Impressions dels professionals de la Residència Feixa Llarga

Des del gener de 2013, Curecan duu a terme, juntament amb el professionals de la
Residència Feixa Llarga, un programa de Teràpia Assistida amb Gossos.
Hem realitzat una petita entrevista per conèixer les impressions del centre:

1) Quins creieu que són els aspectes més positius de la teràpia assistida amb
gossos?
La comunicació, tant sigui amb el gos com amb les persones que estem presents, i
també en el moment quan ho relaten als familiars. Emocionalment, es desperten
reaccions que de vegades estaven minvades només pel fet d'estar en un lloc que no
és casa seva. També el fet de poder-les transmetre. Alegria , sorpresa, rebuig,
paciència... No hem d'oblidar l'aspecte lúdic, no tot ha de ser treball!!
2) Quina és la reacció d'un resident que més us ha agradat davant la presència dels
gossos?
Donat l’alt deteriorament, tant cognitiu com físic, dels nostres usuaris (que per altra
banda són els que creiem que poden ser els més grans beneficiaris de la TAA)
qualsevol resposta, per minsa que sigui, la donem com un èxit. Aconseguir que la
Cefe (una persona amb una afàsia important) quan veu als gossos intenti comunicar
la seva satisfacció amb la mirada, o quan l’Erundina (a qui li costa explicar moments
de la seva vida) relata la seva infantesa tot recordant que tenia gossos, quan José
Luís (que no mira mai a ningú als ulls) et busca tot sorprès i alegre intentant dir-t'ho,
o quan l'Antonia (amb una espasticitat important) aconsegueix fer la senyal amb el
"clicker", és llavors quan tots somriem.
3) Quins altres aspectes t'agradaria treballar durant les sessions amb els gossos?
Els aspectes a treballar han de ser individuals. Valorem, però ens adonem que cada
persona ens diu el que necessita, amb els gestos, amb mirades, amb petits
moviments... i hem d'aprendre a llegir-los. Mirem a la persona com un tot i sempre
podrem descobrir el que podem treballar.
Per altra banda, hauríem de buscar la utilitat pels professionals gravant les sessions,
gravant aquestes petites reaccions de les que parlem, per fer veure a tothom que no
tot està perdut, que val la pena seguir insistint per trobar i interpretar qualsevol
sospir de la persona.
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