* CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Noves idees per a la innovació social.
Amb menys, fem més.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA
“SÓC MÉS FELIÇ PERQUÈ PUC ESCOLLIR”
PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI SOBRE ELS CANVIS QUE SUPOSA EN
LES PERSONES GRANS QUE VIUEN EN RESIDÈNCIES DE LA
TERCERA EDAT, LA IMPLANTACIÓ DE L'ATENCIÓ CENTRADA EN
LA PERSONA.
- L’estudi reflexa la millora del benestar de les persones

grans en els centres de gent gran amb la implantació del
programa, pioner a Catalunya, -Tu Decideixes com vols
envellir-.
Dimarts, 30 de setembre de 2014, BARCELONA, 10.00h
Col·legi de Periodistes de Catalunya (Sala d’Actes)
En motiu del Dia Internacional de la Gent Gran que es celebra l’1 d’octubre, es
presenta un estudi sobre com aquest nou model d'atenció a les persones grans que
està essent un referent a nivell europeu, afecta en el benestar de les persones que
estan en una residència de la tercera edat. És un estudi pioner que ens pot donar
moltes claus sobre com millorar el benestar de les persones que viuen en una
residència.
L'estudi s'ha portat a terme durant l'estiu del 2014 entre tots els residents d'onze
centres que gestiona SUMAR. SUMAR, empresa d’acció social SL és una societat
mercantil de capital íntegrament públic creada l’any 2008 pel Consorci d’Acció Social
de Catalunya i participada per diversos governs locals i comarcals de Catalunya
Des de principis del 2013 SUMAR està implantant aquest nou model d’atenció a la gent
gran als centres residencials i assistencials que gestiona arreu de Catalunya.
“Tu Decideixes com vols envellir” és un programa pioner, dissenyat a Catalunya, que
implanta una nova manera d’entendre i atendre a les persones grans que han perdut
un cert grau d’autonomia. A l’Estat Espanyol, només s’estan portant 2 experiències
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similars al País Basc i a Andalusia. L’objectiu del programa és que la gent gran pugui
viure als centres com si estigués a casa seva, fent-les sentir útils, còmode i realitzades.
És per això, i en motiu del Dia Internacional de la Gent Gran que volem presentar als
mitjans de comunicació l’estudi que hem realitzat sobre l’impacte de la implantació del
programa als centres residencials i assistencials de gent gran que gestiona Sumar. Les
conclusions de l'estudi poden ser molt útils a l'hora de millorar el benestar de les
persones grans que viuen en una residència.
PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS:
DIMARTS 30 de setembre a les 10.00 h – BARCELONA – Col·legi de Periodistes de
Catalunya (Sala d’Actes)
Es donaran a conèixer els principals aspectes que s’han valorat com ara els canvis ens
l'estat d'ànim, en la millora de la salut, en la relació amb la família, amb el canvi de
conducta i de comportament, entre d’altres.
Ens agradaria comptar amb la seva presència. Agrairíem confirmació via mail a
atarafa@consorciasc.cat o telefònicament al 972.439.168 ext 5.
També està prevista una roda de premsa paral·lela a Girona, a la Sala de Premsa de
la Diputació de Girona, el mateix dimarts, 30 de setembre a les 12:30 h.

TEMA: “SÓC MÉS FELIÇ PERQUÈ PUC ESCOLLIR” . PRESENTACIÓ DE L’- ESTUDI SOBRE
L’IMPACTE DE LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA A LA
PERSONA “TU DECIDEIXES COM VOLS ENVELLIR” - coincidint amb el Dia
Internacional de la gent gran, l’1 d’octubre.
DIA: Dimarts, 30 de setembre de 2014
LLOC: BARCELONA – Col·legi de Periodistes de Catalunya (Sala d’Actes)
HORA D’INICI: 10.00 h
Per més informació: Anna Tarafa - Tel. 972 439 168 ext 5 –
676 894 804 atarafa@consorciasc.cat
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