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MISSIÓ EMPRESARIAL A NUREMBERG (ALEMANYA) 

Missió empresarial a Nuremberg per conèixer el funcionament de les residències, els 

centres de dia i altres serveis d'atenció a gent gran a Alemanya. També s’aprofitarà la 

missió per visitar la Fira Altenpflege, la més important del sector d’atenció a la gent gran. 

 

Dates: del 24 al 27 abril de 2023 (4 dies i 3 nits) 

 

Participants: el grup és de 18 persones com a màxim, totes amb relació directa amb 

l'atenció a persones grans. 

 

Objectiu del viatge: conèixer diferents serveis com unitats de convivència per a persones 

amb demència, centres residencials, complex d’apartaments intergeneracional, 

habitatges per a persones grans, nova construcció de residències, i un centre d’atenció 

per a persones joves i grans amb dependència, a més d'explicar el model a l'àmbit 

geroassistencial alemany. En total, s’oferiran cinc visites a recursos assistencials, a més 

de degustar un sopar típic i una visita guiada per Nuremberg. 

 

Dilluns, 24 d’abril (dia 1) 

• 10 h: aeroport de Barcelona – T1. 

• 15.00 h: aeroport de Nuremberg – Recollits per fer la Visita 1. 

• 15.30 h: Visita 1, WIN GmbH amb pica pica: complex intergeneracional amb 67 

apartaments. Els apartaments compartits són una barreja de famílies amb nens, 

pares solters, parelles, i persones solteres de totes les edats. Les persones amb 

discapacitat, persones de totes les nacionalitats, races i religions hi són 

benvingudes. A més de la convivència, l'atenció es centra en la solidaritat i el 

suport mutu en les situacions quotidianes i l'autogestió. Ex: una persona de més 

edat pot estar ajudant un nen immigrant amb els seus deures del col·legi en 

alemany. 
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• 17.00 h: recollida en autocar per anar a l’hotel. 

• 18.30 h: visita guiada en castellà a peu (2 h) per la ciutat antiga de Nuremberg. 

• 20.30 h: sopar de benvinguda al Restaurant Trödelstuben. 

  
 
 
Dimarts, 25 d’abril (dia 2) 

• 09.15 h: sortida de l’hotel per fer la Visita 2. 

• 10.00 h: Visita 2. Complex d’habitatges per a persones grans: el complex 

vivencial “Wohnstift Rathsberg” ofereix una variada xarxa de serveis, des 

d'apartaments amb serveis, servei a domicili i residència assistida moderna amb 

64 places en habitacions lluminoses i acollidores. El complex té 424 apartaments 

entre 1 i 3 habitacions, sala de concerts, supermercat, perruqueries, etc. A més a 

més, el cor del complex és un parc de 27.000 m² amb terrasses, estanys i 

instal·lacions Kneipp on relaxar-se. 

• 12:30 h: dinar conjunt. 

• 14.00 h: sortida en autocar a la 3ª visita. 

 



 
 

 
 

• 15.00 h: Visita 3. Centre de demència Lindenhof: al centre de la Suïssa de 

Francònia (nord de Nuremberg) es troba el centre de demència Lindenhof. 

Quaranta persones grans que pateixen demència viuen en un ambient residencial 

agradable i casolà. A més, el Lindenhof ofereix una unitat oasi/refugi de cures 

(Pflegeoase), un concepte innovador i diferent per a persones amb una demència 

severa. 

• 17.30 h: tornada a l’hotel i tarda lliure. 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
Dimecres, 26 d’abril (dia 3) 

• 09.30 h: sortida de l’hotel en autocar per fer la 4ª visita. 

• 10.00 h: Visita 4. Residències de nova construcció que inclou un oasi d’atenció: 

de les futures 158 places residencials totes són en habitacions individuals, 32 

places se centren en persones gerontopsiquiàtriques/demències. Dins aquest 

enfocament, es farà un oasi d’atenció amb deu places per a persones que viuen 

amb una demència severa i immòbils, i que tenen una necessitat especial 

d’atenció. També hi ha un centre de dia amb 16 places integrat amb un centre de 

nit de quatre places. 

 

En comparació amb els serveis residencials actuals (els quals també veurem), es 

crearan unes 20 places d'atenció addicionals per a pacients hospitalitzats, així com la 

instal·lació d'hospital de dia amb atenció diürna/nocturna. 

 

Addicionalment es planejarà de cara al futur una oferta diferenciada per a persones 

dependents en les diverses modalitats. S'ha tingut molt en compte l'obertura al barri 

perquè sigui inclusiva i fomentar el sentiment de comunitat. 

 

 
 

• 12.30 h: Visita 5. Fira Altenpflege: és la fira més important sobre atenció a la 

gent gran, tant a residències com a atenció domiciliària. La fira disposa de 4 

pavellons de proveïdors en àmbits com cuina, ajuts tècnics, decoració, formació, 

innovació, inversió, tecnologia, programes de gestió etc. Es programarà una 

visita guiada a l'àrea d'innovació AVENEU cap a les 17.00 h. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

• 18.00 h: tornada a l’hotel i tarda lliure. 
 
 
Dijous, 27 abril (dia 4) 

• 9.30 h: check-out a l’hotel i sortida en autocar cap a la 6ª visita. 

• 10.00 h: Visita 6. Stadtmision Hephata: la missió de la ciutat de Nuremberg és 

oferir múltiples serveis a persones grans i joves en situació de dependència 

mitjançant uns serveis integrals i individuals. El centre d'atenció de Hephata 

ofereix també que les persones joves que necessitin cures intensives les puguin 

rebre dins d'una unitat de convivència. Aquells que encara tenen autonomia, però 

que requereixen una mica de suport i seguretat en algunes tasques diàries 

trobaran l'oferta adequada en una altra residència assistida d'aquest complex. 

• 12.00 h: sortida cap a l’aeroport. 
 

 
 
 



 
 
Preus: 

Habitació individual: 2.150 € // Habitació doble: 1.825 € 

 

El preu inclou: 

• Vol d’anada i tornada amb la companyia Vueling. 

o Anada: 24/04/2023 BARCELONA-NUREMBERG // S: 12:00 A: 14:15 

o Tornada: 27/04/2023 NUREMBERG-BCN // S: 15:00 A: 17:10 

• Estada 3 nits d’hotel en règim d’allotjament. L’esmorzar es fa a prop de l’hotel. 

• Trasllats en autocar. 

• Dinars els dies 1, 2 i 3. 

• Sopar de grup el dia 1. 

• Entrada a la Fira Altenpflege. 

• Organització de visites. 

• Organització tècnica. 

• Assegurança.* 

 

Nota: atesa la situació derivada de la COVID-19, les visites programades poden ser 

modificades. 

 

Organització tècnica: inforesidencias.com i Biel Consulting. 

 

Hotel: el Boutique Hotel Hauser data del 1800 i està situat dins les muralles de 

Nuremberg. Envoltat d'edificis medievals i al costat del riu, s’emmarca en una de les 

places més boniques de la part antiga de la ciutat. L'hotel va ser dels pocs conjunts 

històrics que va sobreviure a la destrucció de Nuremberg durant la 2a guerra mundial. 

És un dels hotels més acollidors i amb més encant de la ciutat. 

 
*Resum assegurança Europassistance 

• Trasllat per defunció. 

• Assistència mèdica (max. 150.000 €) 

• Assistència jurídica i responsabilitat civil privada (30.000 €) 

• Robatori equipatge. 
 
I altres cobertures de menor importància quantitativa com estada d’acompanyants en cas d’hospitalització 
o altres serveis. 

 

Barcelona, febrer de 2023 

https://www.hotelhauser.com/

