S’ofereixen serveis oberts a tothom, cada persona pot escollir els
serveis que més li interessin per poder-ne gaudir.
CENTRE DE DIA: El centre de dia és un servei d'acolliment diürn (8:30 a 20:30) que complementa
l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de
l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors
condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones.

FISIOTERÀPIA: Tractaments personalitzats per prevenir, promoure, mantenir i recuperar la funcionalitat
utilitzant qualsevol dels mitjans manuals, físics i químics al seu abast. Massatge esportiu de descàrrega,
lesions, etc...Concerts amb les mútues: Adeslas, Sanitas, Traumare, Axa i General de Catalunya.

SERVEI DE MENJADOR: Oferim la possibilitat de realitzar els diferents àpats del dia: esmorzar, dinar,
berenar i sopar. Pots fer-ne un o varis, pots escollir.

INFERMERIA: Per fer un control de la medicació, de cures i prevenir les situacions de risc. Posem
injectables, fem nebulitzacions, etc...

SAD: Donar suport en l’organització de la llar, potenciar l’aprenentatge d’hàbits per la cura i la gestió de
la llar i ajudar en la neteja del domicili i cura de la roba. Serveis temporals i continuats.

TREBALL SOCIAL: Assessorament de les diferents ajudes socials, seguiment dels tràmits realitzats.
Suport social i familiar.

SERVEI D’HIGIENE PERSONAL I BUGADERIA: Servei d’higiene de la persona amb ajut o sense i
rentat de la roba.

PODOLOGIA: Tractament preventiu de diverses patologies que afecten els peus i ungles.
PEDICURA: Tractament de bellesa per tenir cura dels peus i ungles, per millorar-ne l’aspecte i la
comoditat.

PSICOLOGIA: Avaluació i tractament de problemes com l’ansietat, trastorns de l’estat d’ànim,
alteracions de la personalitat, estrès, problemes amb adolescents, etc.

TALLERS D’ESTIMULACIÓ:
Taller de memòria: suport individual i grupal per a millorar la memoria.
Estimulació cognitiva: realitzar diferents exercicis per a mantenir i activar l’activitat mental.

GIMNASIA ASSISTIDA:
Activitat física dissenyada per enfortir la musculatura, endarrerir l’aparició de la osteoporosi, millorar la
coordinació, la memòria i mantenir o perdre pes.

PER QUALSEVOL CONSULTA O DEMANAR HORA : 973
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