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L’equipament va obrir al gener i ofereix servei des de la vessant pública i privada

El Centre de Dia de l’Hospital 
de Sant Celoni atén 28 avis

El Centre de Dia va inaugurar-se al gener i ofereix moltes activitats als usuaris, com tallers de manualitats

Era una assignatura pendent 
des de feia molt de temps i, 
finalment, es va fer realitat 
el 9 de gener passat. Aquell 
dia es va inaugurar el nou 
Centre de Dia de l’Hospital 
de Sant Celoni, un equipa-
ment destinat a atendre per-
sones grans que necessiten 
atenció diürna –per descàr-
rega de les famílies– i que 
tenen un cert grau de depen-
dència. Des de l’obertura, el 
centre ja atén 28 avis: 20 usu-
aris públics i 8 de privats (el 
centre disposa de 20 places 
privades).

D’aquesta manera, si una 
família necessita els ser-
veis del Centre de Dia, té 
les dues opcions. Per la via 
pública, cal inscriure l’avi o 
àvia en una llista d’espera 
del Departament de Benes-
tar Social de la Generalitat. 
Per poder fer la inscripció, 
el sol·licitant ha d’acreditar 
poder-se acollir a la Llei de 
Dependència, en graus 2 i 
3. “Són persones que neces-
siten que estiguin per ells, 

malalts amb dependència 
però que es poden moure i 
no han d’estar immòbils al 
llit; aquest cas seria incom-

patible amb el Centre de 
Dia”, explica Jordi Borràs, 
cap de l’àrea sociosanitària 
de l’Hospital de Sant Celoni 

i responsable del Centre de 
Dia. Els usuaris públics de 
l’equipament hi solen anar 
cada dia, de dilluns a diven-

dres.
D’altra banda, qualsevol 

familiar que tingui necessi-
tat de deixar l’avi al Centre 
de Dia pot accedir a una pla-
ça privada. Es pot triar entre 
una estada d’un a cinc dies 
per setmana (de dilluns a 
divendres). “El Centre de Dia 
està obert des de les 8 del 
matí fins a les 8 del vespre, 
però nosaltres recomanem 
que l’usuari no s’hi estigui 
més de sis o set hores”, apun-
ta Jordi Borràs.

ACTIVITATS MÚLTIPLES

Durant l’estada al Centre de 
Dia, els avis i àvies no tenen 
temps d’avorrir-se. S’hi fan 
tota mena d’activitats: des 
de tallers d’orientació fins 
a activitats en grup, passant 
per psicomotricitat, exercicis 
de memòria, llenguatge, 
càlcul, rehabilitació, etc. Els 
serveis estan personalitzats 
per a cada usuari. A banda, 
hi ha serveis opcionals de 
podologia, estètica, barberia 
i perruqueria.

Al Centre de Dia de l’Hos-
pital de Sant Celoni hi treba-
llen nou persones, entre met-
ges, infermeres, treballadors 
socials, terapeutes i auxiliars. 
L’equipament està situat al 
núm. 7 del carrer Venezuela 
i el telèfon per a qualsevol 
consulta o informació és el 
93 848 46 64.
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El rètol situat a l’entrada, al carrer Miquel Porter i Moix, dóna una idea de la qualitat de la feina d’aquesta empresa

iRètols, a la Garriga, 
incorpora la tinta 
ecològica als seus serveis

Al carrer Miquel Porter 
i Moix núm. 10-12 de la 
Garriga funciona, des de 
fa un any i mig, iRètols. 
L’empresa ofereix tota mena 
de serveis de retolació: 
impressió digital de gran 
format, fabricació de tot 
tipus de rètols i lletres 
corpòries (amb volum), 
retolació integral i parcial de 
vehicles, retolació d’estands 

i impressions per a qualsevol 
tipus de display, vinils 
decoratius i paper de paret 
(tant per a comerços com 
per domicilis particulars) 
i servei de disseny gràfic. 
Un dels principals elements 
distintius és la utilització 
de tinta ecològica en la 
impressió digital. “Les tintes 
convencionals tenen base de 
dissolvent, i la nostra la té 
de làtex, que no contamina 
tant: pots tenir la màquina 
treballant tot el dia i no 
sents cap mena d’olor; amb 
les altres tintes has de tenir 
ventilació. I el resultat final 
no se’n ressent: és qualitat 
fotogràfica”, explica Núria 
Iglesias, una responsable de 
l’empresa.

iRètols col·labora habi-
tualment amb decoradors, 
dissenyadors, agències publi-
citàries i fabricants d’es-
tands. En el primer any i mig 
d’existència, iRètols s’ha fet 
un nom en el sector i actu-
alment, entre altres feines, 
treballa per botigues de mar-
ques esportives de renom en 
l’àmbit local i europeu, i fa la 
retolació d’un hotel de vuit 
plantes, a Barcelona.


