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PRESENTACIÓ 2020

Aquest 2020 ha sigut un any atípic degut a
la crisi sanitària de la COVID-19. Ha estat
un dels anys més difícils de les nostres
vides, un any complicat, amb molt patiment
i incerteses, però també un any on la
solidaritat i la tendresa cap a les persones
d'edat avançada ha calat amb més força que
mai en la societat.   Però encara ens queda
molt camí a fer per a què les persones grans
també puguin ser protagonistes principals
en la societat. Com a Associació aquest any
ens ha ajudat a tenir més clar que mai que
volem seguir treballant per protegir,
empoderar i donar la dignitat que la gent
gran mereix. És per això que ens reafirmem
en la visió i missió fundacionals de la nostra
Associació.

La visió que mou a l'Associació és la d'oferir
serveis  de referència que promoguin el benestar
de les persones grans i un envelliment actiu que
els permetin seguir vivint el màxim de temps en
el seu entorn tenint totes les necessitats socials,
emocionals, de salut i físiques cobertes. A la
vegada vol ser entitat de referència en
l'acompanyament i assessorament als familiars i a
persones afectades per l'Alzheimer, altres
demències i malalties neurodegeneratives.
La missió, per tant, que es desprèn de la visió
conjunta que tenim com a entitat, és la de
millorar la qualitat de vida de la gent gran de la
nostra comarca i la dels seus familiars i/o
cuidadors.

QUÈ ENS MOU A L'AFA CERVERA?



 Facilitar, millorar i controlar l'atenció als malalts per mantenir una
qualitat de vida digna.
Orientar, assessorar i informar als familiars sobre qüestions legals,
econòmiques, socials, psicològiques, mèdiques i ètiques.
Facilitar l'atenció social, moral i psicològica als familiars.
 Sensibilitzar i informar sobre l'Alzheimer  a les administracions,
societat en general i mitjans de comunicació.
Estimular la investigació de l'Alzheimer.
 Mantenir els contactes oportuns amb les administracions, entitats i
associacions.
Promoure la constitució de fundacions , entitats tutelars i qualsevol
altra organització a favor de les persones que pateixen Alzheimer i/o
altres demències.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

L'Associació concreta els seus objectius a través dels serveis dels
quals disposa i de les col·laboracions i/o coordinacions amb altres
entitats, empreses i serveis públics.

Actualment els serveis dels quals disposa són: 
        

       Centre de dia Josep Valls

                                                           Servei d'Atenció a Domicili

         Dina amb nosaltres

                                                          Servei de transport adaptat

Les col.laboracions i coordinacions directes més destacades del

2020 han estat amb: 
 

 
 
 

03 |  Memòria Anual 2020

ELS NOSTRES OBJECTIUS

COM CONCRETEM ELS OBJECTIUS?



DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES: SUBVENCIÓ PER A
PROJECTES I ACTIVITATS D’ENTITATS
DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS.

12. 532,30€
Atenció

sociosanitària en
centres de dia 

1.048,56€
Suport i formació

a familiars i
cuidadors

6.566€
Atenció

domiciliaria
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Subvencions rebudes per als projectes i serveis de l'any 2020

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES, AMB CÀRREC A

L’ASSIGNACIÓ DEL 0,7% DE IRPF.

L'ASSOCIACIÓ EN XIFRES 

6.500€

14.000€

PAERIA DE CERVERA: CONVENI
ANUAL DE MANTENIMENT,

TRANSPORT, NETEJA I PERSONAL.

NOMBRE DE SOCIS/ES
Empreses: 10

Dones: 77
Homes: 36

No binari: 0
 

REUNIONS AFA CERVERA
Assemblees ordinàries: 1

Junta Directiva: 7
Reunions coordinació serveis: 24

 
 

DADES ECONÒMIQUES
Finançament públic: 96.359,31€
Finançament privat: 12.125,67€
Finançament propi: 59.866,30€

 
FINANÇAMENT TOTAL: 168.351,28€

 
PRESSUPOST 2021: 245.100€

 



En aquest 2020, el Centre de Dia ha  hagut d'adaptar els
seus serveis a les necessitats de les persones grans a les
que até. El mes de març a causa de la crisi sanitària de la
COVID-19 es van haver de tancar les portes del Centre
de Dia i les autoritats sanitàries, per seguretat, no van
permetre que es pugessin tornar a obrir fins el mes
d'octubre.
El dia 14 de març vam tancar portes i a partir del dilluns
16 ja vàrem començar amb nous serveis adaptats a la
situació, que hem anat modificant i ampliant segons
l'evolució de la situació general però també de les
necessitats personals i familiars. Durant tots aquests
mesos les professionals actives s'han coordinat amb el
CAP, la Paeria i el Consell Comarcal per oferir una
atenció més especialitzada i centrada en la persona i les
seves necessitats.

Servei d'atenció a domicili personalitzada atenent a les necessitats de la família
i del pròpia persona usuària: com poden ser la higiene, la neteja de la roba, les
AVD, les AIVD, etc.
Suport telefònic a les famílies i les persones usuàries per resoldre dubtes i
donar suport emocional.
Preparació de material i quaderns d'estimulació cognitiva, sensorial i física.
Entrega de la premsa diària i revistes.
Elaboració dels diferents àpats a la cuina del Centre que posteriorment
entregàvem a domicili amb la furgoneta.
Acompanyaments a les persones usuàries al metge, la farmàcia, el banc, la
compra, etc.

Els serveis que hem ofert durant els mesos de tancament del Centre són el
següents:
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CENTRE DE DIA JOSEP VALLS

1.705 àpats a domicili

140h d'atenció i suport  
telefònic

444h SAD

Infermera 360h
Cuinera 330h

Treballadora Social 480h
Tècnica Sociosanitària 320h



El Centre de Dia es fonamenta en una sèrie de principis bàsics explícits i
compartits. Aquest any, amb més força que mai, aquests principis han
marcat cada una de les intervencions realitzades i han sigut font de
reflexió i de millora constant de l'atenció per transformar-la en una
vertadera atenció centrada en la persona. 
 

1. Atenció integral
2. El concepte de globalitat guia el procés d'intervenció

3. L'atenció es desenvolupa des d'una visió interdisciplinària
4. Seguiment del codi ètic en la cura

5. Els serveis que ofereix el Centre han de ser flexibles per adaptar-se a
les necessitats específiques de cada persona

6. El Centre és obert i integrat en la comunitat
7. L'atenció és especialitzada i centrada en la persona

8. El Centre promou la participació de tots els agents en la gestió del
propi Centre: usuaris/es, família i professionals

Intervenció terapèutica
Atenció sociosanitària
Atenció psicològica individual
Intervenció familiar
Assessorament i acompanyament als familiars i/o cuidadors
Intervenció psicosocial
Estimulació física, rehabilitació activa i fisioteràpia
Servei d'infermeria
Servei de podologia i perruqueria

El dia 1 d'octubre, complint totes les mesures de seguretat en referència  a la
protecció enfront la COVID-19, reobrim el Centre de Dia. Això permet la
reincorporació de tots els professionals del Centre i la reactivació dels serveis i
programes  habituals al Centre:
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PRINCIPIS SUSTENTADORS
DEL CENTRE DE DIA.

REOBRIM EL CENTRE DE DIA
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CARNESTOLETES -FEBRER

ACTIVITATS CENTRE DE DIA 

MUSICOTERÀPIA-DESEMBRE
ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL

CASTANYADA - OCTUBRE

CAGA TIÓ-DESEMBRE

ACTIVITATS ESTIMULACIÓ
COGNITIVA I SENSORIAL

MANUALITATS



PROFESSIONALS IMPLICATS
1 Educadora Social

1 Treballadora Social - Direcció
1 Adminsitrativa
1 Fisioterapeuta

1 Infermera
1 Psicòleg

2 Tècniques sociosanitaries
4 Auxiliars d'infermeria

1 cuinera

AVALUACIÓ
- Puntuacions extretes de l'enquesta de satisfacció

a persones usuàries, familiars i cuidadors -
 

El 93,8% de les persones enquestades valoren que la seva qualitat
de vida ha millorat des que assisteixen al Centre de Dia.

 
Puntuacions sobre 10 de cada servei i/o equip professional

Equip auxiliars infermeria: 9,83
Equip psicosocial: 9,85

Servei fisioteràpia: 9,80
Servei infermeria: 9,88

Servei de menjador: 9,50
Transport: 9,85
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EL CENTRE EN XIFRES 

PERSONES USUÀRIES ATESES
Centre de Dia: 36

SAD: 10
 

La mitjana de puntuació del Centre de Dia ha estat d'un 9,88 sobre 10.
 

 Instauració del programa d'estimulació cognitiva personalitzat: GNPT,
del Institut Guttmann
 Formació i ampliació de coneixements en atenció centrada en la
persona (ACP) per part dels professionals per aplicar-los a la pràctica
diària del Centre. Creació d'espais significatius.
 Teràpia assistida amb gossos per a la gent gran.

PROJECTES 2021
1.

2.

3.



COL·LABORADORS 
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ALIANCES
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LES NOSTRES XARXES

@centredediajosepvalls

Centre de Dia Josep Valls

695902090

www.afacervera.cat



Moltes gràcies a totes i tots per la vostra col·laboració!


