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HORARIS D’ATENCIÓ 

A QUÈ PUC 
DONAR-TE 

RESPOSTA? 

 

PSICOLOGIA 

Intervenció emocional, cognitiva i 
conductual. Suport i assessorament a les 
famílies i als treballadors. Procés de dol.  

psicologia@pererelats.org 

Mercè Martorell: dilluns de 17h a 18h i dijous de 13h a 14h 

Tània Real: dimarts i dijous de 16h a 18h i divendres de 10h a 
11h. 

 

EDUCACIÓ SOCIAL /  

INTEGRACIÓ 

Activitats lúdiques que realitzem com les sortides, 
estades a Viladrau i celebracions.  

integracio@pererelats.org 

Helena Martínez: dilluns i divendres de 13:30 a 14:30 

Vinyet Lorca: dimecres de 15:30h a 16:30h  

 

COMUNICACIÓ EXTERNA 

Continguts de la pàgina web i xarxes socials. 
Material audiovisual generat a la casa i la com-
partició d’aquest.  

sarai@pererelats.org  

Sarai Bernadà: dimecres de 8:30 a 11h 

 

VISITES MÈDIQUES 

Assegurar l'acompanyament a la visita i 
preparació dels documents necessaris.  

sonia@pererelats.org 

Sònia Andreu:  dimarts de 11h a 13h 

 

VOLUNTARIAT 

Vols ser voluntari? Informació sobre els 

diferents programes de voluntariat. 

voluntariat@pererelats.org 

Helena Martínez:  dimarts de 16:30h a 17:30h 



EQUIP HUMÀ 

GERÈNCIA 

Propostes de millora o queixes que no hagis 
pogut resoldre amb els responsables de cada 
àrea. 

rserrallonga@pererelats.org 

Raimon Serrallonga  (horari flexible) 

 

DIRECCIÓ TÈCNICA  

Pla d'actuacio tècnica de tots els 
àmbits assistencials I funcionament de la 
residència i el centre de día.  

direccio@pererelats.org 

 

Tània Real (Residència Venero): dimarts i dijous de 16h a 18h i 
divendres de 10h a 11h.  taniare@pererelats.org 

Sandra Soler (Centre de Dia Venero): dijous i divendres de 10h a 
12h   sandraso@pererelats.org  

 

ADMINISTRACIÓ 

Facturació i  sistemes de cobrament dels 
ajuts públics o altres assumptes de caire 

econòmic  

mherrerias@pererelats.org 

Maribel Herrerías 

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8h a 14h 

 
RECEPCIÓ 

Funcionament de Pere Relats, control i gestió 
dels accesos al centre. 

recepcio@pererelats.org 

Jordi Ozores i Christopher Márquez 

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:30h a 14h i de 16h a 
19:30h. Dissabtes i diumenges de 9:30 a 13h i de 15:30 a 19h. 

Caldrà demanar prèviament 

via mail l’hora d’entrevista. 

 

 

METGESSA 

Assistència mèdica i seguiment clínic de les 
patologies cròniques i agudes, en coordinació 
amb l'equip del EAP Ramón Turró. 

venero@pererelats.org 

Pilar Verdaguer: de dilluns a divendres de 13h a 14h 

 

EQUIP D’INFERMERES I RESPONSABLE  

HIGIÈNIC -SANITARI 

Cures infermeres, processos aguts i crònics, 
pla de decisions en processos de final de vida, 
ajustaments a nivell nutricional i dietètic. 

venero@pererelats.org 

Raquel Rodríguez (RHS): divendres de 11h a 13h 

Sònia Andreu: dimarts de 11h a 13h 

Margot Gallegos: dijous de 18h a 20h 

Judith Espinach: dilluns de 18h a 20h 

Núria Balcells: dimecres de 11h a 12h 

 
COORDINADORES 

Cura dels residents per part de l’equip gerocultor, amb 
col.laboració de la resta d' àmbits 

coordinadora@pererelats.org 

Àngela Quintano i Encarna Romo 

 

EQUIP DE GEROCULTORES 

Dónen assistència a les activitats bàsiques de la vida 
diària, entre d'altres el vestit, l'alimentació i la higiene. En 
funció de cada persona, es supervisen, faciliten o es 

realitzen, per tal de garantir que aquestes quedin cobertes. 

Telf.: 93.300.29.76 + extensió de planta:  

1ª planta (ext 1), 2ªplanta (ext 2), 3ª planta (ext 3), 4ª planta (ext 
4), Centre de Dia (ext 5). 

 

FISIOTERÀPIA 

Ajudes tècniques, subjeccions i/o canvis 
posturals requerits. Intervenció físioterapèutica . 

fisios@pererelats.org 

Marc Amills: dilluns i dijous de 13h a 14h 

Marta Hurtado: dimarts de 14:30 a 15:30 i de 17h a 18:h, dime- 

cres de 10h a 11h i dijous de 17h a 18h 

 

TERÀPIA OCUPACIONAL I  

MUSICOTERÀPIA 

Activitats de la vida diària. Avaluació i tramitació 
d’ajudes tècniques. Interessos musicals. Activitats 
musicoterapèutiques. 

terapiaimusica@pererelats.org 

Sarai Bernadà: dimecres de 8:30 a 11h 

Isabel Roca: dimecres de 18h a 19h 

 

ATENCIÓ ESPIRITUAL I RELIGIO-
SA 

Dimensió espiritual i missa mensual. 

isabelroca@pererelats.org  

Isabel Roca: dimecres de 18h a 19h 

 

TREBALL SOCIAL 

Drets socio-econòmics i legals. Recursos perso-
nals, socials i comunitaris. 

tsocial@pererelats.org 

Maria Casamajó (Residència Venero):  dimarts i dijous de  12 h a 14h. 

Sandra Soler (CD Venero): dijous i divendres de 10h a 12h. 
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