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A Girona, 15 de juliol de 2021 

Benvolgudes famílies, 

  

com bé coneixeu, el Centre Geriàtric Maria Gay té com a finalitat oferir un servei integral, de 

caràcter permanent o temporal, que inclou intervencions, programes, teràpies, tècniques i 

activitats encaminades a contribuir al benestar de la gent gran amb o sense dependència. Fem 

arribar aquest carta per informar-vos que des de aquest mes comptem amb la incorporació d’una 

nova professional de l’àrea medicoassistencial: la psicòloga Júlia Ma. Carmona. 

Les seves funcions seran les següents: 

 Atenció psicològica individual dirigida als usuaris del centre que ho requereixin d’acord 

amb l’equip del centre o que demanin cita de forma autònoma perquè senten que en tenen 

la necessitat. L’objectiu és ajudar a la persona a superar les pèrdues, analitzar la situació 

actual conjuntament amb la persona per reelaborar-la de forma constructiva, proporcionar 

activitats i tasques que ajudin a millorar el seu autoconcepte, a augmentar l’autoestima i a 

promoure l’autonomia. 

 Atenció psicològica a familiars dels residents dirigida a tots aquells familiars que ho 

considerin oportú, ja sigui per tractar inquietuds o preocupacions pròpies en vers l’estat del 

seu familiar o bé per valorar l’inici d’una atenció psicològica individual amb el seu familiar.  

 Valoració de les funcions cognitives dels residents amb l’objectiu de recollir informació 

necessària per la història clínica del resident o identificar la presència de deteriorament 

cognitiu per establir la intervenció més adequada. 

 Coordinació amb altres professionals del centre amb l’objectiu de donar a conèixer l’estat 

funcional i emocional de la persona i així cercar les intervencions més apropiades. 

 

S’atendrà als familiars i residents del centre que ho desitgin els dimarts dins la franja horària de 

16:00 a 18:30h. La psicòloga determinarà la durada i freqüència de les sessions. Es pot demanar 

cita a partir d’aquest mateix moment a la recepció del centre de forma presencial o telefònica. 

Esperem que sigui del vostre interès, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 

aclariment. 

 

Atentament, 

 

Jordi Pujiula Masó 
Director   


