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PRESENTACIÓ 2021

Aquest any 2021 ha continuat sent atípic degut
a la crisi sanitària de la COVID-19. Hem hagut
de reinventar la manera de relacionar-nos, de
distribuïr els espais i de conviure amb totes les
mesures de seguretat imposades. Distàncies,
mascaretes, cribatges setmanals de test
d'antígens... Hem patit el tancament del
Centre tres cops aquest any (del 3 al 14 de
Febrer, 3 i 4 de Setembre i finalment del 28 de
Desembre al 10 de gener de 2022).
Malgrat tot, la il·lusió, la vocació de servei, 
 l'esperit de superació i la resiliència han fet
possible que siguem funcionant i tirant
endavant! Protegint, empoderant i donant a les
nostres persones usuàries la dignitat que es
mereixen: missions fundacionals de la nostra
Associació.

La missió 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
persones cuidadores.

QUÈ ENS MOU A L'AFA CERVERA?



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: 
        

       

                                                

       

                             

Les col.laboracions i coordinacions directes més destacades del 2021

han estat amb: 

 

 
 

 Facilitar, millorar i controlar l'atenció a les persones usuàries 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.
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ELS NOSTRES OBJECTIUS

COM CONCRETEM ELS OBJECTIUS?

Centre de Dia Integral Josep Valls

 Dina amb nosaltres

Servei de transport adaptat

Servei d'Atenció a Domicili



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 les cures

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: persones usuàries, família i professionals

Intervenció terapèutica
Atenció sociosanitària
Atenció psicològica individual
Intervenció familiar
Assessorament i acompanyament als familiars 

Intervenció psicosocial
Estimulació física, rehabilitació activa i fisioteràpia
Servei d'infermeria
Servei de podologia i perruqueria

       i/o cuidadors

El nostre Centre de Dia Integral es fonamenta en una sèrie de principis bàsics
explícits i compartits. La paraula "integral" dins el nostre títol, obté una
importància especial degut a que l'atenció i dedicació que rep cada persona
usuària abraça diversos aspectes de la seva personal, des de l'àrea física fins a la
funcional, passant per l'àrea cognitiva i emocional per obtenir així, un tipus
d'atenció àmplia i complerta, fent èmfasi en les necessitats reals individuals.
Aquest any, adaptades a la normativa i a les mesures de prevenció imposades
pels protocols sanitaris de la Covid-19, hem trobat la manera de seguir treballant
amb aquests principis, que han marcat cadascuna 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. 
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PRINCIPIS SUSTENTADORS DEL
CENTRE DE DIA  INTEGRAL
JOSEP VALLS

SERVEIS I PROGRAMES DEL CENTRE DE DIA INTEGRAL
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CARNESTOLETES - FEBRER

ACTIVITATS CENTRE DE DIA 

SANT JORDI - ABRIL

DIA DE LA DONA - 8 DE MARÇ

DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER:
ZERO ALZHEIMER, ZERO OMISSIONS -

SETEMBRE

MUSICOTERÀPIA: MATÍ
D'ORQUESTRA JULIÀ

CARBONELL - OCTUBRE

SANT JOAN- JUNY



EXCURSIÓ AL MERCAT - OCTUBRE FI DE FESTA SETMANA DE LA GENT
GRAN  - OCTUBRE

LA CASTANYADA - OCTUBRE PARADETA PER LA MARATÓ - DESEMBRE
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NADAL - DESEMBRE



12. 162,55€
Atenció

sociosanitària en
centres de dia 

1.387,90€
Suport i formació

a familiars i
cuidadors

4.224,50€
Atenció

domiciliaria
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Subvencions rebudes per als projectes i serveis de l'any 2021

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS,
 AMB CÀRREC A L’ASSIGNACIÓ DEL 0,7%

DE IRPF.

L'ASSOCIACIÓ EN XIFRES 

14.000€

PAERIA DE CERVERA: CONVENI
ANUAL DE TRANSPORT, NETEJA I

PERSONAL.

NOMBRE DE SOCIS/ES
Empreses: 10

Dones: 83
Homes: 35

No binari: 0
TOTAL: 128

 

REUNIONS AFA CERVERA
Assemblees ordinàries: 1

Assemblees extraordinàries: 1
Junta Directiva: 12

Reunions coordinació serveis: 24
 
 

DADES ECONÒMIQUES
Finançament públic: 69.055,05€
Finançament privat: 18.002,71€
Finançament propi: 88.635,07€

 
FINANÇAMENT TOTAL: 175.692,83€

 
PRESSUPOST 2022: 299.250€

 



PROFESSIONALS IMPLICADES
1 Educadora Social

1 Treballadora Social  
1 Adminsitrativa
1 Fisioterapeuta

1 Infermera
1 Psicòloga - Direcció

4 Tècniques sociosanitaries
 1 Auxiliars d'infermeria

1 Cuinera

AVALUACIÓ ANUAL
- Puntuacions extretes de l'enquesta de satisfacció

a persones usuàries, familiars i cuidadors/es -
 

El 91,6% 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: 9,5

Equip psicosocial: 9,5
Servei fisioteràpia: 9,75
Servei infermeria: 9,5
Servei de menjador: 8

Transport: 9,5
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EL CENTRE EN XIFRES 

PERSONES USUÀRIES ATESES
Centre de Dia: 36

SAD: 8
 

La mitjana de puntuació del Centre de Dia ha estat d'un 9,5 sobre 10.
 

 Manteniment del programa d'estimulació cognitiva personalitzat:
GNPT, de l'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. 
Formació en Snoezelen (Sala Multisensorial) per a la seva reobertura.
 Conveni intergeneracional amb escoles i/o instituts de Cervera.
 Participació comunitària: Impulsió del Consell Participatiu del Centre
de Dia; participació en la Taula Sociosanitària de la Paeria de Cervera.

PROJECTES 2022
1.

2.

3.
4.
5.



Com explicàvem abans, aquest any 2021 hem hagut de
desenvolupar més que mai l'adaptabilitat als canvis, donats
els tancaments del Centre i canvis de protocol que hem
anat tenint arrel de la Crisi Sanitària per la COVID-19.
Malgrat això, les ganes de seguir avançant i millorant no
ens han faltat! 
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CENTRE DE DIA INTEGRAL JOSEP VALLS 

Formació i Informació

Visita a la Unitat de Trastorns
Cognitius de l'Hospital de Santa

Maria

Participació en el
Congrés de CEAFA

Cartell de la xerrada
informativa oberta a la
població que vam oferir

per la Setmana de la
Gent Gran

Nutricionista del Centre

Visita de l'Àliga de Cervera Homenatge i Reconeixement
de la Paeria a l'AFA Cervera



COL·LABORADORS 
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ALIANCES



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

INFORMACIÓ I CONTACTE

@centredediajosepvalls

Centre de Dia Josep Valls

695902090

www.afacervera.cat

Av. Catalunya, 91. 25200
Cervera (Lleida)

973534025
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