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Editorial

Estem	en	 un	moment	 difícil	 en	 el	 qual	molts	 de	 no-
saltres	hem	passat	per	desconcert	i	incertesa	a	estar	
contenint	i	lluitant	amb	un	virus	desconegut.

Tots	hem	patit	en	l’àmbit	emocional,	personal	i	profes-
sional,	hem	perdut	éssers	estimats	o	coneguts,	hem	
tingut	por,	ràbia,	ira,	empipament	i	mil	coses	inexplica-
bles	pel	nostre	cap.	

Hem	dut	a	terme	tasques	que	no	eren	de	les	nostres	
competències,	hem	donat	calma	a	 les	persones	que	
atenem,	hem	estat	els	primers	a	oferir-nos	per	ajudar	
tothom,	encara	que	malauradament	també	hem	tingut	
companys	que	han	patit	ERTOs.	
Enguany	encara	no	hem	pogut	veure’ns	en	l’Assemblea	
General,	no	hem	pogut	aprovar	els	pressupostos,	però	
com	bé	 sabeu	 aquesta	 Junta	 continua	 apostant	 per	
la	unió	i	la	suma	de	cadascun	de	nosaltres	perquè	la	
nostra	professió	sigui	visible	i	pugui	créixer	més	i	més.	
Continuem	 creient	 en	 el	 treball	 en	 equip	 i	 per	 poder	
construir	 entre	 tots.	 Ara	 ens	 toca	 justament	 això,	
allò	mateix	 per	 què	 la	 Junta	 ha	 apostat	 des	 que	 va	
començar.	

Ara	 més	 que	 mai	 necessitem	 construir	 i	 visualit-
zar-nos,	 estem	 en	 el	 moment	 de	 la	 rehabilitació	
post-Covid,	nombroses	seqüeles	queden	en	les	per-
sones	que	l’han	patit	i	el	terapeuta	ocupacional	és	un	
dels	professionals	més	ben	preparats	per	a	això;	així	
ho	estem	explicant	a	l’Administració,	nosaltres	ho	sa-
bem	i	ells	també.	
Catalunya	ha	estat	una	de	les	comunitats	autònomes	
més	castigades	per	aquesta	pandèmia,	ara	ens	 toca	
ser	 pioners	 en	 aquesta	 tasca	 de	 la	 rehabilitació.	 La	
Junta	s’encarregarà	de	fer-ho	visible	en	tot	el	que	pu-
gui,	però	ens	toca	a	tots	creure’ns-ho	i	donar-nos	su-
port	per	sumar.	
Necessitem	 fer	 visibles	 totes	 aquelles	 intervencions	
que	duem	a	terme	en	els	nostres	llocs	de	treball,	que	
aquests	 llocs	 quedin	 impregnats	 de	 l’essència	 de	 la	
teràpia	ocupacional,	tan	humana	i	sempre	beneficiant	
els	altres,	les	persones	que	creuen	en	nosaltres.	
Tota	 intervenció	que	 fem	és	una	oportunitat	 que	els	
oferim	a	elles	per	a	millorar	la	seva	qualitat	de	vida.	Per	
tot	això,	no	desespereu	si	penseu	que	no	esteu	en	un	
lloc	de	treball	desitjat,	perquè	sempre	en	sortirà	algú	
beneficiat.
Creieu	 en	 vosaltres,	 és	 hora	 de	 reconstruir	 i	
visualitzar-nos.

La junta de Govern Maig 2020

Estimades col·legiades i col·legiats:
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El	 passat	 27 de gener del 2020,	 la	 secretària	 del	
COTOC,	 acompanyada	 dels	 col·legiats	 pertinents	
al	 Grup d’Especialització en Salut Mental,	 Sergio	
Guzmán	 i	 Montserrat	 Toribio,	 es	 va	 reunir	 amb	
Cristina	 Casajuana	 i	 Alicia	 Roser	 de	 l’Agència de 
Sanitat Pública i	amb	Jordina Capella, coordinadora 
del Programa de Prescripció Social de Catalunya	
per	acordar	un	full	de	ruta.

El passat 8 de febrer	el degà i la secretària del COTOC	
van	assistir	a	Madrid	a	l’Asamblea	del	Consejo	General	
de	Colegios	de	Terapia	Ocupacional.

El	 13 de març a	 les	 18  h	 estava	 prevista	 la	
presentació	 dels	 documents	 tècnics	 de	 teràpia	
ocupacional	 “Document tècnic de salut mental i 
teràpia ocupacional” i “Consultoria i prescripció 
ocupacional”,	 conjuntament	 amb	 l’Ajuntament	 de	
Terrassa.	 Malauradament,	 a	 causa	 de	 la	 pandèmia	
provocada	per la Covid-19 es va haver d’ajornar	fins	
que	es	puguin	celebrar	actes	públics.
El	 16 de març la	 Junta	 de	 Govern	 es	 va	 adherir	 a	
la	 sol·licitud	 feta	 pel	 Consejo	 General	 de	 Colegios	
de	 Terapia	 Ocupacional	 al	 Ministerio	 de	 Sanidad,	
Consumo	 y	 Bienestar	 Social	 amb	 referència	 a	 la	
prescindibilitat	de	la	nostra	disciplina	en	alguns	àmbits	
en	 què	 intervenim	 els	 terapeutes	 ocupacionals,	 tot	 i	
que	sabem	que	en	aquests	moments	som	una	de	les	
disciplines	 sanitàries	 que	 podem	 aportar	 en	 aquest	
estat	d’alarma	i	així	ho	treballarem	conjuntament	amb	
el	nostre	Departament	de	Salut.

 
El	 20 de març	 des	 del	 COTOC,	 atesa	 la	 tessitura	
actual	 que	 vivíem,	 vam	 liderar	 una	 iniciativa	 per	
crear	 una	 xarxa	 de  voluntariat  de	 TO	 per	 posar-la	 a	
disposició	de	la	comunitat	i	de	les	empreses	que	així	
ho	 requereixin.	Finalment,	 la	nostra	 idea	va	ser	crear	
una	borsa	de	professionals	col·legiats	i	estudiants	de	
teràpia	ocupacional	per	poder-la	posar	a	disposició	del	
Departament	de	Salut.

D’altra	banda,	vam	fer	un	recull de consells, estratègies 
i idees mitjançant vídeos, infografies i imatges	que 
estan penjades a les nostres xarxes socials,	per	 tal	
de	poder	ajudar	les persones	que	estan	confinades	a	
les	seves	llars.

Notícies  del COTOC
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S’han	dut	a	terme	tres	infografies:
•	 Infografia	realitzada	pel	Grup	d’Especialització	en	
Gent	Gran

•	 Infografia	realitzada	pel	Grup	d’Especialització	en	
Salut	Mental

•	 Infografia	realitzada	pel	Grup	d’Especialització	en	
Infància

El	26 de març	del	2020	 la	Junta	de	Govern	del	Con-
sejo General de Colegios de Terapia Ocupacional	co-
munica	a	tots	els	professionals	de	l’Estat	que	som	un	
dels	perfils	assistencials	idonis	per	poder	cobrir	totes	
les	necessitats	que	estan	sorgint	en	aquest	moment	a	
causa	de	la	pandèmia. 
 
El passat 11 d’abril,	 la	 Junta	 de	 Govern	 del	 Col·legi	
Oficial	 de	 Terapeutes	 Ocupacionals	 de	 Catalunya	
(COTOC) es va adherir al manifest	conjunt	“Sortir de 
la crisi amb noves perspectives de futur”	de	diferents	
entitats	 catalanes	 per	 fomentar	 la	 construcció	

d’aliances	en	aquests	moments	difícils. 
El	dia 15 d’abril,	va	tenir	lloc	la	xerrada	“Intervenció de 
teràpia ocupacional en Unitat de Cures Intensives”	
per	la	col·legiada	Georgina Martínez	a	través	d’Insta-
gram	i	YouTube.	

El	20 d’abril	la	Intercol·legial	reclama	al	Govern	de	Ca-
talunya	un	pla	d’ajuts	per	als	professionals	autònoms	i	
mutualistes	per	compensar	els	efectes	de	la	Covid-19. 
 
El	passat	22 d’abril,	es	dur	a	terme	una	altra	xerrada,	
“El paper de la impressió 3D durant l’emergència de 
la Covid-19”,	a	càrrec	del	vocal de Formació Contínua, 
Néstor Aparicio,	a	través	d’Instagram	i	YouTube.

El	23 d’abril	 es	 comunica	 públicament	 que,	degut a 
l’estat d’alarma	en	el	qual	es	troba	el	nostre	país	pro-
vocat	per la Covid-19,	aquest	any	les V Jornades del 
COTOC queden suspeses,	 d’acord	amb	 les	mesures	
establertes	pel	govern	de	l’Estat.
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	El	29	d’abril,	xerrada	“Convivència conjunta pel confi-
nament”,	per	la	col·legiada Patrícia Cendrós a	través	
d’Instagram	i	YouTube.

El	 6	 de	 maig,	 xerrada	 “Infància confinada”	 per	 la	
col·legiada	 i	col·laboradora del Grup d’Especialitza-
ció d’Infància, Alicia Sánchez,	a	través	d’Instagram	i	
YouTube

El	 13	 de	 maig,	 xerrada	 “Aprenent de les experièn-
cies en hospitalització intermèdia post-Covid”	 per	
la	 col·legiada Anna Monsó	 a	 través	 d’Instagram	 i	
YouTube.

El	20	de	maig	del	2020,	xerrada	“Supervivents de la 
Covid-19”,	per	dos	usuaris	que	s’han	 recuperat	des-
prés	d’estar	ingressats	a	la	Unitat	de	Cures	Intensives	
a	causa	del	coronavirus.
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 Activitats col·legials

Les comissions del COTOC:
Vols participar activament en gestions realitzades 
des de la Junta del Col·legi?

T’agradaria	col·laborar	amb	les	següents	comissions?
	 »	Comissió	de	Premsa
	 »	Comissió	de	Comunicacions
	 »	Comissió	de	Traduccions
	 »	Comissió	de	Difusió	
	 »	Comissió	de	Competències
	 »	Comissió	Científica	del	COTOC

» PREMSA: Podràs	participar	en	l’elaboració	de	la	re-
vista	del	COTOC,	 fer	entrevistes	a	persones	 relacio-
nades	amb	la	teràpia	ocupacional,	cercar	informació	
rellevant	de	la	disciplina,	redactar	notícies	de	notícies,	
participar	en	el	projecte	de	 la	Biblioteca	del	COTOC,	
entre	altres	activitats!	Hi	ha	lloc	per	a	tu,	t’esperem!
	
» TRADUCCIONS: Ets	una	apassionada	o	amant	dels	
idiomes?	
En	 aquesta	 comissió	 podràs	 col·laborar	 en	 el	man-
teniment	d’una	web	polida	i	bilingüe,	revisar	i	traduir	
textos	en	diferents	idiomes	com	el	català,	el	castellà	
i/o	l’anglès.	Contacta	amb	premsa@cotoc.cat! 

» COMUNICACIONS:	Divulgar	la	teràpia	ocupacional	
per	xarxes	socials	és	una	de	les	millors	maneres	de	
donar-nos	a	conèixer.	T’agradaria	col·laborar	a	donar	
visibilitat	a	la	TO?	
No	dubtis	a	contactar	amb	comunicacions@cotoc.cat
	
» DIFUSIÓ I COMPETÈNCIES: Vols	col·laborar	a	donar	
a	conèixer	el	rol	del	terapeuta	ocupacional	i	el	COTOC?	
T’interessa	defensar	 les	funcions	específiques	de	 la	
professió	i	actuar	en	casos	d’intrusisme	professional?	
Vine	a	formar	part	de	la	Comissió	de	Difusió	i/o	la	de	
Competències	Professionals!	
Contacta	amb	vdifusio@cotoc.cat	y	
competencies@cotoc.cat

» CIENTÍFICA:	Té	la	missió	de	contribuir	al	desenvo-
lupament	científic	de	la	teràpia	ocupacional,	ampliar	
les	 evidències	 científiques	 pròpies	 de	 la	 disciplina	

i	 promoure	 l’esperit	 de	 recerca	 dintre	 de	 la	 nostra	
professió.	
Anima’t,	posa’t	en	contacte	amb	vicedeganat@cotoc.cat

» CODI ÈTIC i DEONTOLÒGIC:	El	Consell	va	ser	creat	
el	30	de	novembre	del	2018.	De	moment,	la	coordina-
ció	del	Consell	correspon	a	la	vocal	de	legislació	i,	per	
tant,	a	la	Junta	de	Govern.
Com	a	funcions	pròpies	de	la	Comissió,	fer	difusió-di-
namització	del	codi,	fer	formació	sobre	el	codi	deon-
tològic,	 valorar	 possibles	 casos	 amb	 conflicte	 ètic	
provinents	de	ciutadans	o	dels	mateixos	col·legiats,	
aplicar	el	codi	deontològic	del	COTOC	als	casos	amb	
conflicte	ètic	i	crear	una	ruta	i	protocol	de	demanda	i	
valoració	de	situacions	que	tinguin	conflicte	ètic.
Contacta	amb	legislacio@cotoc.cat	si	vols	participar!

Les seccions del COTOC:
Vols compartir experiències professionals, engegar 
projectes, participar en la promoció de la teràpia 
ocupacional?
	
» GRUPS D’ESPECIALITZACIÓ I GRUPS 
TERRITORIALS:	

Tens	un	tema	d’interès	específic?	Proposa la creació 
d’un grup d’especialització i	 des	del	COTOC	 farem	
un	 enviament	 a	 totes	 les	 persones	 col·legiades	 per	
cercar	aquelles	que	comparteixen	aquest	interès.
El	Grup de gent gran, el Grup d’especialització en 
productes de suport i adaptació funcional de la llar, 
el Grup d’infància i família	i	el	Grup de salut mental 
ja estan actius.	Si	vols	saber	en	què	estan	treballant	
contacta	 amb	 secretaria@cotoc.cat.	 També	 pots	
contactar	si	vols formar part d’un grup territorial!	

I recorda!

Pel	 fet	 de	 participar	 activament	 formant	 part	 d’una	
comissió	 o	 una	 secció	 disposaràs	 d’un	 certificat 
acreditatatiu i	gaudiràs	d’un	descompte del 5%	en	la	
realització	d’un	curs	organitzat	pel	COTOC.

Pots consultar el funcionament de les comissions i 
els grups d’especialització a la web del COTOC!
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Productes de suport 

Nom: Pany connectat
Fabricant / distribuïdor: Somfy
Producte de suport: domòtica
Descripció tècnica: Es tracta d’un pany connectat que 
s’instal·la a la porta de casa i al activar-lo mitjançant la 
seva pròpia aplicació per a smartphone o tauleta ens 
permet obrir la porta sense utilitzar les claus a través de 
Bluetooth. També es pot obrir la porta a distància sense 
ser-hi a prop a través d’Internet; per fer-ho cal instal·lar 
un repetidor. Aquesta aplicació també permet cedir l’ac-
cés a altres persones de manera temporal o seguint un 
determinat horari i rebre avisos a l’smartphone quan algú 
entra o surt de casa. L’accés a casa també es pot fer 
mitjançant una polsera o una targeta de proximitat. En 
aquest cas, cal instal·lar un lector per a aquests disposi-
tius. Malgrat instal·lar el pany connectat, es pot continuar 
utilitzant les claus per obrir i tancar la porta normalment. 
Aquest producte resulta molt interessant per a persones 
que tenen dificultats per manipular les claus per obrir i 
tancar la porta de casa per falta de força, de coordina-
ció motora, falta de mobilitat, etc. Com a inconvenient, 
cal tenir present que per poder instal·lar-lo, la porta i el 
bombí han de complir una sèrie de característiques, per 
tant, no és compatible amb totes les portes. Hi ha altres 
empreses de domòtica que comercialitzen productes 
similars a aquest amb les mateixes funcions, com per 
exemple, Buo Home, que comercialitza i instal·la el pany 
connectat Danalock.
Més informació: 
https://shop.somfy.es/pack-inicial-de-cerradura-conecta-
da-smart-lock.html;	https://www.buohome.com/;	https://
danalock.com/products/danalock-v3-smart-lock/

Pany connectat

Nom: Rolly i Cono
Fabricant / distribuïdor: Sigvaris - Sanidis
Producte de suport: vida diària - vestit
Descripció tècnica:
Es tracta de dos dispositius. La combinació d’aquests 
dos suposa una ajuda per posar i treure tot tipus de pro-
ductes de compressió (mitges, mitjons, mànigues), es-
pecialment per a persones amb poca força a les mans 
o dificultat per moure-les. D’una banda el Rolly, braçalet 
ample d’uns 15 cm, material estriat, resistent, sense là-
tex (segons fitxa tècnica), amb líquid a dins. D’altra ban-
da el Cono, aparell cilíndric amb uns 60 cm de llarg, amb 
una part antilliscant i una base ajustable a la taula o su-
perfície plana. Aquest últim és el suport per posicionar 
la peça de compressió i el Rolly abans de col·locar-ho a 
l’extremitat en qüestió.
Facilita la col·locació de productes de compressió i la 
seva retirada, tot disminuint la dificultat, incomoditat i 
el dolor que pot comportar, i permet reduir el temps en 
dur-ho a terme.
Adequat per a les mateixes persones usuàries, per a per-
sones cuidadores i per al personal sanitari.
Més informació: 
Rolly: 
http://www.sanidisbcn.com/productos/
accesorios/13661/el-rolly
Cono: 
http://www.sanidisbcn.com/productos/
accesorios/13662/el-cono

Rolly i Cono
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Biblioteca

Si esteu interessats en aquest o qualsevol altre exemplar de la biblioteca, podeu contactar
directament amb la seu a info@cotoc.cat

La Biblioteca del COTOC segueix creixent!
Us	recordem	que	ja	podeu	consultar	i	agafar	en	préstec	els	llibres	que	desitgeu	en	l’horari	d’atenció	al	col·legiat	
de	la	seu.	Seguim	treballant	perquè	es	posi	en	marxa	el	servei	de	préstec	virtual.	

Novetats bibliogràfiques  
Us	presentem	les	novetats	d’aquest	semestre...

Guia d’intervenció en trastorns del comportament alimentari en 
teràpia ocupacional
Cabañero	Simarro,	Belén;	Escrivá	Sáez,	Verónica
Editorial	Síntesi	S.	a.	*1a	Edició,	2016	

Aquest	 llibre	 teoricopràctic	 aborda	aspectes	 clínics,	 socials,	 cul-
turals,	familiars	i	ocupacionals	de	les	persones	amb	trastorns	del	
comportament	alimentari	(TCA),	amb	la	finalitat	de	desenvolupar	
millors	estratègies	terapèutiques.	S’exposa	una	revisió	actualitza-
da	de	 les	diferents	eines	d’avaluació,	així	com	els	aspectes	clau	
per	a	la	planificació	i	el	disseny	de	la	intervenció,	il·lustrats	amb	un	
cas	clínic.	Finalment,	es	detallen	els	programes	específics	d’inter-
venció	en	teràpia	ocupacional	com	a	referència	per	a	la	pràctica.

Activitats artístiques i creatives en Teràpia Ocupacional
Hernández	Merino,	Ana	Maria;	Montero-Ríos	Gil,	María
Editorial	Síntesi	S.	a.	1a	Edició,	2016

En	la	primera	part	d’aquesta	obra	s’aprofundeix	en	els	conceptes	
de	 salut,	 joc	 i	 ocupació,	 enquadra,	 teràpia	 ocupacional	 i	 artterà-
pia,	per	a	comprendre	el	lloc	i	el	sentit	de	les	activitats	artístiques	i	
creatives	en	el	marc	de	la	teràpia	ocupacional.	I,	en	la	segona	part,	
s’expliquen	de	manera	reflexiva	les	particularitats	físiques	i	senso-
rials	dels	diferents	llenguatges	artístics,	amb	detallades	propostes	
pràctiques,	per	a	comprendre	quins	reptes	i	oportunitats	troben	les	
persones	durant	el	procés	creatiu.	El	desenvolupament	de	la	crea-
tivitat	 és	 un	 component	 fonamental	 de	 la	 salut	 de	 les	 persones,	
per	 la	qual	 cosa	els	 llenguatges	artístics	apareixen	com	a	ponts	
d’accés	i	mediadors	de	la	comunicació.

	



| BIBLIOTECA10

PROTOCOL DE PRÉSTEC

NOVA identificació de la persona col·legiada 
Ja no caldrà portar el carnet de col·legiat a sobre 
per utilitzar aquells serveis que ofereix la Bibliote-
ca: consulta, préstecs, connexió a la wifi de la seu, 
etcètera. La persona col·legiada es podrà identifi-
car amb el número de col·legiat i el certificat de 
col·legiació o el DNI. 
Estem treballant per a que el carnet sigui digita-
litzat! 

Com es pot consultar, quins exemplars hi ha dis-
ponibles i com es poden demanar en préstec?

• Presencialment, durant l’horari d’atenció a la 
seu.

• Via telefònica durant l’horari d’atenció telefò-
nica al telèfon: 930085678. 

• Podeu consultar l’enllaç: 
http://www.cotoc.cat/contactar.

Els estudiants de Grau de Teràpia Ocupacional te-
nen permesa la consulta de llibres a la Biblioteca 
presentant el carnet d’universitari. Tenen exclòs el 
servei de préstec.

Quants documents es poden tenir en préstec i du-
rant quants dies?
Nombre de documents: es podran tenir en préstec 
un nombre màxim de 5 documents alhora.
Dies de préstec: el préstec té una durada de 30 dies, 
amb possibilitat de renovació mitjançant qualsevol 
de les vies de préstec.  

Quins documents no es poden treure en préstec?
Els documents que pertanyen a la secció del fons 
documental es poden consultar a la seu però no 
estan disponibles per a préstec.
Reserves 
Es poden reservar 3 documents que estiguin pres-
tats. Si passen 15 dies des que el document s’ha 
retornat, la reserva s’anul·la automàticament.

Renovacions
Es pot renovar un document 2 vegades si no ha 
estat reservat per un altre usuari o no s’ha excedit 
en el termini de retorn. Passades les dues renova-
cions, haurà de passar un mínim de 3 mesos per 
tornar-lo a demanar en préstec.
La renovació s’ha de realitzar abans que s’exhau-
reixi el termini de préstec.
Es pot fer a través de qualsevol de les vies de préstec.
 
Quines són les sancions per no retornar documents 
a temps o perdre’ls?

• Per cada dia de retard i per cada document s’acu-
mula 1 punt de demèrit. Per cada 50 punts acu-
mulats, es restarà exclòs del servei de préstec 
durant 15 dies.

• Si es perd o danya un dels documents, se n’haurà 
de comprar un nou exemplar en un termini de 
30 dies. En cas contrari, es carregarà l’import 
al proper cobrament de la quota de col·legiat.
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Entrevista Àfrica 
Runsó i Berta Serrat
Berta Serrat Esquerda. Terapeuta ocupacional des de 
fa 5 anys, fa dos anys i mig que es troba desenvolu-
pant la figura del terapeuta ocupacional en l’àmbit de 
salut mental en context penitenciari. Gràcies a la rea-
lització del treball final de grau en context comunitari 
amb persones privades de llibertat va poder conèixer 
el centre on treballa en l’actualitat, el centre peniten-
ciari Brians 1 (dones i homes) i Brians 2 (homes).

1) Quin significat professional i 
personal té per vosaltres treballar 
en l’àmbit penitenciari?

Per	 nosaltres,	 embarcar-nos	 en	 el	
rol	 del	 terapeuta	 ocupacional	 dins	
l’àmbit	de	 la	 salut	mental	peniten-
ciària	ha	estat	 i	és	un	repte.	D’una	
banda,	donar	a	conèixer	 la	profes-
sió	 en	 l’àmbit	 penitenciari	 i	 vetllar	
per	l’ús	més	beneficiós	de	les	nos-
tres	funcions;	de	l’altra,	fer	encabir	
la	 professió	 dins	 d’una	 institució	
multidisciplinària	 organitzada	 en	
professionals,	 tasques	 i	 persones	
usuàries.	Tanmateix,	la	visió	prèvia	
que	teníem	era	la	de	tenir	la	possi-
bilitat	 del	 treball	 des	 de	 la	 teràpia	

ocupacional	 en	 les	 situacions	 de	
privació	 ocupacional	 i	 alienació	
ocupacional.	 Aquestes	 expecta-
tives	 prèvies	 ens	 despertaven	 in-
quietud	 i	 eren	 un	 desafiament	 en	
l’acompanyament	 a	 les	 persones	
en	una	situació	tan	complexa	cap	a	
l’autonomia,	així	com	en	la	recerca	
d’activitats	significatives	i	la	gestió	
del	temps.	
En	 aquest	 context	 són	moltes	 les	
hores	 que	 un	 disposa	 de	 “temps	
lliure”	 i,	 per	 tant,	 de	 temps	 sense	
responsabilitats,	 evasió	 i	 “gaudi”.	
Possiblement	 la	visió	alienant	prò-
pia	 del	 sistema,	 i	 també	 predo-
minant	 en	 la	 societat	 capitalista	
actual,	 hi	 té	 un	 paper	 important.	

A	 nivell	 personal	 (Àfrica),	 afegeixo	
que	a	4t	de	grau	vaig	fer	un	treball	
sobre	 l’àmbit	 penitenciari	 i	 des	 de	
llavors	 va	 quedar	 en	mi	 una	 espi-
neta	 clavada	 de	 curiositat	 sobre	
l’àmbit.	

2) Creieu que és un context en què 
qualsevol professional pot arribar 
a ser influenciat pels seus prejudi-
cis en la pràctica diària?

Creiem	que,	d’acord	amb	el	rol	que	
tenim	 com	 a	 professionals,	 cal	
treballar	 amb	 la	 persona,	 l’entorn	
i	 l’ocupació,	no	és	 la	nostra	 funció	
treballar	amb	el	delicte	ni	el	 judici.	
Tot	i	així,	en	algunes	ocasions	ens	

Àfrica Runsó Guilera. Terapeuta ocupacional i ha cursat un màster en Salut Mental Comunitària (UB, 2018-
2019). Des que va acabar el grau de TO l’any 2017, sabia que volia dedicar-se a l’àmbit de la salut mental i/o 
exclusió social per l’experiència i contacte previ. Va explorar diferents serveis de salut mental (unitat de suba-
guts i gestió de casos) i servei d’atenció domiciliària. El novembre del mateix any, va iniciar la figura de TO al 
centre penitenciari Quatre Camins.

Compartint coneixement
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resulta	 beneficiós	 saber	 el	 delicte	
per	 tal	de	completar	 i	comprendre	
la	història	de	vida	i	la	malaltia	de	la	
persona	i,	d’aquesta	manera,	poder	
crear	 un	 nou	 projecte	 de	 vida.	 La	
nostra	pràctica	professional	no	es	
troba	 influenciada	 pels	 prejudicis	
amb	 relació	 al	 delicte	 que	 la	 per-
sona	hagi	comès,	 ja	que	 la	nostra	
feina	 comporta	 una	 perspectiva	
basada	en	els	projectes	de	vida	de	
la	 persona	 i	 el	 seu	 acompliment	
ocupacional.	
En	 l’àmbit	 penitenciari	 es	 troben	
majoritàriament	 persones	 en	 con-
dicions	 de	 pobresa	 i	 exclusió	 so-
cial.	 Aquests	 són	 els	 col·lectius	
més	estigmatitzats	en	general	i,	per	
tant,	aquí	dintre	encara	més.	D’una	
banda,	considerem	que	cal	norma-
litzar	la	vida	que	duen	mentre	con-
viuen	als	centres	penitenciaris	i,	de	
l’altra,	apropar	i	donar	a	conèixer	a	
la	 societat	 els	 seus	hàbits	 i	 rutina	

diària.	 No	 obstant,	 es	 tracta	 d’un	
context	tancat	del	qual	la	població	
té	escàs	accés	a	la	informació.	Les	
sèries	 i	 pel·lícules	 donen	 visibilitat	
a	 aquest	 col·lectiu	 amb	 el	 hàndi-
cap	que	potencien	els	estereotips	o	
prejudicis	atesa	la	poca	oportunitat	
de	contrastar	la	informació.

3) Quines dificultats, limitacions 
i/o riscos us heu pogut trobar en 
la pràctica diària en el medi peni-
tenciari, i per què? Hi influeix el 
gènere de la persona?

L’objectiu	general	de	la	institució	és	
la	seguretat	i	el	control	a	través	de	
normes	i	horaris	dins	d’un	sistema	
rígid,	jerarquitzat	i	complex.	Aquest	
sistema	dificulta	el	treball	de	l’ocu-
pació	 en	 un	 context	 particular	 i	
allunyat	de	poder	semblar	un	esce-
nari	quotidià.	
Pel	que	fa	al	servei	de	salut	mental,	

en	 l’àmbit	penitenciari	depèn	de	 la	
sinergia	 entre	 el	 Departament	 de	
Sanitat	 i	 el	 Departament	 de	 Justí-
cia	de	 la	Generalitat	de	Catalunya,	
que	és	on	es	defineixen	les	compe-
tències	professionals	de	cada	sec-
tor.	Així	doncs,	es	dona	la	presump-
ció	de	coordinació	i	treball	en	equip	
multidisciplinari	 entre	 els	 equips	
de	 tractament	 de	 justícia,	 serveis	
mèdics	i	equip	de	salut	mental.	A	la	
pràctica,	resulta	difícil	plantejar	no-
vetats	i/o	intervencions	a	causa	del	
complicat	engranatge	professional	
(planificació,	 coordinació,	 autorit-
zacions,	etc.)	del	qual	depenen	les	
persones	 usuàries.	 També	 cal	 re-
marcar	la	dificultat	a	fer	ús	d’espais	
adequats	per	a	les	intervencions.	
Ens	 resulta	 rellevant	 que,	 a	 grans	
trets,	 la	 majoria	 del	 personal	 fun-
cionari,	 és	 a	 dir,	 les	 persones	 que	
exerceixen	 les	 funcions	de	control	
i	 seguretat,	 siguin	 del	 sexe	 mas-

en cap 
ocasió ens hem 
sentit en una 

situació de perill 
i/o risc
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culí,	mentre	que	 les	dones	s’enca-
rreguen	 de	 tasques	 burocràtiques	
i/o	 administratives	 (contacte	 amb	
el	 jutjat	 de	 guàrdia,	 sol·licitud	 de	
permisos,	 tràmits	 juridicopenals).	
D’altra	 banda,	 els	 equips	 de	 trac-
tament	 estan	 formats	majoritària-
ment	 per	 dones	 i	 els	 homes	 els	
trobem	en	funcions	de	coordinació	
i/o	direcció.	
A	 nosaltres,	 pel	 fet	 de	 ser	 dues	
noies	joves,	en	ocasions	ens	recor-
den	la	indicació	del	perill	o	risc	que	
suposa	 dur	 a	 terme	 el	 tipus	 d’in-
tervenció	 en	 el	 context	 que	 plan-
tegem,	 per	 exemple	 les	 AVD	 a	 la	
cel·la.	També	la	possible	afinitat	de	
les	persones	que	atenem	per	mo-
tiu	d’edat	i	gènere	i	no	per	la	relació	
terapèutica.	 Considerem	 rellevant	
ressaltar	la	importància	de	l’ús	del	
self	 i	 el	 vincle	 amb	 la	 persona,	 ja	
que	 en	 cap	 ocasió	 ens	 hem	 sen-
tit	en	una	situació	de	perill	 i/o	risc	
en	 quasi	 tres	 anys	 que	 hem	estat	
desenvolupant	 les	 funcions	 de	 te-
rapeutes	ocupacionals.

4) Compartiu les vostres interven-
cions diàries amb altres discipli-
nes? En cas afirmatiu, a diferència 
de la teràpia ocupacional, en què 
focalitzen les seves intervencions 
o quines àrees aborden?

Com	hem	comentat	 anteriorment,	
la	 intervenció	 en	 les	 persones	 pri-
vades	 de	 llibertat	 és	 multidisci-

plinària,	de	manera	que,	de	manera	
directa	 o	 indirecta,	 treballem	 els	
tres	sectors	conjuntament	(justícia,	
serveis	mèdics	i	salut	mental).	
Pel	que	 fa	a	 la	 justícia,	 el	 sistema	
penitenciari,	 a	 més	 de	 garantir	 el	
compliment	 de	 les	 penes	 privati-
ves	 de	 llibertat,	 té	 com	 a	 finalitat	
primordial	 la	 inserció	 sociolaboral	
i	 la	 rehabilitació	 dels	 interns.	 Els	
equips	de	tractament	formats	mul-
tidisciplinàriament	 per	 psicologia,	
juristes,	 educació	 social	 i	 treball	
social	duen	a	terme	els	programes	
de	 rehabilitació	 del	 delicte,	 forma-
ció	 acadèmica	 i	 orientació	profes-
sional	i/o	ocupacional	que	recullen	
en	 un	 Programa	 Individualitzat	 de	
Treball	 (PIT).	 Des	 del	 nostre	 punt	
de	vista,	seria	molt	interessant	que	
la	figura	del	terapeuta	ocupacional	
estigués	present	en	aquests	equips	
desenvolupant	les	tasques	relacio-
nades	amb	orientació	professional	
i/o	ocupacional.
Així	doncs,	la	presó	no	s’ha	de	con-
fondre	amb	la	simple	privació	de	lli-
bertat.	És	diferent	segons	es	tracti	
d’un	acusat	o	d’un	condemnat.	Els	
preventius	 són	 aquelles	 persones	
que	 estan	 a	 l’espera	 de	 judici.	 Els	
centres	 penitenciaris	 de	 persones	
penades	 agrupen	 totes	 aquelles	
persones	a	qui	 ja	se’ls	ha	 imposat	
una	condemna,	i	arribat	un	punt	de	
compliment	de	la	pena,	les	agrupen	
per	tipologia	de	delicte	comès.	Pel	
que	fa	a	les	dones,	als	centres	pe-

nitenciaris	es	troben	en	mòduls	se-
parats,	tant	si	estan	en	situació	de	
preventiva	com	de	penada.	
Referent	 als	 serveis	 mèdics,	 la	
coordinació	és	 freqüent,	 ja	que	es	
realitza	seguiment	dels	casos	que	
presenten	alguna	patologia	somàti-
ca.	Finalment,	l’equip	de	salut	men-
tal	 compartim	 intervencions	 amb	
infermeria,	 psicologia	 i	 psiquiatria.	
Quant	a	 infermeria,	aquets	profes-
sionals	 s’encarreguen	 del	 segui-
ment	en	l’adherència	al	tractament,	
consciència	 de	 malaltia,	 benestar	
global,	 hàbits	 de	 vida	 saludables,	
etc.	En	el	cas	de	psicologia,	fan	un	
seguiment	 en	 l’àmbit	 emocional	
de	 la	persona,	 treball	d’estratègies	
personals	 per	 abordar	 dificultats,	
treballen	 amb	 les	 històries	 i	 fets	
de	vida,	etc.	Per	acabar,	psiquiatria	
són	els	professionals	que	diagnos-
tiquen,	 creen	 una	 pauta	 de	 medi-
cació	 adequada	 a	 la	 patologia	 i	 a	
la	persona	i	fan	un	seguiment	dels	
símptomes	 i	 l’estat	 general	 de	 la	
persona.	
L’atenció	ambulatòria	de	les	perso-
nes	amb	patologia	mental	 i	addic-
cions	que	s’ubiquen	en	els	mòduls	
residencials	 dels	 centres	 peniten-
ciaris	 Brians	 1,	 2	 i	 Quatre	Camins	
es	basa	en	un	model	d’atenció	 in-
tegral	centrat	en	la	persona	(no	en	
el	 recurs),	 orientat	 per	 aconseguir	
la	 màxima	 “recuperació”	 possible.	
D’aquesta	manera	es	constitueix	el	
Programa	de	Suport	i	col·laboració	
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entre	 els	 equips	 de	 Salut	 Mental	
Penitenciària	i	de	l’Atenció	Primària	
Penitenciària	(PSP).	

5) Sota quins programes o inter-
vencions actueu?

Tal	com	hem	esmentat,	el	Progra-
ma	 de	 Suport	 a	 la	 Primària	 (PSP)	
s’entén	com	un	mitjà	per	a	la	reha-
bilitació	 psicosocial	 i	 no	 com	 una	
finalitat	en	ella	mateixa.	Es	priorit-
za	 que	 les	 persones	 s’incorporin	
en	 les	 activitats	 i	 programes	 que	
ofereixen	els	centres	penitenciaris.	
El	 PSP	 treballa	 en	 la	 “comunitat”,	
entenent	 aquesta	 com	 el	 centre	
penitenciari.	 El	 programa	 depèn	
de	Salut	Mental	però	els	professio-
nals	d’aquest	vetllen	per	l’adaptació	
d’aquestes	persones	en	l’àmbit	pe-
nitenciari	 “ordinari”.	Com	un	 infant	
amb	 necessitats	 especials	 acom-
panyat	per	un	professional	en	una	
escola	ordinària.
La	nostra	 intervenció	 resulta	hete-
rogènia,	no	disposem	d’un	progra-
ma	 global	 d’intervenció,	 sinó	 que	
treballem	des	de	les	necessitats	in-
dividuals	(reeducació	d’AVD,	gestió	
del	 temps,	gestió	financera,	 identi-
ficació	 d’interessos,	 reidentificació	
de	 rols/hàbits	 i	 rutines,	creació	de	
projecte	 de	 vida,	 preparació	 per	 a	
l’externació,	 etc.)	 i	 posant	 èmfasi	
especialment	en	l’ús	terapèutic	del	
self	en	el	vincle	i/	o	relació	terapèu-
tica,	així	com	per	enquadrar	la	inter-

venció	de	manera	coherent,	segura	
i	delimitada.
Habitualment	els	espais	de	 treball	
són	 en	 alguna	 sala	 dels	 diferents	
mòduls	 ordinaris	 on	 es	 troben	 les	
persones	 que	 anem	 a	 visitar.	 La	
majoria	 de	 vegades	 la	 intervenció	
és	 individual,	atès	que	ens	trobem	
amb	nombroses	dificultats	a	l’hora	
d’organitzar	 i	 coordinar	 interven-
cions	grupals.	En	ocasions	es	rea-
litzen	 sortides	 programades	 d’oci,	
culturals,	 per	 realitzar	 tràmits,	 per	
conèixer	el	 centre	de	salut	mental	
del	 seu	 barri,	 etc.	 Aquestes	 sorti-
des	es	duen	a	terme	conjuntament	
amb	 l’equip	 de	 justícia,	 l’intern	 i	
algun	 membre	 del	 equip	 de	 salut	
mental	PSP.	
Enquadrem	 la	 teràpia	ocupacional	
en	el	model	de	rehabilitació	comu-
nitària,	 ja	 que	 comprenem	 i	 ens	
plantegem	la	salut	com	el	 resultat	
d’equitat	 i	 oportunitat	 social,	 bus-
cant	que	les	persones	puguin	des-
envolupar	 el	 seu	màxim	 potencial	
(oportunitat	d’implicació	en	ocupa-
cions	significatives	i	saludables)	in-
dependentment	de	la	seva	posició	i	
circumstàncies	determinades	pels	
factors	 socials.	 La	 intervenció	 de	
teràpia	ocupacional	 es	 fonamenta	
a	partir	del	Marc	de	Treball	per	a	la	
Pràctica	 de	 Teràpia	 Ocupacional,	
que	engloba	el	concepte	que	fa	re-
ferència	 a	 la	 relació	 positiva	 entre	
l’ocupació,	la	salut	i	la	importància	
de	la	identitat	ocupacional	per	una	

vida	 sana,	 productiva	 i	 satisfac-
tòria.	I	s’estructura	a	partir	del	Mo-
del	 d’Ocupació	 Humana	 (MOHO),	
que	preveu	 tres	pilars	bàsics	 (per-
sona,	ocupació	i	entorn)	i	valora	la	
interacció	 d’aquests	 tres	 com	 un	
tot	per	a	l’equilibri	ocupacional.
La	meta	principal	de	la	nostra	fun-
ció	és	abordar	 la	disfunció	ocupa-
cional	 i	 l’alienació	 ocupacional,	 ja	
que	la	persona	presenta	dificultats	
per	 escollir,	 organitzar	 o	 realitzar	
ocupacions	 que	 li	 proporcionen	
una	 qualitat	 de	 vida	 no	 satisfac-
tòria.	 De	 manera	 que	 realitzar	
ocupacions	 significatives	 diària-
ment	 és	 central	 per	 a	 la	 identitat	
i	 la	 percepció	 de	 competència.	 A	
més,	redueix	la	institucionalització,	
millora	 l’autoeficàcia	 percebuda	 i	
impacta	indirectament	en	l’habilitat	
per	 viure	 de	manera	 independent.	
Així	doncs,	la	intervenció	de	teràpia	
ocupacional	consisteix	a	orientar	 i	
acompanyar	 les	 persones	 perquè	
desenvolupin	 tot	 el	 seu	 potencial	
mitjançant	 oportunitats	 ocupacio-
nals	i	significatives	des	d’una	pers-
pectiva	 equitativa.	 La	 intervenció	
comporta	 conèixer	 la	 persona,	 la	
seva	història	de	vida	i	crear	un	vin-
cle	terapèutic.	En	un	inici,	també	es	
pregunta	per	 la	seva	rutina	al	cen-
tre	i	quins	són	els	objectius	que	els	
equips	de	justícia	demanen	per	tal	
d’avançar	en	el	procés	 regimental.	
A	 continuació,	 es	 valora	 si	 la	 per-
sona	presenta	dificultats	per	poder	
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assolir	els	objectius	del	seu	progra-
ma	 individualitzat	 de	 tractament	 i	
de	 quina	manera	 es	 pot	 intervenir	
(entorn,	 persona,	 ocupació).	 Tan-
mateix,	es	valora	el	canvi	o	pèrdua	
de	rols,	d’hàbits,	rutines	i	interessos	
i	s’intervé	en	aquells	aspectes	que	
la	persona	troba	significatius.	Final-
ment,	es	duen	a	terme	seguiments	
i	revaloració	d’objectius.	

6) Quins aspectes importants 
s’han de tenir en compte per dis-
senyar programes de teràpia ocu-
pacional per al col·lectiu peniten-
ciari? Hi ha programes específics 
per a tot tipus de delictes?

A	l’hora	de	dissenyar	un	programa	
de	teràpia	ocupacional	en	el	context	
penitenciari	 cal	 tenir	 coneixement	
profund	de	l’entorn,	les	possibilitats	
i	dificultats	que	ens	podem	trobar,	
cercar	oportunitats,	així	com	com-
prendre	la	manca	d’espais,	a	causa	
de	la	multitud	de	disciplines	que	in-
tervenen	en	el	procés	de	la	persona	
i	la	dificultat	de	coordinació	que	fan	
difícil	l’organització	estructurada.	
Nosaltres	 entenem	 que	 presentar	
un	 trastorn	 mental	 greu	 esdevé	
una	 ruptura	 en	 la	 biografia	 de	 les	
persones,	les	ocupacions	significa-
tives	es	veuen	alterades	i	comença	
un	procés	de	pèrdua	de	capacitats,	
habilitats	i	entorns	socials.	En	con-
seqüència,	es	dona	un	desequilibri	
ocupacional	 que	 els	 allunya	 d’allò	

que	són,	volen	i	poden	arribar	a	ser.	
En	 entrar	 en	 l’àmbit	 penitenciari	
s’afegeix	 un	 agreujant,	 anomenat	
alienació	ocupacional,	que	consis-
teix	en	el	fet	que	les	persones	no	po-
den	dur	a	terme	ocupacions	signifi-
catives	atès	que	les	ocupacions	es	
troben	 restringides,	 no	 són	acces-
sibles	o	bé	la	realització	d’aquestes	
és	 alienant	 per	 factors	 externs	 al	
seu	propi	control.	Cal	afegir	que	els	
centres	penitenciaris	es	caracterit-
zen	 per	 ser	 ambients	 hiperconte-
nidors	i,	a	la	vegada,	es	tracta	d’un	
context	repressivocarencial	pel	que	
fa	a	 relacions	socials	 tant	qualita-
tivament	com	quantitativament.	És	
així	 com,	 en	 les	 persones	 que	 es	
troben	 en	 centres	 penitenciaris,	
podem	veure	accelerats	els	meca-
nismes	 d’indefensió	 apresa	 i	 dis-
minuïts	l’acompliment	ocupacional	
autònom	i	l’autodeterminació.
Per	 això,	 un	 dels	 objectius	 princi-
pals	de	 les	diferents	 intervencions	
de	TO	als	centres	penitenciaris	és	
identificar	l’impacte	de	la	no	realit-
zació	 de	 les	 diferents	 ocupacions	
(autocura,	productivitat	 i	oci)	en	el	
seu	dia	a	dia.	A	través	de	les	àrees	
ocupacionals	 de	 l’AOTA	 treballem	
diferents	aspectes	com	ara	 l’auto-
nomia	de	cada	persona,	l’estabilitat	
laboral,	la	independència	econòmi-
ca	i	del	context	familiar,	etc.	És	im-
portant	 treballar	 les	 diferències	 entre	
activitats	d’autocura,	productivitat	i	oci,	
ja	que	la	majoria	d’ells	ho	confonen.	

Pel	 que	 fa	 als	 programes	 relacio-
nats	 amb	 el	 tipus	 de	 delictes,	 els	
duen	a	terme	els	equips	de	tracta-
ment	de	justícia,	i	són	un	requisit	per	
a	l’evolució	en	el	procés	regimental.	
Aquests	 s’organitzen	 d’acord	 amb	
dues	 variables:	 la	 situació	 penal	
processal	 i	 els	 objectius	 del	 pro-
grama.	A	grans	trets,	es	diferencien	
entre	 programa	 de	 conductes	 ad-
dictives,	programa	d’intervenció	en	
conductes	d’agressió	sexual	 i	 pro-
grama	 d’intervenció	 en	 conductes	
de	violència	i	intimidació.

7) Existeix la possibilitat que les 
persones passin per un procés 
d’exploració abans de la partici-
pació en un programa i ocupació 
determinada?

De	manera	 general	 i	 explicat	 ràpi-
dament,	la	participació	en	el	ventall	
d’activitats	 (acadèmiques,	 ocupa-
cionals,	 productives,	 d’oci,	 esporti-
ves)	que	ofereixen	els	centres	peni-
tenciaris	recau	en	un	programa	de	
mèrits	relacionat	amb	l’evolució	pe-
nal-penitenciària	de	cada	intern.	Els	
professionals	de	 justícia	proposen	
aquelles	activitats	que	creuen	que	
a	la	persona	la	beneficiaran,	aques-
ta	hi	ha	de	participar	per	entrar	en	
el	 procés	 d’evolució	 regimental.	
La	persona	mateixa	 també	es	pot	
apuntar	 voluntàriament	 a	 les	 acti-
vitats	que	siguin	del	seu	gust.	Des	
de	 la	 nostra	 perspectiva,	 conside-
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rem	que	la	incorporació	de	teràpia	
ocupacional	 als	 equips	 de	 justícia	
potenciaria	 l’elecció	 autònoma	 de	
la	persona	mateixa	a	 les	activitats	
en	 lloc	 de	 l’elecció	 del	 professio-
nal,	 ja	 que	 es	 canviaria	 el	 focus	
d’atenció	cedint	el	control	sobre	les	
ocupacions	 o	 àrees	 necessàries	
d’execució.
Com	 a	 procés	 d’exploració,	 po-
dríem	 esmentar	 la	 formació	 pro-
fessional	ocupacional	que	disposa	
el	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Rein-
serció	(CIRE).	És	l’empresa	pública,	
adscrita	 al	 Departament	 de	 Justí-
cia,	destinada	a	aconseguir	la	rein-
serció	sociolaboral	de	les	persones	

privades	de	llibertat,	a	través	de	la	
formació	professional	ocupacional	
(manipulació	d’aliments,	ofimàtica,	
etc.)	 lligada	 al	 mercat	 laboral	 i	 el	
treball	 productiu	 (confecció	 tèxtil	
industrial,	muntatges	 i	manipulats,	
impremta	i	arts	gràfiques	i	serralle-
ria)	tant	dins	com	un	cop	fora	dels	
centres	(projecte	Sinergia,	projecte	
Pignatelli,	projecte	Equal).
La	majoria	de	persones	que	visitem	
són	aquelles	que	presenten	dificul-
tats	 per	 iniciar	 i	 participar	 en	 les	
activitats	 que	 se’ls	 han	 proposat,	
el	rol	del	terapeuta	pren	sentit	amb	
relació	 a	 l’exploració	 d’interessos,	
necessitats,	 exploració	 i	 remotiva-

ció	en	l’ocupació	a	través	de	donar	
valor	 a	allò	 significatiu	per	a	 cada	
persona.	 Com	 a	 terapeutes	 ocu-
pacionals,	 procurem	 tenir	 present	
l’acompliment	 ocupacional	 previ	
a	 l’entrada,	 les	 expectatives	 de	 lli-
bertat	i	l’elecció	ocupacional	actual	
condicionada	 per	 la	 dinàmica	 del	
centre	 penitenciari,	 per	 disminuir	
l’impacte	en	el	perfil	ocupacional	 i	
projecte	de	vida	de	cada	persona.
	
8) Es preveu la implementació 
de programes que afavoreixin 
la construcció d’un nou projecte 
de vida en el retorn a la vida en 
llibertat?
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Gran	 part	 de	 les	 persones	 que	
s’atén	 des	 de	 teràpia	 ocupacional	
als	 centres	 penitenciaris	 no	 han	
tingut	 l’oportunitat	 de	 desenvolu-
par	 les	 capacitats	 i	 les	 habilitats	
personals	 per	 poder	 desenvolupar	
un	projecte	de	vida	propi	saludable	
i,	per	tant,	tampoc	han	pogut	gaudir	
d’ocupacions	significatives	que	els	
permetessin	 desenvolupar	 el	 seu	
ésser	 i	 crear	 expectatives	 positi-
ves	d’ells	mateixos.	Les	situacions	
de	pobresa	extrema,	manca	de	re-
cursos	 socials,	 processos	 migra-
toris	 complexos,	 entre	 altres,	 han	
condicionat	 el	 desenvolupament	
d’un	equilibri	ocupacional,	és	a	dir,	
la	 seva	 autonomia	 en	 la	 presa	 de	
decisions	 i	 l’adquisició	 de	 les	 ha-
bilitats	 necessàries	 per	 a	 la	 vida	
adulta.

Mitjançant	 l’oferta	 d’activitats	 del	
Departament	 de	 Justícia	 (educa-
ció,	formació,	 laborals,	oci)	es	pre-
tén	 que	 les	 persones	 aprenguin	 a	
fer	un	ús	del	temps	dedicat	a	elles.	
Els	 programes	 específics	 per	 als	
delictes	pretenen	donar	eines	i	co-
neixements	que	puguin	emprar	un	
cop	 a	 fora.	 Una	 vegada	 aprovat	
el	 programa	 de	 justícia	 i	 després	
d’assolir	 el	 temps	 de	 condemna	
establert	 es	poden	 iniciar	 sortides	
programades	(vinculació	al	CSMA,	
PSI,	 Fundació	 Catalònia,	 recursos	
comunitaris,	 etc.)	 amb	 diferents	
objectius	d’inserció.	Més	endavant	

s’iniciarien	 els	 permisos	 en	què	 la	
persona	comença	a	posar	en	pràc-
tica	 l’aprenentatge	 fet	 i	 emprar	 el	
seu	temps	a	fora	com	ho	necessiti.
	
9) Existeixen àrees que no es po-
den abordar a causa l’entorn?

Quant	a	les	dificultats	en	l’abordat-
ge	de	 les	diferents	àrees,	 val	a	dir	
que	la	institucionalització	ja	resulta	
un	obstacle	en	el	treball	de	diferents	
aspectes	(dutxa,	neteja	de	 la	roba,	
llista	de	la	compra,	cuinar,	gestió	de	
despeses	de	la	llar,	ús	de	transport	
públic,	 participació	 social,	 maneig	
en	la	comunitat,	entre	d’altres)	que	
perden	 significat	 quan	 l’entorn	 no	
és	el	propi.	D’altra	banda,	no	sem-
pre	 és	 possible	 poder	 intervenir	
en	 l’entorn	 on	 s’acompleixen	 les	
ocupacions	(AVD,	treball)	per	qües-
tions	de	seguretat	de	 la	 institució,	
així	com	per	evitar	l’estigmatització	
de	les	persones.	

10) Sota quins programes es pot 
treballar la identificació de l’altre i 
d’un mateix? Per exemple, el res-
pecte per l’altre o el compromís, 
entre altres valors.

Els	 programes	 específics	 dels	 de-
lictes	 que	 hem	esmentat	 anterior-
ment	treballen	a	través	de	diferents	
valors	 “estàndard”	en	què	es	posa	
èmfasi	en	l’autoconcepte.	
Des	de	teràpia	ocupacional	es	pre-

tén	apropar	la	persona	a	la	identifi-
cació	 i	coneixement	d’ella	mateixa	
(hàbits,	 rutines,	 rols,	 rituals)	 per	
crear	o	recrear	un	projecte	de	vida.	
Per	 aconseguir-ho,	 ens	 basem	 en	
el	coneixement	que	comprometre’s	
amb	les	ocupacions	significatives	i	
saludables	organitza	la	vida	diària,	
contribueix	a	 la	salut	 i	el	benestar.	
És	a	dir,	la	utilització	terapèutica	del	
conjunt	 d’activitats	 que	 les	 perso-
nes	realitzen	en	la	seva	vida	diària,	
incloent-hi	 la	cura	de	si	mateixes	 i	
d’altres,	 treballar,	 aprendre,	 jugar,	
crear	i	interaccionar	amb	els	altres	
incrementa	la	funció	autònoma	de	
cada	persona.	Aquestes	els	perme-
ten	formar	la	seva	identitat	ocupa-
cional,	 és	 a	 dir,	 crear	 unes	 expec-
tatives	del	que	són	 i	el	que	poden	
arribar	a	ser	a	través	del	seu	quefer.	
Proporcionar	 oportunitats	 de	 par-
ticipació	 millora	 el	 funcionament,	
ja	 que	 estructura	 nous	 patrons	
d’acompliment	 que	 cobreixen	 les	
necessitats	 personals,	 de	 manera	
que	s’aconsegueix	una	participació	
efectiva	amb	les	ocupacions	i	 l’en-
torn	de	la	vida	quotidiana.

11) El col·lectiu penitenciari, en 
l’actualitat, creieu que pateix alie-
nació ocupacional i privació ocu-
pacional i sensorial?

Sí,	la	pèrdua	d’hàbits,	rutines	i	rols,	
la	 manca	 d’oportunitats	 de	 parti-
cipació	 i	 les	característiques	de	 la	
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mateixa	 institució	 poden	 compor-
tar	una	alienació	ocupacional.	Tan-
mateix,	 les	 persones	 amb	 alguna	
patologia	 mental	 poden	 viure	 la	
privació	ocupacional	per	 la	manca	
d’adaptació	 del	 medi	 a	 les	 seves	
necessitats.	Cal	afegir-hi	la	falta	ge-
neralitzada	d’oportunitat	d’acompli-
ment,	ja	que	tenen	accés	a	poques	
activitats	significatives,	a	causa	de	
la	manca	d’intervenció	centrada	en	
les	necessitats	individuals	de	cada	
persona.
Quant	 a	 la	 privació	 sensorial,	 val	
a	dir	que	els	 límits	estructurals	en	
què	viuen	diàriament	pot	afectar	la	
percepció	visual,	auditiva,	també	la	
possibilitat	 d’estimulació	 sensorial	
que	 tots	 busquem/trobem	 en	 di-
ferents	moments	 i	 espais.	 Aques-
tes	tres	situacions	en	 les	quals	es	
troben	 les	 persones	 privades	 de	
llibertat	estan	relacionades	amb	el	
desequilibri	 ocupacional,	 que	 pas-
sa	a	ser	un	dels	objectius	principals	
d’intervenció.
L’àmbit	penitenciari	té	com	a	possi-
ble	benefici,	si	és	que	n’hi	ha	algun	
en	 l’àmbit	 penitenciari,	 enquadrar,	
marcar	les	pautes,	cobrir	les	neces-
sitats	 bàsiques,	 facilitar	 l’educa-
ció,	el	desenvolupament	d’un	ofici,	
atenció	especialitzada,	entre	altres.
	
12) Creieu que el medi peniten-
ciari exerceix una influencia ne-
gativa en la capacitat de decisió i 
construcció de la pròpia identitat 
ocupacional? 

La	 institucionalització	 caracterit-
zada	 per	 la	 rigidesa	 (basada	 en	
seguretat	 i	 control)	 funciona	 amb	
uns	horaris	fixos,	tasques	i	normes	
per	 a	 tothom	que	 disminueixen	 la	
possibilitat	 d’organitzar	 o	 decidir	
per	un	mateix,	així	com	la	dieta,	per	
exemple.	
Un	altre	aspecte	que	queda	impac-
tat	 per	 la	 perspectiva	amb	 la	qual	
s’estructura	el	sistema	penitenciari	
és	 la	paternitat,	maternitat	 i	 infàn-
cia,	 l’adjudicació	 de	 rols	 socials	
concrets,	 molt	 vinculats	 amb	 els	
estereotips	de	gènere,	així	com	pel	
patriarcat	 i	 el	 capitalisme.	 També	
es	 vol	 reflexionar	 sobre	 els	 drets	
dels	 infants	 i	 l’atenció	 integral	 ne-
cessària	 per	 al	 desenvolupament	
de	 la	 seva	 personalitat	 i	 benestar	
en	 el	 context	 familiar.	 Observem	
que	en	 la	plenitud	de	centres	des-
tinats	a	homes	es	dona	una	manca	
d’estructures	 i	 recursos	 peniten-
ciaris	 que	 dificulten	 els	 espais	 de	
trobada	i	les	comunicacions	perso-
nals,	drets	dels	pares	 i	dels	matei-
xos	infants.

13) Procés de reeducació desocia-
litzadora. Ens en podríeu parlar?

El	 debat	 sobre	 l’orientació	 de	 les	
penes	 privatives	 de	 llibertat	 cap	 a	
la	 resocialització	és	un	 tema	d’ac-
tualitat.	 Quan	 es	 fa	 referència	 al	
concepte	 de	 reinserció	 social,	 el	
punt	de	partida	és	l’individu	que	ha	
comès	actes	delictius/criminals	i	la	

finalitat	és	la	seva	integració	social.	
Així	doncs,	entenem	per	reinserció	
social	el	procés	mitjançant	el	qual	
es	 vol	 aconseguir	 la	 readaptació	
social	d’aquelles	persones	que,	per	
diferents	 causes,	 s’han	 quedat	 al	
marge.	 Les	 funcions	 atorgades	 a	
la	 resocialització	 i	 a	 la	 reinserció	
social	 són	 les	 d’aconseguir	 que	 el	
subjecte	“inadaptat”	pugui:	
1.	 	Assumir	 els	 esquemes	 nor-

matius	i	els	valors	del	grup
2.	 	Adquirir	 la	 cultura	 o	 cultures	

predominants	de	la	societat
3.	 	Adquirir	els	hàbits	de	conduc-

ta	normalitzats
4.	 	Facilitar	la	participació	de	l’in-

dividu	en	els	béns	del	grup
5.	 	Possibilitar	l’activitat	professional

Això	 no	 obstant,	 gran	 part	 de	 les	
persones	internes	senten	que	la	so-
cietat	 les	prejutja	 i	això	els	genera	
malestar	a	l’hora	de	dur	a	terme	un	
canvi,	 de	 manera	 que	 es	 desprèn	
un	sentiment	de	vergonya	per	la	si-
tuació	que	tenen	i	de	por	pel	que	es	
puguin	trobar	un	cop	surtin,	ja	que	
per	esdevenir	una	persona	“normal”	
han	de	deixar	de	banda	els	seus	va-
lors,	cultura,	entre	d’altres.	
Des	 de	 la	 perspectiva	 de	 teràpia	
ocupacional	en	l’àmbit	penitenciari,	
entenem	el	concepte	des	de	 l’ocu-
pació	 com	a	 eix	 fonamental	 en	 el	
procés	resocialitzador,	ja	que	esde-
vé	 l’estratègia	 i	 indicador	 de	 canvi	
en	l’estil	de	vida	de	la	persona.	Tot	
això	 tenint	en	compte	que	 l’entorn	
en	 el	 qual	 té	 lloc	 la	 intervenció	 és	
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un	 lloc	allunyat	de	 la	realitat	 i	que,	
per	més	que	participi	durant	aquest	
temps,	 quan	 se’n	 vagi	 de	 llibertat	
retornarà	al	seu	context	habitual.	

14) Els centres penitenciaris es-
tan dirigits sota el control extrem 
en què la vida d’altres és dirigida 
i s’organitza. Creieu que és un 
factor que no afavoreix la rein-
serció i que, per tant, dificulta 
l’autonomia? 

Sí,	 és	 paradoxal.	 Destaquem	 que	
en	certes	entrevistes	apareixen	els	
termes	 solitud	 i	 desconnexió.	 Els	
homes	expliquen	que,	des	del	seu	
ingrés	a	presó,	els	manca	molta	in-
formació	de	l’exterior,	han	perdut	la	
seva	xarxa	social	i	relacional,	i	això	
els	fa	sentir	molt	sols.	Tot	i	que	als	
homes	 els	 van	 a	 visitar	 més	 que	
a	 les	 dones	 (dona,	 germana/es,	
mare),	es	produeix	una	desvincula-
ció	familiar,	que	trenca	les	relacions	
familiars	 o,	 si	 més	 no,	 les	 altera.	
D’altra	banda,	els	interns	creen	una	
dependència	 de	 la	 institució	 que	
disminueix	 la	 capacitat	 d’assumir	
la	responsabilitat	i	identificar	valors	
personals.	
En	tot	cas,	en	aquest	moment	es	fa	
evident	que,	en	alguns	casos,	la	in-
tervenció	penitenciària	tal	com	està	
organitzada	no	és	efectiva.	Des	del	
nostre	punt	de	vista,	seria	molt	inte-

ressant	deixar	de	banda	els	proces-
sos	metodològics	i	procedimentals	
i	començar	a	donar	resposta	a	les	
necessitats	reals	o	acompanyar	en	
el	procés	de	fer	demandes	reals,	és	
a	dir,	a	humanitzar	el	sistema.	

15) Reflexió final

La	presó	com	a	institució	total	pri-
vativa	de	llibertat	és	profundament	
limitadora	no	només	com	a	estruc-
tura	física	sinó	també	mental	 i	es-
piritual.	Aquest	aïllament	sensorial	i	
emocional	afecta	les	persones	pre-
ses	 modificant	 les	 seves	 percep-
cions	 de	 cara	 al	món	 exterior,	 les	
seves	pròpies	vivències	i	la	manera	
com	afrontaran	la	vida	en	un	futur.	
Tot	 i	 que	nosaltres	 treballem	amb	
col·lectiu	d’homes,	no	volem	deixar	
de	banda	una	minoria	també	exis-
tent	 en	 l’àmbit	 penitenciari,	 les	
dones	 (el	 7%	 de	 la	 població	 peni-
tenciària	 a	 Espanya).	 El	 problema	
principal	en	l’àmbit	del	dret	peniten-
ciari	és	que	el	sistema	penitencia-
ri,	 durant	 la	 seva	història	 i	 avui	 en	
dia,	està	enfocat	al	sector	masculí	
i	s’ha	deixat	de	banda	el	sector	fe-
mení.	 Això	 provoca	 que	 al	 sector	
femení	 se	 li	 apliqui	 el	 mateix	 sis-
tema	sense	dur	a	terme	cap	canvi	
per	adequar-lo	a	les	necessitats	de	
les	 recluses.	 Les	 institucions	 rela-
cionades	 amb	 l’àmbit	 penitenciari	

adopten	un	discurs	que	descriu	un	
model	 de	 reinserció	 principalment	
neutral	 com	 un	 element	 positiu,	
amb	 l’objectiu	 d’aplicar	 la	mateixa	
línia	 d’intervenció	 per	 a	 tothom	
per	 tal	de	garantir	un	tracte	 igual	 i	
sense	discriminacions.	No	obstant	
això,	un	enfocament	neutral	en	una	
societat	sotmesa	a	dinàmiques	pa-
triarcals	comporta	importants	des-
avantatges	per	a	les	dones,	 ja	que	
acaba	tractant	tota	la	població	pe-
nitenciària	com	a	homes.	D’aques-
ta	manera	es	posa	en	dubte	l’efec-
tivitat	de	la	reinserció	de	les	dones,	
ja	 que	 a	 la	 realitat	 els	 programes	
actuen	cecs	al	gènere	 i	obvien	 les	
necessitats	que	tenen	les	dones	
per	aconseguir	una	rehabilitació	
adequada.	Un	 parell	 d’exemples	
per	mostrar	aquest	biaix	serien,	
d’una	 banda,	 la	 manca	 de	 cen-
tres	 creats	 específicament	 per	
a	 elles:	 l’únic	 departament	 de	
mares	 de	 Catalunya	 es	 troba	 al	
Centre	 Penitenciari	 Wad-Ras,	
on	 les	mares	 i	 els	 seus	 fills	 fan	
vida	 domèstica	 fins	 als	 3	 anys.	
D’altra	 banda,	 a	 diferència	 dels	
homes	que	entren	a	presó	per	di-
versos	 motius,	 condemnes	 llar-
gues,	delictes	de	sang,	drogues,	
etc.,	elles	estan	totes	juntes	més	
enllà	del	delicte	comès.
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Teràpia ocupacional en cures intensives

Què és la síndrome postcures intensives?
Podem	definir-ho	com	una	síndrome	d’immobilitat	
prolongada	 en	 què	 estan	 involucrades	 múltiples	
patologies	 i	 tenen	en	comú	que	 fan	que	el	movi-
ment	es	vegi	reduït	en	una	o	més	articulacions,	fet	
que	evita	qualsevol	mobilització	del	pacient.	
Com	 més	 temps	 d’inactivitat	 o	 immobilització,	
més	 importants	 en	 són	 els	 efectes	 en	 els	 siste-
mes	del	cos,	com	ara	musculoesquelètic,	cardio-
vascular,	respiratori,	gastrointestinal,	genitourina-
ri,	pell,	endocrí,	SNC.
L’objectiu	 prioritari	 del	 terapeuta	 ocupacional	 a	
l’UCI	 és	 contribuir	 a	 la	 prevenció	 i	 reduir	 la	 inci-

dència	dels	 efectes	de	 la	 síndrome	postcures	 in-
tensives	(PICS	en	anglès).
	
I	 és	 que	 la	 teràpia	 ocupacional	 impacta	 positi-
vament	en	 la	salut	 i	 el	benestar	dels	pacients	en	
realitzar,	per	mitjà	de	l’ocupació,	accions	específi-
ques	durant	 l’estada	a	 les	unitats	de	cures	 inten-
sives	(UCI).	
Totes	 aquestes	 accions,	 ocupacions	 i	 activitats	
significatives	 aborden	 la	 recuperació	 dels	 pa-
cients,	 perquè	 la	 rehabilitació	 primerenca	 impac-
ta	presumiblement	en	la	durada	de	l’admissió,	fet	

És	 veritat	 que	 la	 nostra	 professió	 continua	 sent	molt	
desconeguda	a	Espanya	i	que	tenim	molt	per	investigar	
i	 evidència	 per	 demostrar,	 però	 les	 recents	 recerques	
denoten	una	tendència	sobre	la	teràpia	ocupacional	en	
cures	crítiques.	
Estem	en	constant	creixement.	Ara	bé,	l’ambient	de	les	
unitats	de	cures	intensives	desafia	els	terapeutes	ocu-
pacionals	 a	 trobar	 noves	 estratègies	 per	 adaptar	 les	
intervencions	en	aquestes	unitats	a	través	de	la	partici-
pació	dels	pacients.	
Recentment,	 s’ha	 publicat	 un	 article	 on	 s’han	 revisat	
221	articles	sobre	teràpia	ocupacional	a	l’UCI	i	als	paï-
sos	on	emergeix	aquesta	tendència.

Avui	dia,	continuo	desenvolupant-me	com	a	professio-
nal	a	la	meva	feina	a	les	unitats de cures crítiques de 
l’Hospital St Bartholomew’s a Londres com a terapeu-
ta ocupacional especialista en UCI.	
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que	 comporta	 una	 menor	 despesa	 en	 la	 sanitat	
pública.	
La	 feina	 del	 terapeuta	 ocupacional	 a	 l’UCI	 co-
mença	quan	el	pacient,	després	d’una	cirurgia,	veu	
limitada	la	seva	independència	en	les	ocupacions	
diàries.	

Mitjançant	un	abordatge	multidisciplinari,	general-
ment	es	treballa	amb	els	fisioterapeutes	i	logope-
des	de	mà	a	mà,	s’elabora	un	perfil	ocupacional.	
Des	 de	TO,	 conèixer	 el	 perfil	 ocupacional	 del	 pa-
cient	és	fonamental,	conèixer	la	persona	i	la	seva	
família,	les	seves	ocupacions.	Quines	són	les	prio-
ritats	 del	 pacient,	 com	 afecta	 aquest	 diagnòstic	
actual	el	seu	desenvolupament.	S’estableixen	ob-
jectius	a	curt	i	llarg	termini.
Durant	 l’admissió,	 es	 posa	 èmfasi	 en	 l’entrena-
ment	d’activitats	de	la	vida	diària	 i	 la	participació	
dels	pacients	en	aquestes,	 i	s’estimula	el	pacient	
a	 participar	 en	 totes	 (p.	 ex.,	 rentar-se	 les	 dents,	
pentinar-se).	
Durant	 l’admissió	a	 l’UCI,	els	pacients	solen	patir	
o	desenvolupar	delírium	o	disfunció	cognitiva,	que	
comporta	 un	 deteriorament	 neurocognitiu	 que	
afecta	funcions	com	ara	l’atenció,	la	memòria	i	les	
funcions	executives.	
El	 terapeuta	 ocupacional,	 com	 a	 especialista	 en	
cognició,	és	qui	avalua,	 recomana,	adapta	 i	 esta-
bleix	rutines,	que	són	molt	importants	a	l’hora	que	
el	 pacient	 conservi	 el	 seu	 patró	 de	 son	 i	 vigília,	
perquè	això	permetrà	que	el	pacient	dormi	princi-
palment	durant	la	nit	i	sigui	capaç	de	participar	en	
les	sessions	de	rehabilitació.	
Nosaltres,	els	TO,	som	capaços	d’assessorar	i	mo-
dificar	l’ambient.	A	què	em	refereixo	amb	això?
Els	pacients,	durant	l’admissió,	òbviament,	no	des-

cansen	ni	recuperen	l’energia	com	normalment	ho	
solen	fer,	 ja	que	estan	en	un	matalàs	d’aire,	hi	ha	
molts	sorolls,	constantment	canviant	les	medica-
cions,	 les	 llums	estan	enceses,	 veuen	cares	dife-
rents	i,	a	més,	estan	ultramedicats.
Una	de	les	coses	que	són	molt	importants	durant	
els	 tractaments	 quan	 els	 pacients	 pateixen	 delí-
rium	 és	 mantenir	 l’orientació	 i	 recalcar-los	 que	
estan	 bé	 i	 segurs,	 perquè	 normalment	 presenten	
deliri	hiperactiu	o	hipoactiu;	depenent	d’això,	pre-
senten	canvis	en	 la	conducta,	al·lucinacions,	per-
torbacions	emocionals.	

Aquí	 podeu	 veure	 un	 clar	 exemple	 del	 que	 parlo	 en	
aquest	document.
Mitjançant	 aquesta	mena	 de	 plans,	 intentem	 que	 el	
pacient	tingui	una	rutina	diària	i	que	l’equip	multidisci-
plinari	participi	en	aquest	pla.	
El	 terapeuta	 sol	 donar	 recomanacions	 als	 infermers;	
en	aquest	cas,	passen	12 h	amb	el	pacient.		

En	relació	amb	els	tractaments,	entre	altres,	que	duem	
a	terme:
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Estimulació	 multisensorial	 a	 través	 de	 diferents	 ca-
nals.	Utilitzem	la	música	i	utilitzem	productes	adaptats	
per	fomentar	les	vies	de	comunicació.	
	
Entrenament	de	les	activitats	de	la	vida	diària,	així	com	
entrenament	de	 les	extremitats	dels	membres	supe-
riors	a	l’hora	del	pentinat,	el	rentat	i	també	el	maquillat-
ge.	Promovent	aquest	desenvolupament	aconseguim	
fomentar	l’autoestima,	la	confiança	i	la	motivació.

El	terapeuta	ocupacional	ofereix	una	unió	familiar	per	
promoure	la	interacció	i	la	comunicació	social	portant	
el	pacient	fora	de	la	unitat	(quan	és	possible).

En	 tot	 aquest	 procés	 de	 rehabilitació,	 com	 ja	 he	 es-
mentat,	el	rol	de	la	família	és	fonamental,	és	qui	més	
bé	coneix	el	pacient	 i	qui	pot	oferir	millor	 informació	
sobre	rutines,	gustos,	costums.
És	la	família	qui	n’ha	de	formar	part,	hem	d’assesso-
rar-los,	 hem	 d’escoltar	 els	 seus	 dubtes	 i	 hem	 de	 re-
soldre	 com	 a	 part	 d’equip	multidisciplinari	 les	 seves	
inquietuds.

Manuel Martín del Cañizo
Terapeuta Ocupacional 
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És	 inevitable	 sentir-se	 atrapat,	 perquè	 ocupar	 el	 teu	
temps	és	allò	recomanable!	Però	tot	i	així	és	difícil.
Miro	de	posar	coses	en	ordre,	de	seguir	una	rutina,	però	
tot	i	així	és	difícil.	Miro	de	no	comptar	els	dies,	això	em	fa	
una	mica	més	lliure.	Quant	deu	faltar?	És	la	pregunta	de	
cada	dia.	Espero	trobar	resposta	a	cada	moment	a	 les	
notícies.	Però	cal	donar-li	temps	al	temps	i	resignar-se.	
Això	és	important,	resignar-se,	t’ensenya	a	acceptar.
Recordo	 les	 coses	 que	 acostumava	 a	 fer,	 ho	 recordo	
amb	anhel	i	amb	esperança	que	passi	ràpid.
Es	troba	a	faltar	el	carrer,	això	és	una	gran	veritat.	Es	tro-
ba	a	faltar	allò	quotidià	de	la	normalitat,	que	això	passi	
de	pressa!
Enyoro	anar	al	centre	terapèutic	al	qual	assisteixo	durant	
la	setmana	i	al	parc	on	practico	esport	a	les	tardes.	Enyo-
ro	la	proximitat	dels	veïns,	anar	a	la	cafeteria	i	compartir	
amb	els	amics.	Les	coses	passen	per	alguna	cosa!	I	de	
tot	n’aprenem.	Això	és	una	gran	veritat.
Alhora	et	preocupa	la	situació,	la	gent	que	està	malalta,	la	
gent	que	s’està	morint,	i	desitges	que	això	passi	ja.
Em	 relaxo	 escoltant	música,	m’entretinc	 veient	 alguna	
pel·lícula,	llegeixo	una	mica,	això	em	fa	sentir	una	mica	
millor.

El	millor	serà	prendre-s’ho	amb	filosofia	i	amb	paciència;	
d’aquesta	última	diuen	que	és	la	ciència	de	la	pau.
Val	més	no	pensar!	Sí,	serà	millor	no	pensar.	Serà	millor	

estar	 i	amb	això	n’hi	ha	prou,	posar	 la	ment	en	blanc	 i	
deixar	que	els	pensaments	transitin	fins	a	esvair-se.

—Deixa ja de pensar tant —digué el 
mestre a un alumne distret—, que no és 
bo! —rebla el mestre.

Potser	té	raó	el	mestre,	potser	no	és	bo	pensar	tant.
De	moment	continuem	esperant	aquest	dia,	el	dia	que	
diguin	 que	 cessa,	 el	 dia	 en	 què	 es	 pugui	 tornar	 a	 la	
normalitat.
Constantment	 estic	 pendent	 del	 telèfon	 per	 interes-
sar-me	per	familiars	i	amics,	tal	vegada	això	m’hi	acosta	
més,	tal	vegada	valorem	més	els	qui	ens	envolten.
Oscil·len	a	la	llunyania	del	teu	propi	ésser,	reconèixer	allò	
transcendental	 de	 la	 vida,	 trobar	 el	 teu	 interior.	 Imagi-
nar-te	un	lloc	millor	i	habitar-hi.	No	decaure	quan	et	tro-
bes	apesarat,	encara	que	a	vegades	sigui	difícil.	Qui	té	la	
solució?	Tal	vegada	no	és	a	les	nostres	mans,	tal	vegada	
sigui	en	mans	del	destí.	Mentrestant,	sols	ens	queda	es-
perar,	i	posar-hi	de	la	nostra	part.
Ja	arribarà	l’alba	en	què	tot	sigui	part	del	passat.	Una	ve-
lla	història	que	ja	ningú	vol	repetir.	Una	cosa	per	vèncer,	
de	tots	en	depèn.

Israel Gómez Pons

Experiència, pensaments i desitjos des del 
confinament en domicili
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Comença	l’estat	d’alarma	i	el	meu	cap	comença	a	valorar	
opcions	per	protegir	les	persones	de	la	residència	que	di-
rigeixo.	Entre	les	alternatives	que	penso,	se	m’ocorre	una	
bogeria:	tancar-nos	a	la	Residencia	San	Jerónimo	junta-
ment	amb	 les	persones	que	cuidem.	Ho	plantejo	a	 les	
delegades	sindicals	i	els	sembla	una	proposta	increïble.	
Una	d’elles	em	diu:	“David	no	és	una	bogeria,	és	atenció	
centrada	en	la	persona	(ACP)”.	Faig	un	sondeig	a	la	resta	
de	personal	i	em	quedo	realment	sorprès	que	hi	hagi	més	
“sonades”	com	jo.	
El	 divendres	 20	 de	març	 del	 2020	 va	 ser	 quan	 vàrem	
prendre	 una	 de	 les	
decisions	més	boni-
ques	 de	 les	 nostres	
vides,	ja	que	15	per-
sones	vàrem	decidir	
que	 havíem	 de	 fer	
un	 pas	 endavant	
per	 protegir	 les	 per-
sones	 grans	 davant	
de	 la	Covid-19.	Tres	
dies	més	 tard,	 el	 di-
lluns	23	de	març,	va	
ser	quan	vam	deixar	
a	 una	 banda	 les	
nostres	 famílies,	 la	
nostra	casa,	la	nostra	vida,	per	dormir	amb	matalassos	
a	terra,	per	acompanyar	i	cuidar	qui	més	ho	necessitava,	
per	transmetre	alegria	i	felicitat	i,	sobretot,	per	humanit-
zar	aquesta	pandèmia.
Durant	aquesta	pandèmia	hem	vist	com	una	part	de	la	
societat	ha	menyspreat	la	vida	de	les	persones	grans.	I	
és	que	aquesta	generació	de	persones	a	qui	tinc	el	gust	
d’atendre	a	la	residència	van	néixer	en	temps	de	guerra,	
van	passar	la	joventut	en	temps	de	postguerra,	se’ls	van	
clivellar	les	mans	per	obrir	portes,	van	haver	de	ser	auto-
didactes…	Ens	ho	han	donat	tot,	ens	han	criat,	ens	han	
ensenyat	 i	ens	deixen	un	món	millor	que	el	que	es	van	

trobar.	Lamentablement,	en	moltes	residències	han	estat	
nombroses	les	persones	que	han	mort	a	causa	d’aques-
ta	 pandèmia	 sense	 poder	 fer-los	 una	 abraçada	o	 aga-
far-los	de	la	mà.	Es	mereixen	que	reflexionem	sobre	les	
cures	i	atencions	que	hem	de	prestar-los.	
Consuelo	Jiménez	és	una	de	les	persones	que	viuen	a	
la	Residencia	San	Jerónimo	i	que	té	una	història	de	vida	
impactant,	 ella	 sempre	 ha	 estat	molt	 agraïda	 amb	 els	
treballadors.	La	Consuelo,	durant	el	confinament,	ha	re-
petit	fins	a	la	sacietat	que	el	coronavirus	ha	tret	el	millor	
de	les	persones	i	s’ha	referit	a	l’equip	dient	que	són	“per-

sones	 meravelloses,	
treballadores,	 amables,	
afectuoses,	 estan	 do-
nant	molt,	molt	d’ànim,	
aquí	 som	 feliços,	men-
gem	 bé,	 tenim	 neteja,	
activitats,	 inclús	 perru-
queria…	 Voldria	 que	 la	
meva	 família	 estigui	
tan	 bé	 com	 estem	 no-
saltres	 aquí,	 que	 ens	
trobem	en	una	bombo-
lla.	Des	que	vaig	entrar	
a	San	Jerónimo	puc	dir	
que	en	aquesta	vida	he	

trobat	el	que	volia,	 la	 felicitat,	ser	aquí	 i	 rebre	aquestes	
atencions.	Aquests	dies	he	fet	gimnàstica	amb	el	David,	
que	a	més	de	fer	exercici	ens	dona	vida	i	alegria	perquè	
estem	fent	gimnàstica	i	riem	molt	per	desconnectar	del	
món”.
Actualment	treballo	com	a	director	de	la	residència	des	
de	 fa	 onze	 anys,	 però	 com	 a	 terapeuta	 ocupacional	
considero	que	tinc	una	visió	humanista	i	sempre	inten-
to	aprofitar-me	de	la	meva	experiència	com	a	TO	en	les	
diferents	funcions	que	em	toca	desenvolupar	en	el	meu	
lloc	com	a	director.	Durant	la	nostra	estada	a	la	residèn-
cia	aquests	35	dies,	les	persones	de	l’equip	del	qual	for-

Experiència de confinament per COVID-19 a la 
Residencia San Jerónimo
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mo	part	ens	hem	reafirmat	en	el	fet	que	cada	persona	és	
única	i	no	hem	de	fixar-nos	tant	en	les	limitacions,	sinó	
fomentar	 i	 mantenir	 les	 capacitats	 que	 encara	manté.	
Perquè	si	ressaltem	allò	positiu,	el	que	es	manté	encara	
amb	el	pas	del	temps,	aconseguirem	una	societat	que	es	
marqui	com	a	objectiu	valorar	més	les	persones	grans.	
I	que	ho	demostri	amb	fets,	i	que	canviï	alguna	cosa	en	
el	nostre	sector.	Si	alguna	cosa	ha	portat	també	la	pan-
dèmia	ha	estat	una	profunda	deshumanització,	un	mis-
satge	transmès	per	moltes	persones	que	la	mort	de	les	
persones	grans	era	menys	dolorosa	que	la	mort	de	per-
sones	d’altres	generacions.	I	no:	he	de	dir-vos	que	durant	
aquests	dies	he	pogut	veure	en	alguns	ulls	la	por	de	morir	
i	que	tota	persona	té	sentiments	i	capacitats;	i	que	jo,	als	
meus	34	anys,	m’identifico	plenament	amb	la	gent	gran.	
Perquè	sé	que	la	meva	por	és	la	seva	por.
Ja	 acabo.	 Potser	 aquesta	 especial	 empatia	 és	 fruit	

d’aquesta	experiència	recent.	Ha	estat	un	autèntic	regal	
compartir,	durant	més	d’un	mes,	les	24	hores	del	dia	amb	
més	de	70	persones	grans,	cadascuna	amb	la	seva	his-
tòria	de	vida.	Una	experiència	que	m’ha	ensenyat	a	ser	
més	solidari	per	ajudar	qui	ho	necessita,	a	ser	més	em-
pàtic	per	entendre	comportaments	i	reaccions,	a	ser	més	
tolerant	 davant	 les	 adversitats	 i	 a	 valorar	 el	 que	 tenim	
perquè,	encara	que	ens	sembla	que	tot	és	dolent,	sempre	
hi	ha	alguna	cosa	que	un	dia	pot	ser	pitjor.	Però,	sobre-
tot,	durant	aquests	dies	de	confinament	a	la	Residencia	
San	Jerónimo	he	tingut	temps	de	reflexionar	que	hem	de	
somriure	més.	Perquè	un	somriure	reconforta	qui	el	rep	i	
satisfà	el	qui	el	dona.

David Cabrero del Amo
Terapeuta ocupacional

Director de la Residencia San Jerónimo
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Teràpia ocupacional i musicoteràpia

Hola!	Em	dic	Virginia	Hernández	Gómez,	i	soc	natural	
de	Ciudad	Rodrigo,	a	la	província	de	Salamanca.
Des	 de	 ben	 petita	 els	meus	 pares	 van	 decidir	 apun-
tar-me	a	l’escola	municipal	de	música	del	meu	poble	
i,	des	de	llavors,	la	música	s’ha	convertit	en	una	de	les	
meves	 grans	 passions.	 Com	 a	 instrument,	 vaig	 triar	
el	 clarinet	 i	més	endavant	em	vaig	 formar	 també	en	
bateria	i	guitarra.	Quan,	ja	a	l’institut,	la	família	i	cone-
guts	començaven	a	indagar	fent-me	la	típica	pregunta	
“i	què	estudiaràs?”,	jo	sempre	responia	el	mateix:	“Vull	
fer	 alguna	 cosa	 per	 ajudar	 els	 altres.”	 Va	 ser	 llavors	
quan	vaig	descobrir	la	teràpia	ocupacional	i	vaig	deci-
dir	ser	terapeuta	ocupacional.

Després	 de	 dos	 anys	 exercint	 en	 diferents	 residèn-
cies	de	gent	gran	i	centres	de	dia,	em	vaig	adonar	que	
aquesta	mescla	de	part	musical	i	teràpia	ocupacional	
donava	uns	beneficis	sorprenents	quan	els	portava	a	
la	pràctica	en	les	sessions	amb	gent	gran,	i	era	indife-

rent	si	es	tractava	de	sessions	individuals	o	grupals:	el	
resultat	era	sorprenent.	L’autoestima	i	l’activitat	de	les	
persones	 grans,	 sobretot	 en	 aquelles	 amb	malalties	
mentals	o	caràcter	més	apàtic,	i	la	relació	terapèutica	
es	potenciaven	a	mesura	que	passava	el	temps.
Va	ser	 llavors	quan	vaig	recordar	que,	durant	el	grau,	
vaig	 cursar	 una	 optativa	 denominada	Musicoteràpia	
i,	anant	a	rebuscar	entre	les	meves	velles	anotacions,	
vaig	trobar	el	que	estava	buscant,	amb	l’excepció	que	
eren	només	unes	pinzellades.
Em	vaig	embarcar	doncs	en	 la	cerca,	per	aquest	 im-
mens	 oceà	 que	 és	 la	 xarxa,	 de	 com	 podia	 ampliar	
aquestes	 pinzellades.	 I	 vaig	 descobrir	 l’oferta	 que	 hi	
havia	 en	 aquest	 moment	 i	 que	 actualment	 segueix:	
màsters	oficials	o	no	oficials	en	musicoteràpia.
Com	a	màster,	és	necessari	almenys	que	compti	amb	
60	 ECTS,	 pràctiques	 supervisades	 i	 self-experience	
(procés	personal),	 formació	en	àrea	clínica	 (coneixe-
ments	específics	per	a	cada	col·lectiu),	àrea	musical	
(interpretació	 d’instruments,	 composició,	 improvisa-
ció...)	 i	àrea	musicoterapèutica	(adaptació	al	pacient,	
intenció	terapèutica,	no	estètica…).	

Per	 la	meva	 condició	 en	 aquella	 època,	 em	 vaig	 de-
cantar	pel	Màster	en	Musicoteràpia	de	 la	Universitat	
d’Extremadura,	compaginant-lo	amb	el	meu	lloc	com	a	
coordinadora	d’un	dels	programes	d’estimulació	cog-
nitiva	de	la	Diputació	de	Salamanca.
Tot	 això	m’ha	 permès	 que	 en	 l’actualitat	 pugui	 exer-
cir	 com	 a	 terapeuta	 ocupacional	 i	 musicoterapeuta,	
activitats	 que	 faig	 a	 la	meva	 consulta	 privada	duent	
a	 terme	diferents	 tallers:	música	per	a	nadons,	 taller	
musicosensorial	 infantil,	 estimulació	cognitiva,	musi-
coteràpia	preventiva…

Però,	què	és	la	musicoteràpia?	Què	té	en	comú	amb	la	
teràpia	ocupacional?	Pot	exercir-la	un	 terapeuta	ocu-
pacional?	En	quin	àmbit	s’aplica?	Ho	veurem!
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Segons	 la	 Federació	 Mundial	 de	 Musicoteràpia	
(WFMT,	 2011),	 “és	 l’ús	 professional	 de	 la	 música	 i	
els	seus	elements	com	una	intervenció	en	ambients	
mèdics,	educatius	i	quotidians	amb	individus,	grups,	
famílies	 o	 comunitats,	 que	 cerca	 optimitzar-ne	 la	
qualitat	de	vida	i	millorar-ne	la	salut	física,	social,	co-
municativa,	emocional	i	intel·lectual	i	el	benestar.	La	
recerca,	 la	 pràctica,	 l’educació	 i	 la	 instrucció	 clínica	
en	 la	 musicoteràpia	 estan	 basades	 en	 estàndards	
professionals	segons	els	contextos	culturals,	socials	
i	polítics”.	

Què	té	la	musicoteràpia	en	comú	amb	la	teràpia	ocu-
pacional	 (d’ara	 endavant	 T.O.)?	 Totes	 dues	 profes-
sions	són	tan	innovadores	com	desconegudes	en	la	
nostra	societat,	sempre	han	coexistit	amb	nosaltres,	
ja	que	la	música,	l’autocura,	la	producció	i	les	activi-
tats	d’oci	han	estat	els	principals	pilars	de	diferents	
tribus,	societats	i	cultures.
La	 musicoteràpia	 utilitza	 la	 música	 i	 els	 seus	 ele-
ments	com	a	mitjà	i	la	T.O.	usa	l’activitat	com	a	mitjà	
i	fins	i	tot	a	vegades	com	a	fi	per	assolir	els	objectius	
proposats	en	la	intervenció	amb	els	pacients.
La	 principal	 diferència	 que	 hi	 ha	 entre	 ambdues	 és	
que	 la	T.O.,	 al	 nostre	país,	 és	un	grau	oficial	 validat	
pel	Govern,	mentre	la	musicoteràpia,	avui	dia,	només	
és	un	màster,	i	com	esmentava	abans,	no	a	totes	les	
universitats	que	l’ofereixen	és	oficial.
Durant	 la	 meva	 etapa	 formativa	 com	 a	 musicote-
rapeuta,	em	vaig	adonar	que	hi	havia	més	alumnes	
“músics”	que	 terapeutes,	 és	a	dir,	 que	no	venien	de	
professions	 relacionades	 amb	 la	 sanitat.	 És	 impor-
tant	 ressaltar	aquest	 fet,	 ja	que	per	ser	musicotera-
peuta	no	n’hi	ha	prou	a	saber	tocar	un	instrument	i/o	
tocar	cançons	conegudes,	sinó	que	cal	tenir	aquesta	
formació	sanitària	per	poder	garantir	la	millor	atenció	
possible	als	nostres	pacients.
Cal	que	 l’harmonia	 i	 l’estètica	musical	no	siguin	 im-

portants,	 ja	que	no	s’ha	de	prioritzar	 que	soni	 bé	o	
malament	o	que	toqui	millor	o	pitjor	el	pacient,	el	que	
és	realment	valuós	en	la	intervenció	és	que,	a	través	
d’aquest	instrument,	la	persona	sàpiga	canalitzar	les	
seves	emocions	i	aconseguir	els	objectius	proposats.	
És	per	aquest	motiu	que	se	sol	dir	que	és	molt	difí-
cil	fer	musicoteràpia	amb	músics,	perquè	estan	més	
pendents	de	la	música	i	de	les	seves	qualitats	que	de	
la	mateixa	intervenció.

Segons	Jauset,	J.,	tant	la	percepció	com	la	producció	
musical	mobilitzen	diverses	àrees	corticals	(auditiva,	
motora)	 i	 subcorticals	 (respostes	 emocionals)	 que	
impliquen,	de	 fet,	 la	 totalitat	de	 l’encèfal.	L’hemisferi	
dret	és	sensible	als	contorns	melòdics,	 la	prosòdia,	
el	cant,	 l’harmonia	i	els	aspectes	freqüencials	del	to	
i	detecció	del	timbre.	L’hemisferi	esquerre,	de	la	seva	
banda,	és	més	analític	i	intervé	en	informacions	que	
succeeixen	amb	rapidesa,	i	que	prioritzen	els	aspec-
tes	temporals	com	el	ritme.

Si	 en	 la	 teva	 tasca	 professional,	 independentment	
que	 siguis	 sanitari	 o	 no,	 uses	 la	 paraula	 musico-
teràpia	per	descriure	aquells	moments	en	els	quals	
s’utilitza	música	de	fons	perquè	ajuda	l’usuari	a	con-
centrar-se,	quan	sona	de	continu	el	fil	musical	a	la	re-
sidència	perquè	simplement	estiguin	escoltant	“algu-
na	cosa”	i	no	se	sentin	“sols”	o	quan	sonen	cançons	i	
les	canteu	per	passar	una	bona	estona...	això	NO	és	
musicoteràpia.
Si	 feu	alguna	d’aquestes	activitats	o	altres	de	simi-
lars,	esteu	fent	servir	la	música	com	a	recurs,	però	no	
la	música	com	a	teràpia.

Igual	 que	 en	 teràpia	 ocupacional,	 fisioteràpia,	 psi-
cologia	o	qualsevol	 altra	disciplina	 sanitària,	 la	mu-
sicoteràpia	 requereix	 un	 procés	 d’intervenció.	 Se-
gons	l’American	Music	Therapy	Association	(AMTA),	
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aquest	procés	segueix	els	passos	següents:	derivació	
i	acceptació,	avaluació	inicial,	planificació	i	tractament,	
implementació,	documentació	i	finalització.

Podem	definir	alguns	dels	objectius	buscats,	com	des-
envolupar	el	potencial	i/o	reparar	funcions	de	l’individu	
perquè	així	pugui	aconseguir	 la	integració	interperso-

nal	i	intrapersonal	i,	conseqüentment,	aconseguir	una	
millora	 de	 vida	 a	 través	 de	 prevenció,	 rehabilitació	 i	
tractament	(WFMT,	2011).
Aquests	objectius	es	plantegen	en	funció	de	la	perso-
na:	les	seves	necessitats,	interessos	i	característiques,	
i	és	a	més	una	teràpia	centrada	en	la	persona.

Vegem	algunes	activitats	com	a	exemple	per	a	la	consecució	de	diferents	objectius:

En l’àmbit psicocognitiu, podem treballar l’atenció amb una 

persona gran demanant-li que faci sonar la maraca mentre 

toquem la cançó “Quizás, quizás, quizás” de Nat King Cole i, si li 

demanem que porti la maraca per fer-la sonar amb moviments 

de flexoextensió de colze, estarem treballant el pentinat, 

objectiu funcional d’una activitat bàsica de la vida diària.

En l’àmbit sociocomunicatiu, la musicoteràpia 

ens permet potenciar l’expressió oral i 

augmentar el repertori expressiu no verbal, tot 

estimulant les habilitats sociocomunicatives 

com la capacitat d’escolta i el torn d’espera, 

entre altres, els quals es poden treballar 

amb diferents instruments de percussió, fent 

pregunta-resposta o al compàs d’una cançó. 

D’aquesta manera afavorim la socialització, 

promovent la cohesió grupal i potenciant vincles 

afectius, disminuint sentiments de solitud i 

augmentant l’autoestima.
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En l’àmbit físic, ens podem activar o relaxar 

descarregant tensions físiques d’una forma 

sana i creativa, disminuint l’ansietat i l’estrès. 

Potenciant la consciència del jo corporal i la 

capacitat d’autorelaxació. També estimula el 

moviment, la coordinació i un desenvolupament 

psicomotriu correcte en els infants.

En la part emocional-espiritual, permet evocar records i sentiments i expressar emocions que 

seria impossible d’expressar d’una altra manera, fet que ens ajuda a créixer personalment i a 

reflexionar sobre la nostra vida. En un taller de musicoteràpia preventiva, treballant amb la cançó 

“Gracias a la vida”, una senyora va compondre aquesta lletra: “Gracias a la vida, que me ha dado 

tanto, me dio alegría para disfrutarlo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, pasan muchas 

cosas hay que superarlo”. Aquesta lletra composta mostra que cal seguir endavant malgrat les 

adversitats de la vida.

La	música,	en	definitiva,	és	un	joc,	una	teràpia	estimulant	i	motivadora	que	ens	anima	a	tots	a	treure	el	nen	mu-
sical	que	portem	a	dins.

La música és per a l’ànima 
el que la gimnàstica és per al cos

Plató (427	aC	-	347	aC).	Filòsof	grec.

Virginia Hernández Gómez 
Terapeuta ocupacional i musicoterapeuta

www.virginiaterapia.com
info@virginiaterapia.com

Instagram: @virginiaterapia
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Intervenció assistida amb conills per a 
la millora de la qualitat de vida de les 

persones amb demència avançada
Judit Aumatell i Benzal

Terapeuta ocupacional i màster en Neurorehabilitació. Experiència en l’àmbit de geriatria i salut mental/discapacitat intel·lectual. 
aumatellbenzal.judit@gmail.com

1. RESUM 
En els últims anys, la investigació ha assenyalat que els animals poden influir positivament en el compor-
tament humà. Això ha provocat una proliferació de programes coneguts com intervencions assistides amb 
animals.

Aquest estudi va tenir com a objectiu valorar la intervenció assistida amb conills per millorar la qualitat de 
vida de les persones amb demència avançada. Es va tractar d’un disseny de casos quasiexperimental amb 
una preprova i postprova a partir de les escales QUALID, per valorar la qualitat de vida, i UCLA, per avaluar el 
benestar social i les relacions interpersonals. Un cop finalitzada la intervenció i per tal d’analitzar el grau de 
satisfacció de la intervenció rebuda, es va realitzar l’escala de valoració d’experiències no farmacològiques 
Non-Pharmacological Therapy Experience Scale (NPT-ES).  

L’estudi es va realitzar amb persones amb demència moderada-greu (GDS IV-V) de la Fundació Patronat Vila 
d’Artés, mitjançant un conill de raça bélier. La intervenció va ser conduïda per una terapeuta ocupacional. 
Es va realitzar dos cops per setmana durant vuit setmanes en sessions de deu a trenta minuts, en funció de 
la tolerància dels participants i del mateix animal. Aquestes sessions formaven part de les intervencions 
típiques que es realitzen des de teràpia ocupacional.

Es van observar petites diferències, no significatives, entre els valors pre i postproves segons les escales 
QUALID i UCLA. Referent al grau de satisfacció de la intervenció obtinguda a partir de l’escala de Non-Phar-
macological Therapy Experience Scale, la majoria dels participants va experimentar una bona tolerància i 
acceptació d’aquesta. 

Paraules clau: intervenció assistida amb animals, demència, qualitat de vida, interacció social.
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2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL TEMA
La	demència	 és	 un	 trastorn	 neurodegeneratiu,	 gene-
ralment	 de	 naturalesa	 crònica	 o	 progressiva,	 en	 què	
hi	ha	dèficits	de	múltiples	funcions	corticals	superiors	
que	ocasionen	 limitacions	en	 l’àmbit	biopsicosocial1.	
Més	del	90%	de	les	persones	amb	demència	manifes-
ten	 pèrdues	 físiques	 i/o	 emocionals	 provocades	 per	
aquesta	 patologia,	 que	 comporten	 un	 deteriorament	
físic,	la	pèrdua	de	llibertat	personal	i	d’autoeficàcia,	així	
com	 la	disminució	de	 rols	socials	a	causa	d’un	aug-
ment	d’aïllament,	cosa	que	comporta	una	pèrdua	de	
control	 de	 la	 seva	vida	que	pot	provocar	 sentiments	
d’impotència2.	En	absència	d’un	tractament	curatiu,	es	
fa	necessari	un	abordatge	terapèutic	multidisciplinari	
que	inclogui	també	intervencions	no	farmacològiques,	
ja	que	poden	ser	una	alternativa	o	un	bon	complement	
de	la	medicació3.	

En	els	últims	anys,	 la	 investigació	ha	assenyalat	que	
els	animals	poden	 influir	positivament	en	el	compor-
tament	 humà4.	 Això	 ha	 provocat	 una	 proliferació	 de	
programes	 coneguts	 com	 intervencions	 assistides	
amb	animals	(IAA)5,	definits	com	unes	actuacions	es-
tructurades	i	orientades	a	objectius	que	inclouen	i/o	in-
corporen	animals	a	la	salut,	l’educació	i	serveis	socials	
amb	el	propòsit	d’obtenir	guanys	terapèutics6.	Els	ob-
jectius	de	la	IAA	són	millorar	el	funcionament	físic,	so-
cial,	emocional	i/o	cognitiu	de	les	persones	i	produir	un	
impacte	en	el	seu	benestar	i	qualitat	de	vida.

Per	realitzar	aquestes	intervencions,	es	poden	utilitzar	
una	varietat	d’animals	amb	efectes	beneficiosos.	Tot	
i	que	els	gossos	són	els	animals	més	comuns,	 tam-
bé	hi	ha	un	seguit	de	limitacions	pel	que	fa	al	seu	ús:	
els	possibles	 receptors	de	 la	 teràpia	poden	 tenir	 por	
del	gos,	al	ser	un	animal	actiu	i	de	grans	dimensions6.	
També	es	posa	èmfasi	en	el	cost	financer	addicional	
que	suposa	mantenir	un	gos	i	fer	la	seva	formació7-8.	
Per	aquest	motiu,	es	comença	a	documentar	i	cercar	
sobre	l’ús	d’animals	més	petits.	Els	conills	en	particu-
lar	poden	ser	especialment	eficaços,	ja	que	són	curio-
sos,	afectuosos,	i	responen	a	l’atenció	i	la	interacció9.	
Tot	i	això,	no	hi	ha	gaire	evidència	sobre	l’ús	de	conills	
per	millorar	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	 les	 persones	 amb	
demència.	Per	aquest	motiu	es	realitza	aquesta	inter-
venció,	ja	que	els	estudis	de	recerca	i	investigació	han	
determinat	una	complexitat	en	les	intervencions	assis-
tides	per	animals	per	la	seva	variabilitat,	fet	que	exigeix	
que	es	continuï	investigant10.

L’objectiu	 principal	 d’aquest	 estudi	 és	 observar	 els	
canvis	que	es	produeixen	en	la	qualitat	de	vida	en	les	
persones	amb	diagnòstic	 de	demència	avançada	en	
intervencions	assistides	amb	conills.	Com	a	objectius	
secundaris,	es	vol	observar	els	canvis	en	el	benestar	
social	i	les	relacions	interpersonals,	així	com	avaluar	el	
grau	de	satisfacció	de	la	intervenció	realitzada.	
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3. METODOLOGIA

3.1. Àmbit d’estudi
La	investigació	es	va	realitzar	a	la	Fundació	Patronat	Vila	d’Artés,	una	entitat	sense	ànim	de	lucre.	Aquesta	
recerca	es	va	fer	amb	residents	que	tenien	un	GDS	IV-V,	demència	moderada-greu.

3.2. Disseny
Per	portar	a	terme	aquest	estudi,	es	va	utilitzar	un	disseny	de	casos	quasiexperimental,	que	constava	d’una	
preprova	i	postprova.	No	es	va	disposar	d’un	grup	control.

3.3. Població i mostra. Criteris d’inclusió i exclusió

L’investigador	principal	va	fer	el	contacte	amb	les	pos-
sibles	persones	candidates	de	rebre	aquesta	interven-
ció.	En	el	cas	de	les	persones	que	estaven	incapacita-
des,	es	va	contactar	amb	el	tutor	legal.

Els	criteris	d’inclusió	que	formaven	part	de	l’estudi	van	
ser	1-	tenir	el	diagnòstic	de	deteriorament	cognitiu	pri-
mari,	 2-	 un	 nivell	 de	 demència	moderat-greu	 (escala	
GDS	IV-V),	3-	tenir	habilitats	/	capacitats		de		compren-

sió	 i	 expressió,	 i	 4-	 firmar	 el	 consentiment	 informat.	
Per	altra	banda,	els	criteris	d’exclusió	van	ser:	1-	pre-
sentar	alguna	ferida	oberta	en	zones	en	contacte	amb	
l’animal,	2-	pacients	al·lèrgics	o	amb	immunodeficièn-
cia,	i	3-	por	als	animals.		

La	mida	de	la	mostra	va	ser	per	conveniència	i	en	fun-
ció	de	la	disponibilitat	dels	participants.	Finalment	es	
va	portar	a	terme	amb	tretze	usuaris.

3.4. Intervenció

L’equip	d’investigació	va	estar	format	per	una	terapeu-
ta	ocupacional,	que	era	la	investigadora	principal	i	qui	
va	 conduir	 les	 diferents	 sessions,	 juntament	 amb	 la	
col·laboració	i	suport	de	l’auxiliar	de	referència	dels	re-
sidents	seleccionats.	

L’empresa	Miniorycs,	especialitzada	en	cria	i	alimenta-
ció	de	conills	i	rosegadors,	va	facilitar	un	conill	mascle	
de	raça	bélier,	ja	que	aquests	són	els	més	dòcils	i	són	
els	idonis	per	realitzar	la	intervenció.	

La	intervenció	es	va	realitzar	dues	vegades	per	setma-
na	(dimarts	i	dijous)	durant	vuit	setmanes:	un	total	de	
setze	 sessions	d’una	durada	de	deu	a	 trenta	minuts	
per	usuari,	en	funció	de	la	tolerància	dels	participants	
i	del	mateix	animal.	Aquestes	sessions	formaven	part	
de	les	intervencions	típiques	que	es	realitzaven	des	de	
teràpia	ocupacional.	En	aquest	cas,	utilitzàvem	el	co-
nill	com	a	facilitador	i	eina	terapèutica.	Es	van	adaptar	
les	diferents	activitats	segons	les	característiques	de	
la	persona	que	hi	participava	i	es	van	realitzar	en	l’en-
torn	habitual	dels	residents.
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Totes	 les	 sessions	 van	seguir	 una	mateixa	 estructu-
ra	 per	 crear	 una	 rutina	 i	 així	 augmentar	 la	 seguretat	
de	 la	persona.	Per	 tal	de	 facilitar	més	seguretat	 tant	
del	conill	com	dels	residents,	es	va	fer	la	presentació	
de	l’animal	dins	d’una	gàbia.	També	se’ls	va	oferir	una	
tovallola	absorbent	perquè	un	cop	agafessin	l’animal,	
se’l	poguessin	posar	a	la	falda	i	els	protegís	de	possi-
bles	miccions	del	conill.	

L’estructura	de	les	sessions	va	ser	sempre	la	mateixa:	
un	ritual	d’entrada	en	què	es	començava	sempre	amb	
una	mateixa	cançó,	de	manera	que	els	 residents	po-
dien	identificar-la	amb	l’estona	d’estada	amb	el	conill.	
La	sessió	pròpiament	dita	es	realitzava	seguidament,	
amb	una	ronda	de	presentació	de	 l’animal	en	què	es	
donava	informació	sobre	el	seu	nom,	raça,	edat	i	sexe,	

per	així	treballar	temes	cognitius	quan	se’ls	demanés	
que	 recordessin	 aquests	 aspectes	 anomenats	 ante-
riorment.	Posteriorment,	començaven	les	interaccions	
amb	l’animal,	en	què	el	podien	acariciar,	pentinar,	do-
nar-li	menjar	o	oferir-li	recompenses	tot	treballant	els	
objectius	de	cada	usuari.	Es	va	treballar	 la	motricitat	
fina	 quan	 s’amagaven	 les	 diferents	 recompenses	 en	
caixes	 amb	 altres	 objectes	 de	 textures	 diferents	 i	 la	
persona	havia	de	 trobar	 la	 llaminadura	per	al	 conill	 i	
descartar	la	resta,	així	com	la	sensibilitat	quan	se’ls	ta-
pava	els	ulls	i	se’ls	posava	diferents	textures	i	havien	
de	diferenciar	 quin	 era	 el	 pelatge	del	 conill,	 així	 com	
la	reminiscència	a	partir	de	l’olfacte	i	el	gust.	Per	con-
cloure	 la	 sessió,	 es	 realitzava	un	 ritual	 de	sortida	en	
què	s’acomiadaven	de	l’animal	i	es	rentaven	les	mans.	

Treballant motricitat fina i 
components cognitius

Expressió riallera en 
visualitzar el conill Acariciant al conill
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3.5. Variables i mètodes de mesura

Variables sociodemogràfiques:
Respecte	a	aquestes	variables,	es	van	recollir	l’edat,	el	
sexe	i	el	grau	de	demència	(GDS)	de	cada	participant.	

Variable principal:
•	 Qualitat de vida:	es	va	utilitzar	 l’escala	Quality	of	
Life	in	Late-Stage	Dementia	(QUALID)	Scale.	Hi	ha	
cinc	opcions	de	resposta	i	la	puntuació	de	l’escala	
varia	d’11	(millor	QV)	a	55	(pitjor	QV)11.		

Variable secundària:
•	 Benestar social i relacions interpersonals:	es	va	
utilitzar	l’escala	UCLA.	Es	tracta	d’un	instrument	que	
mesura	de	manera	global	 la	sensació	de	soledat	
de	les	persones.	L’escala	consta	de	deu	preguntes	
que	es	puntuen	entre	10	i	4	punts,	de	manera	que	
permet	una	puntuació	mínima	de	10	i	màxima	de	
40.	 Es	 considera	 que	 les	més	 habituals	 oscil·len	
entre	15	i	20,	mentre	que	una	puntuació	superior	
a	 30	 seria	 indicativa	 d’un	 grau	 sever	 de	 solitud12	

Avaluar el grau de satisfacció de la intervenció rea-
litzada:	 es	 va	 utilitzar	 l’escala	 Non-Pharmacologi-
cal	 Therapy	 Experience	 Scale	 NPT-ES	 (vegeu	 annex	
5)	 en	 comptes	 de	 fer	 ús	 de	 l’escala	 de	 satisfacció	
CRES	 4	 com	 estava	 estipulat	 al	 protocol	 inicial,	 ja	
que	 les	 persones	 presentaven	 dificultats	 per	 expres-
sar	 les	 seves	 preferències	 o	 opinions	 en	 l’última.		

Així	 doncs,	 l’escala	 NTP-ES	 avalua	 la	 vivència	 de	 la	
persona	 durant	 la	 intervenció	 tenint	 en	 compte	 cinc	
variables,	 en	 què	 es	 valora	 la	 presència	 o	 no	 de	 la	
conducta.	 La	puntuació	pot	 oscil·lar	 de	0-15	punts,	 i	
com	 més	 alta	 sigui,	 més	 positiva	 és	 l’experiència13.	
		
Abans	 d’iniciar	 les	 intervencions,	 les	 dades	 van	 ser	
recollides	per	 la	 terapeuta	ocupacional	mitjançant	 la	
col·laboració	 de	 l’auxiliar	 de	 referència,	 que	 era	 qui	
aportava	la	informació	dels	resultats	de	les	preproves	
QUALID	i	UCLA.	Un	cop	finalitzades	les	diferents	inter-
vencions,	es	van	realitzar	les	postproves	utilitzant	les	
mateixes	escales	per	observar	si	hi	havia	hagut	can-
vis	significatius	entre	uns	 resultats	 i	els	altres.	Final-
ment,	 i	per	obtenir	dades	objectivables	sobre	el	grau	
de	satisfacció	dels	participants	vers	la	intervenció	rea-
litzada,	durant	les	diferents	sessions	es	feia	ús	de	l’es-
cala	Non-Pharmacological	Therapy	Experience	Scale	
NPT-ES.	

Per	 fer	 l’anàlisi	 de	 les	 diferents	 variables	 es	 va	 utilit-
zar	el	programa	R	Commander.	Primerament	es	farà	
una	anàlisi	descriptiva	de	les	variables	sociodemogrà-
fiques	 i	posteriorment	una	de	comparativa	pre	 i	post	
intervenció	 fent	servir	una	diferència	de	mitjanes.	Es	
calcularan	intervals	de	confiança	del	95%	a	partir	d’un	
test	de	T	per	a	dades	aparellades.		

3.6. Aspectes ètics

El	protocol	de	la	investigació	ha	de	tenir	l’aprovació	del	
comitè	d’ètica	d’investigació	pertinent.	De	 la	mateixa	
manera,	hauria	de	ser	valorat	en	relació	amb	el	proto-
col	de	Hèlsinki	de	l’any	2008.	

A	l’inici	del	projecte,	es	va	informar	els	participants	i/o	
tutors	legals	de	tots	els	seus	drets	durant	el	temps	que	
durés	l’estudi.	Per	tal	de	deixar	constància	i	que	es	ga-
rantís	que	 la	persona	va	ser	degudament	 informada,	
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es	va	facilitar	el	consentiment	informat.	Només	aque-
lles	persones	que	el	van	firmar	van	poder	participar	en	
l’esmentat	estudi.			

Una	premissa	important	del	projecte	va	ser	garantir	el	
benestar	de	les	persones	participants,	que	en	aquest	
cas	 fa	 referència	 a	 la	 participació	 voluntària.	 En	 tot	
moment	es	van	respectar	les	seves	decisions.	

També	es	van	prendre	tota	classe	de	precaucions	per	
resguardar	la	intimitat	de	la	persona	que	participava	en	
la	investigació	i	la	confidencialitat	de	la	seva	informa-
ció	personal.	Per	aquest	motiu,	aquest	projecte	es	va	
comprometre	a	la	utilització	confidencial	i	únicament	
amb	finalitats	d’investigació	de	les	dades	obtingudes.	
Alhora,	aquestes	es	van	registrar	de	manera	anònima.

4. RESULTATS 
L’estudi	es	va	dur	a	terme	des	del	3	de	setembre	del	2020	fins	al	31	d’octubre	del	mateix	any,	un	període	durant	
el	qual	es	van	reclutar	un	total	de	catorze	participants	tot	i	que	un	va	abandonar	l’estudi.	Els	tretze	participants	
que	finalment	s’hi	van	incloure	van	realitzar	les	intervencions	tal	com	estaven	previstes.

Variables sociodemogràfiques:	a	la	taula	1	es	mostren	les	característiques	dels	participants	inclosos	a	l’estudi.	
La	mostra	va	consistir	en	tretze	participants,	onze	dones	i	dos	homes,	amb	una	mitjana	de	87	anys	i	graus	de	
GDS	de	IV	i	V.

Taula 1: Dades basals dels participant

 DE: desviació	estàndard; GDS: Global	Deterioration	Scale; IV:	deteriorament	moderat; V: deteriorament	moderat-greu	



| COMPARTINT CONEIXEMENT36

Variables de resultat: 

A	la	taula	2	i	4	es	resumeixen	les	dades	individuals	de	
cada	pacient	per	a	les	variables	d’estudi,	i	a	la	taula	3	es	
descriuen	els	valors	resumits	de	la	mostra	estudiada.	
	
En	 la	variable	principal	sobre	qualitat	de	vida,	només	
es	 van	 observar	 petites	 diferències	 entre	 els	 valores	
pre	i	postprova	segons	l’escala	QUALID,	amb	una	mit-
jana	d’aquesta	diferència	de	0,10	punts,	que	no	és	es-
tadísticament	significativa.	Es	 va	observar	 també	un	
canvi	molt	més	important	en	un	pacient	(pacient	10)	
en	què	aquesta	diferència	va	ser	de	4,24	punts.

En	les	variables	secundàries	sobre	el	benestar	social	

i	 les	relacions	interpersonals,	només	es	van	observar	
petites	 diferències	 que	 no	 van	 ser	 del	 tot	 rellevants	
entre	els	valors	pre	i	postprova	segons	l’escala	UCLA,	
amb	una	mitjana	d’aquesta	diferència	de	0,38	punts,	
que	no	és	estadísticament	significativa.	

Pel	que	fa	a	les	variables	sobre	grau	de	satisfacció	al	
participar	en	la	teràpia	assistida	amb	conills	registra-
des	a	l’escala	Non-Pharmacological	Therapy	Experien-
ce	Scale	NPT-ES,	 s’ha	observat	 que	hi	 ha	hagut	 una	
bona	tolerància	 i	acceptació,	 ja	que	 la	mitjana	de	 les	
dades	obtingudes	és	de	10,53,	amb	15	com	a	puntua-
ció	màxima.	

Taula 2: Dades individuals dels pacients segons edat, sexe i grau de demència. Di-
ferència entre pre i postproves d’avaluació QUALID i UCLA 
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Taula 3: Dades escales QUALID i UCLA i diferència de mitjanes entre pre i postproves

Taula 4: Dades individuals avaluació grau de satisfacció

DE:	desviació	estàndard;	DM: diferència	mitjanes	avaluacions	QUALID	i	UCLA;	IC95%:	interval	de	confiança	del	95%
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5.   DISCUSSIÓ
Hi	 va	haver	 una	gran	participació	 en	 la	 intervenció,	 i	
es	va	mostrar	una	alta	predisposició	i	interès	per	part	
dels	residents.

Establir	una	bona	intervenció	no	va	ser	una	tasca	sen-
zilla,	ja	que	la	bibliografia	consultada	no	era	homogè-
nia	i	també	hi	havia	una	baixa	metodologia	per	poder	
generalitzar	i	extrapolar	diferents	mètodes,	escales	de	
mesura	que	s’havien	utilitzat	en	estudis	anteriors	simi-
lars,	etc.	

Els	 resultats	 obtinguts	 en	 les	 escales	 QUALID,	 per	
valorar	 la	 qualitat	 de	 vida,	 i	 UCLA,	 per	 avaluar	 el	 be-
nestar	social	i	les	relacions	interpersonals,	no	són	del	
tot	determinants.	Si	observem	la	mitjana	de	 les	pre	 i	
postproves	 (abans	 d’iniciar	 la	 teràpia	 assistida	 amb	
conills	 i	una	setmana	després	de	finalitzar-la),	els	re-
sultats	 no	 són	 significatius.	Tenint	 en	 compte	 la	mi-
tjana	dels	 resultats	 de	 l’escala	QUALID,	 només	hi	 ha	
una	diferència	de	0,10	punts	respectivament	entre	les	
dues	proves	realitzades	en	diferents	períodes.	No	obs-
tant	això,	 l’usuari	número	10	ha	tingut	una	diferència	
de	4,24	punts	 entre	 totes	dues	escales;	 coneixent	 la	
seva	història	de	vida,	coincideix	amb	el	fet	que	ja	havia	
tingut	conills	com	a	mascota	quan	era	petita.	Referent	
a	l’escala	UCLA,	només	hi	ha	0,38	punts	de	diferència	
entre	les	dues	proves.	No	obstant,	mitjançant	l’escala	
de	Non-Pharmacological	Therapy	Experience,	s’extreu	
que	hi	ha	hagut	molt	bona	tolerància	i	acceptació	en	
les	 diferents	 sessions	 de	 teràpia	 assistida	 amb	 co-
nills.	Tal	com	es	pot	observar	als	resultats,	la	mitjana	
correspon	a	10,53	punts	sobre	15,	que	era	la	màxima	
puntuació;	trobem	que	hi	ha	dues	persones	que	tenen	
uns	resultats	inferiors	a	6,	i	coneixent	la	seva	història	
vital,	coincideix	amb	el	fet	que	cap	d’elles	havia	mos-
trat	estima	cap	als	animals	anteriorment.		

Comparant	 els	 nostres	 resultats	 amb	 estudis	 simi-
lars,	podem	observar	diverses	similituds	i	diferències.	
A	 l’estudi	 de	 Pitheckoff	 et	 al.9,	 es	 va	 observar	 que	
els	 beneficis	 de	 la	 teràpia	 assistida	 amb	 conills	 po-
dien	promoure	la	relaxació	i	disminuir	els	sentiments	
d’angoixa.	També	determinava	que	el	conill	servia	de	
facilitador	 de	 comunicació	 i	 socialització	 amb	 altres	
persones.	Tots	aquests	 resultats	es	van	extreure	ob-
servant	el	comportament	i	les	reaccions	dels	diferents	
usuaris,	però	no	es	va	fer	ús	de	cap	escala	per	poder	
quantificar	o	validar	aquestes	observacions.	En	l’estu-
di	 realitzat	per	Dookie14,	es	va	observar	que	els	ani-
mals	són	una	font	de	companyia	entre	 la	gent	gran	i	
alleugereixen	el	sentiment	de	solitud.	Tots	aquests	re-
sultats	es	van	extreure	d’una	entrevista	semiestructu-
rada	que	van	confeccionar	els	mateixos	investigadors.	
Per	concloure,	en	 l’estudi	d’Olsen6	no	van	trobar	cap	
diferència	significativa	en	el	test	previ	i	post-QUALID.

Podem	concloure	que	en	molts	estudis	d’investigació	
no	 s’han	 utilitzat	 escales	 estandarditzades	 i	 això	 en	
disminueix	 la	 fiabilitat	 i	 dificulta	 l’extrapolació.	 En	 el	
cas	del	nostre	estudi,	es	va	fer	ús	de	diferents	escales,	
però	la	temporalització	per	realitzar-les	no	va	ser	l’ade-
quada	per	extreure	unes	conclusions,	 ja	que	es	pas-
saven	unes	pre	 i	 postproves	 i	 hauria	 estat	 essencial	
passar	les	escales	durant	la	realització	de	les	diferents	
intervencions	 per	 obtenir	 uns	 resultats	 significatius,	
atès	 que	 els	 efectes	 de	 realitzar	 la	 teràpia	 assistida	
amb	conills	 no	 es	prolonguen	en	 el	 temps,	 sinó	que	
són	momentanis	i	temporals.	

Una	de	les	fortaleses	de	l’estudi	va	ser	l’originalitat,	ja	
que	hi	ha	molt	pocs	estudis	que	fessin	ús	de	la	teràpia	
assistida	concretament	amb	conills.	A	més,	utilitzar	un	
animal	 petit	 ajuda	 a	 la	 seva	manipulació,	 transport	 i	
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cura.	Les	limitacions	que	es	detecten	fan	referència	al	
fet	de	ser	un	estudi	de	casos	quasi	experimental.	La	
mostra	va	ser	d’una	mida	reduïda	i	no	es	va	disposar	
d’un	grup	control.	Com	ja	s’ha	comentat	anteriorment,	
el	fet	de	no	comptar	amb	resultats	de	les	diferents	es-

cales	 durant	 la	 realització	 de	 les	 intervencions	 com-
porta	que	no	tinguem	uns	resultats	significatius	amb	
les	pre	i	postproves,	ja	que	els	beneficis	de	la	teràpia	
són	momentanis.

6. CONCLUSIONS 
En	aquest	estudi	de	casos	no	s’han	observat	diferèn-
cies	rellevants	en	la	qualitat	de	vida	i	el	nivell	de	benes-
tar	social	i	relacions	interpersonals.	Aquest	fet	pot	ser	
a	causa	que	la	temporalitat	amb	què	s’han	realitzat	les	
diferents	escales	d’avaluació	no	era	l’adequada	per	po-

der	extreure’n	unes	conclusions	determinants.	Sí	que	
es	va	observar	un	grau	de	satisfacció	de	la	intervenció.	
Fan	falta	més	estudis	per	avaluar	la	possible	utilitat	de	
la	teràpia	assistida	amb	conills	en	persones	que	tenen	
diagnòstic	de	demència	avançada.
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1. RESUM
La població sahrauí es troba en situació d’apartheid ocupacional a causa de les limitacions ocupacionals 
que troba derivades del conflicte polític i social que pateix. De tota la població, els nens formen un dels 
grups més vulnerables, més encara quan es tracta de nens amb discapacitat. El projecte de formació des 
de teràpia ocupacional al personal dels centres d’educació especial dels campaments de refugiats sahrauís 
permet la realització de tallers teoricopràctics al centre d’educació especial d’Auserd en els quals, a través 
de l’educació per a la salut i l’apoderament, es pretén millorar l’assistència que els nens amb discapacitat 
reben per part de les seves mestres i famílies. En els diferents tallers es treballen aspectes essencials per al 
desenvolupament correcte del nen.

Paraules clau: Teràpia ocupacional, cooperació, ocupació, apoderament, promoció de la salut

INTRODUCCIÓ
Els	 campaments	 de	 refugiats	 sahrauís	 es	 troben	 si-
tuats	 a	 Tindouf	 (Algèria)	 en	 una	 de	 les	 zones	 més	
desèrtiques	del	planeta,	on	arriben	a	assolir-se	tempe-
ratures	de	50°	en	els	mesos	de	calor.	La	població	sa-
hrauí	es	troba,	per	tant,	en	situació	de	refugi	en	un	te-
rritori	en	el	qual	no	tenen	accés	a	les	necessitats	més	
bàsiques	com	menjar	o	aigua,	 fet	 que	ocasiona	que	
siguin	totalment	dependents	de	l’ajuda	humanitària1.
A	causa	d’això,	no	tenen	productes	frescos	i	això	afec-
ta	la	malnutrició	de	la	població2.	A	més,	en	l’àmbit	labo-
ral	tan	sols	existeixen	petits	oficis,	així	que	tampoc	hi	

ha	un	desenvolupament	econòmic	suficient.	Així	ma-
teix,	el	sistema	sanitari	i	educatiu	és	precari	a	causa	de	
la	falta	de	recursos	esmentats.
Les	 condicions	 de	 pobresa,	 desocupació	 i	 habitatge	
precari	afecten	la	qualitat	de	vida,	la	identitat	cultural	i	
les	condicions	socials	del	poble	sahrauí	i	tot	això	con-
dueix	al	fet	que	els	drets	humans	es	vegin	greument	
vulnerats.	Tot	això	repercuteix	en	les	ocupacions	de	la	
població	sahrauí,	un	fet	que	ocasiona	que	aquest	poble	
es	 trobi	 en	 situació	 d’apartheid	 ocupacional.	 S’entén	
per	apartheid	ocupacional	les	condicions	sistèmiques	
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establertes	per	 l’entorn,	més	o	menys	cròniques,	que	
neguen	a	les	persones	marginades	l’accés	a	la	partici-
pació	en	ocupacions	que	valoren	com	a	significatives	
i	útils	per	a	ells.	És	una	forma	d’opressió,	que	implica	
la	distribució	desigual	dels	recursos	i	les	oportunitats3.	
Dins	 d’aquest	 sistema	 d’apartheid	 ocupacional,	 els	
sahrauís	 veuen	 restringida,	 deteriorada,	 marginada,	
explotada	o	limitada	de	qualsevol	manera	la	seva	par-
ticipació	 en	 l’ocupació,	 de	manera	 que	 pateixen	 una	
situació	d’injustícia	ocupacional	que	produeix	una	dis-
minució	de	la	percepció	de	la	capacitat	de	dur	a	terme	
diverses	tasques4.

L’ocupació	 atorga	a	 les	 persones	una	 forma	d’identi-
tat	que	ofereix	llibertat	i	promociona	la	salut.	La	terà-
pia	 ocupacional	 se	 centra	 en	 aquests	 aspectes	 dins	
d’una	 realitat	 contextual,	 per	 això,	 aquesta	 disciplina	
té	una	gran	tasca	al	davant	en	l’ajuda	humanitària5	i	es	
converteix	en	eina	clau	per	aconseguir	justícia	ocupa-
cional	en	qualsevol	població	independentment	de	les	
característiques	d’aquestes.
Des	 de	 teràpia	 ocupacional	 no	 es	 disposa	 de	 com-
petències	ni	eines	per	resoldre	el	problema	social	de	
base	de	la	població	sahrauí,	però	sí	que	es	pot	actuar	
modificant	circumstàncies	externes6.

Els	nens	són	un	dels	grups	poblacionals	que	més	pa-
teixen	 les	dures	condicions	de	vida	als	campaments	
de	 refugiats	en	veure	privada	 la	seva	participació	en	
ocupacions	significatives	a	causa	de	l’entorn	i	el	con-
text	en	el	qual	viuen.	En	el	cas	de	nens	amb	discapaci-
tat,	aquesta	restricció	en	la	participació	és	encara	més	
gran	com	a	conseqüència	de	les	limitacions	físiques,	
cognitives	i	mentals	que	produeixen	les	diferents	pato-
logies	que	presenten.	

Tot	això	fa	que	els	drets	humans	en	els	infants	es	ve-
gin	greument	vulnerats.	
Segons	l’article	23	dels	drets	de	l’infant	de	l’ONU7,	els	
estats	reconeixen	que	els	nens	amb	discapacitat	han	
de	rebre	cures	especials	que	els	permetin	gaudir	d’una	
vida	 plena	 i	 facilitin	 la	 seva	 participació	 activa.	 En	
aquest	sentit,	l’estat	sahrauí	és	conscient	de	les	cures	
especials	que	han	de	tenir	aquests	nens,	atès	que	han	
creat	un	centre	de	discapacitat	en	cada	wilaya	(ciutat),	
però	les	cures	que	hi	reben	es	podrien	millorar.	
La	falta	de	recursos	i	formació	fa	que	tant	el	personal	
que	treballa	als	diferents	centres	com	les	famílies	es	
vegin	sobrepassats	per	 la	situació,	sense	saber	com	
actuar	en	molts	casos.	
D’aquesta	necessitat,	s’ha	creat	el	projecte	d’interven-
ció	de	teràpia	ocupacional	al	centre	d’educació	espe-
cial	d’Auserd,	amb	l’objectiu	d’assessorar	i	formar	els	
treballadors	dels	centres	en	 la	 intervenció	amb	nens	
amb	 discapacitat,	 dotant-los	 de	 les	 estratègies	 ne-
cessàries	 perquè	 puguin	 treballar	 amb	 la	 finalitat	 de	
maximitzar	l’autonomia	i	la	independència	dels	infants	
i	millorar-ne	així	la	qualitat	de	vida.	
En	aquest	sentit,	el	terapeuta	ocupacional	posseeix	els	
coneixements	necessaris	per	elaborar	una	anàlisi	de	
l’acompliment	ocupacional	del	nen	en	les	seves	activi-
tats	de	la	vida	diària.	Sobre	la	base	d’aquesta	anàlisi,	
podrà	dur	a	terme	una	intervenció	dirigida	a	assesso-
rar,	sota	els	enfocaments	de	prevenció	 i	modificació,	
les	seves	famílies	i	les	mestres,	i	atorgar-los	les	eines	
necessàries	perquè	el	seu	treball	amb	el	nen	afavoreixi	
la	maximització	de	la	seva	independència	en	les	acti-
vitats	de	la	vida	diària	i,	per	tant,	la	millora	de	la	seva	
qualitat	de	vida.
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MATERIAL I MÈTODE

Participants

Ha	participat	en	el	projecte	el	100%	del	personal	del	
centre	 d’educació	 especial	 d’Auserd.	 Treballen	 en	
aquest	centre	quatre	dones	sahrauís	entre	els	30	i	els	
52	 anys,	 sense	 formació	 específica	 en	 discapacitat.	
Únicament	la	directora	del	centre	té	més	de	deu	anys	
d’experiència	en	el	treball	amb	nens	amb	discapacitat	i	
ha	rebut	cursos	de	formació	adaptats	a	Itàlia.

L’alumnat	del	centre	d’educació	especial	hi	ha	partici-
pat	indirectament,	ja	que	s’ha	beneficiat	dels	resultats	
del	projecte,	atès	que	l’objectiu	del	projector	és	dotar	
les	mestres	de	tècniques	que	repercuteixin	en	la	inter-
venció	 amb	els	 infants.	 S’han	beneficiat	 del	 projecte	
11	nens	i	nenes	d’entre	6	i	13	anys	d’edat,	que	són	el	
100%	de	l’alumnat	del	centre.

Metodologia

El	projecte	d’intervenció	de	teràpia	ocupacional	al	cen-
tre	d’educació	especial	de	la	wilaya	d’Auserd	s’ha	dut	a	
terme	a	través	de	tallers	teoricopràctics	a	les	mestres	
del	centre.
El	projecte	compta	amb	una	fase	inicial	i	una	fase	de	
desenvolupament	encara	en	execució.
La	fase	 inicial	es	va	dur	a	terme	el	mes	de	febrer	de	
2017	 i	 va	consistir	 en	 la	compilació	del	cens	de	dis-
capacitat	 infantil	 de	 la	 wilaya	 d’Auserd,	 així	 com	 la	
presa	de	contacte	amb	el	personal	local	per	conèixer	
en	profunditat	la	cultura	i	costums	sahrauís,	que	per-
metessin,	en	la	fase	de	desenvolupament,	dur	a	terme	
una	intervenció	significativa	i	adaptada	al	context	de	la	
població	a	la	qual	es	dirigeix.
La	 fase	 de	 desenvolupament	 s’ha	 iniciat	 el	març	 de	
2018,	 es	 fa	de	manera	anual,	 durant	una	setmana	a	
l’any,	en	finalitzar	la	jornada	escolar.	L’edició	del	projec-
te	de	2019	l’han	finançada	les	ajudes	a	la	recerca	del	
Col·legi	Oficial	de	Terapeutes	Ocupacionals	de	Caste-
lla-la	Manxa	(COFTO-CLM).
Durant	 les	 quatre	 edicions	 del	 projecte,	 s’han	 dut	 a	
terme	 tallers	 de	 gestió	 de	 l’aula,	 trastorn	 de	 l’espec-

tre	de	 l’autisme,	 elaboració	de	productes	de	suport	 i	
posicionament.
El	taller	de	posicionament	es	va	dur	a	terme	a	través	
d’una	metodologia	 teoricopràctica	 en	 la	 qual	 el	 tera-
peuta	 ocupacional	 va	 exposar	 els	 principis	 teòrics	
bàsics	 per	 a	 la	 realització	 de	 valoracions	 posturals.	
Es	va	crear	a	aquest	efecte	un	registre	de	posiciona-
ment	perquè	les	mestres	poguessin	fer	una	valoració	
postural	dels	alumnes	del	centre	 i	dur-ne	a	terme	un	
seguiment.
Durant	el	taller	de	posicionament	i	reforçat	també	en	
el	taller	de	productes	de	suport,	es	va	guiar	 les	mes-
tres	 en	 la	 fabricació	de	productes	de	 suport	 de	baix	
cost	per	al	posicionament	dels	infants	amb	materials	
de	fàcil	accés	en	els	campaments,	com,	per	exemple,	
cartró.	 Per	 a	 la	 posada	 en	 pràctica	 del	 taller	 es	 van	
emprar	les	eines	de	la	Wisconsin	Assistive	Technolo-
gy	Initiative	(WATI)8	com	ara	la	secció	1,	dirigida	a	la	
sedestació,	el	posicionament	o	mobilitat	i	la	guia	d’ob-
servació	de	l’entorn.
El	 trastorn	de	 l’espectre	de	 l’autisme	(d’ara	endavant,	
TEA)	és	una	de	les	patologies	amb	major	prevalença	
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en	els	campaments	 i	que	major	dificultat	generava	a	
les	mestres	del	centre,	per	la	qual	cosa	es	va	organit-
zar	un	taller	dedicat	únicament	a	aquest	trastorn	en	el	
qual	es	van	donar	pautes	bàsiques	per	a	la	intervenció	
amb	nens	amb	TEA,	així	com	una	explicació	de	les	ca-
racterístiques	del	TEA	que	els	permetés	millorar-ne	la	
detecció	precoç.
El	 taller	de	productes	de	suport	ha	seguit	una	meto-
dologia	 pràctica	 en	 què	 s’ha	 elaborat	 principalment	
sistemes	de	sedestació	 i	 engruixidors	per	a	material	
escolar,	per	a	la	confecció	dels	quals	s’ha	utilitzat	guia	

d’observació	a	l’aula	de	l’eina	WATI.	A	més,	s’ha	utilit-
zat	el	manual	 	El	campesino	deshabilitado	en	el	qual	
es	mostra	 l’elaboració	 de	 diversos	 productes	 de	 su-
port	amb	material	de	baix	cost	de	manera	molt	visual.
El	taller	d’organització	de	l’aula	ha	tingut	 lloc	en	l’últi-
ma	edició	del	projecte,	durant	la	primera	quinzena	de	
març	de	2020,	i	ha	consistit	en	l’elaboració	d’una	guia	
d’activitats	per	a	cada	aula	del	centre,	amb	activitats	
adaptades	a	cada	infant	i	de	manera	que	els	permetés	
seguir	 una	 rutina	 en	 les	 diferents	 intervencions	 amb	
els	nens	i	nenes.

RESULTATS
Els	 resultats	obtinguts	en	relació	amb	 la	participació	
de	les	mestres	en	els	tallers	realitzats	en	les	diferents	
edicions	 del	 projecte	 han	 estat	 molt	 positius.	 Les	
mestres	s’han	mostrat	en	 tot	moment	molt	col·labo-
radores,	 i	han	mostrat	 interès	en	els	temes	tractats	 i	
proposat	nous	temes	per	a	futures	edicions.	L’interès	
per	millorar	el	seu	coneixement	és	 tal	que	en	el	mo-
ment	 actual	 es	manté	 el	 contacte	 durant	 tot	 el	 curs	
escolar	per	resoldre	dubtes	telemàticament	sobre	les	
diferents	intervencions	amb	els	nens.
Quant	als	 resultats	obtinguts	amb	 l’alumnat	del	cen-
tre	d’educació	especial	d’Auserd,	dels	11	alumnes	del	
centre,	durant	el	passat	curs	tres	d’ells	han	aconseguit	
adquirir	 les	 competències	 necessàries	 per	 canviar	
d’aula.	Cal	destacar	que,	a	diferència	del	sistema	esco-
lar	espanyol,	en	els	campaments	de	refugiats	sahrauís	
els	centres	es	divideixen	en	quatre	aules:	retard	greu,	
moderat,	lleu	i	taller	ocupacional,	i	únicament	canvien	
d’aula	a	mesura	que	adquireixen	més	 independència	
en	les	activitats	de	la	vida	diària.

D’altra	banda,	malgrat	haver	dedicat	la	major	part	dels	
tallers	a	la	formació	sobre	posicionament	i	a	la	crea-
ció	de	registres	 i	productes	de	suport	per	al	correcte	
posicionament	 i	 control	 postural,	 no	 s’evidencien	 en	
l’alumnat	canvis	significatius	en	aquest	aspecte.	Tot	i	
això,	no	es	considera	que	els	resultats	obtinguts	en	els	
tallers	hagin	estat	negatius,	ja	que	s’ha	pogut	consta-
tar	que	les	mestres	han	seguit	les	pautes	establertes	
durant	tot	el	curs	escolar.	En	canvi,	aquests	resultats	
ens	fan	pensar	que	són	tant	factors	culturals	com	de	
l’entorn	i	el	context	els	que	estan	impedint	obtenir	els	
resultats	desitjats	tant	en	la	marxa	com	en	l’equilibri.	
Tal	com	s’indicava	a	l’inici	del	projecte,	la	població	sa-
hrauí	 porta	 una	 vida	 sedentària,	 condicionada	 per	 la	
situació	de	refugi	en	la	qual	viu,	i	desenvolupa	la	major	
part	d’activitats	de	la	vida	diària	asseguda	a	terra.	Això	
podria	provocar	un	desenvolupament	menor	dels	seus	
membres	inferiors	i	que	presenti,	en	alguna	de	les	se-
ves	formes,	feblesa	en	membre	inferior,	així	com	altres	
deformitats	musculoesquelètiques.
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CONCLUSIONS
La	 població	 sahrauí	 es	 troba	 en	 situació	 d’apartheid	
ocupacional	a	causa	de	 les	 limitacions	ocupacionals	
que	pateix	com	a	conseqüència	de	la	situació	política	i	
social	que	viu.	Els	infants	formen	un	dels	grups	pobla-
cionals	més	vulnerables,	més	especialment	els	nens	i	
nenes	amb	discapacitat,	que	veuen	encara	més	 limi-
tada	 la	 seva	 vida	 diària	 per	 l’escassetat	 de	 recursos	
específics	dels	quals	disposen.	
El	 terapeuta	 ocupacional	 posseeix	 els	 coneixements	
necessaris	 per	 analitzar	 els	 factors	 que	 originen	
aquestes	 limitacions	 i	 efectuar	 les	 intervencions	 ne-
cessàries	per	millorar	la	qualitat	i	el	desenvolupament	
de	les	activitats.	
Al	 llarg	de	tot	el	 treball	queda	patent	 la	cabuda	de	 la	
figura	del	terapeuta	ocupacional	en	projectes	de	coo-
peració	al	desenvolupament.	Des	de	teràpia	ocupacio-
nal,	 es	 busca	millorar	 l’acompliment	 ocupacional	 de	
les	persones	tenint	sempre	en	compte	la	seva	realitat	
contextual,	per	això	sembla	contradictori	el	poc	desen-
volupament	de	la	professió	en	ajuda	humanitària.
Aquest	projecte	forma	part	d’un	dels	primers	projectes	

de	teràpia	ocupacional	duts	a	terme	als	campaments	
de	refugiats	sahrauís.	Per	a	la	seva	posada	en	marxa,	
ha	estat	fonamental	la	fase	inicial	d’aquest,	per	poder	
conèixer	en	profunditat	un	mode	de	vida	tan	diferent	
de	 les	rutines	 i	ocupacions	occidentals,	per	poder	 in-
tervenir	 i	 interpretar	els	resultats	obtinguts	sense	ex-
treure’n	conclusions	prejudicioses.
A	més,	el	projecte	que	es	planteja	està	dirigit	a	nens	
amb	discapacitat	en	un	 territori	hostil,	un	grup	d’alta	
vulnerabilitat.	Els	terapeutes	ocupacionals,	com	a	pro-
fessionals	sanitaris,	 tenen	 l’obligació	d’actuar	segons	
els	principis	bioètics.	Segons	el	principi	bioètic	de	be-
neficència,	inclòs	en	el	jurament	hipocràtic,	s’ha	d’as-
sistir	aquelles	persones	que	ho	necessitin,	sempre	in-
tentant	promoure	el	bé	per	intentar	prevenir,	alleujar	un	
mal	o	atorgar	beneficis.	En	aquest	cas,	 l’estret	vincle	
que	la	societat	civil	espanyola	—no	així	el	seu	govern—	
ha	mantingut	amb	la	causa	sahrauí	ens	fa	coneixedors	
de	 les	peculiaritats	d’aquesta	població	 i	de	 les	seves	
condicions	de	vida	extremes.	
	

NOTA DE L’AUTOR
El	nostre	agraïment	a	l’Associació	Asturiana	de	Solidaritat	amb	el	Poble	Sahrauí	i	a	la	Delegació	Sahrauí	a	Astú-
ries	per	haver	prestat	suport	perquè	aquest	tipus	de	projectes	es	puguin	dur	a	terme.	Així	mateix,	volem	agrair	
al	Col·legi	Oficial	de	Terapeutes	Ocupacionals	de	Castella-la	Manxa	la	beca	d’ajudes	a	la	recerca	que	ha	permès	
finançar	part	del	projecte.
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Serveis als col·legiats:

Serveis col·legials 

Accés a l’Àrea del Col·legiat / Perfil: tots	els	col·le-
giats	 disposen	 d’un	 nom	d’usuari	 i	 contrasenya	 per	
accedir	a	una	àrea	de	la	pàgina	web	amb	informació	
rellevant	 i	 restringida	 per	 als	 col·legiats	 i	 d’un	 perfil	
professional	on	mostrar	les	dades	que	cada	col·legiat	
desitgi.
Comunicacions:	 el	 COTOC	 edita	 La	 Revista	 del	 CO-
TOC,	una	publicació	semestral	per	als	seus	col·legiats;	
publica	de	manera	regular	notícies	d’actualitat	relacio-
nades	amb	la	professió;	mensualment	envia	el	Breus,	
un	butlletí	electrònic	amb	un	recull	de	les	notícies	més	
rellevants	d’aquest	període.
Biblioteca:	el	COTOC	té	a	la	disposició	dels	col·legiats	
el	servei	de	Biblioteca,	amb	un	fons	documental	al	ser-
vei	dels	col·legiats.
Carnet de col·legiat: document	identificatiu	com	a	te-
rapeuta	ocupacional	col·legiat
Formació contínua:	 els	 col·legiats	 podran	 gaudir	 de	
descomptes	especials	en	els	cursos	que	organitza	el	
COTOC.	També	podran	gaudir-ne	en	aquelles	entitats	
amb	conveni	signat.
Jornades del COTOC: el	 COTOC	 realitza	 durant	 tot	
l’any	diferents	jornades,	algunes	de	les	quals	gratuïtes	
com	les	pròpies	del	Col·legi.	
Intercanvi professional:	des	del	COTOC	s’organitzen	
diferents	espais	d’intercanvi	com	són	xerrades,	la	ce-
lebració	del	 dia	de	 la	TO,	 intercanvis	 formatius	 entre	
col·legiats...
Comissions delegades de la junta de govern i sec-
cions (grups d’especialització i grups territorials):	són	
agrupacions	de	persones	col·legiades	que	desenvolu-
pen	activitats	relacionades	amb	una	temàtica	concreta	

en	benefici	dels	seus	propis	objectius	i	de	les	finalitats	
de	l’entitat
Comissió Científica:	es	crea	la	primera	Comissió	Cien-
tífica	del	COTOC.	L’objectiu	és	contribuir	al	desenvolu-
pament	científic	de	 la	 teràpia	ocupacional,	promoure	
l’esperit	de	recerca	dins	de	la	nostra	professió	i	contri-
buir	a	ampliar	les	evidències	científiques	pròpies	de	la	
disciplina.
Consell deontològic:	 té	 com	a	objectiu	 fer	difusió-dina-
mització	del	codi,	fer	formació	sobre	el	codi	deontològic,	
valorar	possibles	casos	amb	conflicte	ètic	provinents	de	
ciutadans	o	dels	mateixos	col·legiats,	aplicar	el	codi	deon-
tològic	del	COTOC	als	casos	amb	conflicte	ètic	i	crear	una	
ruta	i	protocol	de	demanda	i	valoració	de	situacions	que	
tinguin	conflicte	ètic.
Assessorament laboral, fiscal i jurídic:	els	col·legiats	
podran	disposar	d’assessorament	sense	cost	addicio-
nal	amb	una	empresa	externa	i	gaudir	d’un	descompte	
especial	en	les	gestions	dutes	a	terme.	
Borsa de treball:	el	COTOC	ofereix	un	servei	de	borsa	
de	treball	exclusiu	per	als	col·legiats.	
Consulta les novetats a la nostra web! 
Assegurança de responsabilitat civil professional:	
els	col·legiats	podran	gaudir	opcionalment	d’aquesta	
pòlissa	col·lectiva	a	un	preu	molt	reduït.	
Descomptes a entitats amb conveni:	el	COTOC	dispo-
sa	d’una	sèrie	de	convenis	signats	amb	diferents	em-
preses	 per	 tal	 que	 els	 col·legiats	 puguin	 gaudir	 d’una	
sèrie	de	descomptes	en	les	seves	compres.
I... a l’última pàgina es detallarà quins descomptes 
s’ofereixen!
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Descomptes per a col·legiats

Crishe Proyectos Integrales SL.

 
Si	el	col·legiat	autoritza	l’exclusivitat	de	la	venda	del	seu	
habitatge,	es	faran	càrrec	del	cost	del	certificat	energè-
tic	i	de	la	cèdula	d’habitabilitat.	Si	l’habitatge	ja	presenta	
certificat	energètic	i	cèdula	d’habitabilitat,	oferiran	des-
compte	en	honoraris.	Si	el	col·legiat	autoritza	l’exclusi-
vitat	del	lloguer	del	seu	habitatge,	es	faran	càrrec	de	la	
gestió	del	canvi	de	subministraments.

Viemocions

Ofereix	un	10%	de	descompte	en	tots	els	paquets	i	al-
tres	productes	turístics,	tant	en	els	estàndard	oferts	al	
nostre	web,	com	en	els	que	es	puguin	fer	a	mida	sota	
petició.	A	més	es	podran	fer	ofertes	puntuals	amb	con-
dicions	més	avantatjoses.	

Contacta’ns i et donem el codi descompte!

J. Guzman Ajudes Tècniques i Ortopèdia.

10%	de	descompte	en	qualsevol	compra	que	realitzin	
els	col·legiats	a	 les	botigues	J.	Guzmán.	Ara	J.	Guz-
mán	també	és	pioner	a	Barcelona	en	l’obertura	d’un	es-
tabliment	que	té	com	a	principal	objectiu	la	millora	de	
l’accessibilitat	als	habitatges	i	una	cartera	d’habitatges	
i	 serveis	 per	 eliminar	 barreres	 arquitectòniques	 i	 per	
adaptar	habitatges	a	persones	amb	mobilitat	reduïda
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Promentrada 
	

Descomptes	 exclusius	 que	 poden	 arribar	 al	 50%	 a	
Barcelona	i	Madrid.	Contacta	amb	info@cotoc.cat	i	et	
proporcionarem	l’usuari	i	contrasenya	per	accedir	a	un	
espai	personalitzat	de	Promentrada	amb	el	logotip	del	
COTOC.	
 
Mar Esteller

Ofereix	 als	 col·legiats	 un	 15%	de	 descompte	 en	 ser-
veis	de	traducció,	correcció	i	interpretació	de	textos	al	
català,	castellà,	anglès,	francès	i	Italià.	Mar	Esteller	tra-
ductora,	correctora,	intèrpret.

Librería Médica Axón.	

Bonificarà	 als	 col·legiats	 del	 COTOC	 amb	 un	 10%	 de	
descompte	en	llibres,	subscripcions	a	revistes,	multimè-
dia	o	qualsevol	article	que	es	comercialitzi	i	que	s’aboni	
al	comptat.	Els	costs	d’enviament	seran	gratuïts.

Artgraf

Ofereix	als	col·legiats	del	COTOC	un	10%	de	descomp-
te	en	qualsevol	comanda	d’impressió	o	compra.

EIO Asesores

Ofrece	 a	 los	 colegiados	 de	 forma	 gratuita	 asesora-
miento	fiscal,	laboral	y	jurídico	en	consultas	generales	
(vía	 telefónica	 o	 vía	 correo	 electrónico)	 y	 descuento	
del	20%	en	cualquier	encargo	como	rentas,	presenta-
ciones,	consultas	extensas	no	contempladas	en	las	de	
la	cuota	COTOC…	Infórmate	en info@cotoc.cat 

Més 
descomptes a 

la web!
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Normes de publicació 

El COTOC ofereix un espai als professionals i entitats vinculades al món de la teràpia ocupacional per publi-
car diferents articles d’interès professional a La Revista del COTOC que s’edita semestralment.
Les normes per a la publicació dels articles a La Revista són les següents:

 1.- Idioma:
Les	llengües	del	COTOC	són	el	català	i	el	castellà,	que	
en	seran	les	llengües	utilitzades	preferentment.
Tot	i	així,	si	l’autor	vol	publicar	l’article	en	anglès	o	fran-
cès,	també	s’acceptarà.
	
2.- Format:
Extensió:	 entre	 2.000	 i	 4.000	 paraules	 (de	 6	 a	 14	
pàgines)
Font:	Arial,	11	punts
Paràgraf:	ús	de	l’interlineat	senzill.	L’espaiat	entre	parà-
grafs	serà	doble,	l’inici	d’aquests	no	tindrà	sagnat.
Títols:	la	gradació	tipogràfica	que	s’utilitzarà	segons	la	
jerarquia	serà	la	que	s’exposa	a	continuació:
Primer	nivell:	negreta,	cos	de	14	punts
Segon	nivell:	negreta,	cos	de	12	punts
Tercer	nivell:	cursiva,	cos	de	12	punts
Es	poden	incloure	imatges,	gràfics,	taules	i	figures.
Aquest	material	s’enviarà	en	diferents	arxius	en	format	
PDF	 o	 JPG.	 Han	 d’anar	 numerats	 consecutivament	
amb	numeració	aràbiga,	i	han	de	portar	un	títol	clar,	i,	
si	és	necessari,	amb	llegenda	breu	i	descriptiva.	Totes	
les	 descripcions	 s’enviaran	 en	 un	 altre	 document	 en	
format	Word.
Un	document	pel	text	(Word)
Un	 arxiu	 per	 cada	 fotografia,	 taula,	 figura	 o	 imatge	
(PDF o JPG)

Un	document	amb	les	descripcions	de	totes	les	il·lus-
tracions	(Word)
	
3.- Contingut:
Els	temes	dels	articles	han	d’estar	vinculats	al	món	de	la	
teràpia	ocupacional.	Basant-nos	en	el	concepte	de	multi-
disciplinarietat,	entenem	que	tots	els	professionals	es	no-
dreixen	dels	coneixements	associats	a	diferents	ciències.
Quan	es	presentin	casos,	s’ha	de	protegir	l’anonimat	de	les	
persones	o	usuaris,	i	serà	responsabilitat	dels	autors	pre-
servar	els	aspectes	ètics	i	garantir	que	els	casos	exposats	
compten	amb	el	consentiment	informat	adequat.
L’article	ha	d’incloure	un	breu	resum	(abstract)	en	què	
s’introdueixi	el	tema	i	l’objectiu	de	l’escrit.
Els	articles	hauran	d’especificar	com	a	mínim	tres	pa-
raules	clau	(key words).
Si	és	un	article	d’investigació,	haurà	d’incloure	també	la	
metodologia	 emprada,	 els	 principals	 objectius,	 la	 dis-
cussió	dels	resultats	amb	relació	al	marc	teòric	escollit	i	
les	principals	conclusions	a	les	quals	s’ha	arribat.
Paraules	clau:	entre	3	i	8
Resum	o	abstract:	entre	50	i	200	paraules
Cada	figura	s’haurà	de	citar	en	el	text,	en	ordre	consecutiu.
En	cas	d’incloure	bibliografia	se	seguirà	 la	normativa	
de	Vancouver.
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4.- Drets d’autor:
Preferentment,	es	publicaran	articles	inèdits	escrits	per	
encàrrec	al	COTOC.	
Un	cop	fet	el	primer	contacte,	la	Vocalia	de	Comunica-
cions	del	COTOC	proporcionarà	un	contracte	sota	una	
llicència	Creative	Commons	Reconeixement-NoComer-
cial-SenseObraDerivada	3.0	Unported.
Aquest	s’ha	de	retornar	signat	per	tots	els	autors	en	cada	
una	de	les	pàgines.
En	cas	de	tractar-se	d’articles	sencers	o	reproduccions	
parcials	publicades	amb	anterioritat,	poseu-vos	en	con-
tacte	amb	la	Vocalia	de	Comunicacions,	concretament	
amb:	comunicacions@cotoc.cat
	
5.- Procediment que cal seguir:
Les	dates	d’entrega	del	material	per	publicar	seran:
•	 Per	 a	 la	 publicació	 de	 la	 revista	 del	 juny,	 data	
màxima	d’entrega	abril

•	 Per	a	la	publicació	de	la	revista	del	desembre,	data	
màxima	d’entrega	novembre

	
6.- Notificació de l’acceptació:
Un	cop	rebut	 i	 revisat	 l’article,	 la	Vocalia	de	Premsa	es	
posarà	en	contacte	amb	els	autors	per	tal	de	notificar-ne	
l’acceptació	o	no.
En	cas	que	la	resposta	sigui	afirmativa	i	es	publiqui	l’ar-
ticle	a	La	Revista	del	COTOC,	aquests	rebran	un	certifi-
cat	en	què	s’acrediti	la	publicació	de	l’article	així	com	un	
exemplar	gratuït	de	La	Revista.
	
7.- Contacte:
Els	materials	s’enviaran	per	correu	electrònic,	en	 for-
ma	de	fitxers	adjunts,	preferentment	en	versió	igual	o	
superior	a	Word 97	a:	premsa@cotoc.cat
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