
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

Durant un any i mig, s’avaluarà científicament com la psicoteràpia grupal 

pot millorar la qualitat de vida dels cuidadors familiars de malalts 

d'Alzheimer 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Pasqual 

Maragall posen en marxa una investigació  
sobre els beneficis dels grups terapèutics  

per a cuidadors de persones amb Alzheimer 
 

• Impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Pasqual 

Maragall, i amb la col·laboració de CEAFA, al projecte 

d'investigació "Grups terapèutics per cuidadors de malalts 

d'Alzheimer" participen 226 cuidadors de tot l’Estat, distribuïts en 

24 grups terapèutics.  

 

• La investigació avaluarà l’impacte d’aquesta teràpia en els nivells 

de sobrecàrrega, l’estat emocional i la qualitat de vida dels 

cuidadors amb l’objectiu de demostrar científicament la seva 

eficàcia com un recurs necessari d’atenció i suport al col·lectiu. 

 

• Més de 600.000 persones a Espanya pateixen Alzheimer o altres 

formes de demència. El 80 % d’aquestes persones viuen al seu 

domicili amb un familiar que n’és el cuidador principal i que dedica 

15 hores diàries a atendre les seves necessitats. Una tasca que 

genera en molts casos un important desgast físic i emocional.  

 

 

Barcelona, 11 d’abril de 2014. L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Pasqual 
Maragall, en col·laboració amb la Confederació Espanyola d’Associacions de 
Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències (CEAFA), han posat 
en marxa una investigació per avaluar la millors del nivell de benestar dels 
cuidadors de persones amb Alzheimer a través de la seva participació en grups 
terapèutics.  
 



Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”; Jordi Camí, director 
general de la Fundació Pasqual Maragall i Koldo Aulestia, president de CEAFA, 
han presentat el projecte aquest matí a l’EspaiCaixa Sant Lluís, on es 
desenvolupen les sessions d’un dels grups terapèutics. Han assistit a la 
presentació una desena de cuidadors familiars que participen en les sessions. 
 
L’estudi Cuidem avaluarà científicament l’impacte d’aquesta teràpia en els 

nivells de sobrecàrrega, l’estat emocional i la qualitat de vida dels 

cuidadors amb l’objectiu de demostrar científicament la seva eficàcia.  
 
L’objectiu final del projecte és dotar el cuidador o cuidadora de les eines 

que li permetin comprendre i acceptar la malaltia, aprendre a conviure 

amb ella i viure amb dignitat el seu rol de cuidador.  
 

Estudi de Grups Terapèutics 

 
La investigació liderada per l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Pasqual 
Maragall, compta amb 24 grups terapèutics en funcionament en els quals, des 
del començament de març, participen 226 cuidadors i un equip de més de 30 
especialistes en psicologia i neuropsicologia que duen a terme la intervenció a 
Catalunya, Castella i Lleó, Canàries, la Comunitat Valenciana i Andalusia.  
 
Les Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, coordinades per 
CEAFA, han seleccionat als cuidadors que participen en la investigació i estan 
dirigint, mitjançant els seus equips de psicòlegs, les intervencions 
psicoterapèutiques i les avaluacions psicològiques requerides per la 
investigació.  
 
Durant la teràpia els participants assisteixen, durant quatre mesos, a una 

sessió setmanal d’una hora i mitja de durada. En algun dels grups es farà 
un seguiment mensual durant un any. En tots els casos, mentre dura la sessió 
els cuidadors disposen d’un espai d’atenció professional per al malalt 
d’Alzheimer.  
 
Conduïdes per un psicòleg, aquestes sessions ofereixen als cuidadors un espai 
on compartir les seves experiències i abordar temes com la reacció davant el 
diagnòstic, el desgast emocional, la comunicació amb el malalt, la cura d’un 
mateix o l’acceptació de la nova realitat. La finalitat és augmentar el benestar 
del cuidador facilitant l’adaptació a la nova situació i promovent la relació amb 
el seu entorn. Durant les sessions es treballen també aspectes cognitius i 

conductuals, com ara l’entrenament d’habilitats socials, el pensament positiu i 
l’aprenentatge de tècniques de relaxació i autocontrol, entre altres.  
 



La investigació estudiarà les diferències, abans i després de la intervenció, en 
el nivell de sobrecàrrega, ansietat i depressió, qualitat de vida, resiliència i 

suport social percebut pels cuidadors. A més, també permetrà fer una 
anàlisi de cost-efectivitat de la intervenció, informació necessària en un marc de 
recursos sanitaris limitats com l’actual. 
 
L’estudi avaluarà també l’impacte de la participació en un grup 

d’acompanyament, on els cuidadors poden compartir experiències i 
intercanviar informació entre ells, però sense suport terapèutic.  
 
Es preveu que les conclusions de l’informe estiguin disponibles al final del 
2015. 
 
Una investigació pionera 

 
La teràpia grupal és una pràctica comuna per reduir l’estrès emocional que 
pateixen els cuidadors, però no s’han tret conclusions científiques sòlides 

sobre els seus beneficis. La complexitat d’avaluar científicament els resultats 
i la gran variabilitat entre intervencions (durada, continguts, estructura, etc.) 
dificulten l’existència d’investigacions d’aquest tipus al nostre país. Tampoc les 
teràpies no es descriuen exhaustivament, de manera que es puguin reproduir 
en el futur en el cas que es demostrin beneficioses.  
 
L’assistència grupal presenta múltiples avantatges davant la individual, ja que, 
per exemple, possibilita arribar a un nombre més elevat d’individus, un element 
que cal tenir en compte en un context de recursos hospitalaris limitats. També 
permet incidir en aspectes que no es poden treballar individualment, com ara 
trencar l’aïllament, socialitzar-se, compartir experiències o aprendre d’altres 
persones que viuen la mateixa situació. 
 
En aquest sentit, l’estudi Cuidem donarà visibilitat a les necessitats a què 

s’enfronten diàriament els cuidadors.  
 
Projecte pilot 

 
L’any passat, la Fundació Pasqual Maragall i l’Obra Social ”la Caixa” van dur a 
terme un projecte pilot a tres centres de la província de Barcelona en el qual 
van participar 83 cuidadors. Els resultats obtinguts apuntaven millores 
significatives en salut mental i suport social percebudes en els participants. Les 
persones que no havien rebut teràpia, en canvi, presentaven nivells de 
depressió i de sensació de sobrecàrrega que empitjoraven a mesura que 
passava el temps. L’estudi actual permetrà confirmar les tendències de millora 
registrades i reforçar els resultats obtinguts.  



Els cuidadors de persones afectades per l’Alzheimer 

 
Més de 600.000 persones a Espanya pateixen Alzheimer o altres formes de 
demència. El 80 % d’aquestes persones viuen al seu domicili amb un familiar 
que n’és el cuidador principal i que dedica 15 hores diàries a atendre les seves 
necessitats.  
 
El cuidador veu com es van reduint tots els aspectes de la seva vida personal i 
laboral, en un context de desorientació, manca de recursos i d’informació en el 
qual freqüentment ha de renunciar a la cura d’un mateix. 
 
La dedicació quasi exclusiva al malalt acaba convertint el seu cuidador a mitjà o 
llarg termini en un «malalt ocult». Si no es disposa del suport necessari, 
afrontar aquesta situació pot desembocar en problemes físics i psicològics 
associats a l’estrès, l’ansietat, la depressió i la frustració. El 84 % dels 
cuidadors presenten problemes físics de salut, i el 94 % tenen problemes 
psicològics. A això cal afegir la manca d’informació adequada, cosa que deriva 
en la consegüent pèrdua de control sobre la situació. 
 
La qualitat de l’atenció a les persones que pateixen Alzheimer ve donada per la 
persona que dedicarà el seu temps a cuidar-les i protegir-les. El benestar del 
malalt depèn de la salut i el benestar del seu cuidador. És imprescindible 
proporcionar suport al cuidador principal i acompanyar-lo en aquest procés.  
 

Fundació Pasqual Maragall 

 
Des del 2008, la Fundació Pasqual Maragall aborda els reptes que planteja 
l’Alzheimer des de l’àmbit de la recerca científica amb el compromís d’aportar 
solucions innovadores i decisives, així com de millorar la qualitat de vida de les 
persones afectades i el seu entorn. La Fundació orienta la seva activitat a 
l’obtenció de nou coneixement científic amb l’objectiu de reduir el nombre de 
persones afectades, avançar en la detecció precoç i la prevenció de la malaltia, 
i aportar solucions a les necessitats no cobertes del dia a dia de les persones 
afectades i els seus cuidadors.  
 
Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 
El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en què 
desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un 
dels seus trets més definitoris des del seu naixement el 1904, adquireix una 
dimensió més gran, i més diferencial que mai, en les circumstàncies actuals. 
Malgrat les dificultats, l’entitat mantindrà el pressupost de la seva Obra Social 



durant el 2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada els sis 
anys precedents. 
 
En aquest sentit, el 67 % del pressupost (334.900.000 euros) es destinarà al 
desenvolupament de programes socials i assistencials. La resposta a les 
problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones més vulnerables 
continuen sent prioritats fonamentals. 
 
La creació d’oportunitats laborals a través d’Incorpora (que va promoure 14.639 
llocs de treball l’any passat), la lluita contra la marginació i la pobresa a 
Espanya (amb 58.000 infants atesos el 2013), l’accés a un habitatge digne 
(amb 18.000 pisos socials distribuïts a tot Espanya) i l’envelliment actiu i 
saludable mantenen la condició de línies d’actuació estratègiques per a l’Obra 
Social ”la Caixa”. 
 
El 2013, més de 8,7 milions de persones van participar i es van beneficiar de 
les 42.546 activitats impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”, primera Obra 
Social d’Espanya. 
 
Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de Persones amb 

Alzheimer i altres Demències (CEAFA) 

 

CEAFA treballa des de 1990 per millorar la qualitat de vida de les persones que 
pateixen la malaltia de l'Alzheimer i els seus familiars cuidadors. 
 
Està formada per 13 Federacions Autonòmiques i 6 Associacions 
Uniprovincials que aglutinen més de 300 Associacions locals, i representen 
més de 200.000 famílies. 
 
La seva presidenta d'Honor és S.M. la Reina Sofia i actualment el seu president 
és Koldo Aulestia Urrutia.  
 
 
Més informació: 

 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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