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SANITAS MAYORES



DONEM EL MILLOR 
DE NOSALTRES 

PER A TU

SOM EXPERTS 
EN DEMÈNCIA

ET CUIDEM 
SENSE UTILITZAR 

SUBJECCIONS

Treballem per recuperar 
funcionalitats perdudes

Defensem la llibertat de 
moviments de la persona

No contemplem l’ús 
de subjeccions com a 
alternativa terapèutica 

Col·laborem amb 
experts que ens assessoren 
en el procés d’eliminació 
de subjeccions

Desenvolupem programes 
de formació en 
col·laboració amb 
institucions pioneres en la 
cura de persones amb 
demència 

Recolzem a les famílies 
per a una millor 
comprensió de la 
malaltia i la seva evolució

Adaptem les cures i 
els espais a les diferents 
fases de la malaltia

Seleccionem professionals 
amb vocació de cuidar 
a la gent gran

Proporcionem de manera
contínua la formació més 
adequada 

Ens interessa conèixer 
la teva opinió de com et 
cuidem per poder 
millorar

El principal objectiu de Sanitas Residencial és que tots els seus clients tinguin 
una vida més feliç, més sana i més llarga. Per això els nostres compromisos 
son la guia d’actuació en el dia a dia de totes les nostres residències.
Volem ser reconeguts per la nostra forma de cuidar i és responsabilitat nostra 
cuidar-te segons els nostres compromisos.



Un dels principals objectius de Sanitas Mayores és que totes  les necessitats dels 
seus residents siguin cobertes amb els més alts estàndards de qualitat i amb una 
atenció personalitzada. Per això el nostre personal rep una formació contínua i 
especialitzada per a oferir els serveis més adequats i innovadors.

A través del programa de formació All Staff Training els nostres professionals 
aprofundeixen en les característiques de la demència i la seva evolució i aprenen 
a catalogar el nivell de demència segons l’escala de FAST.

Amb el programa Personal Best els nostres professionals reben una formació 
continuada per a prendre consciència individualment de la importància dels seus 
actes diaris en la vida dels residents i així poder millorar la seva qualitat de vida.

Paral·lelament, mitjançant el programa Compañeros en los cuidados els familiars 
podran conèixer millor el nou rol que desenvoluparan dins la residència i els 
nostres professionals podran posar-se en la pell dels familiars, empatitzar amb 
ells i amb els seus problemes. El programa consisteix en crear grups mixtos de 
familiars i professionals liderats per un expert on es fomentarà la comprensió 
i el recolzament mutu amb la finalitat de millorar les relacions entre ambdós 
col·lectius i d’aquesta manera millorar l’atenció al resident.

Els nostres professionalsEls nostres serveis

Sanitas Mayores és una empresa especialitzada en la prestació de serveis 
d’assistència per a la gent gran i forma part del grup britànic Bupa, una de les 
companyies pioneres en la cura integral de la salut, que té residències per a la 
gent gran al Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda.

RES IDÈNCIES  PER  A  GENT  GRAN 

CENTRES  DE  D IA

L’oferta de serveis de Sanitas Mayores es concreta en:

Sanitas Mayores compta amb tots els serveis necessaris i amb un equip de 
professionals qualificats que proporciona un servei integral, personalitzat, 
humanitzat i de qualitat, en unes instal·lacions sense barreres, pensades per al 
benestar i la tranquil·litat de la gent gran.



Experts en l’atenció a persones amb demència

* Dades census Forum 2009 Bupa

A Sanitas Mayores atenem a més de 2.000 persones amb demència a Espanya i 
a prop de 12.000* a nivell mundial.

A la gran majoria de les nostres residències, disposem d’àrees especialment 
dissenyades i ambientades per a la cura de persones en aquest tipus de situacions.

Treballem amb organitzacions i professionals experts a cuidar persones amb 
demència (Bradford University, Fundació Maria Wolff, Dr. Graham Stokes) 
per poder proporcionar a tot el nostre personal la formació necessària i més 
actualitzada en l’atenció a persones amb alteracions cognitives.

A tots els nostres centres comptem amb una persona de referència especialitzada 
en demències que dona suport a les famílies.

Primer la persona, després la demència

ESPEC IAL ISTES  EN
L’ATENCIÓ  A  PERSONES
AMB ALZHE IMER  I  ALTRES 
T IPUS  DE  DEMÈNCIA

Les patologies associades amb la demència, com la malaltia d’Alzheimer, afecten 
a una de cada vint persones majors de 65 anys, i a una persona de cada tres 
de més de 95 anys. Hi ha més de 100 diferents tipus de demència, sent les més 
comunes la malaltia d’Alzheimer, la demència vascular i la demència per cossos 
de Lewy.

A Sanitas Mayores, oferim una atenció centrada en la persona i no en la demència, 
la qual cosa significa que no atribuïm comportaments i actituds al fet de patir 
demència, sinó a una combinació de personalitat i situació de la persona en 
cada fase de la malaltia. Cada any, el nostre equip rep formació específica en 
l’atenció a persones amb demència que ens permet oferir una atenció i unes 
cures adaptades a les necessitats individuals de cada persona.



A Sanitas Mayores, el coneixement de les persones és la base de la nostra atenció; 
per això, ens esforcem a escoltar i comprendre el passat i el present dels nostres 
residents, fent servir eines especialment dissenyades a aquest efecte, com el PAI 
(Pla d’Atenció Individual) o el Mapa de Vida.

El Pla d’Atenció Individual (PAI) és un procés que ordena les actuacions que es 
fan quotidianament al resident des de diferents àrees.

• Director/a
• Metge/sa
• Diplomat en infermeria
• Psicòleg
• Fisioterapeutes
• Diplomat en Treball Social
• Terapeuta Ocupacional

• Educador social
• Animador sociocultural
• Gerocultors/es
• Administratiu/va
• Tècnic de manteniment
• Recepcionistes

PROCÉS 
SOCIAL

PROCÉS 
SANITARI

PROCÉS DE 
VIDA DIÀRIA

PLA D’ATENCIÓ INDIVIDUAL 
 (P.A.I .)

• Acollida
• Visites
• Soci-administratiu
• Dol i separació
• Tramitació i gestió

de la llei de  
dependència

• Alimentació
• Son i repòs
• Higiene
• Activitats
• Mobilitat

• Tractaments
•  Emergències
•  Estada hospitalària

PROFESSIONALS:

PROCÉS DE L’ATENCIÓ
Diagnòstic / Planificació / Actuació / Avaluació

Model d’Atenció PersonalitzadaLa millor atenció personalitzada 
per a persones dependents 

A Sanitas Mayores cada resident és el centre de la nostra atenció. Per aquest 
motiu, una de les iniciatives pioneres per nosaltres és eliminar l’ús de qualsevol 
tipus de subjecció en la cura de la gent gran. D’aquesta manera ens assegurem 
que estem preservant la dignitat i protegint la integritat de les persones que han 
dipositat la seva confiança en nosaltres.

Les nostres residències reben l’acreditació 
com a Centre Lliure de Subjeccions de CEOMA 
(Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores) o la certificació Libera-Ger com a Centre 
No Subjeccions de la Fundació Cuidados Dignos.

NO  CONTEMPLEM L’ÚS  DE 
SUBJECCIONS  COM A  ALTERNAT IVA 
TERAPÈUT ICA ,  JA  QUE  L IM ITEN LA 
MOBIL ITAT  I  EL  BENESTAR 
DE  LA  GENT  GRAN



GerundaProvença Sagrada
Familia

Consell 
de Cent

Les Corts Ilerda

ALTRES SERVEIS

SERVEIS HOTELERS I RESTAURACIÓ

  Cuina pròpia
  Dietes adaptades a les necessitats dels residents
  Servei de bugaderia
  Premsa diària 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

  Perruqueria   
  Podologia
  Servei religiós

Tarragona Mas 
Camarena

AltanovaIradier Bonaire

Estades permanents
Estades temporals (respir familiar, convalescències, 
rehabilitacions i postoperatoris)
Centre de dia
Plantes especialitzades en demències

Teràpia sensorial per demències (teràpies amb animals,
aromateràpia, musicoteràpia i estimulació multisensorial)

Cures pal·liatives
Gestió i tramitació de receptes
Control de cites i consultes mèdiques
Habitació tipus Suite

Habitació amb terrassa
Jardí i zona verda
Terrasses enjardinades

Centre Concertat

Centre Acreditat

SERVEIS ESPECIALITZATS DE TOTS ELS CENTRES

  Especialització en tot tipus  
de convalescències, rehabilitacions i 
postoperatoris

  Unitats especialitzades de demència i 
cures pal·liatives

  Servei de metge i d’infermeria

  Personal sanitari amb àmplia cobertura

  Suport personal i familiar

  Valoració geriàtrica individual

  Atenció psicogeriàtrica

  Oxigenoteràpia

  Programes d’estimulació cognitiva

  Rehabilitació i fisioteràpia

  Teràpia ocupacional i servei d’animació 
sociocultural

  Tramitació i gestió d’ajudes a la Llei de  
Dependència

  Departament de Treball Social

  Logopèdia

Els nostres centres i serveis a Catalunya i 
a la Comunitat Valenciana



Situada en una zona de gran prestigi al barri de Sarrià - Sant Gervasi. En un entorn 
tranquil i excel·lentment comunicada, al costat de l’Avinguda Tibidabo.

  105 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb terrassa, aire condicionat 
i termòstat individual. Totes  
exteriors amb bany adaptat,  
televisió i telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Connexió a Internet en espais comuns

  Gimnàs

  Capella

  Zona de petanca

  Terrassa Solàrium

  Jardí 

  Servei de restaurant/cafeteria 
amb terrassa i accés al jardí per a 
visites i familiars

  Pàrquing privat

CENTRE  RESIDENCIAL  ALTANOVA

Característiques i Instal·lacions:
Contacti amb nosaltres:

Quatre Camins, 95
08022 Barcelona

Tel. 93 434 35 00 
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

AMB UN EQUIPAMENT EXCLUSIU PER A 
LA TEVA COMODITAT I LA DELS TEUS 
FAMILIARS I AMICS

Iradier és una exclusiva torre modernista de 900 m2, totalment restaurada i situada 
al barri de la Bonanova, en una ubicació privilegiada. Molt ben comunicada amb 
accessos ràpids amb la Ronda de Dalt i Túnels de Vallvidrera.

  23 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb terrassa, aire condicionat 
i termòstat individual. Totes 
exteriors amb bany adaptat, 
televisió i telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Sala Polivalent per a diverses
activitats

  Sales de TV

  Ascensor interior per facilitar els 
desplaçaments per la torre

  Jardí ampli

CENTRE  RESIDENCIAL  IRADIER

Características e instalaciones:

Contacti amb nosaltres:

Iradier, 5 (bis)
08017 Barcelona

Tel. 93 417 84 00
Tel. 900 373 843
CENTRE ACREDITAT PEVS

CENTRE
ESPECIALITZAT
EN DEMÈNCIES

INSTAL ·LAC IONS  PENSADES
EXCLUS IVAMENT PER
A LES  PERSONES  GRANS



Provença és una residència situada en ple Eixample, al barri de la Sagrada Família 
al costat del temple més important de Barcelona i ben comunicada amb accessos 
ràpids a la Ronda del Guinardó i la Gran via de les Corts Catalanes.

  124 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb aire condicionat i termòstat  
individual; amb bany adaptat, 
televisió i telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Gimnàs

  Capella

  Terrasses

  Pàrquing propi

CENTRE  RESIDENCIAL  PROVENÇA

Característiques i Instal·lacions:

Contacti amb nosaltres:

Provença, 520
08025 Barcelona

Tel. 93 433 41 80 
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

TOTS  ELS  AVANÇOS TECNOLÒGICS  I 
ASS ISTENCIALS  PELS  NOSTRES  
RES IDENTS

Bonaire és una residència d’alt standing situada a la zona alta de la ciutat de 
Barcelona, en una ubicació privilegiada, sense soroll ni contaminació i molt ben 
comunicada amb la Ronda de Dalt.

  120 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb bany adaptat, televisió i  
telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Sala d’estimulació sensorial

  Gimnàs

  Capella

  Terrasses

  Pàrquing propi

Característiques i Instal·lacions:

CENTRE  RESIDENCIAL  BONAIRE

Contacti amb nosaltres:

Alt de Pedrell, 100 - 120
08032 Barcelona

Tel. 93 433 56 33
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

UN  CENTRE  ACT IU  AMB ACT IV ITATS
ADAPTADES  A  TOTS  ELS  N IVELLS  DE 
MOBIL ITAT



Situada en una zona de gran prestigi a l’Eixample Dret de Barcelona. Excel·lentment 
comunicada i molt a prop del temple de la Sagrada Família.

  148 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb terrassa, aire condicionat i 
termòstat individual. Totes exteriors 
amb bany adaptat, televisió i 
telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Gimnàs

  Capella

  Terrasses

  Pàrquing propi 

Característiques i Instal·lacions:

CENTRE  RESIDENCIAL  SAGRADA FAMILIA

Contacti amb nosaltres:

Castillejos, 256 - 258
08013 Barcelona

Tel. 93 512 97 50
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

UN  ED IF IC I  MODERN I  FUNCIONAL 
ADAPTAT  A  LES  NECESS ITATS  DELS 
NOSTRES  RES IDENTS

Situada al centre de Barcelona, a la zona de l’esquerra de l’Eixample, permet 
gaudir d’un entorn perfectament comunicat així com de tots els serveis propis 
del cor d’una gran ciutat.

  136 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb terrassa, aire condicionat i 
termòstat individual. Totes exteriors 
amb bany adaptat, televisió i telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals de llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Gimnàs

  Capella

  Terrasses

  Pàrquing propi

Característiques i Instal·lacions:

CENTRE  RESIDENCIAL  CONSELL DE CENT

Contacti amb nosaltres:

Consell de Cent, 210 - 216
08011 Barcelona

Tel. 93 323 96 92
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

AMB UN EQUIPAMENT EXCLUS IU 
PER  A  LA  TEVA COMODITAT  I 
LA  DEL S  TEUS  EST IMATS



Ilerda és una residència amb una situació privilegiada al barri de “Nova Balafia”. 
Està molt ben comunicada amb accessos ràpids i un entorn modern i actual.

  110 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb aire condicionat i termòstat 
individual; amb bany adaptat, 
televisió i telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Gimnàs

  Capella

  Terrasses

  Pàrquing propi

Característiques i Instal·lacions:

CENTRE  RESIDENCIAL  ILERDA

Contacti amb nosaltres:

Vic, 5-7 
25005 Lleida

Tel. 973 22 85 50
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

UN ITAT  ESPEC IAL ITZADA EN 
PS ICOGERIATR IA  PER  A  L’ATENCIÓ  D E 
RES IDENTS  AMB DEMÈNCIES

CENTRE  RESIDENCIAL  LES CORTS

Situada en una zona de gran prestigi al barri de Les Corts. En un entorn tranquil 
i excel·lentment comunicada a la ciutat de Barcelona amb accessos ràpids a la 
Ronda del Mig i l’Avinguda Madrid.

  308 places 

  Habitacions (dobles i individuals)
amb terrassa, aire condicionat 
i termòstat individual. Totes 
exteriors amb bany adaptat, 
televisió i telèfon.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Gimnàs

  Capella

  Sala de cinema

  Sala Multisensorial

  Piscina climatitzada

  Zona enjardinada amb mobiliari 

  Pàrquing propi

Característiques i Instal·lacions:

Contacti amb nosaltres:

Carrer d’Evarist Arnús, 32
08014 Barcelona

Tel. 93 411 47 00
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

TOTES  L ES  NECESS ITATS 
COBERTES  AMB ELS  MÉS  ALTS 
ESTÀNDARDS DE  QUAL ITAT



CENTRE  RESIDENCIAL  TARRAGONA

El nou Centre Residencial Tarragona es troba situat a l’antic centre de les 
Hermanitas de Tarragona. L’edifici té un dels més grans parcs de la ciutat, la qual 
cosa permet als seus residents i familiars gaudir de prop de 5.000 m2 de zona 
enjardinada.

  167 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb terrassa, aire condicionat 
i termòstat individual. Totes 
exteriors amb bany adaptat, 
televisió i telèfon.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Gimnàs

  Capella

  Atri central

  Casal / Club de gent gran

  Cafeteria

  Zona enjardinada amb mobiliari

  Pàrquing propi

Característiques i Instal·lacions:

Contacti amb nosaltres:

Avinguda Catalunya, 54
43002 Tarragona

Tel. 977 25 03 49
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

AMPL IS  ESPAIS  COMUNS QUE 
DONEN AL  RES IDENT  UNA SENSACIÓ 
D ’AMPL ITUD EXCEPC IONAL

Situada al barri de Mas Abella, aquest centre proporciona a les persones grans 
unes instal·lacions modernes pensades per a elles, amb els màxims nivells de 
qualitat i per cobrir totes les seves necessitats en un ambient càlid i familiar. 

  146 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb bany adaptat, televisió i  
telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Senyalització lluminosa nocturna

  Gimnàs

  Sala de Cinema

  Capella

  Terrasses

Característiques i Instal·lacions:

CENTRE  RESIDENCIAL  GERUNDA

Contacti amb nosaltres:

Av. Lluís Pericot, 45-45A
17003 Girona

Tel. 972 48 30 40
Tel. 900 373 843
CENTRE CONCERTAT

UN ITAT  ESPEC IAL ITZADA EN 
PS ICOGERIATR IA  PER  A  L’ATENCIÓ 
DE  RES IDENTS  AMB DEMÈNCIES



El prestigi i experiència d’una marca com Sanitas Mayores

Edifici d’última generació de 5.900 m2 situat a la zona residencial de Bétera, a 
la Urbanització Mas Camarena, al costat del conegut Centre Comercial Mas 
Camarena i prop de l’accés principal de la urbanització.

  117 places

  Habitacions (dobles i individuals) 
amb terrassa. Totes exteriors 
amb bany adaptat, televisió i 
telèfon.

  Sistema d’avisos sonors als 
banys i capçals del llit.

  Sala multisensorial

  Capella i servei religiós

  Terrasses

  Pàrquing propi

Característiques i Instal·lacions:

CENTRE  RESIDENCIAL  MAS CAMARENA

Contacti amb nosaltres:

Camino Viejo de Paterna s/n
46117 Bétera. Valencia

Tel. 96 168 61 30
Tel. 900 373 843
CENTRE ACREDITAT I
ADHERIT A LA LLEI DE 
DEPENDÈNCIA

INSTAL ·LAC IONS  PENSADES 
EXCLUS IVAMENT PER 
A  L A  GENT  GRAN 





PER A MÉS
INFORMACIÓ
CONTACTA AMB
NOSALTRES AL
900 373 795
o entra a sanitas.es/mayores

Assegurances de Salut
Assegurances per a particulars:

Sanitas Primero
Sanitas Más Salud
Sanitas Más 90.000
Sanitas Premium 500.000

Assegurances per a empreses
Complements de salut:
farmàcia, renda, accidents, etc...

Sanitas Dental

Serveis de Salut:
Cirurgia Ocular
Reproducció Assistida
Sanitas Cordón Umbilical
Solucions Estètiques, etc.

Hospitals, Centres Mèdics
i Clíniques Dentals

Residències per a la Gent Gran
i Centres de Dia


