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LA PLATAFORMA 

CENTRE MULTISERVEIS 

 
 
Introducció  
 
A principis d’any es posarà en marxa La Plataforma Centre Multiserveis de Vilanova i la 
Geltrú. Un nou equipament al servei de la ciutat que neix l’any 2004 de la voluntat de 
l’equip de govern municipal per donar una resposta integral a les demandes 
relacionades amb l’atenció a la dependència, mitjançant l’estructuració d’una plataforma 
de serveis socials, capaç d’establir un pla d’atenció individualitzat i personalitzat, i 
gestionant la recerca dels recursos socials i/o sanitaris que cal donar a cada moment i a 
cada tipus de necessitat. 
 
Els serveis que s’integren a La Plataforma estan pensants per a l’atenció integral de les 
persones amb dependències. El seu objectiu és promoure l’autonomia personal de 
l’usuari/ària proporcionant-li atenció continuada i individualitzada, així com donant-li els 
recursos que necessiti en cada moment, per afrontar la pèrdua progressiva de la seva 
autonomia personal.  
 
La Plataforma servirà per coordinar els serveis socials i sanitaris d’atenció a la 
dependència, independentment de l’entitat que els presti. La coordinació d’aquests 
agents, permetrà optimitzar els recursos, evitar la duplicitat de tasques i garantir una 
resposta més àgil i eficaç a les necessitats dels usuaris. La filosofia d’aquest nou 
dispositiu és facilitar al màxim el manteniment al domicili de les persones que pateixin 
algun tipus de dependència, dins del seu entorn familiar i social habitual. 
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Un dels passos fonamentals per a la consolidació del projecte va tenir lloc el mes 
d’octubre de 2005, amb la signatura d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i el 
Consorci de Serveis a les Persones, mitjançant el qual el govern català declarava la 
prioritat del projecte a través de l’aportació d’una part del finançament necessari per a 
la construcció i concert d’una part de les places.  L’acord permet que 92 de les 132 
places que té la Residència, i 42 places de les 60 que té el Centre de Dia estiguin 
acreditades per la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
 
 
L’edifici   
 
La Plataforma Centre Multiserveis de Vilanova i la Geltrú està ubicada al carrer de Sant 
Josep, en un edifici construït al costat de l’Hospital de Sant Antoni Abat. Aquesta 
proximitat permet concentrar, en una mateixa zona, una pastilla sanitària i social 
d’atenció a les persones. 
 
El nou edifici compta amb una superfície construïda d’11.352m2 que s’ha conceptualitzat 
com un conjunt multifuncional i multiservei . Tot i que la major part d’aquest serveis ja es 
venen prestant des de fa anys, la seva unificació, en un sol espai, permet millorar-los i 
incrementar-los.  Les àrees de distribució dels espais són les següents: 
 

 Àrea residencial 
 Àrea de Centre de Dia 
 Àrea d’espais compartits, que inclou els espais de convivència, d’atenció, d’hostaleria 

i serveis generals 
 Àrea de serveis complementaris 

 



 

 
 Pàgina  3  de 7 

El disseny de l’edifici manté els principis d’integració a la comunitat, intimitat, confort, 
seguretat, concepció social i recreativa, orientació, estètica i satisfacció laboral i, a 
més, amb capacitat d’adaptació als canvis que siguin necessaris en el temps. 
 
 

 
 
 
 
Àrea Residencial 
 
L’àrea residencial té una capacitat per a 132 persones, amb distribució modular (33 
persones per mòdul) que permet una més fàcil adaptabilitat a possibles canvis de 
funcionalitat. 
 
La residència és la estructura que funciona habitualment com a substitutòria de la llar. 
D’aquesta manera,  en funció del grau de dependència de l’usuari/ària actuarà com a llar 
residencial o com a residència assistida, i en funció del temps previst d’estada serà 
residència permanent o temporal.  
 
El 33% de les persones residents s’estaran en habitacions individuals i la resta en 
habitacions dobles. 
 
La versalitat dels espais, amb capacitat d’adaptació a nous requeriments que es puguin 
plantejar en un futur, és un dels elements que s’han tingut en compte en el disseny del 
nou centre residencial. Altres paràmetres han estat la polivalència dels espais, la seva 
funcionalitat, l’aprofitament al màxim de la llum natural, l’aprofitament de les energies 
alternatives o la circulació d’usuaris i professionals. 
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Les àrees establertes són les següents: 
 
- espais residencials o de llar: espais individuals o compartits (habitacions, lavabos, 
dutxes...), espais comuns (sala de convivència, menjador), espais de serveis (bugaderia, 
magatzems, lavabos del personal) que tindran una distribució en funció del perfil del 
resident i el seu grau de dependència. 
 
- area pròpia del Centre de dia: sala d’acolliment, control, sales de consulta, banys 
adaptats i magatzem. També disposa d’una àrea comuna de convivència i activitats 
diverses, gimnàs, vestuaris, cuina i office.  
 
- espais compartits: inclou l’àrea d’atenció i activitats i convivència, l’administració, 
hostaleria i serveis generals. 
 
 - àrea d’atenció i activitats: espais de cures, d’atenció assistencial, de rehabilitació 

i d oci. 
 

- àrea d’administració: despatxos, sales d’atenció a l’usuari, sales de reunions, 
formació i arxiu. 

 
- àrea d’hostaleria: cafeteria, cuina, bugaderia, planxa i magatzem de roba. 

 
- àrea de serveis generals: magatzems generals, àrees de manteniment, 
menjador i sala del personal, vestuaris pel personal i tanatori. 

 
Dins el recinte hi ha una zona amb jardí, de 750 metres quadrats, per a ús dels residents 
i amb la possibilitat d’ubicar-hi activitats destinades a la comunitat.  
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Àrea de Centre de Dia  
 
El Centre de Dia ofereix als usuaris/àries acolliment, convivència, manutenció, atenció 
personal en les activitats de la vida diària, hàbits d’autonomia, dinamització 
sociocultural, suport social i familiar i prevenció de les alteracions de la salut. Un dels 
principals avantatges d’aquest equipament és la possibilitat que tenen els 
usuaris/àries de romandre en un espai, que compta amb atenció sanitària i varietat de 
serveis, on poder desenvolupar activitats durant el dia, sense haver de deixar casa seva. 
 
El Centre de Dia funcionarà de les 8 a les 20 hores, tots els dies laborables de l’any, i 
amb possibilitat d’atenció durant els caps de setmana. 
 
Els espais comuns seran compartits i accessibles entre les diferents àrees de La 
Plataforma Multiserveis, el que permetrà realitzar activitats diferenciades per grups, a un 
total de 60 persones. 
 
 

 
 
 

Àrea de serveis complementaris 
 

 Punt de Trobada: Servei destinat a facilitar les visites dels infants amb els 
progenitors no custodis en casos de separació problemàtica, i en situacions de 
crisi (violència, ordre d’allunyament, no acords entre els progenitors, etc.). També 
s’hi poden donar els moments d’entrega dels infants entre els dos progenitors 
quan aquests no es poden trobar per decisió judicial. 

 Estada limitada per allotjaments d’urgència. L’equipament dóna resposta de 
manera provisional i/o d’emergència a les situacions més urgents. 
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 Equip d’atenció a la dependència: Aquest equip, interdisciplinari i especialitzat, atén 
persones en situació de dependència.  

 Menjador social: Servei d’atenció a les persones que no disposen de recursos per a 
l’alimentació. 

 
 

 
 
Serveis d’atenció domiciliària  
 
Es tracta d’un conjunt d’accions i serveis que es realitzen a la llar de la persona i/o 
família amb dependència amb l’objectiu de mantenir al màxim la seva autonomia. 
Aquestes tasques de suport s’organitzen i coordinen a través de professionals.  

 Atenció domiciliària per ajudar a les activitats de la vida diària:  
Servei de suport, a través de professionals, que acudeixen al domicili de les 
persones en situació de dependència per fer tasques com la higiene personal, 
suport a la persona cuidadora, mobilitzacions, acompanyaments mèdics i altres 
gestions, etc. 

 Atenció domiciliària per cura de la llar: Servei adreçat a  persones grans que 
viuen soles i no disposen de suport familiar 

 Programes de préstec d’ajut tècnic  

 Teleassistència: Dispositiu que connecta les 24 hores del dia amb una central, 
que atén les possibles emergències de les persones grans i/o amb dependència. 
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 Àpats a domicili (amb dietes adequades a les necessitats físiques i nutricionals de 
la persona): Servei d’elaboració i transport de l’àpat central en el propi domicili.  El 
repartiment es fa una vegada a la setmana i la preparació dels àpats es realitza a 
través del sistema de la línia freda, que manté en perfecte estat els aliments.  

 Servei de bugaderia: En aquelles situacions en que és necessari, hi haurà un servei 
de bugaderia, per a persones que no disposen de serveis d’higiene, o bé aquests 
no tenen condicions per que els pugui usar una persona amb dependències 

 Servei de dutxa: En aquelles situacions en que és necessari, hi haurà un servei 
de dutxes socials, per a persones que no disposen de serveis d’higiene, o bé 
aquests no tenen condicions per que els pugui usar una persona amb 
dependències 

 Servei de podologia i perruqueria 

 Serveis de suport als familiars cuidadors de persones amb dependència: Conjunt 
d’activitats i serveis que oferiran formació, ajuda mútua i respir a les persones que 
exerceixen la funció de cuidadors d’una persona en situació de dependència  

 Serveis de suport a l’entorn (família, veïnat, etc.)   
 

 

 

 


