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Què és una Residència?
Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o

temporal, i d'assistència integral a les activitats a persones grans que
no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la

vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació
sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

Què és una Residència?
Els objectius dels serveis de Residència Assistida per a les persones
grans, són els següents:
• Facilitar l’entorn de la persona, adequat i adaptat a les necessitats
d'assistència
• Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia
personal i social

Qui pot accedir a una Residència?
Poden accedir-hi aquelles persones grans que no tenen un grau
d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que
necessiten atenció i supervisió constants i que les seves circumstàncies
sociofamiliars requereixin la substitució de la llar.
Requisits:
 Persona gran a partir de 65 anys (hi han excepcionalitats)
 Ha de tenir Grau II o Grau III de la Llei de la Dependència

A què tinc dret al entrar en una Residència?
• Allotjament

•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenció, acolliment i convivència
Atenció personal en les activitats de la vida diària
Hàbits d'autonomia
Dinamització sociocultural
Manteniment de les funcions físiques i cognitives
Bugaderia i repàs de la roba
Higiene personal
Suport social

Quin cost té una Residència?
El cost d’una Residència està estipulat pel Consorci de Serveis Socials,
i depén dels ingressos econòmics de la persona que ingressa i dels
béns patrimonials dels quals disposi.

Hi han gastos extres que són: farmàcia, perruqueria i podologia, que
no entren dins del preu de l’estada.

Què és un Centre de Dia?
El centre de dia és un servei d'acolliment diürn 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 grans dependents.

Qui pot accedir a un Centre de Dia?
Aquest servei s'adreça a persones en situació de dependència que necessiten
organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Constitueix
una alternativa a la residencia assistida i pot ser un servei de caràcter temporal o
permanent.

Requisits:
 Persona gran a partir de 65 anys (hi han excepcionalitats)

 Ha de tenir Grau I, Grau II o Grau III de la Llei de la Dependència

A què tinc dret en un Centre de Dia?
• Allotjament diurn
• Manutenció, acolliment i convivència
• Atenció personal en les activitats de la vida diària
• Hàbits d'autonomia
• Dinamització sociocultural
• Manteniment de les funcions físiques i cognitives
• Higiene personal
• Suport social

Quin cost té un Centre de Dia?
El cost d’un Centre de Dia està estipulat pel Consorci de Serveis Socials, i depén dels
ingressos econòmics de la persona que ingressa i dels béns patrimonials dels quals disposi.
Els preus varien en funció del dies d’estada al centre, i segons el que estipuli el
departament de treball, afers socials i familia.
Hi han despeses extres que són: perruqueria i podologia, que no entren dins del preu de
l’estada.

Què és un Casal?
Els casals de gent gran són equipaments cívics destinats al col·lectiu de

les persones grans, que tenen com a finalitat promoure el seu benestar
i la promoció de la seva participació com a membres actius de la

societat. Ofereixen als seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i
d'activitats que tenen com a objectiu fomentar la convivència, les
relacions intergeneracionals i la participació en la comunitat.

Qui pot accedir al Casal?
El requisits que s'han de complir són:
• Residir al territori de Catalunya.
• Haver complert els 60 anys.
• Ser pensionista o treballador en atur major de 52 anys i, en tots els
supòsits d'edat, els seus cònjuges o persones amb anàloga relació
d'afectivitat.

Com podem ser socis d’un Casal?
Cal contactar amb el casal de gent gran més proper al lloc de residència
i formalitzar la sol·licitud d'usuari. En el moment de fer-ho s'ha de

presentar el DNI i, en els casos dels pensionistes i dels treballadors
majors de 52 anys, un document que acrediti aquesta condició.

Com podem ser socis d’un Casal?
Al Casal Trinitat Nova, acudir els dimarts de 10 a 12 hores a la
Treballadora Social i aportar els documents següents:
- DNI
- 2 Fotografies de carnet
- Còpia de la Tarjeta sanitària (CIP)
Per poder realizar excursions, s’han de fer socis de l’Associació del
Casal, una quota anual. Això li reverteix en descomptes a les excursions
que s’apuntin.
Aquest carnet, el fan directament el personal de la Junta del Casal.

Quines activitats hi han?
Als casals de gent gran es duen a terme:
• Activitats formatives, esportives, artesanals, musicals, etc.
dissenyades a partir de les propostes dels usuaris de cada
equipament.
• Participació en intercanvis culturals i trobades amb altres casals de tot
el territori català.

Quins serveis hi han?
Cafeteria-menjador, biblioteca, sala de lectura amb premsa diària, sales

d'activitats, etc. i d'altres activitats i serveis que s'ajusten a les
necessitats de les persones usuàries, d'acord amb els indrets on estan

situats els centres, la seva cultura, els seus costums o les seves
tradicions.

Què és un Pis Tutelat?
Els habitatges tutelats per a gent gran són un servei d'acolliment
alternatiu per a persones grans autònomes, les circumstàncies
sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar.

Què és un Pis Tutelat?
Es tracta d'un conjunt d'habitatges amb estances d'ús comú i sense
barreres arquitectòniques. Els residents dels habitatges tutelats

comparteixen tasques i despeses i, optativament, poden viure amb els
cònjuges o parelles i amb les persones que en depenguin.

Quins professionals hi treballen?
Els equips professionals que ofereixen el servei d'habitatge tutelat han
d'estar formats, com a mínim, per un director o directora responsable i
un treballador o treballadora social per a les admissions, el seguiment i
la recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d'atenció primària.
Així mateix, han de tenir un conserge i/o un servei de teleassistència,
disponible durant les vint-i-quatre hores del dia.

A qui va dirigit?
Persones mes grans de 65 anys.

Sense habitatge de propietat ni lloguer , amb pocs recursos econòmics
per poder llogar un altre habitatge i autònoms. Han de ser persones
que no pateixin cap situació que pugui repercutir en la convivència d
ela resta d’usuaris. Sense grau de dependència.

Quina funció té un Pis Tutelat?
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Què és el SAD?
El SAD (Servei d'Ajut a Domicili) és un servei, prestat per professionals

qualificats, que es realitza a la llar de l'usuari/a, dirigides a
proporcionar atencions a aquelles persones i famílies en situació de

mancances d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o
problemàtiques familiars.

A qui va dirigit?
A persones i/o grups familiars que requereixen un suport puntual, a causa de

limitacions en la seva autonomia, que no impedeix el desenvolupament de la
vida en la seva pròpia llar.

Permet establir i/o incrementar el nivell de benestar de les persones que en
són destinatàries procurant la permanència de la persona en el nucli familiar
o de convivència d'origen, evitant o retardant la institucionalització.

On ho podem demanar?
Cal adreçar-se als Serveis Socials d'Atenció Primària de
la zona on estiguin empadronats que, previ estudi
establiran, conjuntament amb l'usuari, el pla de treball.

Quins serveis ens poden oferir?
Treballador familiar: Professional que es trasllada al domicili
i/o realitza acompanyaments a fora de la llar amb l'objectiu de

donar suport en les activitats diàries de la persona atesa.

Quins serveis ens poden oferir?
Auxiliar de la llar: Professional que es trasllada al
domicili per realitzar activitats estrictament de neteja
del domicili.

Quins serveis ens poden oferir?
Teleassistència: Servei eminentment preventiu i de proximitat, que
garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament les 24 h del

dia durant tot l'any, mitjançant una terminal connectada a una central
d'alarmes.
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