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(5,6,7)
Neix inicialment com una activitat del Consell Sènior de Premià, amb la finalitat de millorar
la qualitat de vida de les persones amb seqüeles postictus
(8,9)
Creador del Moviment Sènior que defensa “Una societat per a totes les edats centrada en
les persones i no en els diners i vàlida per a tothom!

Grup impulsor d’Ictus-Premià que te com a finalitat aconseguir les tres “E”, en la seva
creació.
La “E” d’Efectivitat, de voler fer una cosa i fer-la. La “E” d’Eficàcia, de fer en cada moment
el que toca fer. Finalment la “E” d’Eficiència, de fer fer be el que toca fer.

La pàgina web www.ictuspremia.org, esdevé avui dia un mitjà de comunicació imprescindible, en el que cal trobar la informació més bàsica i una agenda de les noves activitats.

Vinculació amb Centres directors i gestors de tractaments postictus.
Defensa d’un plantejament transdisciplinari i holístic, en el que el tot és superior a la suma
de les parts.
Creació d’una massa crítica favorable als tractaments postictus, utilitzant eines de comunicació modernes, que facin possible arribar a tota la població.

Autonomia i autogestió local en el funcionament del grup, però també amb la resta de la
població.
Implicació de l’Ajuntament i els seus serveis en el funcionament d’Ictus.Premià.
Intercanvi d’experiències entre grups.
Estar al dia dels avenços més amistosos en els tractaments postictus.
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El grup d’ajuda mútua ICTUS-PREMIÀ està format per persones que es reuneixen per tal
de donar-se suport mutu i compartir informació de cara a cercar solucions per superar algunes de les sequeles negatives postictus
Es preten proporcionar ajuda material i/o emocional i promoure uns valors a través dels
quals els seus membres puguin reforçar la identitat personal.
El grup Ictus-Premià, aposta per potenciar la neuroplasticitat, la capacitat del cervell de
“reciclar-se”, es tingui l’edat que es tingui.
Aquesta aposta suposa un plantejament de participació activa positiva, basat en l’auto
nomia personal i l’autogestió comunitària.
No exclou la participació i assessorament professional, que pot ser permanent, eventual,
puntual o totalment absent, depenent de la tipologia de la problemàtica tractada i de les
característiques dels membres que en formen part.
Cal assenyalar però, que l’absència de direcció professional promou la responsabilitat individual i grupal, facilitant l’assumpció d’un rol més actiu i autònom dels individus.
Emfatitzem però que, en l’aplicació de la neuroplasticitat, la participació activa de les persones afectades és fonamental, com la forma més eficaç per “reciclar”, mitjançant
l’aprenentatge, el seu cervell
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1.1.- Afectats
Millorar la qualitat de vida amb un tractament postictus
1.2.- Familiars
Ajudar en la realització del tratament postictus
1.3.- Experts
Programar i avaluar el traciamente postictus

Quins són els problemes o reptes que s’han d’intentar resoldre

Recopilació de les solucions existents
Creació d’equips transdisciplinaris en lloc de multidisciplinaris
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MEMORIA BREU
CONSELL SÈNIOR DE PREMIÀ

Dades generals:
Denominació :
Tipus d’associació :
Membres :
Registrada a :
Número de registre :
Data de registre :
CIF :
Domicili social :
Municipi :
Codi Postal :
Comarca :
Tel :
Correu electrònic :
Pàgina Web :
Nombre d’afiliats :

Consell Sènior de Premià - Associació
Gent gran (seniors). Sense afany de lucre
Persones de 50 anys o més
Dept. Justícia (Generalitat Catalunya)
19.373
24-03-97
G61.319.877
Esperança, 19-21
Premià de Mar
08330
El Maresme
93754 84 47
cspremia@eurosenior.es
www.euroseniorpremia.net
2.600

200 establiments comercials adherits al Servei Carnet Gran (Targeta Eurosenior)
Som fundadors de la xarxa europea Eurosenior.net i l’associació Eurosenior
Responsable de l’associació
Presidenta:
Telèfon :
Correu electrònic :

Ana Maria Medina Bracero
609 66 23 79
ana.maria.medina@hotmail.es

Objectius
Amb la creació de la futura xarxa europea Eurosenior es proposa conservar, millorar i donar sentit a la qualitat de vida de les persones majors de 50 anys, a través d’una xarxa
que ompli les seves necessitats, aprofitant la seva experiència, esperit creatiu i temps lliure, creant un ampli moviment intergeneracional de “Joves i Sèniors en acció”.
Promoure la creació de Consells Sèniors en cada municipi o barri.
Impulsar una nova cultura adequada per a la nova edat sènior.
Impulsar la Targeta Eurosenior (Carnet Gran), equivalent al Carnet Jove europeu.
Organització de viatges culturals.
Formació en noves tecnologies.
Aprofundir en l’ús dels temps.
Desenvolupar activitats centrades en potenciar la neuroplasticitat.
Constituir una xarxa d’assessors i consultors sèniors. Intercomunicatiu amb altres
col·lectius similars.
Creació del Moviment per a una Ciutadania activa, de caràcter intergeneracional.
Promocionar la salut, mitjançant l’envelliment actiu.
Impulsar l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.
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GRUP D’AFINITAT
Introducció
Un grup d’afinitat està constituït per persones que lliurament s’organitzen, per aconseguir
objectius concrets basats en l’efectivitat de voler fer una cosa i després fer-la. Els seus
plantejaments sempre han de ser “a favor de” i mai “en contra de”, la qual cosa requereix
que les persones que hi participin siguin constructives. Cal però tenir en compte, que tot i
que és possible ser constructiu només per mitjà d’una actitud, és molt millor ser-ho actuant. Precisament per això, un grup d’afinitat brinda el marc de referència per a les realitzacions d’accions constructives.
Els grups de l'afinitat serveixen com a font d'ajuda i de solidaritat per als seus membres.
Les sensacions d'estar aïllat o alienats socialment, de la multitud, o del món en general,
es poden alleujar amb l'empatia i la confiança que es desenvolupa quan un grup de l'afinitat treballa, juga, i es relaciona, compartint el seu temps, generant familiaritat i confiança.
Les persones que han participat en grups d'afinitat afirmen que ben realitzats, són generalment mètodes organitzatius altament efectius. El fet de que moltes tasques requereixen
un nombre de persones diferents treballant en diferents àrees, estimula la iniciativa individual, la solidaritat i la generositat.

Les persones
El nombre de membres d’un grup d’afinitat pot ser com a mínim de dues persones i de vuit
com a màxim. Un grup en creixement pot comptar amb més de vuit persones, però després haurà de dividir-se en altres grups. Cada membre d’un grup d’afinitat ha d’intentar ser
membre de més d’un grup, a més a més del que ha participat en la seva creació.
D’aquesta manera, cada membre és tant un seguidor com un constructor de d’un grup
d’afinitat.

Mandra
L’objectiu d’un grup d’afinitat és el de brindar un fòrum perquè les persones siguin eficients. Si els membres no ho són a causa de la mandra o la inèrcia, no té sentit comptar
amb ells. Per tant, tot membre que falti a dues reunions consecutives deixarà de pertànyer
automàticament al grup, llevat que hi hagi una bona raó que justifiqui la seva absència,
com una malaltia o viatge.

L’organització
Una forma possible per a l’organització d’un grup d’afinitat, consisteix en establir diferents
papers participatius per a cada persona, que poden ser permanents, temporals, rotatius o
ser assignats a altres persones. Els seus possibles papers podrien ser:
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Organitzador
Hi ha un sol administrador oficial en cada grup d’afinitat: l’organitzador. En general, és la
persona que ha creat el grup d’afinitat, però aquest lloc es pot transferir a una altra persona si el primer organitzador és menys eficient en les seves funcions.
L’organitzador convoca la reunió, i s’assegura que es compleixi el temps assignat per a
ella. L’organitzador pot delegar funcions en altres membres del grup. El seu és de caràcter
permanent, però es pot canviar en qualsevol moment, si dos terços dels membres del
grup així ho desitgen.
Portaveu
L'individu amb el càrrec de representant del grup de l'afinitat en una relació externa del
grup. Se li podria assignar el paper de "ambaixador" en general pel grup de l'afinitat.
Facilitador
Una o diverses persones que realitzen deures per facilitar processos de consens del grup
i tambécom a àrbitre en conflictes interns.
Contacte amb els mitjans
Una persona que representa al grup davant els mitjans de comunicació. Aquest individu
és sovint la mateixa persona que el portaveu.
Animador emocional
Una persona amb el càrrec de la supervisió de l'humor i l’emotivitat del grup. En alguns
grups d'afinitat, l’animador emocional també s'encarrega de minvar les tasques del facilitador,en el seu paper per resoldre qualsevol posició o plantejament.

Les tasques
Tot grup d’afinitat recopila el seu propi catàleg de tasques. Amb el temps, es poden combinar els catàlegs de diversos grups d’afinitat per crear un catàleg bàsic de possibles tasques. Els membres d’un grup d’afinitat conceben i projecten les tasques. Això, en si, forma
part de l’efectivitat. Les tasques han de contenir valors. Aquest valor no ha d’afectar a altres persones, ni provocar danys a l’entorn.
Massa sovint suposem que el treball és obvi, i que es pot donar feina a algú perquè la realitzi. Però el projecte del treball és un art en si mateix. Què pot fer-se que contingui valors?
Amb el temps, fins i tot hi haurà la professió de "encarregats de paquets de treball". En alguns aspectes, això és el que fa un empresari. Els grups d’afinitat no haurien de fer únicament tasques òbvies, sinó posar tota la seva afany en projectar noves tasques. Algunes
han de ser fàcils i possibles d’aconseguir No té gaire sentit determinar únicament tasques
impossibles. L’aptitud i la confiança no es construeixen d’aquesta manera.

Informes
A cada reunió d’un grup d’afinitat es realitza un informe sobre les tasques i projectes que
s’estan executant. Aquest és un element clau del progrés. Aquest informe ofereix un sentit
d’assoliment sobre el que s’està fent, i també fixa una data límit aproximada per a
l’assoliment d’alguna cosa en particular. L’informe pot contenir els següents comentaris diferents sobre qualsevol tasca:
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1. Nul·la, buida, no hi ha cap acció, no s’ha fet res perquè no s’ha tingut cap idea de què
fer o de com començar.
2.- Inèrcia, mandra o inacció, no a causa d’una dificultat per saber què fer, sinó per falta
de voluntat o d’energia.
3.- Frecs, resistència, dificultats. No hi ha un obstacle important però el terreny no és del
tot pla.
4.- Informe sobre els petits passos que s’han aconseguit, fins i tot si són molt més petits
que els formulats.
5.- Assoliment total dels objectius fixats.
Durant la retroalimentació, els altres membres del grup poden formular preguntes, no de
manera crítica, sinó per esbrinar quines coses no han funcionat o com s’assoli’t l’èxit.

El temps
Les reunions d’un grup d’afinitat han de celebrar-se periòdicament en intervals prefixats,
iguals o superiors a dues setmanes. L’experiència de moltes organitzacions suggereix que
s’ha de fixar la data d’un o dos dies de cada mes. És preferible comptar amb una data fixa, i després canviar-la ocasionalment, enlloc d’intentar trobar cada vegada una data convenient per a tothom.
La part formal d’una reunió d’un grup d’afinitat ha de durar exactament dues hores. Durant
aquest període, un membre pot sol·licitar temps addicional, per exemple, per a informar
sobre un projecte extens o buscar ajuda per pensar sobre un projecte. Aquest temps addicional s’afegeix després de finalitzar la reunió formal, com una mena d’apèndix.S’ha
d’indicar el període de temps sol·licitat. És possible que alguns membres del grup no puguin estar presents durant aquest temps addicional.

Estructura general de les reunions
Una reunió d’un grup d’afinitat ha de tenir la següent estructura general:
1- Obertura de la reunió, lectura de l’ordre del dia, disculpes i explicacions per l’absència
de membres (5 minuts).
2.- Introducció del tema a tractar, oral, escrit o audiovisual (20 minuts). 25min
3.- Suggeriments i dissenys per a nous projectes que poden afegir-se al catàleg de projectes. A més, la discussió de projectes nous que emprendran els membres del grup d’afinitat
(15 minuts). 40min
4.- Informe sobre el progrés dels projectes existents. Si es requereix temps addicional, se
sol·licitarà com una pròrroga específica després del final de la reunió formal (35 minuts).
75min
5.- El pensament aplicat als projectes existents, o la planificació de nous projectes. Consideració d’alternatives i de formes de solucionar problemes (30 minuts).105min
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6.- Determinació formal de les metes de l’etapa següent en els projectes existents, i de
noves tasques o projectes (10 minuts). 115min
7.- Imprevistos (5 minuts). 120min

Diari
S’ha de portar un diari formal, o resums de la reunió. Aquests no han de necessàriament
entrar en detalls. Aquells que participin d’un projecte o tasca poden presentar un informe
més detallat, que després s’inclourà en el diari. El diari ha de registrar la data de la reunió,
les persones presents i els títols dels temes que s’hi ha tractats.

Informació addicional
Tot i que algunes persones poden creure que la informació que aquí es brinda és inapropiada, l’experiència de la pràctica social ensenya, que el fet de disposar de grans quantitats d’informació, no evita que algunes persones no facin res. Els grups d’afinitat són per a
persones que desitgen ser eficients. El primer pas cap a aquesta efectivitat consisteix a
avançar. El primer pas ha de dirigir-se cap a l’efectivitat.
Per fer-ho possible cal aplicar la Cultura del Discurs Crític (CDC), per trobar en cada
moment el camí més adequat. També cercar aconseguir“les tres E"
La de l'Efectivitat de voler ter una cosa i fer-la.
La de l'Eficacia de ter en cada moment el que toca fer.
La de l’Eficiència de fer be el que toca fer.
Josep Aracil
President d’Eurosenior
Premià de Mar, març de 2016
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(16)
Un ictus és un Accident Vascular Cerebral, que produeix en la zona afectada del cervell,
la mort de neurones que impulsen el funcionament del Sistema Nerviós Central i el Perifèric. La seva substitució afecta doncs integrament al cervell.
Prevenció i tractament de les fases d'aguts i subaguts en serveis hospitalaris en les primeres afectacions produïdes per un ictus. La seva plena acceptació, permet dedicar la resta
de principis bàsics a l'assignatura pendent del tractament postictus.
(17,18)
Problema real existent sense cap tipus de solució d'àmbit universal., que passa per la re
paració de les seqüeles postictus, com una malaltia crònica que requereix un tractament
de per vida.
(20)
Capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l'edat que es tingui.
(21)
Teoria i pràctica de la neuroplasticitat, per ensenyar al cervell que altres neurones, substitueixin a les mortes, per recuperar els impulsos nerviosos necessaris pel correcte funcionament de les parts danyades del cos
Necessitat d'un ampli espectre transversal que inclogui a experts, familiars i persones
afectades per un ictus, amb un plantejament holístic en el que el tot és superior a la suma
de les parts.
(23)
Basada en la neurollasticit, inclou diferents mètodes per fer-la efectiva. Poc a poc caldrà
anar depurant aquests mètodes en funció de la seva eficàcia i evidència científica.
Utilització de la intel.ligència artificial, mitjançant tècniques de big data relacional que
abastin experiències de tractaments existosos en rehabilitació neurocignitiva d'àmbit mundial.
(27,28)
The Post StrokeChecklist (PSC). Llistat qüestionari postictus creat per experts mundials,
per ser utilitzat pels serveis d'atenció primària, per avaluar a malalts crònics postictus, per
a la seva possible derivació a serveis de rehabilitació neurocognitiva.
(32,33)
Clara aposta per la telerehabiliació neurocognitiva, mitjançant la utilització de les TIC, que
permeti assolir tractaments universals a l'abast de la majoria de les famílies i persones
afectades per un ictus
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Contactes mantinguts que han manifestat la seva opinió favorable a la creació d’una xarxa
de telerehabilitació neurocognitiva basada en la neuroplasticitat i en un plantejament
transdisciplinari.

Consellera de Salut
Alba Vergés - Consellera
Atenció al Ciutadà de Barcelona
Lluis Franch i Viñas – Gerent de la Regió Sanitaria de Barcelona
Pla director malaltia vascular cerebral
Sonia Abilleira

Unitat d’Ictus
Estefania Montiel – Terapeuta Ocupacional
Maria Baladas
Marc Ribó – Neuròleg
Rehabilitació
Susana Rodriguez – Dra. Rehabilitadora

Carme Aleix – Presidenta

Martha – coordinadora

JesusAlcobero
Disseny i desenvolupament d’aplicacions enfocades a la millora de la salut i la qualitat de vida dels pacients.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Sra. Alba Verges
Senyora,
En informacions recollides de centres sanitaris plenament reconeguts es constata que:
“17 milions de persones pateixen cada any un ictus i les previsions indiquen augment del
34% en els propers 10 anys.
L'ictus representa la segona causa de mort i la primera de discapacitat física en l'adult.
Més del 40% dels pacients tenen objectius de rehabilitació.
En el seguiment de la fase subaguda i crònica es detecta falta d'integració de les habilitats
adquirides en la fase hospitalària”.
És en aquesta fase de postictus on clarament es detecta una manca de tractaments adequats per superar les seqüeles negatives de l’ictus, dins de la cartera de serveis de CatSalut, com pot fet pales de forma personal qui signa aquest escrit.
Aquesta manca d’atenció sanitària en tractaments postictus, per solucionar un problema
real que existeix i es palès, ens ha portat a promoure des del Consell Sènior de Premià, la
creació del Grup d’Ajuda Mútua ICTUS-PREMIÀ, de familiars i persones afectades per un
Ictus, (www.ictuspremia.org)
Grup que neix, sobretot, per intentar desenvolupar l'assignatura pendent de tractaments
moderns postictus, mitjançant la participació activa de les pròpies persones afectades.
Des d'aquest plantejament, com a pacients i no com a professionals, acceptem plenament
la neuroplasticitat, com la capacitat del cervell per "reciclar-se", es tingui l'edat que es tingui, al marge de l’evidència científica d’alguns neuròlegs, “no reciclats”, que no l’accepten.
Com a conseqüència d'aquesta acceptació, apostem principalment pels principis bàsics
del Mètode Perfetti, entre d’altres, amb les seves aplicacions, mitjançant pràctiques en el
propi domicili de telerehabilitació neurocognitiva, com ja s’estan desenvolupant des de
l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Estimem modestament, que el nostre suggeriment, que es pot veure a:
http://www.ictuspremia.org/suggeriments/, consistent en la creació d’una xarxa de centres
interrelacionats de telerehabilitació neurocognitiva, podria ajudar a solucionar l’actual assignatura pendent de tractaments postictus.
Estimem que el camí cap a la construcció d’una Catalunya segle XXI, requereix afrontar i
solucionar problemes reals, des d’una administració que funciona amb plantejaments de
govern obert.
Josep Aracil i Xarrié
Promotor del grup ICTUS-PREMIÀ
Novembre de 2018
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Suggeriment per a la creació d'una xarxa de centres de telerehabilitació neurocognitiva
Aquest suggeriment, neix des de la perspectiva dels membres d'un grup d'ajuda mútua,
de familiars i persones afectades per un ictus.
Entenem que el "Codi Ictus" per al tractament agut de l'ictus, suposa un gran avanç en la
seva fase inicial, que no exclou passats uns anys, l'existència de seqüeles postictus, que
haurien de ser tingudes en compte i degudament tractades, per aconseguir la seva curació.
El grup d'ajuda mútua ICTUS-PREMIÀ, neix sobretot, per intentar desenvolupar l'assignatura pendent de tractaments moderns postictus, mitjançant la participació activa de les
pròpies persones afectades.
Des d'aquest plantejament, com a pacients i no com a professionals acceptem plenament
la neuroplasticitat, com la capacitat del cervell per "reciclar-se", es tingui l'edat que es tingui.
Com a conseqüència d'aquesta acceptació, apostem principalment pels principis bàsics
del Mètode Perfetti i la seva aplicació, mitjançant pràctiques en el propi domicili de telerehabilitació neurocognitiva.
Per tot això, veuríem amb bons ulls la creació d'una xarxa distribuïda, formada per nodes
de centres de rehabilitació interrelacionats, que tinguin com a objectiu recollir i intercanviar
les experiències més reeixides, sobre diferents aplicacions puntuals emprades en la telerehabilitació.
Estimem que podria suposar la creació d'un procés d'atenció personal, de feedback que
contemplés:
1. Avaluació
2. Diagnòstic
3. Tractament
4. Seguiment
fins a aconseguir l'eradicació de les seqüeles postictus.
Considerem convenient, reproduir el contingut de la nostra concepció d'un grup d'ajuda
mútua, exposat en la nostra pàgina web www.ictuspremia.org.
"Un grup d'ajuda mútua o GAM, és un grup de persones que es reuneixen per compartir
un problema de salut física, psicològica, o una situació social de risc, per tal de donar-se
suport mutu i compartir informació de cara a aconseguir canvis personals i / o socials.
Els grups d'ajuda mútua emfatitzen la interacció personal i l'assumpció individual de responsabilitats per part dels seus membres.
Solen proporcionar ajuda material o emocional i promouen uns valors a través dels quals
els seus membres poden reforçar la identitat personal.
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Hi ha una gran varietat de grups d'ajuda mútua. Poden estar constituïts tant per les persones afectades per una malaltia o problema com per als seus familiars o cuidadors.
El GAM Ictus-Premia, aposta per potenciar la neuroplasticitat, la capacitat del cervell de
reciclar-se, es tingui l'edat que es tingui. Aquesta aposta suposa, un plantejament de participació activa positiva, basat en l'autonomia personal i l'autogestió comunitària.
No exclou la participació i assessorament professional, que pot ser permanent, eventual,
puntual o totalment absent, depenent de la tipologia de la problemàtica tractada i de les
característiques dels membres integrants.
Cal assenyalar però, que l'absència de direcció professional promou la responsabilitat individual i grupal, facilitant l'assumpció d'un rol més actiu i autònom dels individus.
Emfatitzem però, que sobre tot en l'aplicació de la neuroplasticitat, la participació activa de
les persones afectades és fonamental, com la forma més eficaç per "reciclar", mitjançant
l'aprenentatge, el seu cervell ".
Concloem sol·licitant, si això és possible, tenir accés a les experiències sobre tractaments
postictus, que puguin ser d'interès per al nostre grup d'ajuda mútua Ictus-Premià.
Estimem el contingut d'aquest escrit, com un simple suggeriment, nascut fora de l'àmbit
professional, per intentar solucionar un problema no resolt, que afecta massa persones,
per no ser tingut en compte.
Salut
Josep Aracil i Xarrié
Promotor del grup Ictus-Premia
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Resum extractat de la video-conferència del Dr. Carlos Lobatt
La neuroplasticitat és la capacitat que te el nostre cervell per canviar i adaptar-se a
l’entorn.
La neuroplasticitat ens acompanya durant tota la vida.
Ens permet:
Aprendre
Realitzar canvis motors i cognitius
Créixer com a millors persones
Recuperar funcions perdudes
Quan aprenem les neurones es van connectant, transformant la informació en coneixement.
Encara que en un ACV (Ictus) es perdin moltes neurones, podem establir noves connexions.
Regles bàsiques de aprenentatge i la neuroplasticitat
Compartir
Neuroplasticitat – Aprenentatge – Emocions - Sentit de l’humor
1.- Emocions
2.- Sentit
3.- Temps
4.- Confiança
5.- Repetir-repetir-repetir
6.- Flexibilitat i creativitat
7.- Motivació
1.- Emocions
Les emocions són part de tot tipus d’aprenentatge.
Per aixó caldria de forma automatitzada fer-nos la pregunta clau:
Quin és el meu estat emocional?
Quant?
Abans de començar el dia
Abans de fer una activitat
Abans de parlar amb algú
Abans de qualsevol situació important.
Pot semblar una proposta senzilla, però preguntar-nos activa el cervell i ens fa ser conscients de com ens sentim
2.- Sentit
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Per que desperti la motivació i l’interès.
Caldria trobar el sentit en una llista d’aprenentatge..

3.- Temps
Cada persona te els seus temps
Hi ha que perseverar fins assolir un guany.
Cada petit guany ens ajuda a caminar fins el següent.
4.- Confiança
Tots tenim un cervell altament social.
Imagineu-vos que algú creu en vosaltres i us fa sentir estimats i valorats.
No seria més fàcil aprendre?
5.- Repetir-repetir-repetir
L’estrella de la neuroplasticitat, tot i que el repetir es avorrit i cansa.
6.- Flexibilitat i creativitat
Per superar l'avorriment cal cercar noves formes de fer les coses.
7.- Motivació
Motivació intrínseca
Motivació que neix d’un mateix
Motivació extrínseca
Contagi dels altres que ens donen ganes de seguir endavant.
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El Mètode Perfetti és un mètode rehabilitador nascut a Itàlia a principis dels anys 70 fruit
del treball del neuròleg Carlo Perfetti i els seus col·laboradors. A Espanya es coneix comunament amb el nom del seu creador. El nom posterior d'Exercici Terapèutic Cognoscitiu (ETC) pretén destacar la importància que assumeix l'activació dels processos cognitius
en la recuperació del gest motor.
Per poder recuperar el moviment s'han d'activar els processos cognitius que s'encarreguen d'aquest: percepció, atenció, memòria, llenguatge, imatge motora, raonament ... i
que permeten a l'individu relacionar-se amb el món exterior, elaborar informació, classificar experiències, modificar-les.
És important la manera en què aquests processos s'activin, de la precisió dependrà en
gran part la qualitat de la recuperació. El paper del terapeuta serà guiar el pacient cap a
l'activació d'aquests processos per assolir els objectius.
Es pot aplicar en diferents malalties rares com: Atàxies, Demència frontotemporal, Arnold
Chiari, Siringomièlia, Síndrome de Cockayne, Atròfia olivopontocerebelosa, Atròfia Multisistèmica Progressiva, degeneració corticobasal Gangliónica ... així com en patologies
més comunes com: Traumatisme cranioencefàlic (TCE ), tetraplegia o paraplegia, Parkinson, hemiplegies, Esclerosi Múltiple, ACV ...
En aquest mètode destaca la implicació del pacient en la intervenció terapèutica. Es considera al moviment no com una simple contracció muscular sinó com a resultat d'una acti24

vació complexa que neix al cervell. Així, el pacient ha d'aprendre tot el necessari per tornar a organitzar el seu esquema cerebral, intervenint en aquesta reorganització processos
motors, sens positius i cognitius, els mateixos processos que utilitza qualsevol persona en
situació de 'aprenentatge.
En tot exercici plantejat s'haurà: proposar un problema cognitiu, elaborar una hipòtesi perceptiva per part del pacient i activar una sèrie d'operacions mentals: comparació i control.
S'ha de respectar l'adequada progressió de l'aprenentatge, segons l'estat evolutiu del pacient i buscar un nivell de dificultat adequat a cada persona, fent-se necessària una valoració exhaustiva dels problemes i les capacitats del pacient abans de qualsevol intervenció, a fi de comprendre les funcions que han estat alterades per la lesió i fer una hipòtesi
sobre la mesura que podrien recuperar-se.
El terapeuta programarà els exercicis que es vagin a utilitzar i es plantejarà modificacions
per tal d'objectivar si els exercicis proposats estan millorant l'estat del pacient o no, en base a això s'han de prendre decisions en relació a la necessitat de seguir fent els mateixos
mos exercicis, introduir-ne de nous modificar els actuals, etc.
En el Mètode Perfetti es distingeixen tres graus d'exercicis: els exercicis de primer grau en
els quals es treballen els problemes associats a l'espasticitat, i es pretén que el pacient
controli la relaxació muscular de manera selectiva. Es poden fer exercicis de reconeixement cinestèsic (mobilitzar al pacient mentre està atent a la posició de les seves articulacions en cada moment).
Aquests exercicis permeten el control sobre la reacció a l'estirament, la recuperació de la
sensibilitat, l'adquisició i el manteniment d'esquemes motors correctes, millorar trastorns
de l'atenció i l'aparició de contraccions musculars de tipus voluntari.
En els exercicis de segon grau es busca l'adaptació postural a les pressions i suports (per
exemple transferències de pes, en bipedestació o en sedestació).
Els exercicis de tercer grau, en què es treballa contra els problemes associats a la pèrdua
de selectivitat i es busca eliminar moviments estereotipats i inadaptats. Els exercicis són
els mateixos que els de primer grau però amb la diferència que ara els pacients executen i
controlen completament els moviments.
Conclusions
El mètode Perfetti és una alternativa a la rehabilitació de pacients amb alteracions cognoscitives, utilitzant els moviments.
El treball que proposa aquest mètode és un treball actiu per part del pacient, on se
sol·licita que reconegui algun objecte a través del tacte i per mitjà de moviments actius,
amb els ulls tancats o tapats, aconseguint així que, en intentar reconèixer l'objecte, s'empri la propia-perocepció i informació tàctil, la qual és de gran importància per a l'activació
de zones o regions cerebrals que es trobaven afectades per la lesió
Font:
https://blogcreer.imserso.es/metodo-perfetti-o-ejercicio-terapeutico-cognoscitivo-etcdepartamento-de-terapia-ocupacional-del-creer/
Aquest document: http://www.euroseniorpremia.net/arxius/metodeperfetti-imserso.pdf
Castellano: http://www.euroseniorpremia.net/arxius/metodoperfetti-imserso.pdf
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Paràgraf extret del document: “Consens català sobre avaluació i tractament del pacient
postictus” any 2017

La rehabilitació (RHB) del pacient amb ictus té com a objectiu fonamental tractar la discapacitat per aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas, facilitar la independència i la reintegració a l’entorn familiar, social i laboral.
El programa rehabilitador és un procés limitat en el temps i orientat per objectius. La seva
durada i complexitat venen determinades per la identificació d’objectius funcionals a assolir en cada pacient, però habitualment no es perllonga més enllà del primer any després
de l’ictus.
Un cop són donats d’alta dels serveis de RHB, molts pacients segueixen controls per part
dels equips d’Atenció Primària. A partir d’aquest moment, ja no és necessari seguir tractament de RHB de manera rutinària, excepte quan s’identifiquin objectius funcionals o en
determinades condicions mèdiques que ho requereixin.

En la fase crònica, quan les seqüeles de l’ictus s’han estabilitzat, els pacients han de tenir
accés als serveis de RHB per revisar les necessitats a llarg termini.
L’aparició de deteriorament funcional per depressió, caigudes, fractures o espasticitat pot
requerir tractament rehabilitador puntual, de curta durada, per tal de retornar al nivell funcional previ.
La decisió de derivar o no els pacients a RHB depèn molt sovint de la demanda dels pacients i la família, i no hi ha criteris clars que assegurin la coordinació entre els serveis
d’Atenció Primària i els especialitzats.

Un grup internacional i multidisciplinari d’experts en l’atenció de l’ictus The Global Stroke
Community Advisory Panel (GSCAP) han desenvolupat un qüestionari per ajudar els professionals sanitaris a identificar problemes a llarg termini tributaris de derivació a serveis
de RHB.
La Poststroke Checklist (PSC) facilita al metge d’Atenció Primària la decisió de quan remetre a un pacient amb seqüeles d’un ictus als serveis especialitzats en RHB, per rebre
l’atenció adequada.
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D’altra banda, també pot ser útil per decidir quan no s’hi han d’enviar els pacients, la qual
cosa pot suposar un element de racionalització dels recursos sanitaris.
És un qüestionari, breu i fàcil d’utilitzar que estandarditza el seguiment dels pacients amb
ictus crònic i assegura l’accés a intervencions de rehabilitació basades en l’evidència. Inclou onze preguntes amb recomanacions de derivació a RHB o no, segons la resposta del
pacient.

El consens d’experts en l’atenció de l’ictus The Global Stroke Community Advisory Panel
(GSCAP) recomana administrar aquest qüestionari PSC cada sis mesos. No requereix
més de 10 minuts i suposa una eina objectiva per derivar o no els pacients a RHB.
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Desenvolupament d'una llista qüestionari de comprovació del tractament postictus, per estandarditzar l'atenció de seguiment dels supervivents del ictus.
J StrokeCerebrovascDis. Oct. 2013; 22 (7): e173-80. doi: 10.1016 /
j.jstrokecerebrovasdis.2012.10.016. Epub 2012 21 de desembre.
ANTECEDENTS:
L'atenció a llarg termini per als supervivents de l'ictus està fragmentada i manca d'una eina basada en l'evidència i fàcil d'utilitzar per identificar problemes persistents a llarg termini entre els supervivents postictus per al seu seguiment i la simplificació del seu tractament.
S’ha tractat de desenvolupar una llista qüestionari de postictus (PSC) per ajudar els professionals de la salut a identificar els problemes de postictus susceptibles de ser tractats i
derivats posteriorment.
MÈTODES:
Un equip desenvolupador d'instruments, recolzat per experts en mesurar, experts en accidents cerebrovasculars internacionals i actors interessats en la postictus , ha estat creat
per desenvolupar un qüestionari PSC a llarg termini. Una llista de les àrees de problemes
de postictus a llarg termini ha estat generada per un grup multidisciplinari internacional d'experts en ictus, el grup assessor de Global StrokeCommunity.
Mitjançant els mètode de Delphi, s0ha arribat a un consens sobre quines àrees problemàtiques de la llista eren més importants i rellevants per incloure en un PSC.
L'equip desenvolupador d'instruments ha creat simultàniament la llista qüestionari de
comprovació real, que proporciona un llenguatge d'exemple sobre com preguntar sobre
les àrees problemàtiques reals de gestió del postictus i les respostes del pacient vinculades a un procés de referència específic.
RESULTATS:
Onze àrees de problemes de postictus a llarg termini, s’han classificat bàsicament i de
manera consistent entre els experts en un ictus, que participaven en el procés Delphi: 1.prevenció secundària, 2.- activitats de la vida quotidiana, 3.- mobilitat, 4.- espasticitat, 5.
dolor, 6.- incontinència, 7.- comunicació, 8.- estat d'ànim, 9.- cognició, 10.- vida després
de l’ictus, 11.- relació familiar.
Aquestes àrees problemàtiques s’han d’incloure en el PSC a llarg termini. També la relació amb el cuidador.
CONCLUSIONS:
El PSC s’ha desenvolupat com una eina breu i fàcil d'utilitzar, destinada a facilitar un enfocament estandarditzat per als proveïdors d'atenció de salut per identificar problemes a
llarg termini en els supervivents del ictus i per facilitar referències adequades per al tractament.
29

1. Prevenció secundària
Ha rebut consell sobre canvis d'estils de vida relacionats amb la salut, o medicaments per
prevenir un altre ictus?
NO
Si la resposta és NO, consulteu amb l'equip d'Atenció Primària per a l'avaluació de factors
de risc i tractament si fos apropiat.
SÍ
Observi evolució.
2. Activitats de la vida diària
Li resulta més difícil tenir cura de si mateix?
NO
Observi evolució.
SÍ
Té més dificultats per vestir-se, rentar-se i / o banyar-se? Té més dificultat per
preparar begudes i / o menjars calents? Té més dificultat per sortir a l'exterior?
Si la resposta és SÍ a qualsevol de les preguntes, consulti al seu metge especialista de
Rehabilitació per a una avaluació addicional.
3. Mobilitat
Li resulta més difícil, caminar o traslladar-se amb seguretat des del llit a la cadira?
NO
Observi evolució.
SÍ
Continua rebent tractament rehabilitador?
Si la resposta és NO, consulteu a l'equip de Rehabilitació local per a una avaluació addicional.
Si la resposta és SÍ, actualitzi la història del pacient i evalúelo en la següent revisió.
4. Espasticitat
Ha augmentat la rigidesa en els seus braços, mans, i / o cames?
NO
Observi evolució.
SÍ
Està interferint en les activitats de la vida diària?
Si la resposta és SI consulteu al metge especialista en Rehabilitació o Neurologia per a
una avaluació i diagnòstic5. Dolor
Ha experimentat algun dolor nou?
NO
Observi evolució.
SÍ
Si la resposta és SÍ, derivi avaluació i diagnòstic addicional.

6. Incontinència
Té més problemes per controlar la seva bufeta o intestí?
NO
Observi evolució.
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SÍ
Si la resposta és SÍ, consulteu avaluació addicional.
7. Comunicació
Li resulta més difícil comunicar-se amb els altres?
NO
Observi evolució.
SÍ
Si la resposta és SÍ, consulteu l'especialista de una avaluació addicional de logopèdia.
8. Estat d'ànim
Se sent amb més ansietat o deprimit?
NO
Observi evolució.
SÍ
Si la resposta és SÍ, consulteu al metge d'atenció primària els seus canvis d'ànim per a
una avaluació addicional.
9. Cognició
Troba més difícil pensar, concentrar-se o recordar coses?
NO
Observi evolució.
SÍ
Interfereix això amb la seva activitat o participació?
Si la resposta és NO, actualitzi la història del pacient i avalúe de nou en la següent revisió.
Si la resposta és SÍ, derivi’l a un especialista per a una avaluació addicional.
10. Vida després de l'ictus
Té més dificultat per realitzar coses importants?
(Per exemple oci, aficions, treball, així com relacions amb els seus éssers estimats?
NO
Observi evolució.
SÍ
Si la resposta és SÍ, derivi el pacient a una organització de suport a l'ictus (per exemple,
Associació de l'Ictus).
11. Relació familiar
La relació amb la seva família s'ha tornat més difícil o estressant?
NO
Observi evolució.
SÍ
Si la resposta és SÍ, concerti una visita al metge d'Atenció Primària amb el pacient i un
familiar. O si un membre de la família està present derivi a una organització de suport a
l'ictus (per exemple, Associació de l'Ictus)
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TRACTAMENT POSTICTUS
Principis bàsics
1.- Seqüeles postictus
Un Accident Cervell Vascular malmet les neurones en la zona del cervell afectada.
2,- Programació del tractament
Cal actuar sobre el cervell, on s’han produït les seqüeles de l’ictus, mitjançant la neuroplasticitat, per aconseguir que altres neurones assumeixin les funcions de les neurones
malmeses.
3.- L’esser humà
Cal estimar i tenir en compte en el tractament, a l’ésser humà com un tot, que inclou un
cos, una ment i un esperit i quins components interactuen entre ells.

El procés
4.- El progama
El programa ha de contemplar les accions necessàries per aconseguir els resultats positius previstos amb la rehabilitació neurocognitiva.
5.- Telerehabilitació
El tractament amb programes d’intel·ligència artificial (IA), permet la rehabilitació en el
propis domicili, generant avantatges econòmiques i de mobilitat.
6.- Feed back
Cal establir un procés de feed back per avaluar els resultats realitzats amb els previstos.
Si no es així, caldria revisar el programa previst per afinar els resultats realitzats
7.- Xarxa de centres de telerehabilitació
La creació d’una xarxa de centres de rehabilitació interrelacionats, faria possible millorar
els procesos de feed back de cada centre, fent possible, mitjançant l’intercanvi ’experiències, aconseguir resultats globals cada vegada més positius.
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La xarxa Eurosenior constituida per Consells Sèniors d'àmbit local, defensa el postulat
pel Moviment Sènior favorable a : “Una societat per a totes les edats centrada en les persones i no en els diners i vàlida per a tothom”
També el nou concepte sènior del treball i el voluntariat, que amb el nom de “Liberactuació” defensa “Passar-ho be amb molt de sentir de l’humor i creativitat, realitzant lliurament
activitats sense afany de lucre, per aconseguir l'autorealització personal, en un entorn individualista comunitari per ser més amb el altres”.
Cal estimar que els avenços científics en el funcionament del cervell, posats en evidència
per la neuroplasticitat, han fet palesa la necessitat, totalment recomanable per augmentar
la qualitat de vida en l’envelliment, de la realització d'exercicis d'activitats de tot tipus, ja
siguin físiques o intel·lectuals, que facin possible una reeixit rejoveniment vital.
Es per tot això que cal preveure que el col·lectiu dels sèniors,, que arribarà a ser una tercera part de la població, més tard o més d’hora, haurà d’assumir el seu repte històric
d’endegar una nova societat, molt diferent de l’actual, que aparca a la gent gran en residències geriàtriques i accepta resignadament que les properes generacions visquin pitjor
que les actuals.
La pràctica i assumpció de la neuroplasticitat en l'envelliment permet albirar un futur brillant per al moviment sènior, com una proposta intergeneracional liderada per sèniors,
amb un plantejament transversal holístic, que a l'englobar a tota població suposa que el
tot sigui superior a la suma de les parts.
Per il·lustrar l’estreta relació entre la neuroplasticitat i l’envelliment s’inclouen tres articles
que hi fan referència:
Neuroplasticitat com el cervell afronta l’envelliment
Una Societat envellida
La Gerocultura
*******

Data 21 març 2016
Autora : Mayte Bonilla Castro
Durant molt temps s'havia cregut que el cervell humà era rígid, i que a mesura que es envellia, aquest perdia neurones irremeiablement, i per tant facultats. A més es pensava que
això era un procés irreversible. No obstant això, nous estudis suggereixen en l'actualitat
que el cervell és molt més plàstic del que es pensava i que posseeix una enorme capacitat d'adaptació.

37

Les investigacions que s'estan realitzant per conèixer millor el funcionament del cervell
humà es dirigeixen cap a dues vessants: d'una banda, s'intenta entendre com l'afecta el
procés d'envelliment i la malaltia; i de l'altra es tracta d’esbrinar fins on arriba aquesta capacitat regenerativa i adaptativa que sembla posseir. Això ha portat a determinar l'existència d'una propietat del nostre sistema nerviós que li permet adaptar-se a les noves experiències vitals de manera continuada. Per tant aquestes experiències són capaces de modificar el nostre cervell i d'enfortir o afeblir la sinapsis(estructures que permet el pas de senyals d'una neurona a una altra) que uneixen les nostres neurones.
A més implica que, encara que es produeixi el declivi natural que comporta el procés
d'envelliment, l'aprenentatge es pot produir a qualsevol edat, de manera que la nostra intel·ligència no és immutable. L'aprenentatge a nivell neuronal o aprenentatge hebbiano ,
és el que consisteix en el desenvolupament de nou cablejat per part de les neurones en
funció de l'experiència; pel que a través d'aquest tipus d'aprenentatge s'enfortirien les neurones ja existents i les seves connexions. Es pensa que aquest enfortiment de la sinapsi
neuronal comportaria dos aspectes: aprenentatge i memòria.
També hem de mencionar el concepte de neurogènesi , o la capacitat del cervell de generar noves neurones, que fins fa poc es creia impossible. Aquest és un procés complex que
ve regulat per diversos factors com l'exercici, que augmenta el flux sanguini al cervell, o
una alimentació adequada.
Estudis sobre l'envelliment cerebral
Pel que fa a les investigacions que intenten comprendre com envelleix el cervell humà, es
pot esmentar l'estudi que recentment s'ha dut a terme sobre els efectes de l'envelliment
sobre la memòria involuntària per part d'investigadors de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) Al mateix temps han realitzat un altre estudi en el qual s'ha investigat la funció cognitiva en persones grans sanes i en adults majors amb un dèficit cognitiu
lleu (DCL). Aquests treballs tenien la finalitat de comprovar quines diferències presenta la
capacitat de memoritzar en els adults amb un envelliment sa d'aquells adults que presenten un envelliment patològic.
La memòria involuntària o implícita és aquella que emmagatzema informació sobre habilitats motores, estratègies perceptives i hàbits personals (per exemple, com conduir un cotxe). És la memòria de procediment o memòria sense consciència ja que per recuperar
aquesta informació no és necessària l'atenció conscient. Aquesta seria la memòria que
conserven els pacients amnèsics (Warrintong i Weiskrantz).
La memòria explícita per part seva, es refereix a l'emmagatzematge de fets generals (memòria semàntica) i successos de la nostra vida (memòria episòdica) dit d'una altra
manera, emmagatzema records conscients. Per exemple, si recordem les instruccions
que hem rebut durant una classe de conduir, això respondria a la memòria explícita, però
la progressiva millora en la nostra habilitat com a conductors a causa de la pràctica d'aquestes instruccions, estaria dins de l'àmbit de la memòria implícita.
El funcionament cerebral varia amb l'edat
Fins aquest moment es pensava que la memòria implícita no es deteriorava amb el pas
del temps (Jacob i Dallas, 1981) i que resistia l'envelliment, ja que aparentment es mantenia constant en tots els grups d'edat i fins a edats molt avançades. Les investigacions dutes a terme pels científics de la UNED i de l'Beckman Institute (EUA) posen ara en dubte
aquestes afirmacions en revelar que els mecanismes cerebrals que s'activen amb la me38

mòria involuntària si es veuen afectats amb el pas dels anys . Segons sembla la capacitat
de memòria involuntària no varia, en canvi sí que ho fa el funcionament cerebral. Sembla
que el cervell realitza un esforç extra a mesura que envelleix per assolir el mateix objectiu.
Aquests resultats apuntarien en la mateixa direcció d'altres estudis que indiquen que, com
s'ha esmentat anteriorment, el nostre cervell és molt més plàstic del que es creia fins ara i,
que per tant, la seva capacitat d'adaptació és més gran del que es pensava .Podem citar
l'experiment dut a terme per Álvaro Pascual-leone, professor de Neurologia a la Universitat de Harvard, EUA, què va comprendre a dos grups de voluntaris.
A un dels grups se'ls va ensenyar a tocar una peça al piano en la qual s'havien de fer servir cinc dits. A l'altre grup se'ls va demanar que simplement imaginessin que tocaven
aquesta peça. El resultat va ser realment sorprenent. Entre els membres del primer grup
es va observar que s'havia produït un augment de la regió cerebral corresponent a l'escorça motora responsable del moviment d'aquests dits a causa del entrenament continuat.
Fins aquí res de nou, ja que aquests resultats ja s'havien aconseguit amb altres experiments. La sorpresa va venir a l'observar a les imatges cerebrals dels membres del grup
que només havia hagut d'imaginar que tocava: s'activaven exactament les mateixes regions de l'escorça motora que s'activaven amb la pràctica de l'exercici real. És a dir, que la
simple pràctica mental era capaç d'estimular la neuroplasticitat.
La neurociència ha aconseguit demostrar la poderosa influència que exerceixen els factors ambientals sobre l'estructura i funcionament del cervell.
El cervell en la vellesa segueix adaptant-se
Reprenent l'estudi realitzat per la UNED, tenim que per una banda es va dur a terme un
experiment amb voluntaris dividits en dos grups d'edat: dinou individus entre 20 i 32 anys,
i divuit d'entre 61 i 72 anys. Als dos grups se'ls va mostrar una sèrie d'imatges d'éssers
vius i d'objectes inanimats. Es tractava de comprovar la seva preparació o influència que
té un estímul presentat prèviament durant la realització d'una tasca en l'actuació posterior
amb aquest mateix estímul.
Aquesta influència es mantindria tant si es tracta de la mateixa tasca realitzada durant la
fase d'estudi com si es planteja una altra tasca diferent. Tindria per tant un efecte facilitador. També es pretenia valorar el fet de la repetició, que es refereix a la major facilitat pel
que fa a precisió o rapidesa de resposta que es mostra en tractar amb els estímuls presentats prèviament enfront dels no presentats amb anterioritat.
La tasca, que es va realitzar dins d'un escàner que mesurava l'activitat cerebral, consistia
en prémer el més ràpidament que fos possible un botó si es mostrava un ésser viu, i un altre botó si es tractava d'un objecte. Tant els més joves com els més grans, premien el botó amb més rapidesa si es mostrava una imatge repetida que si es tractava d'una imatge
que se'ls mostrava per primera vegada. Tots dos grups van presentar per tant una memòria involuntària similar. La diferència ve de la informació registrada per l'escàner que mostrava que tots els individus manifestaven una reducció de l'activitat cerebral amb la repetició d'estímuls, però en el grup de més edat aquesta reducció era menor.
En altres paraules, els més majors mantenien activada una regió més gran del cervell . Solitud Ballestero, investigadora del departament de Psicologia Bàsica II de la
UNED, assenyala que "els nostres resultats qüestionen la noció mantinguda fins ara que
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la memòria inconscient no es troba afectada per l'edat". La investigadora, primera autora
del treball publicat per la revista Neurobiology of aging, Ha declarat també que "el cervell
en la vellesa s'adapta per rendir igual que quan era jove però amb un major esforç".
Seria un nou exemple de la capacitat d'adaptabilitat que té el nostre cervell. A aquesta
compensació dels dèficits produïts per l'edat mitjançant la utilització d'àrees cerebrals que
una persona jove no faria servir i la reorganització de les seves xarxes neuronals se li
coneix com plasticitat compensatòria. Això permet a persones grans sanes realitzar tasques cognitives tan bé o millor que els adults joves.
La plasticitat del cervell humà ens fa únics com a espècie
D'altra banda, l'altre estudi realitzat per investigadors de la UNED sobre la funció cognitiva
en adults sans i en adults amb dèficit cognitiu lleu ha portat els experts a la conclusió que
el DCL podria constituir un marcador de l'envelliment patològic. Aquí s'havien format tres
grups de vint persones cada un: un grup d'adults joves, un altre grup d'adults majors sans
i, finalment, un grup d'adults grans amb DCL. El grup d'adults que presentava DCL van
obtenir uns resultats similars als malalts d'Alzheimer a l'hora d'executar tasques que requereixen velocitat de processament i la seva rapidesa de resposta no va millorar tampoc
en treballar amb estímuls presentats prèviament.
La neurociència ha aconseguit demostrar la poderosa influència que exerceixen els factors ambientals sobre l'estructura i funcionament del cervell. Els humans som capaços d'utilitzar la plasticitat per perfeccionar i fer evolucionar el nostre cervell , i aquesta capacitat
ens fa únics com a espècie, almenys en el nostre nivell actual de coneixements. D'altra
banda, cada individu de la nostra espècie és únic i irrepetible, ja que a l'estar influenciat
per les experiències viscudes, participa i col·labora en la seva pròpia evolució. Això vol dir
que tots podem millorar les nostres capacitats a través de l'aprenentatge .
Traduït al català des de:
https://divulgaclub.com/2016/03/21/neuroplasticidad-como-el-cerebro-afronta-elenvejecimiento/
*******

Autor: Josep Aracil Xarrié
Data: novembre de 2018
El conte del vell i la palmera, explica que un vell, en el moment que estava plantant un dàtil en el desert, un jove li va preguntar per què ho feia, donat que una palmera datilera trigava més de 50 anys en donar els seus fruits, que en cap cas ell podria assaborir, però si
les futures generacions. Aquesta historia podria servir per explicar el desenvolupament de
l’espècie humana, iniciat fa 5 o 10 milions d’anys, com un procés vital quina etapa final i
duració en el temps desconeixem.
No deixem de ser fruits en procés de maduració en un hipotètic arbre de la vida, quins veritables fruits ens són completament desconeguts. Aquest desconeixement no impedeix
albirar quines podrien ser algunes de les característiques de la sàvia vital, que fa possible
el seu desenvolupament.
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Creure que una societat envellida és el pitjor desastre que li pot passar a la humanitat,
suposa parlar d’un futur que ningú coneix, que però, es vulgui o no, acabarà essent. En
aquests moment la majoria de prediccions pressuposen que el futur de la humanitat serà
el d’una societat envellida.
L’existència d’una Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats amigables amb la Gent Gran,
promoguda per l’OMS, no és una qüestió de pura casualitat, sinó la conseqüència lògica
de l’esdeveniment d’una societat envellida. Ho confirma el fet de que importants corporacions, capitanejades per Google, destinin miler de milions per avançar cap a la immortalitat, formulant preguntes com: “Viurem 500 anys?, quina resposta només és possible donar, des de la perspectiva d’una alta qualitat de vida.
També la creació des de la xarxa europea Eurosenior del Moviment Sènior que defensa
“Una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners”, a la vegada que promou la creació de Consells Sèniors d’àmbit local, que promoguin el nou concepte sènior del voluntariat, vàlid també per a un treball alliberador, anomenat “Liberactuació”, com una nova forma de: “Passar-ho be amb molt de sentit de l'humor i creativitat,
realitzant lliurament activitats sense afany de lucre, per aconseguir l’autorealització personal, en un entorn individualista comunitari per ser més amb el altres”.
L’envelliment de la població pot suposar per alguns, el problema d’una societat decadent i
per altres el repte d’una societat diferent, que cal assumir apostant per un envelliment actiu. De cap de les maneres, els sèniors han d’acceptar ser considerats com un grup parasitari i la millor forma per no ser-ho, és demostrant que continua essent útil i necessària la
seva existència, tot i replantejant el seu paper, apostant de bon grat, per posar-se al dia,
acceptant els canvis de tot tipus que la nova societat impulsa, entre els que cal incloure
els de la innovació, creativitat i interactivitat.
Afortunadament en aquests moments ens trobem amb persones de 50 anys o més, conegudes com les generacions del “Baby Boom”, que una vegada retirades del treball remunerat per qüestions d’edat, constitueixen el capital social humà necessari per construir una
nova civilització, realment humana, basada en la força del coneixement racional i no en la
força física depredadora de l’espècie animal.
Baby boomers, els més preparats i agosarats del quals, són necessaris per obrir nous
camins, que potser no existeixen, però que s’aniran fent, simplement començant a caminar, lluitant no com a guerrillers, sinó de forma organitzada somiant cap amunt, però amb
els peus ben recolzats en el terra. Recuperar la il·lusió pròpia d’un envelliment actiu, és la
proposta del Moviment Sènior, també de l’OMS i darrerament els recents coneixement del
funcionament del cervell mitjançant la neuroplasticitat, per tenir una bona qualitat de vida,
tant si es té una edat avançada, com si se’n té menys.
Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1493845-una-societat-envellida.html
*******
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NOSALTRES 3 trimestre 2014
Per: María Amelia González Braniella
La Gerocultura és una especialitat dins de la Gerontologia, encaminada a aquest canvi
d’òptica i acció, a l’hora d’afrontar l’envelliment, no com un problema biològic, i tampoc
com un procés sociocultural.
Per aquesta raó constitueix un sistema d’accions, encaminades a l’estimulació de la participació dels sèniors, de manera que es converteixin en gestors protagonistes del fet cultural, on es formen i hi prenen part.
Podem definir la Gerocultura com una acció encaminada a fer créixer la qualitat de vida
dels sèniors, a partir d’un procés participatiu.
S’aposta per la cultura física, artística i científica laboral, per promoure, rescatar, difondre i
conservar el patrimoni dels sèniors. També per les seves dimensions lúdiques,educatives,
i culturals, estimulant la memòria, la imaginació, la percepció, el pensament i el llenguatge, alhora que incorporant de forma participativa i creativa als sèniors a la seva comunitat.
La Gerocultura té com a propòsit essencial, modificar la imatge que els sèniors tenen
d’ells mateixos, de la família i la societat. La base es recolza en la comprensió del procés
d’envelliment, assumit com una responsabilitat comunitària i també amb la neuroplasticitat, la capacitat del cervell per “reciclar-se” es tingui l’edat que es tingui..
Els seus objectius estan dirigits fonamentalment a:
Promoure canvis en l’estil de vida dels sèniors, a partir d’una relació necessitat-oferta,
d’accions i serveis culturals, en funció de la integració participativa.
Estimular les potencialitats cognoscitives, comunicatives i creadores, d’aquest sector poblacional, a través de l’acció sociocultural, amb una amplia base participativa.
Els serveis culturals oferts, no han de ser un catàleg d’opcions, escollides a priori per especialistes culturals, que a més a més del diagnòstic, ha de precedir a l’estudi gerontològic.
D’aquesta manera, la selecció de tècniques, activitats i ofertes, ha de contribuir a la satisfacció de necessitats culturals i l’estimulació de noves expectatives. Ha de partir aquesta
animació sociocultural, del context on es desenvolupen els sèniors, per aquest motiu la
Gerocultura adquireix una importància cabdal.
Per afrontar aquesta problemàtica, cal dividir-la en tres aspectes:
1.- L’acció gerocultural espontània, executada i creada pels propis sèniors.
2.- Els serveis culturals dissenyats, per satisfer gustos i preferències, per personal especialitzat.
3.- Les accions geroculturals terapèutiques.
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D’aquests tres aspectes cal analitzar el primer d’ells. Les accions geroculturals executades i creades pels sèniors.
La participació activa i el protagonisme, són les condicions essencials d’aquest grup que
es posen en joc.
La realització d’activitats recreatives i culturals, com una forma de socialització i utilització
del temps lliure, la qual cosa afavoreix l’ocupació d’aptituds i talents desenvolupats o descoberts, en aquesta etapa de la vida.
La creació de grups de ball, literaris, musicals, plàstics, teatrals o la simple agrupació en
clubs d’afició, en general, són la resultant d’un fenomen espontani i un desig exprés de
sentir-se capaç i responsable de la pròpia distracció i protagonisme.
En general, no es requereixen d’especialistes ja que les manifestacions són, es podria,
dir, d’autoconsum dins del grup d’amics o membres del Consell Senior, on apareixen promotors espontanis, els quals funcionen com a líders del grup, i altres com antics professionals relacionats amb la pròpia activitat.
En ocasions, especialistes descobreixen valors i comencen un procés d’assessorament.
És a partir d’aquest moment en què ha d’aparèixer un procés d’apropiació, de coneixement gerontològic, per ser efectiva la tasca, de manera que la comunicació i orientació sigui un intercanvi, on es preservi l’autonomia dels sèniors, el respecte i la professionalitat.
L’orientació i l’ajuda han de servir per harmonitzar i no per córrer el risc de la imposició o
la qualificació d’incapacitat, que de vegades acompanya aquesta acció, sense caure en
extrems, ja que s’ha trobat una tendència a la manipulació, on es posa en ridícul als sèniors al crear-lis expectatives incertes sobre la seva realització i talent.
Falsos conceptes com el paternalisme excessiu, la manca d’exigència i sinceritat fan
d’aquesta acció, fallits projectes, que revestits d’un matís de "ajuda i valoració ", estimulen
actituds poc edificants per als sèniors, les quals lluny de donar-lis vàlua als sèniors, els
posen en ridícul o en situacions incòmodes.
La participació dels individus en la vida cultural comunitària, sempre que respongui al gust
estètic, la qualitat i el respecte, potència qualitats artístiques i mostra el resultat d’un esforç ben orientat.
D’aquesta manera constitueix un element valuós de la acció sociocultural, on el protagonista se sent reconegut i valora la seva inserció social.
Traduït al català des de:
http://www.arquidiocesisdelahabana.org/contens/publica/nosotras/nos%203-2014/PDF/1213,%20la%20gerocultura.pdf
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