
 ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ 

A continuació fèiem una relació dels serveis i activitats que s’han dut a terme durant 

l’any 2019.  

- ACTIVITATS ADMINISTRATIVES: continuar amb les tasques 

administratives de l’associació, com són: la comptabilitat, la burocràcia, 

temes laborals, assegurances i la correspondència. 

*La comptabilitat de l’associació es fa des del servei administratiu 

d’AFAMA, però sempre supervisat pels professionals de ABC. Alfonso 

Benavides i asoc. S.L.U. 

*La part laboral gestionada per assessoria Cortès. 

*Les assegurances tramitades a través de Trias Assegurances. 

- ACTIVITATS ECONÒMIQUES: 

o Presentar projectes a diferents organismes, tant públics com privats : Govern 

Balear, Consell de Mallorca, Ajuntament de Pollença, Ajuntament d’Alcúdia, 

Colonya. Caixa Pollença, Obra Social La Caixa. 

o Amb el fi de recaptar diners s’han organitzat diferents activitats socials, 

culturals i lúdiques, que han estat possibles gràcies al treball dels membres de la 

Junta Directiva, dels socis, dels col·laboradors, del personal, dels familiars ...  

o L’any 2019 hem seguit facilitant la tramitació de sol·licituds de l’ajuda de la 

Llei de dependència alleugerint d’aquesta manera la tasca dels cuidadors;  

informant del canvis en la Llei i comprovant que les valoracions es fan més o 

manco dins el termini que estableix la Llei;  S´ha aconseguit, gracies a la lluita 

de la Treballadora Social assignada a Pollença l’ajuda vinculada al servei. 

o Hem informat de les ajudes i serveis que ofereix AFAMA, l’àrea de serveis 

socials de l’Ajuntament de Pollença, el Govern Balear i l’IMAS, ja bé siguin 

públiques o privades. 

Les activitats econòmiques tenen com objectiu fonamental finançar l’associació i 

recaptar fons per poder donar més i millors serveis als nostres usuaris.  

 

 



 

- SOCIALS I ASSISTENCIALS: durant l’any 2019 s’han realitzat: 

o Consultes telefòniques, email, wasahp,... per demanar informació de 

l’associació o per informar als usuaris de qualque activitat o servei. 

o Consultes i demandes dels familiars i cuidadors.  

o  40 primeres entrevistes presencials per informar a la família de tots els serveis 

d’AFAMA, i també dels que ofereix l’àrea de Benestar social de l’Ajuntament 

(SAD, Teleassistència, etc) 

o Entrevistes amb la treballadora social per informar dels serveis, seguiment a les 

famílies i detectar les demandes per poder donar una solució, juntament amb 

l’equip tècnic. 

o  Servei d’atenció psicològica individual i/o familiar mitjançant sessions tant 

d’orientació com psicoterapèutiques realitzades per una psicòloga. A més, se 

duen a terme avaluacions dels usuaris cada 4 mesos i s’entreguen les tasques 

realitzades als familiars; i sempre que es sol·licita se lliura un informe de l’estat 

cognitiu del malalt. 

o L’horari del centre d’ AFAMA d’atenció al públic és de 8:30h. a 13:30h. de 

dilluns a divendres; i dimarts i dimecres de 16:00h. a 20:00h. L’horari del 

centre de dia és de dilluns a divendres de les 8:30h a les 18:00h i els dissabtes 

de 9:00h a 17:00h. L’horari del Centre d’estimulació és de dilluns a  divendres 

de les 9:00h. a les 13:00h. i de 15:00h. a 18:00h. 

o El dinar està cobert pel servei de menjar de la Residència Sant Domingo. 

o Els usuaris del centre  queden dividits en 5 grups diferenciats en funció del 

nivell de deterioro cognitiu sobre tot , però també tenim present l’estat 

psicosocial i físic. 

o Estimulació Cognitiva individual. Només quan hi ha algun usuari que així ho 

necessiti per a després poder integrar-se dins un grup sempre que sigui possible.  

Durant el 2019  s’han fet 52 sessions . 

 

 



o Grup de lleus, durant el 2019  hem tingut  2 grups de persones usuàries que es 

troben a la fase lleu de la malaltia, amb servei de 1’5 h tres cops a la setmana, 

fins el mes d’abril i a partir del mes de maig s’han unificat en un sol grup, una 

mitjana de 10 persones usuàries per dia, al centre d’estimulació cognitiva. 

o Musicoteràpia, s’ha seguit amb els assajos del  “coro d’AFAMA”, hem fet 4 

concerts. 

o Servei de fisioteràpia a nivell individual i col·lectiu.  

o Assessorament  al centre i  a domicili del terapeuta ocupacional i fisioterapeuta. 

o Servei de podologia, un cop al mes, per facilitar la tasca al cuidador i pugui 

rebre el servei al centre. Al llarg del 2019  s’han beneficat 198 persones 

usuàries. 

o Servei de transport, a partir del mes de juliol hem posat en funcionament el 

servei de recollida i acompanyament per totes les persones usuàries. Actualment 

tenim 2 viatges al matí a Alcúdia, Port de Pollença i Pollença, al migdia un al 

Port de Pollença , a les 14.30h. un a Pollença i el capvespre 2 de tornada a 

Alcúdia, Port de Pollença i Pollença. Era un servei molt demandat per les 

famílies, sobre tot per les que tenen una mobilitat reduïda. També aprofitem la 

furgoneta per fer sortides , 2 vegades al mes. 

o Formació amb familiars, s’han organitzat una  activitat formativa, octubre 

/novembre, impartides per diferents professionals del centre: neuropsicòloga 

(persones usuàries), psicòloga (familiars) , fisioterapeuta, auxiliar de clínica, 

terapeuta ocupacional, treballadora social i també la participació d’algun 

familiar per poder contar la seva pròpia experiència. 

o Tenim una borsa de voluntaris: Durant el 2019 hem tingut un grup voluntàries, 

que han fet un total de 185 hores de voluntariat,  han ofert suport, han 

col·laborat i han fet companyia als malalts d’Alzheimer i altres demències 

permetent als seus familiars disposar d’un temps lliure. Aquestes persones 

voluntàries han rebut una formació prèvia a càrrec de la treballadora social, la 

psicòloga i la treballadora familiar de com tractar-los i informant-les dels 

patrons habituals de comportament d’aquests malalts. Han substituït als 

familiars i cuidadors quan AFAMA organitza alguna activitat per ells: 

conferències, xerrades o el punt de trobada, permetent la seva assistència a 

l’activitat, sabent que el seu malalt estarà ben atès. També donen suport als 



treballadors d’AFAMA, en els diferents tallers que es realitzen, i quan hi ha 

alguna activitat extraordinària o sortida del centre.  

o Treballs en benefici de la comunitat: amb data de 30 d’agost de 2016 AFAMA 

va signar un conveni de col·laboració entre la Secretaria de Instituciones 

Penitenciarias para el cumplimiento de Penas de Trabajo en Beneficio de la 

Comunidad. Durant el 2019 hem tingut 3 persones que han fent un total de 122 

hores de treballs en benefici de la comunitat a AFAMA, ajudant en les tasques 

del Centre. 

o Hem continuat mantenint la borsa de treballadores familiars per si algunes 

famílies ho necessiten. Al llarg de l’any hem tingut una gran demanda per part 

de les famílies a l’hora de trobar una cuidadora adient a cada situació familiar. 

o Préstec d’ ajudes tècniques i un 10% de descompte per la compra de recursos a 

Sistemes i Ajudes, S.L. (cadires de rodes, protectors de llit, matalassos d’aire, 

caminadors, llits ortopèdics, etc.). 

o Hem divulgat els nostres projectes i activitats a través de diferents mitjans de 

comunicació: ràdio Pollença, articles al Punt Informatiu, CEAFA, i quan hem  

tingut ocasió hem participat a algun programa  de la TV.  

 

- ASSESSORAMENT EN L’ADAPTACIÓ DE L’ENTORN: hem informat 

de les modificacions i adaptacions que, de manera progressiva, a mesura 

que la malaltia avança serà necessari introduir a la llar per tal que el malalt 

pugui continuar desenvolupant els seus hàbits quotidians i mantenir una 

vida el més autònoma possible i amb les suficients garanties de seguretat 

física i psicològica, mobilitat i confort. També hem intentat donar a 

conèixer les noves tecnologies del mercat a l’hora de millorar l’entorn del 

malalt i prevenir possibles accidents. 

- SERVEI D’ORIENTACIÓ MÈDICA PELS FAMILIARS: s’orienta i 

aconsella als familiars respecte a la possibilitat de revisions metges quan 

s’observen canvis en l’evolució de la malaltia o problemes conductuals i/o 

de l’estat d’ànim. 

 



- FORMACIÓ: recollir material i documentació en relació a la malaltia 

d’Alzheimer o altres demències. Hem organitzat i participat en diferents 

activitats formatives (conferències, cursets, tallers, jornades) per poder 

informar i estar al corrent dels darrers avanços mèdics i d’investigació. A 

més, s’ofereix un servei de préstec de material bibliogràfic als familiars i 

cuidadors de malalts d’Alzheimer  (llibres, revistes, articles, contes per a 

nins.. 

Els professionals d’AFAMA hem participat a la següent activitats formatives: 

• Xerrada informativa a l’associació de persones Majors de Pollença, “Alzheimer i 

Mindfulness” a càrrec de na Maria Magdalena Crespi, psicòloga d’AFAMA. 

• Xerrada- taller amb el títol “ Los problemes en la alimentación y la aparición de la 

disfàgia” a càrrec de la Dra. Margarita Viñuela, metge geriatra de l’Hospital San 

Joan de Deu. 

• Xerrada amb el títol “ Que hay de nuevo en el tratamiento del Alzheimer”, a 

càrrec de la Dra. Margarita Viñuela. 

• Xerrada informativa a l’associació de Persones Majors de Colonya, “Alzheimer y 

Mindfulness” a càrrec de na Maria Magdalena Crespi, psicòloga AFAMA. 

• Participació a una Taula rodona del festival de FICAE per debatre damunt 

curtmetratges que tracten l’Alzheimer des de diferents fases i situacions familiars.  

• Una Mirada a la protecció de les persones grans 

• VI conferència Malaga Alzheimer 

• Jornada DomusVi, “ Innovació i bones pràctiques en el sector sanitari” 

• Xerrada informativa “SPD”, sistema de preparació de medicació medicalitzada, a 

càrrec de na Margalida Rotger Cerdà, de la farmàcia Cerdà. 

• Curs de formació en Emergències. 

• VIII Congres Nacional Alzheimer a Huesca.  

• VII Jornades Social de Pollença “ Treballam amb les persones i per les persones” 

 
- REUNIONS INSTITUCIONALS: hem mantingut reunions amb totes les 

administracions públiques (Govern Balear, Consell de Mallorca, 

Ajuntament de Pollença), amb Entitats privades i amb diferents col·lectius 

que treballen dins l’àmbit de la dependència. 

També s’han mantingut reunions amb la gerència de la Residència Santo 

Domingo, l’Ajuntament de Pollença, amb el Batle , la regidora d’ Igualtat 

i Benestar Social i amb distints tècnics, pel bon funcionament del Centre 

de Dia. 

Hem fet visites als servei de neurologia de l’hospital  Universitari Son 

Espases. L’hospital comarcal d’Inca i el PAC de Pollença. 

 

 

 



 

- ORGANITZACIÓ D’AFAMA: dia 18 de març del 2019 es va celebrar 

una Assemblea General Ordinària de socis per l’aprovació de la memòria 

econòmica i d’activitats del  2018 i el pressupost del 2019.La Junta 

Directiva ha mantingut durant l’any 12 reunions ordinàries. 

- CEAFA : S’ha celebrat una reunió amb membres de la junta directiva de 

CEAFA per presentar el projecte de futur, el 15 de juny de 2019, al centre 

Flassaders de Palma. Hi ha assistit membres de la junta directiva de AFA 

Menorca, Llar de la Memòria i AFAMA Pollença. 

- SOCIS:  Al llarg del 2019 s’han fet un total de 49 socis nous. Tanquem 

l’any amb un total de 442 socis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FONTS DE FINANÇAMENT 
 

 

                                                      

AJUNTAMENT POLLENÇA  

 

 

 

                                           
 

 

                             
                 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTS ELS SOCIS  I COL·LABORADORS 

 



 

TALLERS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER A USUARIS 

EN FASE LLEU DE LA MALALTIA 

 

El taller d’Estimulació Cognitiva, com a entrenament estructurat de les funcions 

cognitives, s’ha realitzat al Centre d’AFAMA. Pretén donar resposta a la demanda, 

tant del malalt com de les seves famílies. Va dirigit a aquelles persones que 

presenten un  Deteriorament Cognitiu Lleu o un diagnòstic de Demència en fase 

lleu. 

Se tracta de dos  grups que acudeix al centre els dilluns, els dimecres i els divendres, 

un de 9:30h. a 11:00h. i l’altre de 11:00 a 12:30, on els usuaris es situen en un GDS-

2/3 de Reisberg; Amb 5 persones usuàries a cada un dels grups.. El grup està dirigit 

per la psicòloga  durant 1 hora i l’altra mitja treballen amb la fisioterapeuta. 

 

Objectiu principal 

Prevenir o alentir la progressió del dèficit cognitiu que presenta l’usuari, ja sigui per 

envelliment normal o per malaltia d’Alzheimer o altres demències; possibilitant el 

manteniment, durant el major temps possible, de l’autonomia funcional en la vida 

diària del malalt. 

 

  Objectius específics 

• Utilització de les capacitats residuals d’aprenentatge. 

• Creació d’una rutina setmanal en l’assistència de l’usuari al grup. 

• Promoció d’un estat de benestar reduint les respostes d’ansietat i depressió, 

millorant la qualitat de vida. 

• El format de grup promociona la interacció interpersonal dels participants, 

actuant aquest com a grup de suport i autoajuda. 

 

 

 

 

 

 



Activitats realitzades 

• Estimulació cognitiva on se treballa: 

o Teràpia cognitiva específica: Se duen a terme intervencions terapèutiques 

específiques basades en una avaluació inicial i seguiment de les capacitats mentals de 

cada usuari, per després estimular i exercitar les principals funcions cognitives que se 

poden veure afectades en els processos de deterioro cognitiu o demència: orientació 

temporo-espaial, memòria autobiogràfica, memòria actual,  atenció-concentració, 

llenguatge, pràxies, gnòsies, càlcul i funcions executives, a través de distints 

exercicis orals, visuals i escrits. 

o Orientació a la realitat: amb exercicis que simulin les activitats de la vida diària, 

incorporant i mantenint les rutines, tractant de superar la confusió i desorientació, i 

incrementant l’autonomia. Evitant, així, la desconnexió del conjunt de l’entorn 

personal, familiar i social. 

o Fomentar les relacions socials entre els usuaris. 

 

• Valoració inicial per part de la psicòloga i la treballadora social , fisioterapeuta i 

terapeuta ocupacional del grau de dèficit i de les necessitats fisicopsicosocials de 

la  persona usuària i de la família. 

• Avaluació i seguiment quadrimestral de l’estat cognitiu de cada usuari, amb 

entrega d’activitats realitzades als familiars i d’informe, sempre i quan es 

sol·liciti. 

• Sortides lúdiques amb els usuaris per tal de potenciar les relacions socials i 

evitar la desconnexió amb l’entorn (exemples: exposicions, fogueró, dinars, 

estades hotel, ...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRE D’AFAMA: 

CENTRE DE DIA-  

CENTRE D’ ESTIMULACIÓ COGNITIVA  

 

El Centre d’AFAMA, dividit en Centre de Dia i Centre d’Estimulació Cognitiva és 

una opció amb la que compten les nostres famílies per donar resposta a la necessitat 

de temps de respir dels propis cuidadors i a les necessitats de tractament i de 

interacció interpersonal que presenten els usuaris.   

S’ofereix una teràpia no farmacològica que en el cas dels malalts d’Alzheimer i 

altres demències en fase lleu, moderada i avançada, complementa la teràpia 

farmacològica; ja que s’ha demostrat que la psico-estimulació pot modular el curs 

evolutiu de la malaltia i potenciar el tractament farmacològic. És un tipus 

d’intervenció basada en l’estimulació i en la neuropsicologia aplicada que aprofita 

els recursos de memòria existents, afavoreix el seu exercici i els preserva mitjançant 

el desenvolupament de tasques adequades. No obstant, aquest servei va dirigit a 

qualsevol usuari de més de 65 anys que tinguin o no un diagnòstic de demència.   

La distribució del Centre d’AFAMA ens permet treballar amb grups relativament 

homogenis, en quant a estat cognitiu, edat, dèficits sensorials i grau d’escolaritat.  

L’horari del servei s’adapta a les necessitats de l’usuari i a les necessitats de respir 

dels cuidadors-familiars, no només per a que puguin complir amb les seves 

obligacions familiars i laborals, sinó també per a que puguin gaudir de temps d’oci. 

Així doncs, el centre de Dia està obert de 8:30 a 18:00h de dilluns a divendres  i de 

9:00h. a 17:00h els dissabtes i el Centre d’Estimulació Cognitiva de 9:00h. a 13:00h. 

i de 15:00h. a 18:00h.,  de dilluns a divendres. La treballadora social i les 

psicòlogues són les encarregades d’orientar a les famílies respecte a l’horari més 

adient per a cobrir les necessitats de cada usuari/família. 

 La fisioterapeuta i la terapeuta ocupacional, han millorat substancialment les 

teràpies ofertes als usuaris a nivell individual i grupal  i a la vegada ha suposat un 

enriquiment de l’equip tècnic a nivell multi i interdisciplinar. 

Al 2019 hem continuat amb  la musicoteràpia i hem consolidat el “coro de 

AFAMA”, la música es molt important i desperta moltes emocions. 

 

 



Objectius generals  

• Evitar situacions d’aïllament. 

• Alentir la progressió del deterioro cognitiu. 

• Restaurar les habilitats cognitives en desús, partint de les funcions 

intel·lectuals preservades. 

• Millorar l’estat funcional de la persona, la seva capacitat per actuar, 

desenvolupant les competències que el permetin viure de la manera més 

autònoma possible. 

• Promoure l’activitat. 

• Proporcionar les bases per a una interacció interpersonal útil i amena, per a 

compartir experiències. 

• Mantenir la dignitat humana. 

• Facilitar que el familiar pugui gaudir de temps lliure per a cobrir les seves 

necessitats pròpies, sabent que l’usuari estarà ben atès. 

• Suport psicològic als cuidadors. 

 

Activitats realitzades  

L’activitat assistencial se centra en el tractament amb tècniques de psicoestimulació  

per reeducar les funcions cognitives deficitàries de l’usuari, potenciant aquelles que 

preserva, afavorint la seva independència per a les activitats bàsiques i instrumentals 

de la vida quotidiana, controlant els trastorns de conducta i facilitant la seva 

socialització. 

Les activitats que se duen a terme son: 

• Estimulació cognitiva on se treballa: 

o Teràpia cognitiva específica: Se duen a terme intervencions terapèutiques 

específiques basades en una avaluació inicial i seguiment de les capacitats 

mentals de cada malalt, per després estimular i exercitar les principals funcions 

cognitives que se poden veure afectades en els processos de deterioro cognitiu 

o demència: orientació temporo-espaial, memòria autobiogràfica, memòria 

actual,  atenció-concentració, llenguatge, pràxies, gnòsies, càlcul i funcions 

executives, a través de distints exercicis orals, visuals i escrits. 

o Orientació a la realitat: amb exercicis que simulin les activitats de la vida 

diària, incorporant i mantenint les rutines, tractant de superar la confusió i 

desorientació, i incrementant l’autonomia. Evitant, així, la desconnexió del 

conjunt de l’entorn personal, familiar i social. 

o Teràpia ocupacional: facilitar que el malalts duguin a terme tasques i siguin el 

més autònoms possible en les activitats de la vida diària. 

o Fomentar les relacions socials entre els malalts. 



 

• Valoració inicial per part de la psicòloga i la treballadora social del grau 

de deterioro i de les necessitats de la família. 

• Valoració posterior per part de la fisioterapeuta i la terapeuta ocupacional. 

• Avaluació i seguiment quadrimestral de l’estat cognitiu de cada malalt, 

amb entrega d’activitats realitzades als familiars i d’informe, sempre i quan 

es sol·liciti. 

• Sortides lúdiques amb els usuaris per tal de potenciar les relacions socials i 

evitar la desconnexió amb l’entorn (exemples: fogueró, pi de Sant Antoni, 

dinars, Carnaval, Pasqua, Nadal,.etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUACIÓ SUBVENCIONS SOL·LICITADES I CONCEDIDES 

2018/2019 

  

ORGANISME SOL·LICITAT CONCEDIT 

GOVERN BALEAR Conselleria de 

Salut, Família i Benestar Social 

Atenció al malalt ( centre d’estimulació) i 

al cuidador principal 

   79.949,00€ 

  (2018-2019) 

41.291,64€ 

20.645,82€(pendent de 

cobrament 

IMAS.Institut Mallorquí d’Afers 

Socials 

  Tallers ocupacionals per promoure i 

fomentar  l’autonomia en el centre 

d’AFAMA 

14.953,13€ 

     (2017) 

11.173,60€ 

Cobrat març 2019 

AJUNTAMENT POLLENÇA 
Estimulació per a malalts d’Alzheimer o 

altres demències en fase lleu 

19.710,00 € 

    (2018) 

9.270,00 € 

Presentat recurs de 

reposició 

4.358,00€ (de 

moment) 

GOVERN BALAER. IRPF D.G. 

Planificació i Serveis Socials 

Teràpia psicològica individual i/o grupal 

38.194,00 € 

(2019-2020) 

12.258,91€ (pendent 

de cobrament) 

5.953,83 € (febrer 

2019) 

GOVERN BALEAR. IRPF 
Transport multifuncional 

28.380,21€ 

(2019) 

28.380,21€ 

Cobrat gener 2019 

Entitats financeres: 
           Colonya: 

            -   Tallers de Memòria per a  

persones majors en risc de dependència 

-    IX Cursa i Caminada per         

      l’Alzheimer 

- Obra Social La Caixa  
“ Intervenció transdisciplinar a domicili 

per a persones en situació de dependència” 

  

  

 7.723,00 € 

 

 2.140,00 € 

  

 

20.770,00 

 

Pendent de resolució 

 

Pendent de resolució 

 

Pendent de resolució 

 

Pendent de resolució 

   

TOTAL 211.819,34€ 102.374,36€(concedit) 

66.153,46€ (cobrat) 

36.220,90€ (pendent) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLISTAT PROVISIONALS ACTIVITATS  

 2019 

 
GENER 

DIA 13,Taller de Sant Antoni 

DIA 18, Torrada per usuaris 

FEBRER 

DIA 28 Festa de Carnaval  

MARÇ 

DIA 2, Xocolatada per la Rua 

DIA 18, AGO 

ABRIL 

DIA , Taller de cuina: panades 

DIA , Taller de cuina: crespells 

DIA 25, Concert “ Coro d’AFAMA” al Club Pollença 

DIA 25, 21è Aniversari 

MAIG 

DIA , Coral canta al Mes de Maria 

JUNY 

JULIOL 

DIA    ,  AFAMAChef 

SETEMBRE 

- V Sopar a la fresca amb Residència Sto. Domingo. 

- Punts informatius als  Centres de Salut Pollença i Port. 

- Taller  de Manualitats al Centre d’AFAMA. 

- Sortida i dinar amb usuaris. 

- Punt  Informatiu a la Plaça Major i a la Plaça Miquel Capllonch. 

- IX Cursa i Caminada per l’Alzheimer. 

- Dinar dia Mundial Alzheimer al Claustre. 

- Paradeta a la Plaça Major Programa Radio Pollença 

- Conferència 

OCTUBRE 

- Bunyols per les Verges 

- Vacances a l’hotel 

- Taller rosaris per Tots Sants. 

NOVEMBRE 

DESEMBRE 

- Concert escola de música i Xocolatada per usuaris, voluntaris, familiars, Junta 

directiva,..   

- Sopar de Nadal. 

- Loteria Nadal. 

- Dinar de Cap d’any 
 

 



 

NOVES PROPOSTES  2020 

 

• Intervenció transdisciplinar a domicili per a persones en situació de      

dependència. 

• Pis tutelat per a un Respir Familiar. 

• Començar el projecte d’un nou Centre de Dia a llarg termini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLISTAT ACTIVITATS  

 2018 

 
GENER 

DIA 4, Concert  la les persones Majors de Sa Nostra “ Arrels Pollencines” 

DIA 5, Visita del Reis Mags 

DIA 8, detepam regals que ens han deixat el Reis Mags 

DIA 11, Rebem donatiu ROTARYS 

DIA 9-13, Taller de Sant Antoni 

DIA 12, Musical “ El viatge de la Tris” al Parc de Bombers de Palma 

DIA 18, Torrada Sant Antoni 

DIA 25 a 30, Taller de carnaval 

FEBRER 

DIA 6, Reunió amb Juanjo i Agustina en representació de Estalvi Ètic de Colonya 

per si volen col·laborar amb el I congres Alzheimer i Mindfulness  

DIA 23, Festa Carnaval 

DIA 8, Curs de dol a palma 

DIA 11, Xocolatada per La Rua 

DIA 14, Visita a la paradeta de PRODIS  en motiu de San Valentin 

DIA 28, Entrega Premis Ramon Llull al Palau de Congressos. 

DIA  

MARÇ 

Dia 15, Jornada DomusVi 

Dia 15, Reconeixement Clara Hammer a la sala de plens Ajuntament 

Dia 21, reunió amb la Sra. Fina Santiago, Consellera de Serveis Socials i cooperació 

DIA 22 i 26, Taller de cuina: panades i crespells 

 

ABRIL 

DIA 7, Festival de Flors  

DIA 9, Reunió amb la Sra. Patricia Gomez , consellera de Salut 

DIA 11, Assemblea General Ordinària 

DIA 11, Festa acomiada Junta Directiva 

DIA 13, Presentació subvencions Estalvi Ètic 

DIA 13, Inauguració Feria d’Abril 

DIA 21, Inauguració  Fira del Vi al claustre de Sant Domingo 

DIA 25, Festa 21è Aniversari AFAMA 

MAIG 

DIA 3, presentació de la nova junta a la radio 

Dia 10,  Dinar a Mar Blava 

DIA 18, Visita guiada al Museu de Pollença 

DIA 19, Sopar solidari Llar de Memòria. 

DIA 23, Reunió informativa IRPF 

DIA 29, taller intergeneracional amb els alunnes de l’IES Guillem Cifre de Colonya 

DIA 31, Mes de Maria 



DIA 31, taller intergeneracional amb els alunnes de l’IES Guillem Cifre de Colonya 

 

 

 

 

JUNY 

DIA 5,  taller intergeneracional amb els alunnes de l’IES Guillem Cifre de Colonya 

DIA 7 i 8, Olimpíades Residencia-AFAMA 

DIA 9, Aniversari Persones majors del Port de Pollença amb un dinar a Son San 

Martí  

DIA 11, xerrada “Innovación para una sanidad basada en el valor” 

DIA 10, Mercadet a l’esplanada de davant el Museu 

DIA 13, Curs “Terapia con muñecas en demencia”  

DIA 15, Curs “ Protecció a les persones majors” 

DIA 20, Visita dels alumnes del cicle formatiu TAPSD de l’IES Santa Margalida 

DIA 26, Presentació del programa “ Una atenció de qualitat per a les persones amb 

malalties cròniques” 

DIA 20, Visita del alumnes del mòdul sociosanitari de l’IES de Santa Margalida 

 

JULIOL 

DIA 5,  Assemblea General ordinària de la FAIB a Pollença 

DIA 14, Rebem donatiu Zumba. 

DIA 23, Inspecció  del projecte subvencionat  a traves de l’IRPF 

DIA 24, entrega d’espases als càrrecs del simulacre de moros i cristians 

DIA 26, Baixada de Bandera amb les cornetes, comencen les Festes de La Patrona 

DIA 27,  AFAMA CHEF 

DIA 28, Concert organitzat per Rotarys a benefici d’AFAMA entre d’altres 

associacions. 

DIA 30, Punt Informatiu Pa amb oli Solidari AECC 

AGOST 

SETEMBRE 

DIA 3, Reunió amb el servei de Neurologia de l’hospital de Son Espases  

DIA 5, Sopar a la fresca 

DIA 6, Roda de Premsa : I Congres Alzheimer i Mindfulness 

DIA 7, Reunió al Pac amb els metges i infermeres 

DIA 14, Reunió amb el servei de neurologia de l’Hospital Comarcal d’Inca 

DIA 16, VII Cursa i caminada popular per l’Alzheimer.   

DIA 14 i 17 , Formació emergències 

DIA 9 i 19, Punt informatiu Pollença i Port de Pollença. 

DIA 21, Programa Radio des de la Plaça Major. 

DIA 21,22 i 23, I Congres Alzheimer i Mindfulness 

DIA 30, Dinar commemoratiu “ Pella al Claustre” 

OCTUBRE 

DIA 3, Concert del “ Coro d’AFAMA” 

DIA 11, Minut de silenci amb solidaritat a Sant LLorenç 

DIA 14, VI Jornades Socials al Claustre del Convent 

DIA 22, Bunyols per les verges 

DIA 25 i 26, Estada Complejo Calas de Mallorca 



DIA 29 a 31, 28è Alzheimer Europe 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

DIA 12, Visita a La Fira 

DIA 15, reunió FICAE 

DIA 16, Jornades Teràpia Ocupacional a l’Hospital Son Espases 

DIA 17, Mercadet ESRA 

DIA 21, Concert a la residència dels alumnes de l’escola de música amb motiu de 

Santa Cecilia 

DIA 23 I 24, Curs de Primers Auxilis 

DIA 27, xerrades al col·legi metges 

DIA 27, Caixa Forum 

DIA 29, Signatura conveni amb l’Ajuntament d’Alcudia 

DIA 29, Presentació anuari de l’envelliment 

DESEMBRE 

DIA 8, Rebem donatiu Music Makers 

DIA 14, Sopar Nadal per personal, voluntaris i junta directiva 

DIA 15, Curs musicoteràpia 

DIA 17, Matances 

DIA 18, Jaume Barceló ve a cantar 

DIA 18, Visita a la Fira Medieval, organitzada petr els alumnes de 2on ESO de 

l’IES Guillem Cifre de Colonya 

DIA 19,  Concert de Nadal i Xocolatada  

DIA 20, Concert coro de les persones majors de Colonya “ Arrels pollencines” 

DIA 20, entrega premis “ Innovació Social” 

DIA 21, Visita Betlem Fundació Rotger Villalonga 

DIA 21, Dinar de Nadal a la Residència 

DIA 22, Loteria Nadal. 

DIA 27, Dinar de Cap d’any. 


