Les obres del nou centre d’Alzheimer de Reus finalitzaran al juliol
La Fundación Rosa María Vivar preveu l’apertura el proper mes de setembre

La FUNDACIÓN PRIVADA ROSA MARÍA VIVAR (FRMV) ha celebrat l’acte simbòlic de
posada de la ‘primera pedra’ del nou centre diürn terapèutic d’Alzheimer de Reus en
presència de patrocinadors, col·laboradors i autoritats. La FRMV va iniciar el passat
gener les obres, que actualment es troben en el moment idoni que ha possibilitat la
realització d’aquest acte de col·locació d’una olivera centenària provinent del jardí de
la fundadora.
Es preveu que les obres evolucionin a bon ritme durant el primer semestre d’aquest
any i finalitzin el més de juliol. La fundació treballa amb la ferma intenció d’inaugurar i
posar en marxa el centre el proper mes de setembre, per tal que les persones amb
Alzheimer de Reus i entorn, juntament amb els seus familiars, puguin gaudir com
abans millor d’aquest excel·lent centre.
L’edifici s’organitza mitjançant quatre mòduls disposats a l’entorn d’un pati central
obert, aportant llum directa i ventilació al centre. És precisament en aquest espai
neuràlgic on s’ha ubicat la olivera que representa longevitat, salut i prosperitat. “Les
seves arrels poderoses ens evoquen a la desitjada perpetuïtat dels records com a repte
a vèncer en aquesta malaltia”, ha explicat Margarita Oliva, presidenta de FRMV.
“Els meus germans i jo –subratlla- coneixem bé aquesta realitat; és per això que, des
de la fundació que porta el nom de la nostra mare, hem impulsat aquest projecte, la
construcció d’un espai modern, càlid, lluminós, on les persones amb Alzheimer de Reus
i entorn rebran teràpia d’estimulació cognitiva i suport emocional per a ells i els seus
familiars”.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir
el Homrani, ha destacat el concepte innovador del nou centre de dia que el converteix
en un exemple i una referència per tot Catalunya: "Quan la Generalitat, les
Administracions locals i el teixit social empenyen junts som capaços de donar la millor
resposta a un dels principals reptes de la nostra societat, com és l'envelliment". "La
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nostra obligació és donar cobertura als més febles de la nostra comunitat i eradicar
l'estigma i la invisibilització de la malaltia mental", ha reflexionat.
Per la seva part, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha subratllat el consens de tots els
grups polítics de la ciutat, -que van aprovar per unanimitat la cessió del solar-, per
impulsar un projecte "dissenyat des de l'emoció i des del cor a favor de les persones"
que millora el tractament dels malalts i les condicions de treball de l'extraordinari
equip d'especialistes de l'Associació d'Alzheimer de Reus.
La important firma GCA ARCHITECTS, ubicada a Barcelona i amb prestigiosos projectes
arreu del món dins del seu bagatge, ha dissenyat el centre de dia per a persones amb
Alzheimer com un projecte d’alt valor social, lliurant-s’hi de manera altruista amb una
solució arquitectònica que combina a la perfecció l’estètica, la funcionalitat i la
calidesa que requereix aquest tipus de centre. Així mateix, la paisatgista BELÉN
MUTLLÓ, amb la seva professionalitat i generositat ha dissenyat els espais exteriors
per a gaudir de la natura i de les bondats del clima tant beneficioses per als malalts.
Molts altres col·laboradors han contribuït de manera generosa i desinteressada per fer
realitat aquest projecte. Destaquem Marsal Enginyers Integrals, Enginyeria Xavier
Riveiro, Klein, Rockwool i Manubens Advocats, entre d’altres no menys importants.
Així com el suport i recolzament de la resta de patrons com són Teixidó i Josep Vera.
Mecenes com Óptica Salas, i patrocinadors com Andrés Pintaluba i la Fundación
PortAventura.
La Fundació serà present amb un estand a la cursa Herois x l’Alzheimer el proper
diumenge 31 de març a Reus, on difondrà aquest ambiciós projecte als ciutadans
oferint una solució per a l’atenció terapèutica específica a les persones amb Alzheimer.
Els participants de la cursa i el públic en general podran contribuir amb el seu granet
de sorra i sentir-se seu el projecte comprant la polsera solidària “RECORDA’T DE MI”.
Amb aquestes poques paraules, la fundació vol sensibilitzar a la societat que no oblidi
a les persones amb aquesta malaltia, que recordi als que ja no recorden, i per un altre
costat, també desitja que les persones que pateixen aquesta malaltia que afecta a la
memòria i als records, no oblidin als seus familiars estimats que viuen la malaltia al seu
costat.
El web de la fundació www.frosamariavivar.org té ja activat un apartat de
microdonacions on totes aquelles persones sensibles a aquesta causa i amb voluntat
de col·laborar amb el projecte i l’Alzheimer, poden aportar els seus donatius.
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RECORDATORI DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES I MAGNITUDS DEL PROJECTE

Consciència de la necessitat

La fundació neix l’any 2018 des de la iniciativa civil amb l’objectiu de donar resposta a
les dificultats d’espai que es troba l’Associació de malalts d’Alzheimer de Reus i Baix
Camp en aquests moments. Els seus professionals, altament qualificats, només poden
atendre a 25 usuaris a l’actual centre, mentre que el volum estimat de malalts a l’àrea
d’influència de Reus és de 5.600 persones i a la província de Tarragona es calcula que
poden arribar a ser uns 16.500 casos.
Davant d’aquesta situació i la inexistència d’alternatives especialitzades al territori,
aquest nou centre disposarà de 1.000 m2 construïts en planta i de 3.500 m2 de zona
enjardinada i tindrà una capacitat de 80 usuaris i 60 més a la unitat de rehabilitació
cognitiva. S’està treballant amb el departament de la conselleria de Treball, Afers
Socials i Famílies per oferir ajuts públics als malalts amb recursos limitats i trobar una
manera de no excloure als més vulnerables i facilitar l’accés a tothom.
Aquest ambiciós projecte social realitzarà una inversió en construcció al voltant de 2
milions d’euros, els quals seran aportats majoritàriament per la fundadora, Rosa María
Vivar, juntament amb altres famílies i empreses del territori, així com s’està treballant
en col·laboracions d’altres entitats.
L’Ajuntament de Reus implicat i convençut de la necessitat del projecte, ha col·laborat
també amb la fundació cedint un magnífic terreny de 4.300 m2 a l’avinguda d’Antoni
Planàs i Marca de la ciutat Reus, en una zona molt pròxima al santuari de Misericòrdia,
de molt fàcil accés a través de la T-11 i ben connectada amb la xarxa de transport
públic de la ciutat.
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Un referent a nivell terapèutic

La fundació ha tingut cura dins del seu projecte de tots els detalls perquè els malalts i
les seves famílies rebin un nivell de qualitat assistencial que, avui per avui, admet
poques comparacions a Catalunya. Els 30 terapeutes que treballaran al nou centre
desenvoluparan un programa d’estimulació cognitiva que té com a principal objectiu
alentir la progressió dels símptomes dels trastorns neurocognitius i preservar durant el
màxim de temps possible les capacitats cognitives físiques i funcionals de la persona,
tot tenint en compte les seves emocions i la seva identitat.
El tractament integra sessions individuals i grupals de musicoteràpia, laborteràpia,
estimulació sensorial i basal, teràpia d’orientació a la realitat, teràpia emocional i
activitats de socialització, entre altres mesures. En el disseny del centre també s’hi ha
previst un espai per oferir teràpies d’estimulació i rehabilitació cognitiva, per aquelles
persones que tot i no haver desenvolupat una demència pateixen deteriorament
cognitiu.
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Un projecte tècnic emblemàtic

GCA Architects ha organitzat mitjançant un seguit de mòduls disposats a l’entorn d’un
pati central. Patis que donen suport, il·luminació i ventilació als principals espais de
l’edifici i que generen uns espais exteriors protegits per als usuaris. Cada un d’aquests
mòduls ofereix espai a una part del programa: per una banda l’administratiu i per
l’altra la unitat de rehabilitació cognitiva i el Centre de Dia. La parcel·la disposa de
4.300 metres quadrats, dels quals 1.070 són construïts tot deixant àmplies superfícies
de jardins terapèutics.
Modulació, precisió i rigor són conceptes que caracteritzen el projecte, atès que està
resolt amb el sistema prefabricat de CLT o fusta contra laminada, tant pel que fa a
estructura com als acabats. Aquest sistema permet la flexibilitat d’ús, fonamental en el
cas del centre de dia, així com compartimentar zones de dimensió controlada sense
perdre els avantatges que un espai únic de grans dimensions pot aportar. El disseny
elimina la rigidesa d’espais amb la implantació de parets mòbils a les sales d’activitats,
tot garantint l’adaptabilitat de l’espai a l’ús que se’n vulgui fer a cada moment.
Es resolen les circulacions de manera senzilla i lògica per facilitar el pas als usuaris i per
aprofitar tots els espais de convivència. D’aquesta manera, a cada mòdul hi ha un espai
servidor a la zona interior que dona servei a les zones de convivència o activitats.
Els jardins o espais exteriors, a banda de rebre i donar la benvinguda a la persona i als
acompanyants, permeten realitzar-hi activitats complementàries a les teràpies que
s’aplicaran al centre.
Es divideix en sis espais independents, comunicats, determinats per la projecció de
l’edifici cap a l’exterior. Permeten treballar, relacionar-se i millorar l’estat físic i general
de cada persona, independentment de la fase en què es trobi.
El disseny, l’elecció de les espècies vegetals i dels diferents elements de mobiliari
tenen un objectiu comú: facilitar que el contacte amb la natura aporti benestar i ajudi
a millorar la qualitat de vida de les persones.
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Rosa Maria Vivar i la Fundació

Rosa M. Vivar va rebre el diagnòstic d’Alzheimer l’any 2013. Metgessa de formació tot i
que no d’exercici, va aprofundir en el coneixement de la malaltia i va saber que no
existia remei, però sí teràpia per ajudar a viure amb aquesta demència. Va escollir ser
usuària del centre de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp, on ha rebut suport
terapèutic i emocional durant l’evolució de la malaltia. La seva família ha constituït la
fundació que porta el seu nom i ha promogut el disseny de l’espai, tot assumint la
responsabilitat de construir un centre terapèutic per a l’Alzheimer que sigui viable i un
referent d’aquesta malaltia no només a Catalunya sinó també a Espanya.

Reus, 29 de març de 2019
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