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Vingui a viure en un entorn natural incomparable al Garraf,

amb el màxim confort i la tranquil·litat de saber que està en les millors mans



Residència privada
Hospital Residència Sant Camil

Prendre la decisió de mudar-se a una residència 
és un pas important que cal meditar en 
profunditat. Amb l’edat, les persones grans 
requereixen d’atencions i equipaments 
específics que els permetin desenvolupar-se 
i adaptar-se a les circumstàncies de la vellesa, 
que de vegades es fan difícil de trobar a casa. 
Disposar de les atencions i cures adequades 
en un entorn adaptat poden ajudar a viure la 
vellesa amb un alt nivell de qualitat de vida. 

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf facilita 
l’elecció oferint al resident el màxim confort 
en un entorn natural únic al Garraf, amb la 
tranquil·litat de saber que està envoltat dels 
millors professionals sanitaris de la comarca, 
les 24 hores del dia, i d’unes instal·lacions 
adequades per atendre les seves necessitats 
sanitàries i socials i les que puguin sorgir durant 
el procés d’envelliment. 

A la residència de l’Hospital Residència Sant 
Camil treballem perquè visqui aquesta etapa en 
les millors condicions i l’ajudarem a mantenir la 
seva salut i la seva autonomia. 



L’equip mèdic, d’infermeria i d’auxiliars, 
fisioteràpia, teràpia ocupacional, treball 
social i psicologia està especialment 
format i disposa de l’experiència i 
vocació necessàries per oferir-li el 
millor tracte humà i professional. 

Té a la seva disposició els recursos i 
els professionals de l’hospital en cas 
que ho necessiti, sense que s’hagi de 
traslladar.

La residència és el lloc idoni per a 
aquelles persones amb un estat de 
salut fràgil, que amb les atencions 
adequades poden gaudir d’un bon 
nivell de qualitat de vida. 

El més important
és vostè

Fomentem l’activitat i el manteniment 
de les capacitats personals per a una 
bona qualitat de vida. 

L’autonomia personal és essencial, 
per això podrà entrar i sortir del centre 
lliurement, com ho fa al seu domicili. 

L’horari de visites és de 9 a 20h, perquè 
els seus éssers estimats puguin venir a 
visitar-lo amb total flexibilitat. 

Els nostres cuiners preparen cada 
dia menús variats que tenen en 
compte els seus valors nutricionals, i 
comptem amb serveis de perruqueria 
i podologia. 

Atenció sanitària 
especialitzada



La residència gestiona un total de 64 places (32 concertades i 32 privades).

Comptem amb 56 habitacions individuals i 4 dobles, ubicades en dues plantes diferents 
denominades unitats de convivència. Cada unitat compta amb zona de dia (sala de menjador) i 
nit (habitacions).

El centre disposa d’un ampli jardí on poder sortir a passejar, i de serveis de bugaderia, gimnàs, 
cuina i cafeteria. 

Informació
sobre les places i les instal·lacions



Accés a plaça concertada
Per accedir a una plaça concertada cal apuntar-se a la llista d’espera. Només podran fer-ho les 
persones valorades de la llei de la dependència amb un grau 2 o 3. 

Un cop accedeixi a la plaça, la Generalitat es qui marca l’aportació econòmica que haurà de 
fer el o la resident, la qual ve determinada en funció del grau de dependència i la seva capacitat 
econòmica. 

Accés a plaça privada
Per accedir a una plaça privada cal apuntar-se a la llista d’espera. 

El preu de la plaça es determina en funció del grau d’autonomia de cada persona, d’acord amb 
les tarifes aprovades anualment pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. 

Per accedir a qualsevol de les dues llistes d’espera o si desitja més informació sobre els 
serveis i condicions per venir a la residència pot concretar una cita amb Treball Social.

Per demanar cita, haurà d’emplenar el formulari que trobareu validant el codi QR. 
Posteriorment, rebrà un SMS amb el dia i hora de l’entrevista.



Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

Hospital Residència Sant Camil
Ronda Sant Camil s/n

08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 12 87
info@csapg.cat
www.csapg.cat
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