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C/ Fortià Solà, 6

08540 CENTELLES

Tel. 93 881 00 26
Fax 93 881 27 27

La Residència municipal Sant Gabriel és 
un centre on oferim serveis de Residència 
assistida, Centre de dia i serveis adaptats 
a la comunitat, adreçat a persones majors 
de 65 anys.

Els professionals que hi treballem estem 
especialitzats en diferents camps de la 
geriatria, i ens dediquem a tenir cura de 
les persones grans, amb l’objectiu de 
mantenir o millorar la seva autonomia i 
independència, amb un tracte personalitzat 
centrat en les necessitats de la persona. 
Per això comptem amb uns espais amplis 
i adaptats per realitzar activitats lúdiques, 
terapèutiques i de relació.

La residència està ubicada en el nucli urbà, 
en un entorn tranquil i agradable, amb jardí 
propi.

CENTELLES



 ■ Estades residencials temporals
 ■ Centre de dia a escollir freqüència 

assistència (diari, a dies alterns, 
mitja jornada de matí o tarda)

 ■ Assistència només a tallers (memòria, 
manualitats, cuina, notícies, 
musicoteràpia, psicomotricitat… )

 ■ Servei de Menjador Social (1)

 ■ Servei d’higiene/dutxa (1)

 ■ Servei de bugaderia (1)

 ■ Assessorament ajudes tècniques/servei 
de prèstec de material (gratuït)

 ■ Servei d’acompanyaments 
a visites mèdiques…

 ■ Allotjament
 ■ Manutenció
 ■ Atenció personal a les AVD
 ■ Atenció familiar
 ■ Unitat de psicogeriatria
 ■ Gerocultores
 ■ Administració i recepció
 ■ Metge
 ■ Infermeria
 ■ Fisioteràpia
 ■ Teràpia Ocupacional
 ■ Animació sociocultural
 ■ Psicologia
 ■ Treball Social
 ■ Cuina
 ■ Bugaderia
 ■ Neteja

 ■ Servei de Perruqueria (*)

 ■ Servei de Barberia (*)

 ■ ServeI de Podologia (*)

 ■ Arranjament roba (*)

 ■ Atenció espiritual

(1) Només per persones que compleixin criteris d’accés. 
Servei coordinat amb serveis socials municipals.
(*) Servei per persones vinculades a centre de dia o serveis concrets.

SERVEIS PROPIS de  
la RESIDÈNCIA ASSISTIDA

SERVEIS OPCIONALS
o COMPLEMENTARIS NOUS SERVEIS

SERVEIS DE CENTRE DE DIA 
De dilluns a diumenge 8–20 h

 ■ Administració i recepció
 ■ Infermeria
 ■ Fisioteràpia
 ■ Teràpia Ocupacional
 ■ Gerocultores
 ■ Animació sociocultural
 ■ Psicologia
 ■ Treball Social
 ■ Cuina


