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Un nou model
on s’integra l’atenció
sanitària i l’atenció social
en un mateix edifici

El Centre d’Atenció Personal Integral (CAPI) és un nou 

model d’equipament que integra, en un mateix edifici, els 

serveis de Residència d’Avis i Centre de Dia, els serveis 

d’Atenció Primària de Salut (CAP) i l’Oficina de Serveis 

Socials municipals.

El centre està adscrit al Programa Evercare, que compor-

ta una atenció especialitzada en geriatria i la coordinació 

amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.



Un centre pensat per 
al seu benestar
Som un centre destinat a l’allotjament temporal (rehabilitació, 

convalescència, descarrega familiar...) o permanent. Oferim 

una atenció centrada en la persona i estem compromesos 

amb el benestar dels nostres residents.

Disposem d’un complet equip de professionals que ofe-

reixen un tracte personalitzat i adaptat a les necessitats 

socials i assistencials de cada usuari.

Fet a mida de 
les persones
grans
El centre està pensat per a 

persones grans amb algun 

tipus de dependència, que 

necessiten recuperar-se i 

requereixen de suport per 

desenvolupar les activitats 

de la vida diària.

Instal·lacions modernes i
funcionals
El centre, de nova construcció, disposa d’instal·lacions 

adaptades, calefacció, consulta, sala de rehabilitació, 

pati, habitacions exteriors individuals o dobles i bany 

adaptat, llit articulat, televisor i timbre de trucada.

Atenció mèdica i
d’infermeria
La residència està integrada en l’edifici del Centre 

d’Atenció Primària Marià Fortuny constituint el que 

anomenem CAPI o Centre d’Atenció Personal Integral, 

la qual cosa fa que es disposi d’atenció mèdica i d’in-

fermeria permanent, així com dels serveis complemen-

taris que ofereix el centre de salut.

Serveis adaptats a cada 
necessitat
Serveis assistencials
•  Atenció mèdica i geriàtrica
•  Atenció d’infermeria, control nutricional i dietètic, fisio-

teràpia i rehabilitació
•  Teràpia ocupacional i psicomotriu
•  Orientació familiar i atenció social
•  Suport psicològic i estimulació cognitiva
•  Animació sociocultural i educació social
•  Perruqueria

•  Podologia

Serveis hotelers
•  Cuina pròpia
•  Bugaderia
•  Neteja

•  Manteniment

Serveis complementaris
•  Odontologia
•  Podologia
•  Dietètica i nutrició
•  Teràpies naturals: flors de Bach...
•  Medicina xinesa
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