
Fa més d’un any que Maria Orpí viu a Las Liras junt amb la seva germana. A.T. 

LAS LIRAS

Estar cuidat i segur però 
amb independència

a més d’un any que 
Maria Orpí va decidir, 
junt amb la seva ger-
mana, anar a viure a 

Las Liras. Cada una d’elles està en 
un apartament diferent per man-
tenir la seva independència però 
a la vegada, es troben en un ma-
teix espai per seguir estant juntes 
i compartir el seu dia a dia. I de 
moment, età molt satisfeta amb 
l’elecció. “Estic molt contenta 
d’estar aquí. Tant de bo hagués 
vingut abans”, confessa. Així ma-

teix, destaca que la convivència, el 
bon ambient i la cordialitat són al-
guns dels punts forts d’aquest cen-
tre, “on fas bones amistats i et 
sents segur en tot moment”. I és 
que aquí compten amb personal 

Las Liras 
A   C/Col·legi, 41 
T   93 736 71 00 
@   www.lirasterrassa.com

Serveis per als avis

de vigilància les 24 hores del dia. 
D’altra banda, Maria Orpí també 
destaca la professionalitat de tots 
els treballadors, el bon servei i 
manteniment així com les ins-
tal·lacions, que compten amb jar-
dí, sala de jocs i de lectura, gimnàs 
i capella, entre altres. Aquest cen-
tre residencial està situat al cor de 
la ciutat, a deu minuts del centre i 
compta amb apartaments inde-
pendents en regim de lloguer o co-
propietat. Un centre on sentir-se 
segur i ben cuidat sense perdre la 
independència.// 

La residència Sant Miquel està en un entorn immillorable, envoltada de natura.

RESIDÈNCIA SANT MIQUEL

Un nou projecte:         
la sala multisensorial 

naugurada al febrer de 
l’any 1988, aquesta resi-
dència està a punt de 
complir 30 anys. Per això, 
des del centre tenen pro-

gramades un seguit de novetats 
que s’estrenen aquest mes d’oc-
tubre amb la inauguració de la 
nova sala d’estimulació multisen-
sorial (Snoezelen). Aquest projec-

Residència Sant Miquel  
A   C. de l’Eucaliptus, 19                         
(Viladecavalls) 
T   93 789 24 61 
@  residenciasantmiquel.com

te està dirigit per la terapeuta ocu-
pacional de la residència i busca 
donar resposta a nivell sensorial 
especialment als usuaris amb un 
alt grau de dependència (tot i que 
tots els residents en poden fer ús). 
La sala està orientada a activar els 
diferents sentits de la persona 
mitjançant estímuls visuals, audi-
tius, tàctils i olfactius amb l’objec-
tiu de proporcionar relaxació i 
benestar mentre s’estimulen tots 
els sentits. 

Benestar i qualitat de vida 
La Residència Sant Miquel treba-
lla des dels seus inicis per dotar 
d’una bona qualitat de vida a la 
gent gran a les seves instal·lacions 
situades a Sant Miquel de Guan-
teres i renovades l’any 2015. Amb 

atenció personalitzada com a nor-
ma principal, el centre s’ubica en 
un entorn ideal i disposa d’una 
àmplia llista de serveis així com 

els equipaments essencials per-
què els residents es trobin com a 
casa seva.// 
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