La ciutat estrena un centre
referent per tractar la malaltia
Text: Francesc Domènech. Fotos: NW/Arxiu/Cedides

Al Baix Camp hi ha unes 5.000 persones afectades d’Alzheimer. Aquesta no és una xifra
precisa, perquè no hi ha una base de dades oficial, però s’extreu a partir de paràmetres
estadístics de l’Organització Mundial de la Salut, que explica que cada tres segons es
diagnostica un nou cas al món. Aquestes xifres van en augment, en paral·lel al creixement de
la mitjana d’edat de la població. La realitat, doncs, fa que cada cop calguin més eines per tenir
cura de les persones afectades. I Reus, aquest mes de setembre, es posa a l’avantguarda del
tractament de l’Alzheimer a Catalunya i Espanya, amb el nou centre de dia impulsat per la
Fundació Rosa Maria Vivar i l’Associació de malalts d’Alzheimer Reus i Baix Camp.
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en a prop del Santuari
de Misericòrdia, els
diferents professionals que han estat
treballant els últims
mesos en la construcció del nou
centre terapèutic d’estimulació
per l’Alzheimer i la unitat de

memòria, han intensificat la seva
feina per tenir a punt l’equipament, que servirà de nou centre
de dia per a malalts d’Alzheimer
a la ciutat i el seu entorn. Entre
els dies 26 i 28 d’aquest mes
s’han organitzat jornades de
portes obertes que permetran

conèixer el centre, abans de la
seva entrada en servei.
És un centre que neix amb
un plantejament molt innvoador,
amb espais per a estimulació
sensorial, jardins terapèutics,
horts pedagògics, sales de
formació, menjador... El disseny

de l’espai l’ha fet de manera
desinteressada l’estudi d’arquitectura GCA Architects amb la
col·laboració de la paisatgista
Belén Mutlló. És un espai pensat
expressament per acollir persones afectades per la malaltia,
en el que el mateix entorn i els
detalls de l’edifici estan pensats
perquè actuïn com a elements
estimuladors de la memòria i les
emocions. És, doncs, un centre
pioner, un projecte únic i innvoador en el seu plantejament, segons la presidenta de la Fundació
Rosa Maria Vivar, promotora del
projecte, Margarita Oliva.
INICIATIVA PRIVADA
La fundació que promou el
projecte porta el nom de la vídua
de l’empresari Joaquim Oliva,
Rosa Maria Vivar. Metgessa de
formació, encara que mai va
arribar a exercir la professió, en
un inici va diagnosticar-se ella
mateixa la malaltia, i, els seus fills
(propietaris del grup Oliva) van
entrar en contacte amb l’Associació de Malalts d’Alzheimer
Reus-Baix Camp. Margarita Oliva,
filla de Rosa Maria Vivar, explica
que de seguida que van conèixer
l’associació i la seva activitat per
iniciar el tractament de la mare,
van adonar-se de les dificultats
i limitacions d’espai que tenia
l’entitat, de la necessitat de
poder disposar de nous i més
amplis espais i de les dificultats
d’aconseguir-los, “fins que un
dia ens vam plantejar: I si ho fem
nosaltres?”, explica. Van destinar
el patrimoni de la mare al projecte, van crear la fundació, van
ampliar la seva composició amb
la incorporació d’altres persones i empreses i van començar
a treballar el projecte de nou
centre, que s’ha construït en uns
terrenys d’uns 5.000 metres quadrats cedits per l’Ajuntament de
Reus. De moment, s’hi construeix
el complex que pot descriure’s
Dalt: La fletxa marca el solar cedit
per l’Ajuntament on s’ha construït
el centre. Les obres van començar
al gener i s’han acabat aquest mes
de setembre.
Baix: Vista aèrea virtual del nou
centre, que es troba a tocar del
Santuari de Misericòrdia
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ÉS UN ESPAI PENSAT EXPRESSAMENT
PER ACOLLIR PERSONES AFECTADES PER
LA MALALTIA, EN EL QUAL EL MATEIX
ENTORN I ELS DETALLS DE L’EDIFICI
ESTAN PENSATS PERQUÈ ACTUÏN COM
A ELEMENTS ESTIMULADORS DE LA
MEMÒRIA I LES EMOCIONS
com a centre de dia, tot i que va
més enllà d’aquest concepte. Per
a més endavant, hi ha una reserva d’espai destinada a residència,
pensada per acollir estades temporals dels malalts. La Fundació
ha recollit 2,5 milions d’euros que
destinen íntegrament al projecte,
la major part dels quals han estat
aportats inicialment per la família
Oliva, però que compten també
amb l’aportació d’altres persones
i empreses. A més de disposar de
fons propis, la Fundació té oberta
una pàgina web per recollir donatius, i s’impulsen també activitats,
com la cursa solidària “Herois per
l’Alzheimer” que el març passat
celebrava la seva segona edició,
amb la participació de 1.700 corredors, i que va permetre recollir
més de 17.000 euros.

familiars i voluntaris, i desenvolupa la seva activitat en dues seus,
el centre diürn que es troba en
un espai cedit per la Creu Roja,
a la carretera de Castellvell, i
l’espai Sant Rafael, al carrer del
Doctor Ferran. Creada el 1998
com a delegació de l’Associació
de Familiars de Tarragona, el 2003
es va constituir com a entitat i
aviat van establir un conveni amb
l’Ajuntament i Creu Roja que va
permetre obrir les portes de les
primeres instal·lacions que van
permetre dur a terme el programa d’estimulació cognitiva per a
persones amb Alzheimer i altres
demències, pioner a la demarcació de Tarragona. Ja aleshores
aplicaven mètodes pioners, basats en el treball sobre el binomi
persona amb trastorn-cuidador

ASSOCIACIÓ DE MALALTS
L’Associació de malalts d’Alzheimer, que presideix Cori Sánchez,
té avui 290 socis, entre malalts,

L’edifici està dissenyat pensant en
tots els detalls que han d’ajudar als
usuaris en la seva lluita contra la
malaltia.
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familiar, amb una visió integral del
problema. La manca de recursos
especialitzats en l’atenció a les
persones amb demències els va
motivar per obrir el centre diürn
especialitzat en Alzheimer.
El nou edifici permetrà
unificar els serveis de l’entitat
en un únic edifici, de manera
que l’associació traslladarà tota
la seva activitat al nou centre. I
els permetrà créixer: si fins ara,
l’associació comptava amb els
serveis de 25 professionals de
diferents disciplines, es passarà
a 40 treballadors, que permetran
atendre fins a unes 120 persones,
xifra força superior a l’actual.
Calculen que el nou centre
començarà la seva activitat amb
80% de la capacitat del centre
de dia, per al qual ja s’han obert
preinscripcions.
La base del nou centre seran
els tractaments no farmacològics.
El centre de l’Associació està
acreditat per la Generalitat i el caràcter de referent de la feina que
es fa el demostra, per exemple,
el fet que la gerent de l’entitat,
María Jesús Lerín, va participar
en l’elaboració del reglament
que regula els centres de dia a
Catalunya, i que han rebut diversos reconeixements, també en
l’àmbit estatal. Lerín parla amb
L’edifici, en plenes obres durant el
mes d’agost, un mes abans de la
seva obertura.
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LA FAMÍLIA OLIVA VA DESTINAR EL
PATRIMONI DE LA MARE AL PROJECTE,
VA CREAR LA FUNDACIÓ, VA AMPLIAR
LA SEVA COMPOSICIÓ AMB LA
INCORPORACIÓ D’ALTRES PERSONES I
EMPRESES I VA COMENÇAR A TREBALLAR
EL PROJECTE DE NOU CENTRE,
CONSTRUÏT EN UNS TERRENYS CEDITS PER
L’AJUNTAMENT
entusiasme de la seva activitat,
i remarca l’aposta de futur que
suposa l’obertura del nou centre,
tenint en compte que la realitat
de l’Alzheimer i altres afectacions
que afecten la capacitat cognitiva
aniran creixent els pròxims anys.
L’acord entre la Fundació
Rosa Maria Vivar i l’Associació
“ha estat molt fàcil”, segons coincideixen a afirmar Margarita Oliva
i María Jesús Lerín. Les intencions
de la Fundació i els mètodes i
filosofia de treball de l’associació han permès tirar endavant
el projecte, que ha tardat poc
temps a fer-se realitat. Les obres
que ara s’acaben van començar
al gener. L’Associació continuarà
amb la seva activitat habitual i la
Fundació aportarà la gestió del
centre, per “garantir-ne la seva

sostenibilitat”.
PLACES PÚBLIQUES
El centre preveu finançar-se per
les aportacions que facin malalts
i familiars pels serveis que reben,
però ja s’han iniciat converses
amb la Generalitat per garantir
que el nou centre de dia pugui
disposar de places públiques,
“perquè la nostra vocació és
donar servei a tothom, disposin
o no de recursos”, segons Oliva.
Les converses, de moment, van
bé, però encara no s’ha signat
cap acord que permeti concretar de quantes places públiques
disposarà el centre. El fet que
l’activitat de l’Associació estigui formalment acreditada per
la Generalitat ha de permetre
que aquest procés no passi

per massa obstacles. Amb tot,
la presidenta de la Fundació
explica que “mentre no hi hagi
places públiques estudiem com
finançar l’atenció a malalts sense
recursos amb diners privats”. En
aquest sentit, un dels programes
que s’estudien és la fórmula de
creació de beques que aportarien
particulars i empreses disposades a aportar recursos al projecte. Això no impedeix el fet que es
continuaran organitzant activitats
de foment de la solidaritat, com
la cursa Herois per l’Alzheimer.
Una d’elles ja està programada:
l’exregidor i nedador de fons
Jordi Cervera, prepara per al 14
de juliol de l’any que ve, data del
seu 60è aniversari, la travessa del
Golf de Sant Jordi, entre el Far de
la Punta del Fangar, al Delta de
l’Ebre, fins a Salou, en benefici
d’aquest projecte.
La vocació de la Fundació no
se centra únicament en Reus.
L’Associació ja té un programa obert per ampliar els seus

Imatge d’un dels patis del centre.
Els espais enjardinats són una
peça clau del disseny. Foto: Josep
Villanueva Studio

d’aquesta malaltia cal tenir en
compte tant qui la pateix, com
els seus familiars, que “han de
gestionar l’evolució de la malaltia,
que és molt dura”.

serveis en zones rurals, que fa
que un cop al mes es desplacen
a un municipi del Baix Camp per
instal·lar-hi un punt d’informació.
També està previst buscar acords
amb altres poblacions del Camp
de Tarragona perquè usuaris d’altres municipis puguin utilitzar el
centre de dia. Tot plegat portarà

el seu temps, perquè el primer
que caldrà és traslladar tota
l’activitat de l’Associació al nou
equipament.
La divulgació és un altre dels
aspectes que volen treballar,
“per aconseguir treure l’estigma
que encara té l’Alzheimer”, i
per remarcar que quan es parla

SERVEIS
El nou edifici acollirà el centre
diürn terapèutic per a persones
amb Alzheimer, la unitat d’estimulació i rehabilitació cognitiva i
activitats obertes en forma de tallers de memòria per a tothom. El
centre de dia atendrà els malalts,
“amb l’objectiu d’alentir la professió dels símptomes dels trastorns
neurocognitius i preservar durant
el màxim de temps possible les
capacitats cognitives físiques i
funcionals de la persona”. S’insisteix molt en la voluntat de minimitzar al màxim l’ús dels fàrmacs
“amb activitats personalitzades i
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LA BASE DEL NOU
CENTRE, CONVERTIT
EN REFERENT
I ACREDITAT
OFICIALMENT PER
LA GENERALITAT,
SERAN ELS
TRACTAMENTS NO
FARMACOLÒGICS.
material propi”. Teràpies d’estimulació emocional, orientació a
la realitat, aromateràpia, teràpia
ocupacional, musicoteràpia... Tot
són eines d’estimulació cognitiva
que s’utilitzaran al centre.
La Unitat d’estimulació i
rehabilitació cognitiva es planteja
en un espai totalment independent al centre diürn, i està pensat

“per donar servei a totes aquelles
persones amb deteriorament
cognitiu o en fases inicials d’un
procés degeneratiu, diagnosticat
o no, que encara no requereixen
els serveis més intensos del
centre diürn”. Tallers setmanals,
o programes de rehabilitació específics seran eines que podran
ser útils per a persones que hagin
patit les conseqüències d’algun
traumatisme cranioencefàlic o
algun ictus, per exemple.
Finalment, els tallers de
memòria per a tothom estan pensats per a persones que, sense
presentar alteracions de la memòria, tinguin una inquietud per
aprendre diferents tècniques que
li permetin potenciar les seves
capacitats cognitives i l’agilitat
mental. És, doncs, una eina de
prevenció davant les pèrdues de
capacitat de la memòria pròpies
de l’edat, però també per a gent
jove que vulgui potenciar les seves capacitats i agilitat mentals.

Imatge virtual d’una de les sales
d’activitats que inclou el nou
edifici.

Qui era Rosa Maria Vivar?
De família originària de Burgos, Rosa Maria Vivar, la persona
que dóna el nom a la Fundació,
va néixer el 1934 a Tui (Pontevedra). La Guerra Civil va fer que es
traslladés a França durant la seva
infantesa i, acabada la contesa, va
tornar a Burgos. Va estudiar Medicina a la Universidad Complutense de Madrid quan eren molt
poques les noies que estudiaven
a la Universitat, i va fer cap a
Reus per casar-se amb Joaquim
Oliva. El 2013 es va diagnosticar
la malaltia i, amb aquesta ja molt
avançada, el 2018 va donar el
seu patrimoni a la Fundació per
edificar el nou centre. La Fundació es va crear amb l’objectiu
“d’establir els mitjans materials
i humans per a la gestió econòmica del Centre”. És una entitat
“sense ànim de lucre que neix de
la voluntat de facilitar a les persones amb la malaltia d’Alzheimer
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de Reus, Baix Camp i el seu àmbit
d’influència, un centre de dia
especialitzat en el tractament no
farmacològic, basat en l’estimulació cognitiva, a tracés d’un edifici
de nova construcció”, segona la
declaració que figura a la pàgina
web de l’entitat. La Fundació
afegeix que “sense interferir en la
labor de l’Associació de Malalts
d’Alzheimer reus i Baix Camp,
pretén col·laborar sense ànim
de lucre en la sostenibilitat del
centre de dia”.
En un text de la mateixa pàgina web, la família explica en un
text la intenció de fons del projecte: “La Fundació Rosa María Vivar
pretén ser un homenatge a totes
les dones i a tots els homes que
mai van ser uns herois, fins que la
malaltia d’Alzheimer es va creuar
al seu camí. A totes les dones i a
tots els homes que van dedicar
les seves vides a cuidar als qui

més estimaven, sense sospitar
que al final, serien ells qui més
atencions necessitarien.
A totes les dones i a tots els

homes que van fer de la generositat i de l’afecte, el motiu de la
seva existència, sense esperar
mai res a canvi. Com tu, mamà”.

