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CA LA IAIA

LAS LIRAS

Apartaments ideals i serveis comuns

M

Les sòcies Eva Matilla i Cristina Beltran amb dos usuaris.

Nou centre de dia
al Vapor Gran

U

n entorn on l’usuari i la família són sempre els protagonistes; on professionals
qualificats treballen per a que la
persona guanyi el màxim d’autonomia i millori les seves capacitats;
on fan de cada dia una il·lusió. Així
es presenta Ca la Iaia, el nou centre de dia que funciona des de fa un
mes al carrer de Sant Genís, a l’entorn del Vapor Gran. El nou centre
és una iniciativa de Cristina Beltran
i Eva Matilla, dos auxiliars de clínica emprenedores que volen oferir
un bon servei assistencial a la gent
gran. “Ens agrada molt el món de
la geriatria. Ens vam conèixer treballant en una residència i ens vam
animar a crear aquest equipament
que vol cobrir les necessitats durant el dia de persones que viuen
soles o amb la família”, explica Cristina, una de les sòcies, que porta
més de vint anys en aquest sector.
Ca la Iaia ocupa un local ampli i llu-

Ca la Iaia
C. de Sant Genís, 27
Terrassa (Vapor Gran)
Tels. 637 551 651 / 628 656 549
minós, totalment reformat amb capacitat per 20 places. Té vàries sales, una gran de rehabilitació i una
altra polivalent. “Hem trigat un any
en obrir perquè els permisos s’han
endarrerit”, comenten.
De dilluns a divendres, de 8 a 20
hores, el centre és obert al públic.
Un equip d’especialistes (psicòleg,
podòloga, perruquera, terapeuta i
infermera) s’ocupa d’un ampli programa de serveis per tal que l’avi
estigui ben atès. “Aquí els avis no
venen a seure i veure la tele”, diuen.
Durant la tercera setmana d’agost
qualsevol interessat pot conèixer i
provar el centre en una promoció
de dos dies amb serveis gratuïts ◗

oltes persones somnien
viure en una llar confortable, sense escales i
amb totes les comoditats adaptades a la seva edat i a la vegada
sentir-se acompanyades i ajudades. Aquest tipus d’habitatges
són una realitat a deu minuts de
la Plaça Vella. Es troben a Las Liras, un conjunt residencial de
103 apartaments al carrer del
Col·legi, pensat per a la gent gran
que vulgui viure en el seu propi
pis però amb totes les necessitats bàsiques cobertes: alimentació, oci, salut, servei de vigilància nocturna...
Las Liras no és una residència
sinó un complex d’habitatges
amb serveis per a la gent gran. El
resident compra o lloga l’apartament, el decora al seu gust i l’utilitza com si estigués a casa seva.
Els pisos estan distribuïts amb
saló, una o dues habitacions,
cuina, lavabo, terrassa, traster i
plaça d’aparcament opcional.
A més els inquilins poden compartir espais comuns com recepció, sala d’estar, menjador, biblioteca, gimnàs, jardí, capella,
bugaderia etc... Cada usuari viu
al seu aire i organitza el seu dia a
dia segons les seves preferències.
Pot baixar a dinar al restaurant,

Mercedes Freixa, en el seu apartament de Las Liras. ALBERTO TALLÓN

Las Liras
C. de Col·legi, 41
Terrassa (Centre)
Telèfon: 93 736 71 00
sortir al jardí a jugar a petanca
amb els veïns, o quedar per veure un partit del Mundial.

L’EXPERIÈNCIA DE LA PRESIDENTA
Las Liras és la fórmula ideal de
viure bé i segur l’etapa de la vellesa. Alguns s’hi han apuntat en
veure la bona experiència d’altres
familiars. És el cas de Mercedes

Freixa i Fontanals, de 70 anys, la
presidenta de la comunitat de
propietaris. “Varem decidir amb
el meu marit venir a viure a Las
Liras perquè la meva mare va ser
de les primeres de residir-hi.
Quan la visitàvem teníem la sensació de que tot funcionava molt
bé. Tot era al seu lloc”, relata.
“Tens la teva independència i intimitat en el teu apartament, junt
amb la tanquil·litat que suposa
sentir-se protegit les 24 hores”,
afegeix. També pot seguir fent les
activitats d’abans (passejades, cinema, conferències) i no descuidar les amistats ◗

TTOT
OT PER
ALS AVIS
TOT PER ALS AVIS en endavant TOT AVIS S.L., empresa dedicada a l'atenció a domicili
a gent gran o dependents , per tal de minimitzar l'efecte de la malaltia o discapacitat.
Oferim serveis integrals d'higiene, tasques de vestir, hidratació corporal, fisio-rehabilitació,
canvis posturals, passejades, control de medicació, acompanyaments a cites mèdiques,
neteja de la llar, cuina, vigilància nocturna, estades a hospitals, cures, cures pal·liatives,
servei de perruqueria a domicili amb col.laboració amb la perruqueria AL TEU AIRE.
Fem torns de tarda, matí, vespre, per hores, caps de setmana i personal fix o interí.
Control exhaustiu per infermera setmanalment amb visita a domicili, amb les tasques
de control de l'auxiliar, cures, presa de medicions de sucre, tensió.... control general
del servei que estigui funcionant amb tota la qualitat i control requerit.
Serveis de màxima qualitat, responsabilitat i tranquil·litat per a les famílies.
Som una empresa adherida al SOC Empresa de col·locació permesa per la Generalitat
de Catalunya.
Estem al centre de Terrassa, C./ Galileu, 113, 1er-1a, 08221 - Terrassa.
www.asistenciadomicilioterrassa.com/
Tel. atenció 24 h.: 627.871.145. totperalsavis@yahoo.es

