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Missió empresarial a Almacasa (Zuric, Suïssa) 
14 i 15 de març de 2019 

 
ACRA i Almacasa presenten un viatge als centres Almacasa Friesenberg i 
Almacasa Weisslingen, a l’àrea metropolitana de Zuric, per poder conèixer el 
model Almacasa d’atenció personalitzada i d’habitatges comunitaris. 
 
Almacasa és un projecte d’habitatges comunitaris per a persones que no poden 
viure més en el seu entorn. Especialitzats en persones amb demència, ofereixen 
un entorn de vida tant per estades de llarga durada com temporals. 
  
Visitarem dues instal·lacions, una d’urbana i l’altra en un entorn rural de Zuric. 
Les instal·lacions d’Almacasa compten amb petites unitats d’habitatges 
comunitaris, on la importància de la privacitat i la integració dins l’equip dels 
familiars i els voluntaris formen part de la idiosincràsia del projecte. 
 
La jornada de treball començarà el divendres 15 a les 9 del matí i finalitzarà a 
les 4 de la tarda, i al llarg de tota la jornada comptarem amb traducció al castellà. 
El dia abans hi haurà un sopar opcional, a les 21 hores, amb l’equip directiu 
d’Almacasa. 
 
El viatge està especialment recomanat per a tots aquells professionals de la 
gestió, gerents i directors de centres interessats en l’atenció centrada en la 
persona en residències i centres de dia. 
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PROGRAMA 
 
Dijous, 14 de març  
21 h  Sopar amb l’equip directiu d’Almacasa (opcional) 
 
Divendres, 15 de març 
9 h  Trobada amb el grup i sortida des del Sheraton Zurich Hotel 

(Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zuric) 
 
9.30 h  Reunió amb l’equip d’Almacasa en el centre Almacasa Friesenberg 
   Objectius de la missió i expectatives 
   Introducció al model Almacasa 
 
10.30 h Visita al centre Almacasa Friesenberg  

https://almacasa.ch/zuerich-friesenberg/ 

 
11.45 h Trasllat al centre Almacasa Weisslingen 
 
12.15 h Dinar al restaurant Alma-Bistro al centre en Weisslingen 
 
13.45 h Visita al centre Almacasa Weisslingen 

https://almacasa.ch/weisslingen/#weisslingen 

 
14.30 h Tancament de la jornada i conclusions  
 
15.30 h Tornada a l’hotel 
 
16 h  Arribada a l’hotel Sheraton i finalització de la missió 
 
 
INSCRIPCIONS 
El preu per persona de la missió és de 175 € i inclou la preparació de l’agenda 
de treball, la traducció, el transport i el dinar del divendres. 
 
El número de places per assistir a la missió és limitat. Les reserves (consulteu 
el formulari adjunt) es faran per rigorós ordre d’inscripció. 
 
Els viatges d’anada i tornada a Zuric i l’allotjament no estan inclosos en el preu 
i s’han de reservar i comprar de forma individual. 
 
Per formalitzar la vostra inscripció heu d'omplir el formulari adjunt al comunicat 
i realitzar una transferència bancària en el número de compte: ES14-2100-
0863-2302-0043-0216 
 
Cal que envieu un comprovant de pagament a l'adreça de correu: 
secretaria@acra.cat (indiqueu nom, cognoms i nom de l'empresa) 

https://almacasa.ch/zuerich-friesenberg/


 
 

MÉS INFORMACIÓ 
Vol proposat d’anada: Barcelona – Zuric el dijous 14/03/2019 a les 17.55 h amb 
Vueling 
 
Vol de tornada obert. 
 
Hotel proposat: Sheraton Zurich Hotel 

https://www.marriott.com/hotels/travel/zrhzs-sheraton-zurich-hotel/

