrinas – Passeig Port de Barcelona 

Sessió - ACTIVA’T La Pedrera CosmoCaixa – T.Rex  
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  www.aspb.cat/?=trastorn+mental 
 

Campionat Interllars Dòmino  Taller – Col·laboració AKI 

Sessió - ACTIVA’T 

Grabació videoclip «Volar» 

Paradeta Sant Jordi  


