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Barcelona 

Al costat de la vellesa més desfavorida 
• Càritas Barcelona disposa de tres centres per a gent gran 

BARCELONA.— Actualment, Càritas diocesana de Barcelona 
té tres centres per a gent gran a l'àrea metropolitana de Barcelona: 
El Caliu, diürn; Els Camils; unitats de convivència similar als pisos 
compartits, i l'Almeda, un complex de pisos tutelats on viuen 
persones grans sense recursos. Anna Selva, coordinadora del Pro
grama de Vellesa de Càritas diocesana.de Barcelona, asessora i 
supervísa, juntament amb el psicopedagog Josep Maria Bastús, els 
centres de gent gran que porta Càritas a Barcelona. 

La història dels centrés de dia va comen
çar a partir d'un estudi fet per Càritas l'any 
1986 de les persones que no havien cotit
zat a la Seguretat Social i no tenien dret a 
una pensió; aleshores cobraven el FAS 
(Fons d'Assistència Social). Arran 
d'aquest estudi es va detectar tot un seguit 
d'insuficiències no cobertes en el col-
lectiu de gent gran que s'atenia des dels 
despatxos i les parròquies, sobretot a Ciu
tat Vella: persones amb necessitats econò
miques, d'habitatge, de manca d'higiene, 
de salut, d'alimentació... Davant de tot 

això, es van obrir diversos ser
veis per donar atenció a aques
tes persones i alhora fer evi
dent la insuficiència de recursos 
de l'administració púbüca. 

El primer objectiu és que les persones 
puguin mantenir-se el màxim de temps al 
seu domicih. Les persones grans volen 
viure a casa seva, com més temps millor. 
Però en cas de no poder ser, aquests cen
tres cobreixen dos aspectes fonamentals 
en.la vida de les persones grans: .tenir cura 
de les necessitats bàsiques i evitar-ne l'aï-
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«A EL CALIU TREBALLEM ACTIVITATS DE LA 

VIDA QUOTIDIANA, EL QUE TU I JO PODRÍEM 

íPERgAiaEASi*»!?' 

Sílvia Solana, directora del 
centre de dia «El Caliu» 

—Quins són els orígens d'aquest 
centre? 

—El Caliu es va iniciar com a conse
qüència d'una necessitat que les treba
lladores socials, juntament amb el Pro
grama de Vellesa, van detectar en la 
gent gran que vivia al barri: problemes 
econòmics i de soledat. Fa uns 20 anys, 
les pensions que hi havia a Ciutat Vella 
no reunien les condicions d'habitabili-
tat: habitacions petites que no tenien 
dutxes. Es va considerar que el centre 
possibilitava una qualitat de vida més 
bona a la persona que vingués. 

El centre ofereix tot un seguit de 
serveis: menjar, berenar, servei de bu
gaderia, dutxes, tota la qüestió d'higi
ene, un servei de podologia. A més, es 
treballa amb la persona el manteni
ment de les seves capacitats amb acti
vitats i tallers on s'estimula tota la part 
cognitiva. 

—Com vas començar a treballar 
aquí i quines funcions portes a 
terme com a directora del centre? 

—L'any 1992 vaig començar com a 
educadora social. Com a directora del 
centre fa uns tres anys aproximada
ment. Faig el seguiment del centre, 
tant de les persones que treballen com 
de les persones que són ateses... Sóc el 
vincle entre Càritas i les persones que 
vénen al centre. El personal que treba
lla al Caliu és d'una cooperativa que es 
diu Feines de Casa. 

—Quina és la mitjana d'edat de 
les persones que vénen! 

—Ara tenim persones d'entre 55 i 96 
anys i la mitjana seria de 79 i escaig. 

—Què fan quan vénen aquí? Qui

nes activitats porten a terme du
rant el dia? 

—Treballem tot el que serien activi
tats de la vida quotidiana, el que tü i jo 
podríem fer a casa... Anem a comprar, 
recollim el menjador, obrim la porta 
del centre, portem els diaris... Treba
llem tot un seguit de tallers com el de 
la memòria, la gimnàstica, el taller de 
música. Treballem les reminiscències, 
on cada persona explica etapes o anèc
dotes de la seva vida. Tot això queda 
recollit en el PAC (Programa d'Activi
tats del Centre). 

—Quants professionals teniu al 
centre i quines tasques desenvolu
pen per a les persones que vénen? 

—En aquest moment treballem al 
centre sis persones. Com a equip edu
catiu, som dues educadores, dos auxili
ars de geriatria i una responsable higi-
enicosanitària, que és una infermera. 
La responsable higienicosanitària pre
para la medicació, porta el seguiment 
mèdic de les persones que vénen al 
centre i controla les dietes alimentàri
es. Nosaltres treballem amb un docu
ment que es diu PAI (Pla d'Atenció 
Individualitzada). Cada persona que 
ve al centre té un PAI, on es recullen 
aspectes físics, relacionals, cognitius i si 
la persona necessita qualsevol tipus de 
treball en concret. 
; —Quins són els problemes que 
heu d'atendre de l'àmbit psicolò
gic? 

—La majoria dels problemes psicolò
gics són de caire cognitiu: pèrdua de 
memòria, com l'Alzheimer, i en algun 
cas, trastorns mentals. 

El Caliu és el primer i únic centre diüm de Càritas a Barcelona. 

llament. Els centres també cobreixen ne
cessitats personals com l'afecte, les relaci
ons socials, poder mantenir-se actius en 
aquests llocs i ser més autònoms per més 
temps. 

El Caliu va ser el primer i és 1' únic centre 
diürn que té Càritas diocesana de 
Barcelona. Aquest centre ya començar a 
funcionar el novembre del 1986 i és obert 
de dilluns a dissabte. És principalment per a 
persones amb problemes socials, econò

mics (molts tenen pensions petites) i de 
salut. , . 
. El centre té la sort de disposar, juntament 
amb els professionals que hi treballen, dues 
educadores i dues auxiliars de geriatria, d'un 

voluntariat permanent que ajuda en la tasca 
que es porta a terme en el centre.. 

La majoria de persones que van al centre 
no tenen família, estan soles. Són persones 
amb 65 anys. En alguns casos hi hà persones 
de 60 anys en endavant que hi van per 
problemes de salut o de jubilació anticipada. 

Lamajoria de gent que hi va és gent del 
barri, inoltes vegades hi van a través de 
Càritas —en la majoria de casos—, l'Ajun
tament o del Centre d'Assistència Primà
ria de la seva zona. Ara s'està fent un 
projecte de revista per donar a conèixer el 
centre al barri i al districte de Ciutat Vella. 

Juan Pablo Torrents Faura 

MIQUEL A PRAT 
M O B L E S P E R A L 

Pressupostos sense 
compromís: 
BANCS, RECLINATORIS, 
SEUS, PRESBITERIS. 
AMBONS, 
CONFESSIONARIS, PILES 
BÀPTISMALS, 
FARISTOLS, TAULES PER 
A DONATIUS, 
SAGRISTIES, PORTES I 
CANCELLS 

Models i materials clàssics i 
moderns. 

BANCS DE TOTES LES MIDES 
Donem referències d'instal·lacions 
realitzades en diferents esglésies. 

Especialistes en mobiliari 
i bancs per a esglésies. 

Models propis i per 
encàrrec en fustes nobles: 
teka, melis, flandes, etc. 

Atenció al client: 
Antoni Pérez Sabaté 
TeL i fax: 933 882.743 
mòbil 670 217 310 
Fàbrica: c/ Jaume Guinovart, 16 
08540 Centelles Tel. 938810 753 

DISSENY, FABRICACIÓ i 
RESTAURACIÓ 

FUSTERIA I EBENISTERIA D'ENCÀRREC 

http://diocesana.de



