
RESIDÈNCIA
CENTRE DE DIA
SANT BERNABÉ

Ctra. de Solsona s/n - 8600 Berga
93 821 44 00 
residencia@hsb.cat

Oferim atenció integral a les persones grans,
fomentant l’autonomia personal i afavorint les 
relacions amb la família i l’entorn social.

Atenció en règim diürn o acolliment residencial.



El  nostre centre és un espai obert  que po-
tencia que les famílies i entitats de Berga i 
comarca hi puguin participar en el dia a dia, 
per enfortir la xarxa de relacions dels nos-
tres residents i usuaris.  

Els residents tenen el dret i la  llibertat de 
decidir sobre la seva vida, de valer-se per 
ells mateixos mentre conservin les seves ca-
pacitats.

L’horari de visites és lliure, les famílies i els 
amics sempre són benvinguts! Només cal 
respectar les hores de descans. 

El servei diürn de Centre de dia permet 
que la persona gran pugui continuar vivint 
al seu domicili i amb els seus familiars, però 
que pugui participar de totes les activitats 
de nostre centre durant el dia. És una bona 
manera de tenir cura dels usuaris i de donar 
suport als seus familiars.  

El Centre de dia està integrat en els espais 
assistencials i en el programa funcional 
d’activitats de la residència, i els seus usua-
ris disposen dels mateixos serveis que els 
residents.

L’horari és ampli, flexible i adaptat a les ne-
cessitats de la persona i la família: de les 9 
del matí fins a les 9 del vespre, diàriament.

La Residència i Centre de dia Sant Bernabé 
som un centre concertat amb la Generalitat, 
i també disposem de places privades. Tenim 
capacitat per a 64 places d’acolliment resi-
dencial i 20 d’acolliment diürn.

La residència Sant Bernabé, és un lloc obert 
on puc sortir i entrar quan vulgui, els de 
casa em poden venir a veure sempre que 
volen, respectant les hores de menjar i de 
descans.

Què en diuen
els usuaris 
i residents?

Tinc el dret i la 
llibertat de deci-
dir com vull viure, 
mentre en sigui 
capaç. Després sé 
que em cuidaran 
com jo voldria.

També n’hi ha que 
no tenen habitació, 
només hi vénen de 
dia. Potser són una 
vintena. 

Així, ells estan cuidats 
i els de casa poden 
fer les seves coses. 
Cap al vespre, la seva 
família o la Creu Roja 
els vénen a buscar i 
els porten cap a casa 
a passar la nit.

Sovint vénen els 
nens de la guarde-
ria, les voluntàries 
de Cáritas, i tam-
bé altres entitats. 
Així fem poble.   

A la residència hi vi-
vim seixanta quatre 
persones, n’hi ha que 
tenim una ajuda de la 
Generalitat i d’altres 
que s’ho paguen ells.

Alguns del Centre 
de dia vénen de 
les 9 del matí fins 
a les 9 del vespre, 
fins i tot dissabtes 
i diumenges. Com 
que hi són tot el 
dia, fan el mateix 
que nosaltres, no 
hi ha cap diferèn-
cia. 

Les persones que treballen a la residència ens cuiden i ens ajuden en tot 
allò  que necessitem.
Diu el diccionari que “tenir cura” vol dir “vetllar pel bé o pel bon estar 
d’algú”. I això és el que fan cada dia.


