


A la Residència Teresa Duran potenciem      

l’atenció diürna, amb serveis flexibles i          

personalizats per a totes les persones que    

necessitin suports puntuals i millorar els seus 

hàbits i capacitats per poder continuar vivint a 

casa seva.  

A l' ESPAI MEMÒRIA, ajudem a millorar les 

capacitats cognitives en persones amb         

mancances inicials, acompanyem en el     procés 

de rehabilitació a aquelles que han patit danys 

cerebrals i fomentem les relacions socials entre 

persones que passen moltes hores soles. 

Totes les  activitats i els tractaments són        

personalitzats i comptem amb l’ equip de      

professionals  i  els recursos de la Fundació. 

Les activitats terapèutiques i de rehabilitació funcional 

milloren l’autonomia i la qualitat de vida dels usuaris. 

 

Per tal de reduir els canvis fisiològics i 

funcionals de les persones.  



Un professional realitzarà una exploració     

neuropsicològica per a establir el perfil inicial          

d’afectació cognitiva i elaborar un tractament 

personalitzat. 

Es podrà realitzar el tractament pautat pel              

professional a l’ ESPAI MEMÒRIA o al domicili 

amb total flexibilitat d’accés i horaris. 

El professional revisarà els resultats i aportarà 

pautes i recomanacions per a millorar l’estat de  

l’usuari. 
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L’Institut Guttmann és un centre pioner en la rehabilitació cognitiva-funcional i, gràcies a la   seva dilatada 

experiència, ha desenvolupat un programa assistencial que permet atendre a persones afectades per 

diverses patologies. 

GNPT (Guttmann Neuro Personal Trainer)  és una plataforma informàtica exclusiva amb la que es        

dissenya un pla adaptat a la situació de cada persona que ens permet treballar diferents  funcions       

cerebrals per millorar l’estat cognitiu (atenció,  memòria, càlcul, entre d’altres). 

A l’ESPAI MEMÒRIA  oferim aquest recurs innovador i eficaç, una eina que facilita tractaments intensius i 

individualitzats. El tractament es pot realitzar tant al centre com en el propi domicili, sempre amb el      

seguiment i supervisió dels professionals acreditats per la Fundació i l’Institut Guttmann. 

Disposem de sales de convivència, per activitats, biblioteca, menjadors, terrassa , etc.                                

Tots els espais i ajudes tècniques estan dissenyats per facilitar la millor atenció als usuaris . 

 



Atenció domiciliària 

Per atendre les persones que  viuen a la seva llar i necessiten   

suport per les activitats bàsiques de la vida  diària. 

Àpats a domicili 

Menús equilibrats, saludables i adaptats a qualsevol tipus de 

dieta. 

Menjador 

Obrim el nostre menjador per a persones de l’entorn que volen 

menjar en companyia. 

Ajudes Personals 

Ajudem a les persones amb problemes de mobilitat a sortir de 

casa seva. A Cornellà també oferim el servei d’entrega de 

comandes dels mercats i de les farmàcies. 

Cuidadors 

Formem i donem suport als cuidadors no professionals.   

Tallers, conferències i grups de suport emocional oberts a la 

població. 

MO LT  MÉ S  QUE  U NA  RE S IDÈ NC IA  

La Fundació  també aten a les persones que viuen a casa 

seva i a les persones que els cuiden.  

Amb el suport de: 


