


Departament d’Educació social – Servei d’Animació sociocultural 

Rebeca Millán 

Les nostres activitats 

RGC Mar i Sol compte amb una àmplia oferta d’activitats per als nostres 
residents, adaptades als seus interessos, capacitats i demandes. Els espais 
ocupacionals són importants entorns estimuladors, relacionals i gratificants; 
fonamentals pel que fa la gestió dels temps i la promoció d’hàbits de vida 
actius en la vida residencial. 

Per aquest motiu, volem aprofitar aquest espai per a que, en cada número, 
les conegueu una mica més a fons. Avui us presentem Arteràpia i Hort urbà. 

Arteràpia és una activitat realitzada de manera conjunta pels departaments 
de Teràpia ocupacional i Educació social. Fent ús de diferents tècniques i 
materials artístics, adaptats a cadascú, proposem als residents participants 
l’elaboració de treballs manuals que deixin espai a l’expressió artística i la 
creativitat.  

L’objectiu final no només és el resultat artístic en si mateix, sinó fer possible 
que els nostres residents disposin de noves vies de comunicació, i puguin 
expressar-se més enllà del llenguatge verbal. Us deixem els treballs realitzats 
els últims mesos: 

  

  

  

  

   

Màscares de Carnaval 2019   

 

      8 de març: Dia de la Dona 

 

 

 

 



     

 

 

  

 

 

 

500 anys de la mort de Leonardo Da Vinci: Versionant la Mona Lisa 

 

           

 

 

 

 

 

        Punts de llibre de Sant Jordi                           Petards de Sant Joan 

 

 

Hort-urbà és una activitat de sembra que realitzem cada any en el pati del 
centre, utilitzant taules de conreu. És una tasca realitzada entre tots, en la 
qual els propis residents escullen què volen sembrar, i amb suport 
professional, se’n fan cura dels processos de sembra, creixement i collita. 
Aquesta activitat, compartida també amb el departament de Teràpia 
ocupacional, proporciona grans beneficis als nostres residents: 
 

9 Exerceixen la seva autonomia 
9 Reforça la cohesió grupal 
9 Posa en valor la seva 

capacitat d’utilitat 
9 S’impliquen en la 

quotidianitat del centre 
9 Reforça el sentiment de 

pertinença 
9 Fem ús dels espais a l’aire 

lliure 
 



Voluntariat 
Durant els darrers mesos, hem comptat amb el suport de grups de noies i 
nois, alumnes de 4rt d’ESO que, a través dels projectes Servei comunitari, 
amb l’IES Escola Pia, i Apadrina un avi, amb Càritas, ens han acompanyat en 
les nostres activitats, festes i sortides. 

Aquestes trobades en el centre, organitzades per els departaments 
d’Educació social i Treball social, han estat molt interessants tan per grans 
com per a joves, ja que els ha permès conèixer i endinsar-se en la realitat de 
l’altre, posar-los en valor, i enriquir-se d’aquests nous mons.  

Volem compartir amb vosaltres alguns moments especials d’aquesta 
experiència: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ús de noves tecnologies i suports visuals                               Papiroflexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Treballs manuals                                                           Tai chí 

  



Alguns dels joves, ja en acabar aquests projectes, ens han manifestat la 
importància personal que ha representat per a ells canviar “el xip” sobre la 
vellesa, podent apreciar-la com una etapa activa i gratificant. Una experiència 
i aprenentatge en el qual, com a professionals, ens gratifica molt haver-hi 
col·laborat. 

Aquí us deixem una enquesta que ens van fer arribar els participants en el 
projecte Apadrina un avi, amb les reflexions més destacades: 

  



Festes Actes i Sortides 

Tot seguit, fem un petit recull dels actes més destacats d’aquest semestre: 

 



 

Podeu seguir el nostre dia a dia, activitats i festes, així com veure més 
fotografies a la nostra pàgina de facebook  

  



Calendari d’activitats d’Animació sociocultural 
 

Activitats de matí 

Taller de pintura. Dilluns, dimarts, dijous i divendres. 10.15h. Sala 
d’activitats del centre.  

 

Jocs de taula. Dilluns, dimarts, dijous i divendres. 10.15h. Sala d’activitats 
del centre.  

 

Activitats de tarda 

Bingo. Dilluns alterns. 15h. Sala d’activitats del centre.  

 
Musicoteràpia. Dilluns alterns. 15h. Sala d’activitats del centre. 

 

Espai actiu. Dimarts. 16h. Sala d’activitats del centre. 

 

Cinema. Dimecres. 15h. Sala d’activitats del centre.  

 
Arteràpia. Dijous. 15h. Sala d’activitats del centre. 

 

Psicomotricitat i relaxació. Divendres. 15h. Sala d’activitats del centre. 
Durant els mesos d’estiu, es realitza al pati i inclou l’activitat de Piscina. 
 

Estimulació sensorial. Dimecres. 14.45h. 1a i 4a planta.  

Dimarts. 15.30h. 5a planta. 
 

Teràpia estimulativa. Dilluns. 14.45h. 1a i 4a planta. 

Dimarts. 15.30h. 5a planta. 
 

Festa d’aniversaris. Darrer dijous de mes. 15.30h. Sala gran / pati 
(temporada d’estiu).  

 

Servei religiós. Dimarts. 16h. Sala d’activitats del centre. El darrer dimarts 
de mes, missa oficiada per Mossèn Cinto Busquet. 

 

NOVETAT 

Taller d’escriptura. Dimecres. 10.15h. Sala d’activitats del centre. 
  



  



 



Departament de Fisioteràpia 

Sandra Luque, Estefania Moreno i Laura Otero 

 

 

Les caigudes són l’accident més freqüent en persones de més de 65 anys. 

Són un factor important en les limitacions de salut d’aquest grup d’edat, atesa 

l’alta morbiditat i la pèrdua de la independència causades per les 

conseqüències físiques i psicològiques que comporten. 

Les caigudes són més freqüents en 

les residències per a persones grans 

que en la comunitat. Això és degut 

al fet que en l’entorn residencial hi 

ha persones amb nivells més alts de 

comorbiditat i dependència per a les 

activitats de la vida diària i que, per 

tant, acumulen més factors de risc. 

 

 

 

Les caigudes en les persones grans tenen una causa multifactorial, i 

s’associen factors intrínsecs i extrínsecs. 

         Factors predisposadors o intrínsecs, 

- Canvis relacionats amb l’edat 

- Malalties que afecten les articulacions, els músculs, el sistema nerviós 

o l’aparell cardiovascular 

- Plurimedicació 

FACTORS DE RISC 



- Disminució de l’agudesa visual i de l’oïda 

- Afectació de la marxa i l’equilibri 

 

           Factors extrínsecs: 

- Barreres arquitectòniques: catifes, cablejat... 

- Sols inestables,  mullats, lliscants... 

- Falta d’il·luminació 

- Calçat no adequat sense subjecció ferma del peu 

 

           Factors circumstancials: relacionats amb l’activitat que s’està portant 

a terme en el moment de la caiguda. 

 

 

 

-   Funcionals (Físiques): són les conseqüències immediates com per 

exemple les fractures. 

 

x Redueixen la mobilitat.  

x Afecta a la qualitat de vida (disminució). 

x En un gran nombre de casos provoquen un augment de la dependència 

i de la necessitat d’ajuda. 

x Pèrdua d’autonomia. 

x En ocasions han de ser intervingudes amb el risc que això comporta. 

x S’associen amb una major morbilitat i mortalitat. 

x Augmenta la probabilitat d’institucionalització del pacient en una 

residencia o hospital. 

x Freqüentment les caigudes provoquen lesions importants. 

 

CONSEQÜÈNCIES 



 Psicològiques: la por que produeix una caiguda en la persona pot 

generar una restricció voluntària de la mobilitat. Això provoca una 

major dependència, ansietat i depressió.  

La caiguda provoca una pèrdua d’autoestima i por a tornar a caure de 

nou. 

Moltes vegades la persona que cau pot arribar a desenvolupar 

l’anomenada  Síndrome Postcaiguda, un trastorn que afecta la 

mobilitat, l’activitat física i la qualitat de vida de la persona gran. El fet 

d’haver caigut i no haver pogut aixecar-se sol del terra 

 

-   Socials: poden suposar un punt d’inflexió en la independència a 

l’hora de sortir i establir relacions, amb la imatge que tindran familiars-

amics d’aquella persona, d’accessibilitat a serveis que pugui necessitar, 

afectació de la capacitat de comunicació no verbal, etc. 

 

 

-   Conseqüències socio-econòmiques: les caigudes comporten 

costos econòmics de dos tipus: 

 

x Directes: lesions físiques, fàrmacs, hospitalització, cirurgia, material 

ortopèdic, rehabilitació, etc. 

x Indirectes: acondicionament del domicili, pagament de cuidadors, 

ingrés en residències, etc. 

Encara que la persona que cau no hagi tingut conseqüències físiques de 

consideració, és molt freqüent que aparegui la Síndrome Postcaiguda. 

La Síndrome Postcaiguda genera una por a tornar a caure de nou i això 

implica una limitació de la mobilitat, de l’activitat física i, en general, de la 

qualitat de vida de l’adult gran. Això es tradueix, en moltes ocasions, en un 

canvi a la vida quotidiana: eviten escales, sortir a passejar a l’exterior, agafar 

el transport públic o inclús caminar si no van acompanyats, apareixen atacs 

de pànic… 

  



 

Tot això genera un cercle viciós que implica un major risc a tornar a caure. 

 

                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminució 

mobilitat 

Augment 
rigidesa 
articular 

Disminució 
de l’equilibri 

Disminució  
força 

muscular 

Augment risc de 
caiguda 



És de vital importància un tractament preventiu per tal de disminuir els 

factors de risc, i aquest tractament es basa en una mobilització i rehabilitació 

precoç després de la caiguda. 

 

 

 

 

- Recomanació de realitzar exercici físic: aquest incrementa la força, 

millora l’equilibri i la mobilitat articular, disminueix la depressió… 

Recomanem la pràctica d’exercici d’intensitat lleu - moderada entre 2-

3 cops mínim per setmana. 

- Cal fer una revisió periòdica d’ulleres i audiòfons. 

- Supervisar l’ús correcte de les ajudes tècniques 

- Supervisar l’estat dels peus i l’ús d’unes sabates adequades. 

- Realitzar canvis en l’entorn : eliminar obstacles, supervisar que hi hagi 

una correcta il·luminació, afegir nanses o baranes en dutxes o escales. 

  

INTERVENCIONS PREVENTIVES 



 

1-El professional que troba al resident, o que presencia la caiguda atén 

ràpidament l’accident i realitza una primera avaluació de la repercussió 

que hagi pogut tenir la caiguda. 

 2- En cas d’observar gravetat en la caiguda s’avisa a l’infermer/a i/o 

metge que acudeix al lloc de la caiguda per realitzar, in situ, una valoració 

del resident que ha caigut, valorant en un primer moment la funció 

articular, tant de membres inferiors com superiors. Després s’aixeca al 

resident de terra (amb ajudes mecàniques si és oportú) i es realitza una 

valoració de la marxa i l’equilibri. 

3-Si l’infermer/a, o el facultatiu, sospiten que hi ha una lesió, es posa en 

marxa el pla d’emergència sanitari per tal de derivar al pacient a un centre 

hospitalari per realitzar les proves complementàries que calguin. 

4-Sempre que hi ha una caiguda és fa un registre a l’historia clínica del 

pacient, on s’explica les circumstàncies d’aquesta i les conseqüències que 

se n’han derivat. 

5- Es truca a la família per tal d’informar del succés. 

A través d’aquest protocol registrem acuradament la caiguda per tal de 

que l’equip de treball pugui, a través de l’anàlisi d’aquest document, poder 

establir les mesures correctores que calguin per tal d’evitar noves 

caigudes. 

  

QUE FEM A LA RESIDÈNCIA MAR I SOL QUAN UN RESIDENT CAU? 



Departament de Psicologia 

Sònia Calduch 

 

Aquesta és la selecció de les activitats realitzades en el departament de 

psicologia del nostre centre durant el primer semestre de l’any 2019. 

 Com a novetat i nou objectiu per aquest any, he volgut  introduir el concepte 

de Mindfulness a la residència. Especialment entre alguns dels nostres 

residents. Els he explicat com concentrar-se en l “aquí i l’ara” i centrar l’ 

atenció en els seus sentits.  

Així doncs, he realitzat sessions de Ioga  amb alguns d’ells . Han estat 

sessions de “Ioga en cadira” consistents en alternar exercicis d’estiraments 

físics per la relaxació muscular amb exercicis de respiració ,  concentració i 

visualització .  

En l’activitat de Musicoteràpia he reservat l’espai final de les sessions per 

l’audició de música destinada a afavorir un estat de relaxació, com per 

exemple, els cants gregorians, els bols tibetans i els sons de la natura.  

L’experiència ha estat positiva ja que ha estat un moment de descans i 

tranquil·litat que els residents han agraït molt.  

 



Com a novetat en les sessions del Taller de memòria els residents han escoltat 

talls d’àudio de la radionovel.la “Ama Rosa”, per treballar tant la memòria 

immediata com la remota. La gran majoria d’ells l’havien escoltat durant la 

seva joventut.  

Una altra novetat ha estat utilitzar objectes antics reals dins les sessions de 

Reminiscència dels dimecres. Molts dels familiars dels nostres residents ens 

els han deixat per aquests grups. D’aquesta manera hem pogut treballar els 

objectius d’aquestes sessions d’una manera diferent. Alguns residents feien 

servir aquests  objectes en el passat. Han pogut treballar així  la seva 

memòria autobiogràfica.  

En les fotografies hi ha alguns dels objectes amb els que hem treballat. 

 

   

 

 

  



El passat mes de febrer  vaig fer servir el joc Scattergories per fer un 

concurs entre alguns assistents al grup d’escriptura. El joc consisteix en 

escriure paraules d’una categoria semàntica  començant per una determinada 

lletra en un temps determinat. El guanyador és qui més paraules correctes 

aconsegueix escriure. Vàrem tenir 3 guanyadors i van exercitar la seva 

escriptura d’una manera diferent i divertida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre joc nou dins d’aquestes sessions d’Escriptura ha estat l’Scrabble. 

Com sabeu, es tracta de formar paraules amb les lletres sobre un taulell. Per 

alguns residents amb dificultat d’escriptura ,l’ús d’aquest joc ha facilitat el 

poder participar en aquests grups. A més, amb aquest joc es reforça la 

motricitat fina, el raonament verbal, la memòria semàntica i la concentració 

. En general amb els jocs es potencien les relacions socials i la comunicació. 

Millora la seva autoestima i disminueix la sensació de soledat.  

 

 

 

 



Els residents de les plantes 1ª, 4ª i 5ª varen confeccionar diversos “photocall” 

dedicats al carnestoltes.  

També ells mateixos varen donar la benvinguda a la primavera i a la 

festivitat de St. Jordi realitzant manualitats molt maques.  

 

 

  

  

 

  



La setmana del Dia de la dona (8 de març) , vaig fer un concurs entre els 

residents que van assistir al grup de Conversa-reminiscència dedicat a 

endevinar “dones famoses” a través de pistes sobre les seves biografies. Així 

vàrem recordar personalitats com : Montserrat Caballé, Agatha Christie, Frida 

Kahlo, Madame Curie i Katherine Hepburn entre d’altres. Els va interessar 

molt conèixer les seves vides. 

 

Algunes de les sessions del 

Protagonista del mes les he 

dedicat a saber una mica més 

sobre la vida d’algunes 

treballadores del centre amb qui  

els nostres residents es relacionen 

cada dia i que, per tant, tenen 

curiositat per saber-ne més d’elles. 

Han estat l’Alba Ferrer (psicòloga 

de pràctiques), la Rebeca Millan 

(Educadora social) i jo mateixa , 

Sònia Calduch (psicòloga).  

 

En la resta de sessions hem conegut les biografies de : Pedro Orive, Montse 

Bas (en la imatge) i Angel Ayra. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Els mesos de març i maig les dues psicòlogues del centre hem organitzat unes 

Xerrades - col.loqui amb familiars dels nostres usuaris. L’objectiu 

d’aquestes trobades ha estat, d’una banda, compartir informació amb ells 

sobre temes del seu interès i, per altra banda, oferir un espai on ells 

poguessin expressar les seves experiències, dubtes, preocupacions, etc. Els 

temes escollits han estat:  

- El canvi en la personalitat en l’envelliment ( 29 de març) 

- La comunicació amb persones amb Alzheimer (24 de maig) 

En les dues sessions han assistit entre 9-10 familiars. L’experiència ha estat 

molt emotiva i positiva tant per ells com per nosaltres.  

 

 

 

 

 

 

 

  



L’Alba Ferrer va iniciar una nova activitat : “Ens coneixem?” entre els 

residents de la planta general .Cadascú  llegia una targeta  amb una pregunta 

respecte a la seva vida i/o els seus interessos. Els assistents al grup responien 

la pregunta i així compartien experiències. Res millor que recordar el que hem 

viscut i posar-ho en comú! Buscar el que els nostres residents tenen en comú 

és ajudar-los a que s’apropin. 

 

  

Una altra proposta de l’Alba ha estat la 

següent: els residents de la planta 

general van pintar el mapa d’Espanya. 

Un cop pintat van identificar 

cadascuna de les comunitats 

autònomes, i van assenyalar amb 

gomets aquells llocs on havien estat. 

Finalment ho varen posar en comú tot 

explicant l’experiència. Van reforçar la 

psicomotricitat fina, el llenguatge i la 

seva memòria autobiogràfica episòdica. 

 

 

  



Departament de Teràpia ocupacional 

Sònia Hernández 

TALLER DE REHABITICACIÓ FUNCIONAL D’EXTREMITATS 

SUPERIORS (RHBF D’EESS) 

 

EN EL DEPARTAMENT DE TERÀPIA OCUPACIONAL; TREBALLEM  

DITS/MANS/BRAÇOS/HOMBROS 

 

L'activitat de rehabilitació funcional d'extremitats superiors, fa referència a 

dos tipus de rehabilitació; per un costat es pretén mantenir, millorar i/o 

restaurar la capacitat motora a nivell d'extremitats superior dels residents i 

d'altra banda, es pretén una posterior rehabilitació funcional, on aquest 

membre rehabilitat, serà reeducat en les activitats de la vida diària bàsiques. 

En cas de lesions irreductibles, els objectius aniran encaminats a evitar 

majors retraccions i el desús.  

Les patologies més tractades en aquest grup són patologies degeneratives i 

reumàtiques com l'artrosi i l'artritis respectivament, fractures i 

luxacions, malalties d'origen subcortical com el Pàrkinson, 

conseqüències de lesions neurològiques com traumatismes crani encefàlics 

(TCE) i accidents vasculars cerebrals (AVC). 

S'ha de tenir present la major lentitud d'aquestes teràpies en la tercera 

edat ja que l'evolució i la capacitat de milloria és més lenta i inclús 

en ocasions, aquesta rehabilitació es fa impossible. En aquest darrer cas, 

per tal de trobar la funcionalitat es fa ús de compensacions terapèutiques. 

Per tant s’organitzen exercicis de rehabilitació i manteniment del membre 

superior amb el fi de centrar-nos en la motricitat fina, coordinació bimanual, 

coordinació oculomanual, coordinació oculopodal, esquema corporal, força de 

dits i mans, amplitud del moviment articular, estergonosia, propiocepció, 

cienèstesia, localització tàctil, discriminació entre dos punts i praxis 

constructiva. 

Per finalitzar, es presenta a continuació un quadre on s'observen 

detalladament els objectius específics treballats amb cadascun dels 

materials proporcionats en l'activitat.  

 



Els objectius són els següents: 

- Mantenir/ millorar la capacitat motora a nivell d’extremitats superiors. 

- Mantenir, millorar, potenciar Balanç articular i Balanç Muscular (a nivell 
glenohumeral, colze o canell). 

- Mantenir, millorar, promoure, estimular coordinació bimanual i 
oculomanual. 

- Evitar majors retraccions, desús i Sd. d’immobilitat. 

- Estimular/potenciar capacitat sensoperceptual en mans. 
 
 

Materials per l’activitat de Rehabilitació funcional d’extremitats superiors. 

 

MATERIAL OBJECTIU CARACTERÍSTIQUES DISSENY 

Massa de 
rehabilitació 
RET Puty 

- Permeten iniciar 
exercicis de 
resistència de 
manera precoç 

- Potenciar la 
musculatura dels 
dits i de les 
mans 

- Motricitat fina i 
pinces 

- Potenciar 
l’oposició amb 
tots els dits 

- Reforçar 
musculatura de 
les mans 

- Augmenta 
flexibilitat dels 
dits i la mobilitat 

-  

Existeixen 3 nivells de 
resistència: 

- Taronja: tova 
- Verda: semitova 
- Blava: dura 

 

Digibloc 3 
densitats 
(espumes) 

- Indicat per 
usuaris amb 
artritis 

- Reforçar 
musculatura de 
la mà 

Existeixen 3 nivells de 
densitat: 

- groga: tova 
- vermella: semitova 
- blava: dura 

 
 
 

 

  



Pinces de 
resistència 

- Exercicis de 
resistència 
gradual per 
augmentar la 
força de les 
pinces laterals o 
punta dels dits 

- Millorar i/o 
recuperar força 
muscular dels 
dits i de la mà 

- Millorar prensió i 
pinça 

- Potenciar 
l’oposició digital 
 

- De diferent resistència 
en funció del color i mida. 

 

Digiflex - Sistema 
progressiu de 
rehabilitació dels 
dits 

- Actua sobre la 
mà i l’avantbraç 

- Desenvolupar la 
força, la 
flexibilitat i la 
coordinació 
grupal i 
individual de 
cada dit. 

- Pressió uniforme 
repartida 

- Recuperar 
motricitat i força 
digitopalmar 

- Pulsionar amb 
cadascun dels 
dits 

- Gros grap 
- Potenciar la 

flexió MCF, IFP i 
IFD 

- Posició de 
prensió 

 

 

 

 

Color groc: 0,7kg per dit 

 

 

 

 

 

 

 

Color blau: 7.0 kg per dit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rodets o 
pilotes de 
massatge 
flexible 

- enfortir 
musculatura mà 
i dits 

- potenciar 
flexoextensió 
MCF , IFP i IFD 

- Relaxant 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cons  - Potenciar la 
flexoextensió 
canell 

- Millorar AMA 
(amplitud del 
moviment 
articular) 
glenohumeral 
 

 

Blaus i vermells 

 

 

Thereband - Potenciar força 
muscular 

 

 

 

Blava i lila 

 

Fustes de 
textures 

- Estimular la 
sensoperceptuali
tat de les mans. 

- Reconèixer i 
associar 
diferents 
textures 
 

  

Tovalloles - Potenciar 
flexoextensió de 
colze 

- Potenciar 
flexoextensiógle
nohumeral 

- Potenciar 
abducció i 
adducció 
glenohumeral 
 

 

 

 

  



Botons i 
ganxets 

- Millorar 
motricitat fina 

- Potenciar 
coordinació 
bimanual 

 
 

  

Baletes - Millorar prensió i 
pinces digitals 

- Potenciar 
l’oposició digital 

 
 

  

 

Cordons de 
les sabates, 
taulells de 
fusta amb 

fils 

- Potenciar 
l’activitat 
bimanual així 
com la 
coordinació  

- Millorar pinces i 
motricitat fina 

 

  

 

Palets 
xinesos 

- Millorar capacitat 
d’oposició i 
motricitat fina 

- Potenciar 
coordinació 
digital 
 

  

 

Collarets  - Millorar AMA 
glenohumeral 

- Potenciar la 
coordinació 
bimanual 

- Millorar capacitat 
per realitzar 
pinces 

- Desenvolupar la 
motricitat fina 
 

Collarets de diferents 
mides. 

 

Enrotlladors - Potenciar la 
desviació radial i 
cubital de canell 

 

 

 

  

 

  



MOBILITZACIONS ACTIVOPASSIVES D’EXTREMITATS SUPERIOS 

L’objectiu és mantenir, millorar la capacitat motora a nivell d’extremitats 

superiors. Evitar majors retraccions, desús i Sd. d’immobilitat. 

Es realitzen dos tipus de mobilitzacions: 

- Mobilitzacions passives (auto passives) consisteixen bàsicament en 

tècniques de lliscament, rotacions axials i compressió. 

- Mobilitzacions actives (assistides, resistides i lliures) en les que s'utilitza 

el moviment en tres plans (frontal, sagital i transversal). 

Depenent de les necessitats dels residents es duen a terme individualment o 

de manera grupal a planta general.  

El material ha utilitzar es el següent; Pilotes petites, gomes elàstiques. 

 

 

 

  



  



Departament de Treball social 

Gerard Vilá 

 

Les mesures de protecció de la persona 

 

El procediment de 

incapacitació sempre ha estat 

considerat un tràmit i un tema 

bastant tabú dins dels centres 

residencials. És per aquest 

motiu que des de l’àrea de 

treball social es decideix a 

escriure sobre ell i a donar a 

conèixer les diferents mesures 

de protecció cara a que les famílies puguin tenir coneixement d’elles cara a 

poder dur a terme tràmits administratius importants de les persones que 

pateixin demència i que prèviament no hagin dut a terme uns poders notarials 

designant una persona que sigui la que gestioni els seus bens.  

Aquestes mesures de protecció les dividirem en dos blocs, les mesures que 

modifiquen la capacitat d’obrar i les que no ho fan.  

 

1. Mesures que modifiquen la capacitat d’obrar. 

Pel que fa a les mesures que modifiquen la capacitat d’obrar d’una persona 

en podem trobar diferents, cal esmentar que totes les mesures de protecció 

no són definitives i en qualsevol moment mitjançant judici es poden tirar 

endarrere per una millora de l’estat de la persona.  

 

1.1. Tutela 

És la més coneguda i aquesta resulta d’un procediment judicial en el que 

s’estableix que una persona representi de forma parcial o total a una altra 



mitjançant una tutoria. Aquest càrrec, d’acord amb la legislació vigent i 

seguint les especificitats de la sentencia les següents obligacions: 

- Assistir el tutelat, vetllar per la seva salut, procurar-li la cobertura de 

les seves necessitat bàsiques (alimentació, habitatge, salut, etc.) ja 

sigui mitjançant ell mateix o mitjançant un tercer. 

- Administrar els seus béns. 

- Prendre les mesures que calguin cara a afavorir la recuperació de la 

capacitat d’obrar i la seva inserció a la societat. 

- Donar el suport necessari a la presa de decisions. 

 

1.2. Curatela 

Es tracta de una mesura que és pensada per una persona que no necessita 

d’una representació legal d’un tutor però si que necessita d’un suport per a 

exercir la seva capacitat, se li donarà per mitjà de l’assistència d’un curador. 

Per tant, la curatela implica la modificació parcial de la capacitat. 

El curador, en cap cas substituirà totalment la capacitat de la persona, el seu 

càrrec consistirà en acompanyar i complementar les capacitats en aquells 

aspectes econòmics, patrimonials, personals o mèdics determinats pel jutge 

mitjançant sentència i a més a més, haurà de: 

- Donar suport a la presa de decisions sempre que sigui necessari. 

- Prendre les mesures que calguin per afavorir la recuperació de la 

capacitat d’obrar i la seva inserció en societat. 

 

En alguns casos, els tribunals poden dictar sentències per les quals es 

barregen les facultats del tutor i del curador. És a dir, s’estableix una 

representació legal però només en un  àmbit concret. En aquest cas parlem 

de tuteles parcials. També es poden establir curateles en que s’atorga al 

curador algun àmbit de representació legal. Són les curateles ampliades. 



Tant la curatela com la tutela pot 

ser duta a terme per una persona 

física, generalment la família, o una 

fundació tutelar. En tots dos casos, 

per tal d’assegurar una actuació 

adequada, les persones que 

desenvolupen aquesta funció han 

de rendir comptes anualment de 

totes les accions realitzades davant del jutge. 

A diferència entre tutela i curatela, és principalment qui pren les decisions en 

cada cas. En el cas de la curatela les decisions s’han de prendre conjuntament 

entre la persona protegida sota règim de curatela i el curador. En el cas de la 

tutela, el tutor substitueix total o parcialment la capacitat de decisió de la 

persona, pel que decideix per si sol. 

 

2. Mesures que no modifiquen la capacitat d’obrar 

En el cas d’aquestes mesures, solen ser menys habituals que les anteriors, 

segurament degut a la desconeixença tant dels familiars com dels mateixos 

professionals. De fet personalment algunes d’elles les descobreixo tot 

redactant aquest article. Aquestes mesures em cap supòsit suposen la 

representació legal d’una persona ver una altra, sinó que es tracta de 

l’acompanyament en algun aspecte (sanitari, social, administratiu, etc.) 

d’aquesta en la seva situació ja sigui transitòria o permanent. 

En aquest bloc parlarem de 4 figures de protecció. Aquestes són l’assistència, 

el patrimoni protegit, el guardador de fet i el poder preventiu. 

 

  



2.1. Assistència 

Aquesta mesura de 

protecció és sol·licitada per 

persones autònomes en 

casos que detectin la 

necessitat d’ajuda externa 

en algun aspecte de la seva 

vida: tractaments mèdics, 

gestió econòmica, 

assistència legal, gestió 

d’una herència, etc. Per exercir l’assistència es nomena un assistent. 

Aquest assistent ha de vetllar pel benestar de la persona a qui dóna suport 

respectant plenament la seva voluntat i opcions personals.  

Així mateix, en qualsevol moment i de forma voluntària, la persona pot 

modificar la intensitat de la mesura, ja que no implica una modificació de la 

capacitat d’obrar. 

 

2.2. Patrimoni protegit 

És una figura pensada per assegurar les necessitats vitals d’una persona amb 

discapacitat quedin cobertes. Protegeix béns aportats per una persona de 

forma gratuïta a favor d’una altra persona amb discapacitat. 

Aquestes necessitats vitals es garantitzarant a partir de l’aportació a títol 

gratuït de béns mobles o immobles al patrimoni protegit. 

El patrimoni protegit determina que el rendiment d’aquests béns serà utilitzat 

només per satisfer les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. 

Per a fer-ho, la persona que el constitueix nomena un administrador, que té 

l’obligació de conservar els béns que integren el patrimoni protegit, mantenir-

ne la productivitat i utilitzar-los sempre per satisfer les necessitats vitals del 

beneficiari. Així mateix, l’administrador ha de rendir comptes anualment 

sobre l’evolució, ús i gestió del patrimoni protegit. 

 



2.3. Guardador de fet 

És una figura de protecció pensada per a l’acolliment d’una persona 

desemparada que no té plena capacitat d’obrar i que es acollit de manera 

transitòria per una altra persona física o jurídica mentre no sigui designada 

una mesura de protecció de modificació de la capacitat d’obrar. 

Les funcions principals d’aquesta figura són tenir cura de la persona que és 

acollida i de l’administració dels seus béns. Mentre no es constitueixi la tutela 

i la curatela, s’hauran de prendre les mesures necessàries per a la protecció 

de la persona i dels seus béns. Si és convenient, es designa un defensor 

judicial. El guardador e fet té dret a rebre una indemnització per les despeses 

que es realitzin i també pels perjudicis causats. L’esmentada quantitat que 

ha de rebre el guardador serà a càrrec dels béns de la persona de la qual es 

té la protecció. L’extinció de la guarda de fet es produeix per l’acolliment de 

la persona o per la constitució de la tutela o curatela. 

 

2.4. Poder Preventiu: 

El poder preventiu notarial és un 

instrument de protecció a les 

persones bastant desconegut. 

Mitjançant aquest poder, l’apoderat 

pot conferir facultat d’àmbit personal 

(com la relació habitual amb els 

metges) i facultats d’àmbit 

patrimonial (habitualment les que 

corresponen a un poder general), si be qualsevol dels dos àmbits (personal i 

patrimonial) es poden adaptar a les necessitats concretes de cada família.  

Els avantatges d’aquest tipus de poder són múltiples. La més destacada és 

que el poderdant pot escollir el moment en que el poder tindrà efectes. 

D’aquesta manera, pot triar entre dues opcions: o bé que el poder només 

pugui utilitzar-se en cas d’incapacitat o bé que pugui utilitzar-se des que 

s’atorga, i fins i tot en el cas d’incapacitat. Aquest tipus de poder, segons el 

Codi Civil Català, al haver-se dut a terme evita que el poderdant sigui sotmès 

a un procés judicial d’incapacitació, ja quedes del mateix moment que el 



poderdant esdevé incapaç, l’apoderat queda reconvertit en tutor. I si, a és, 

al moment de l’atorgament del referit poder preventiu es preveu que 

l’apoderat, en cas que el poderdant esdevingui incapaç, no hagi d’obtenir 

autorització judicial, els antics apoderats, reconvertits ara en tutors, no 

hauran de passar comptes davant del jutge. 

 

Tot i semblar bastant complexa aquest àmbit legal, cal mencionar que des de 

l’àrea de treball social els podrem assessorar i mirar de poder gestionar i fer 

els tràmits necessaris per a dur a terme les mesures mencionades. 

També es pot dur a terme per via privada, però en el 

cas de dur-ho a terme mitjançant advocats, el procés 

de modificació de la capacitat d’obrar sol ser costós a 

nivell econòmic. Tot fent-ho mitjançant la residència 

el cost sol ser bastant menor. 

Cal mencionar, que en cas de necessitar-ho o creure 

que es necessita és convenient iniciar els 

procediments el més aviat possible, ja que solen ser 

procediments que solen costar bastant de temps a l’hora de dur-los a terme, 

tant per part dels professionals del centre com per part dels professionals 

aliens. 

Per a qualsevol dubte no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 



 


