
T’acompanyem a viure 
el procés del final de la vida

SUPORT ·  ORIENTACIÓ ·  INFORMACIÓ



MISSIÓ 

Fer-ho possible és el nostre 

repte i la nostra il·lusió.

L’Espai Obert està pensat per acompanyar i 

sostenir la persona junt amb els seus éssers 

estimats, proporcionant-los les eines 

necessàries  per afrontar una situació 

traumàtica i difícil d’assumir, que implica de 

manera immediata i/o progressiva canvis 

significatius en els hàbits de vida i en les 

activitats quotidianes.

Donar suport, orientació i 

informació a tota aquella 

persona que ha estat 

diagnosticada amb una 

malaltia crònica greu o 

incurable per poder viure 

el seu procés final de vida. 



VISIÓ 

Un espai càlid, acollidor i respectuós on 

poder rebre una orientació personalitzada.

Un lloc tranquil i integrador per a 

moments d’introspecció personal, com 

també per a activitats per a petits grups 

de persones que es puguin trobar en 

situacions similars.

Un espai respectant els tempos de cada 

persona i tenint cura tant de la part física, 

com de l’emocional, psicològica, social i 

espiritual.

Ser promotors en unes cures i un 

acompanyament diferents: més dignes, 

respectuosos i humans, adreçats a les 

persones que es troben en processos de 

malaltia greu o de final de vida.

Ser un espai adreçat a les persones i els 

seus éssers estimats que decideixen 

apoderar-se de la seva vida i del seu final 

mitjançant la pròpia presa de decisions.



SERVEI DE DOL PERSONAL
I PER A FAMILIARS I  AMICS 

SERVEIS PROFESSIONALS

Informar i assessorar en 

l’acompanyament amb professionals 

de la infermeria, el dret, la psicologia, 

el treball social i altres.

Donar suport mitjançant 

voluntaris i préstec de material.

Acompanyar i escoltar les 

necessitats en el procés final 

de la vida i en el dol.

SERVEIS DESTACATS

SERVEIS MATERIALS



ESPAI OBERT HOSPICE

Emília Coranty, 5-9 (cantonada Marroc)

Barcelona 08019

(+34) 622 356 564

www.hospice.cat

info@hospice.cat

/hospice.cat

@hospice_cat

VOLS PARTICIPAR-HI?

Fes-te col·laborador/a

Dona suport a les nostres activitats

Fes una donació

Fes-te soci de Hospice.cat

Fes-te usuari de l’EOH



CAN RICART

Emília Coranty, 5-9 (cantonada Marroc)

Barcelona 08018

Dimecres de 10 a 13 

Pere IV (T4)

Glòries (L1) i Poblenou (L4) 

7, 92


