La Fundació
La Fundació Hospital de Puigcerdà és una de les empreses més antigues de la comarca, essent
referent dels serveis sanitaris del sistema públic de salut, fins l’any 2014 que l’atenció
especialitzada de nivell hospitalari va traslladar la seva activitat al nou edifici de l’Hospital de
Cerdanya.
Actualment gestiona l’Àrea Bàsica de Cerdanya, la residència geriàtrica, un sociosanitari, un
centre de rehabilitació i Cerdanya Salut, dintre de l’àmbit de la medicina privada.

Centres i serveis
Atenció Primària.
La seva àrea d’influència abasteix part dels habitants de les comarques de Lleida i de Girona. És
el primer nivell d’accés dels ciutadans a l’assistència sanitària, ofereix a la població l’apropament
i creació d’un pont entre els diferents nivells per facilitar i garantir la continuïtat assistencial. A
banda dels serveis de medicina de família i infermeria, també ofereix el servei d’odontologia,
treball social i pediatria. La pediatria està ubicada en l’ Hospital de Cerdanya tot i que està
gestionada per la mateixa Fundació.

Atenció residencial i sociosanitària
La Residència de Puigcerdà neix l’any 2000 per donar resposta a la demanda creixent dels serveis
sociosanitaris i residencials de la Cerdanya. El seu objectiu és proporcionar atenció personal,
sociosanitària i social, de qualitat tècnica i humana a les persones amb una discapacitat física i /
o psíquica, i als seus familiars, amb l’objectiu de donar-los suport i els serveis més adequats que
contribueixin a millorar la seva qualitat de vida. Compta amb les Unitats de Convalescència, de
Llarga i Mitja Estada, Centre de Dia i Hospital de Dia i Residència Assistida pública i privada.

Rehabilitació
El Servei de Rehabilitació que ofereix prestacions ambulatòries, domiciliàries i també a l’Hospital
de Cerdanya està instal·lada actualment a la mateixa residència tot i que en un futur proper es
traslladarà a la sèu de la Fundació, situada en la Plaça de Santa Maria amb la intenció d’adequar
les seves instal·lacions a la gran demanda existent

Cerdanya Salut
Cerdanya Salut engloba professionals de la salut en l’àmbit privat donant atenció sanitària
especialitzada als habitants i visitants de la comarca oferint-los tècniques mèdiques properes i
innovadores i evitant-los desplaçaments fora de les nostres contrades als seus usuraris.

