
El Centre de Dia La Masia és un servei 
d’acolliment diürn que dóna suport a les 
persones grans que necessiten 
organització, supervisió i assistència en les 
ac vitats de la vida diària i complementen 
l’atenció pròpia de l’entorn familiar. 

 

El nostre objec u és millorar la qualitat de 
vida de les persones d’edat avançada i dels 
seus cuidadors, gràcies a l’atenció 
individualitzada exercida per professionals. 

Preu: 

Existeixen dues modalitats: 

 Públic: Segons la resolució de l’expedient 
de la Llei de Dependència. 

 Privat: Consulteu les diferents tarifes a la 
direcció del centre i els nostres ajuts 
socials. 

Horari: 
 
 Laborables de dilluns a divendres de 8:00 h a 

19:30 h 
  Horari flexible: Ens adaptem a les necessitats 

de les famílies dels usuaris amb un ampli 
ventall de possibilitats horàries (només ma ns 
o tardes, dies alterns,...)  

 
Obert tot l’any, excepte: 
 24 de desembre 
 31 de desembre 

Ens trobareu a: 
 
C/ de Marganell, s/n 
08253 Sant Salvador de Guardiola 
 
Tel. 93 835 40 00 
ssg.masiacalvet@diba.cat 
h ps://www.facebook.com/Centre‐de‐Dia‐ 
Masia‐del‐Calvet 
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Què oferim? 

 Tracte familiar i serveis personalitzats. 
 Reeducació de les ac vitats de la vida 

diària. 
 Fisioteràpia grupal i individual, rehabili‐

tació personalitzada i gimnàs ca de 
manteniment. 

 Servei de ges ó de receptes mèdiques. 
 Servei de control i aplicació de tractaments 

mèdics, cures d’infermeria i seguiment de 
medicació. 

 Lloguer d’ajudes tècniques.  
 Teràpia ocupacional. 
 Es mulació cogni va mitjançant tallers de 

memòria, manualitats, jocs, tertúlies, ... 
 Acolliment i convivència. 
 Manutenció: dietes supervisades mèdica‐

ment i personalitzades. La pensió com‐
plerta inclou esmorzar, dinar i berenar. 

 Àpats a domicili. 
 Dutxa geriàtrica. 
 Suport a les famílies. 
 Podologia. 

Equip de professionals 

Disposem d’un gran capital humà, persones 
treballant per a persones. Un equip interdisci‐
plinar qualificat atendrà totes les necessitats dels 
usuaris. 
 

 Directora. 
 Infermera. 
 Fisioterapeuta. 
 Animadora sociocultural. 
 Equip de gerontologia. 
 Treballadora social. 
 Psicòleg. 
 

Una manera de ser 

El nostre model d’atenció centrat en les 
persones: Entenem que totes les persones grans 
han de ser tractades amb dignitat, respecte i 
amor. Preservant al màxim les seves peculiaritats, 
interessos i autonomia. 
Es potencia l’autonomia buscant la implicació de 
la persona a triar el seu es l de vida, a triar les 
ac vitat en les quals vol par cipar, etc.  
 

El nostre programa d’ac vitats: Tenim un 
programa setmanal molt variat amb ac vitats 

siques, d’es mulació cogni va, de psicomo‐
tricitat, lúdiques i socials. 
 

Els nostres voluntaris: Tenim un grup de 
persones que col·laboren periòdicament i 
desinteressadament a les diverses ac vitats 
del centre com són ballar, cantar, parlar,  
sor des i excursions, entre altres, amb els 
usuaris. 

El nostre transport adaptat: Disposem d’un 
vehicle adaptat per aquelles persones amb 
mobilitat reduïda i organitzem els trajectes 
de porta a porta. 


