
                                                                                                

 
 

Portal Nou, 12. 17004 Girona · Tel. 972 213 066 / Fax 972 206 609 · info.mgay@irsjg.org · www.residenciamariagay.org 

 

 

 
 

A Girona, 15 de juliol de 2021 

Benvolgudes famílies, 

  

La present comunicació és per informar-vos del nou projecte pilot que s’implanta des del mes de 

juliol al Centre Geriàtric Maria Gay. El objectiu del projecte és millorar de qualitat de vida de les 

persones i les seus familiars que es troben en un procés de malaltia avançada. 

Aquest projecte té una trajectòria de més 12 anys aproximadament, i amb el pas del temps, hi ha 

hagut un increment de la demanda assistencial degut a l’envelliment de la població i de la visibilitat 

d'aquest envelliment en altres recursos sanitaris. 

Arran de la situació actual de la pandèmia, hem vist que les residències d’atenció a la gent gran 

han estat fortament afectades i que és necessita més acompanyament i suport emocional. Per 

això pensem que podrien ser ateses per la psicòloga de l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) en el 

seu procés de final de vida, igual com ho poden ser els seus familiars, tant en aquests moments 

com posteriorment per acompanyament al dol. 

  

Així doncs La Fundació La Caixa s'ha plantejat la possibilitat d’endinsar-nos al mon residencial i 

donar atenció psicològica i emocional no només a la població que hi viu i als seus familiars sinó 

també suport al dol i a l’equip assistencial que hi treballa.  

 

El funcionament de l'atenció serà el següent: Es detectarà per part de l'equip aquelles situacions 

que requereixin ser ateses per la psicòloga del projecte EAPS (Sra. Núria Tortós) i des de la Unitat 

de Psicologia del Centre (Sra. Júlia Carmona) es farà el cribratge i la derivació. 

 

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i esperem que el projecte sigui una oportunitat de 

millora en l'atenció psicosocial de les persones més fràgils. 

 

Podeu trobar més informació a: 

https://fundacionlacaixa.org/ca/atencio-integral-malalties-avancades  

 

Atentament, 

 

Jordi Pujiula Masó 
Director   


