
No al maltractament a les persones grans

Barcelona, 11 d’octubre del 2017
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• Entra en vigor la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic. 

4 d’agost de 2006.

• Entra en vigor la Llei de Promoció de l’Autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, del Govern d’Espanya. 

1 gener 2007. 

• Entra en vigor la Llei 12/2007 de Serveis Socials, del Govern de Catalunya. 

18 d’octubre de 2007. 

• Entra en vigor la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 

2 de maig de 2008. 

• Creació del Consorci d’Acció Social de Catalunya i de SUMAR, Empresa 
d’Acció Social SL.

Octubre de 2008. 
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Diputació de Girona
51,10%

Altres governs locals
48,86%  

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa    
Consell Comarcal del Pla de l’Estany                    
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Consell Comarcal de la Selva 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Consell Comarcal de les Garrigues                                    
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Ajuntament de Figueres 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Ajuntament de Santa Maria d’Oló 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló 
Ajuntament de Llagostera       
Ajuntament de Breda 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
Ajuntament de Maials
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm                             

Ajuntament de Sant Cugat 
Ajuntament de Vic
Consell Comarcal d’Osona
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Sumar (Auto-cartera)                      



Per a gent gran en situació de dependència

Centre de dia Les Bernardes de Salt(*)

Residència i centre de dia Sant Hilari Sacalm
Residència Bondia Grau de Barcelona
Residència de Sant Pere de Torelló
Centre de serveis de Santa Maria d’Oló
Centre de serveis de Fogars de la Selva
Centre de serveis d’Agullana
Centre de serveis de Portbou
Centre de serveis de La Granadella
Centre de serveis de Sant Vicenç de Torelló
Centre de serveis de Riudellots de la Selva
Centre de serveis de Camallera
Centre de servies de Porqueres
Centre de serveis de Torrelavit
Centre de serveis de Sant Pere de Torelló
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) – Gironès-Salt / Alt 
Penedès
Residència i centre de dia de St. Sadurní d’Anoia (2016)
Centre de serveis de Maials (2016)CE
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Per a víctimes de violència masclista

Casa d’acollida al Gironès (*)

Casa d’acollida al Tarragonès (*)

Servei d’intervenció especialitzada al Gironès 
Servei punt de trobada a Girona (*)

Servei punt de trobada a Figueres (*)

Servei punt de trobada a Gavà (*)

Servei punt de trobada a Manresa (*)

Servei punt de trobada a Vic (*)

Servei punt de trobada a Tortosa (*) (1.1.2017)

(*)

(*)  Centres titularitat del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 
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Altres serveis

• Servei de teràpia ocupacional
• Servei de Via Laboral (*)

• Servei d’acollida i mediació intercultural 
Figueres/La Selva 

• Servei de suport a les famílies del SIOD 
(servei d’informació i orientació en 
drogodependències) – Berguedà (2016)

• Servei socioeducatiu itinerant (SSIB) –
Berguedà (2016)

• CNIAC – Consell Nacional dels Infants i 
Adolescents de Catalunya (*) (2017)

• Unitat d’anàlisi i avaluació de dades de la 
DGAIA(*) (2017)

• Servei d’assessorament jurídic i psicològic 
del SIAD de Vic i del Consell Comarcal 
d’Osona (2017)

(*)  Centres titularitat del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 



Usuari Equip 
humà

Gestió 
econòmica

“Els nostres centres són per viure 
i no per morir”

1 2 3

Cultura 
del detallDignitat Participació Capacitat 

de decisió Innovació
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En primer lloc i per davant de tot LES PERSONES. Tota l’organització està 
orientada a millorar el servei a les persones dels serveis. 



« Un model de gestió de centres de gent 
gran centrat en les persones »





Bones pràctiques per un bon tracte

• Conèixer i saber el lloc on viuran amb antel·lació i
atendre tots els dubtes que generi el canvi.

• Buscar sempre el seu consentiment per fer
actuacions.

• No enganyar, sinó treballar sempre des de la
veritat.



Bones pràctiques per un bon tracte

• Escollir en què volen i no volen participar de
forma lliure i sense repercussions.

• En el moment que volen anar al lavabo, se’ls hi
acompanya al moment i no han d’esperar a una
hora determinada.

• Realitzar assemblees i proposar les actuacions
que farem sense imposar-les.



• Atendre a les seves peticions sempre de forma
positiva, i quan una cosa no és possible dir-ho
també de bones maneres.

• Pel que fa al tema del menjar, no es tracte de que
mengin el que hi ha, si no que proposem altres
opcions i també la quantitat del que mengen.

• Posar per davant de la família, la persona, tot i
que això porti situacions que calgui treballar.

Bones pràctiques per un bon tracte



• No renyar-los davant d’una situació, com per
exemple davant d’un episodi d’incontinència.

• Trucar sempre la porta abans d’entrar a
l’habitació.

• Quan es realitza una higiene o una dutxa,
intentar ser el mínim de persones possibles.

Bones pràctiques per un bon tracte



• Respectar la manera com la persona s’ha vestit al
llarg de la seva vida, encara que això retardi i ens
compliqui la nostra feina.

• Acompanyar a la persona al lavabo tantes
vegades com ho necessiti, evitant posar el
bolquer.

• Informar sempre i explicar cap on anem i el
motiu del trasllat de la persona.

Bones pràctiques per un bon tracte



Veure, sentir, mirar a la persona 
com un ésser únic amb una 

història de vida pròpia.









www.sumaracciosocial.cat


