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Definició. 

L’Associació Aremi, amb seu social al carrer Mestre Tonet, s/n de Lleida és l’Entitat titular de 
la residència. 

És un Servei d’acolliment residencial temporal o permanent, substitutori de la llar i que té per 
objectiu facilitar als residents una atenció global i d’assistència integral a les activitats 
bàsiques de la vida diària. 
 
Està ubicada al carrer Garraf, 17 de Lleida. Està oberta els 365 dies de l’any. Té Concert 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per 55 places. 
 
D’acord amb les característiques dels usuaris i els Piai, les activitats de dia es realitzen al 
carrer Garraf o bé a Mestre Tonet de Lleida. 
Els menors en edat escolar reben atenció en l’escola d’Educació Especial de la nostra 
Associació. 
 

La Missió 

La finalitat de la residència és l’atenció i el suport de les persones amb discapacitat (paràlisi 
cerebral, dany cerebral, etc…), proporcionant  a les persones usuàries i les seves famílies el 
recolzament necessari per millorar la seva qualitat de vida i el seu desenvolupament com a 
persona.   

 
Els Objectius  
 

• Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats de cada 
persona usuària. 

• Ajudar-los a identificar i aconseguir els seus objectius de desenvolupament i 
creixement personal 

• Realitzar una planificació individual per afavorir el manteniment i la recuperació del 
màxim grau d’autonomia personal i social  

• Proporcionar una bona qualitat de vida i una atenció global 
 
 
Els valors 
 
Els nostres valors són: 

- Benestar de la persona usuària i respecte a la persona. 
- Transparència en la gestió, qualitat, innovació i resultats, i conducta ètica. 
- Professionalitat, treball en equip, formació permanent. 
- Participació activa en la implicació i participació de personal, famílies i persones 

usuàries en la vida de la residència. 
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Serveis bàsics i opcionals 

La residència ofereix els serveis bàsics d’acord amb la normativa vigent com es: Allotjament, 
acolliment i convivència, manutenció, atenció o cura personal, atenció a la salut i seguretat 
personal a la llar, fomentar els hàbits d’autonomia personal, foment de l’oci i el lleure, atenció 
conductual i assistència mèdica. 

Serveis opcionals, són aquells que la persona atesa a la residència o la seva família pot 
optar voluntàriament, com son: Acompanyaments externs a serveis mèdics o gestions 
personals, logopèdia, podologia, perruqueria, transport adaptat, lleure i activitats esportives.  

 

Programa prevenció de la salut. 

En el moment de l’ingrés a la residència, la família o tutor legal, haurà de portar un informe 
mèdic que inclogui: malalties actives, al·lèrgies i intoleràncies, medicació prescrita, règim 
dietètic, atencions sanitàries necessàries, analítica recent,  a més de la documentació 
necessària per a l’ingrés i la roba sol·licitada.  

 

El programa de prevenció inclou, 

- Analítiques periòdiques. 
- Reconeixement mèdic periòdic: antecedents, hàbits tòxics, tensió arterial, freqüència 

cardíaca, pes, exploració clínica bàsica. 
- Control dietètic. 
- Programa de vacunacions. 
- Ergonomia: control postural i adaptació dels equipaments i estris utilitzats. 

 

Els responsables legals o familiars referents de les persones usuàries hauran d’assumir: 

- Hospitalitzacions. 
- Recuperacions post-operatòries.  
- Tractaments o ajuts tècnics no inclosos en la seguretat social. 

 

La residència sempre que pugui, facilitarà un servei d’acompanyament mèdic a les famílies 
que tinguin dificultats per fer els acompanyaments corresponents. El cost d’aquest servei 
està exposat al tauler d’informació i anirà a càrrec de les famílies o residents. 
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Relació de Personal   

Directora tècnica  Mònica Preixens 

Coordinadora  Laia Bonjoch 

Treballadora social   Anna Rosell 

Infermeres    Núria Ollé i Mari Dalmau 

Psicòloga    Vanesa Olaya  

I tot el personal d’atenció directa necessari  d’acord a les ràtios establertes.  

 

Horari de visites i trucades i sortides. 

• Visites i trucades per parlar amb els familiars 
-Dilluns a divendres de 17 h a 19 h. 
-Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. 
 

• Sortides fora de la residència 
Els familiars o tutors, hauran d’informar amb suficient antelació dels dies d’estada al 
domicili familiar.  
 

Roba i objectes personals  

- La roba ha d’estar degudament marcada amb el nom i cognom mitjançant una 
etiqueta cosida. 

- Els objectes personals també s’han de marcar.  Quan es porti una peça de roba nova 
o objecte personal, es notificarà al monitor de referència per a que s’inclogui a 
l’inventari. 

- La residència no es responsabilitza de roba o objectes personals que no estiguin 
marcats ni dels desperfectes que es derivin de l’ús. 

- Així com tampoc es responsabilitza en cas de pèrdua d’objectes de valor o joies. 
- La residència  tindrà a disposició uns diners de butxaca del resident per pagar 

despeses de sortides i transport. 

 

 

 


