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SERVEIS PER A LA GENT GRAN

Els avis que es
cuiden van
menys al metge
>> Les persones grans que

combinen diversos hàbits saludables, com no fumar o dormir unes set hores, van menys
al metge d’atenció primària i
a l’hospital. A més a més, redueixen el risc de la polifarmàcia o consumir més de cinc
medicaments al dia. Aquesta
és la principal conclusió de
l’estudi realitzat a principis
d’any per investigadors de la

facultat de Medicina de la
Universitat Autònoma de Madrid. Els autors van analitzar
entre el 2008 i el 2010 a 2.519
persones majors de 60 anys,
basant-se en l’Estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular a
Espanya. Els hàbits que van
estudiar van ser: no haver fumat mai, ser físicament actiu,
seguir una dieta mediterrània,
dormir entre 7 i 8 hores al dia
i no viure sol.

LAS LIRAS TERRASSA CENTRE

“AQUÍ TINC TOTS ELS SERVEIS
PER VIURE AMB CONFORT”
>> La Paquita Ruera és una terrassenca ben coneguda a la ciutat, sobretot entre els practicants de ioga,
perquè n’ha impartit classes durant
més de 30 anys. Tot i que gaudeix
d’una envejable salut gràcies a dur
una vida sana va arribar un dia que
va decidir deixar casa seva, molt a
prop de la plaça del Progrés, per estar en un lloc més ben atesa. “No
volia donar feina als meus dos fills
i vaig optar per anar a la residència
de la congregació religiosa de les
Darderes, prop de la Plaça Vella. Hi
estava encantada però per unes circumstàncies em vaig traslladar a un
apartament a Las Liras”, relata la Paquita, una dona entranyable i conversadora que farà 87 anys al juny.
A casa seva, un apartament de
lloguer d’una sola planta i sense
barreres, tot i que està molt en forma, ha trobat el confort, la independència i també la seguretat
d’estar acompanyada per bons veïns i per personal de diferents serveis. Els veïns de Las Liras, un modern complex residencial del carrer de Col·legi, 41, viuen segurs en
una comunitat dotada de professionals de serveis de vigilància i consergeria, neteja, infermeria, gim-

La Paquita Ruera se sent molt afortunada de tenir un pati amb flors al seu apartament.

nàstica i cuina. La Paquita Ruera hi
viu en aquest complex des de fa 1
any i 2 mesos i confessa que el que
li fa més feliç és poder gaudir del
seu magnífic pati i de les flors.
El restaurant comunitari amb
cuina pròpia és un dels serveis més
freqüentats pels residents. La Paquita hi va cada dia a dinar però el

sopar prefereix fer-lo a casa, mirant
la televisió o conversant amb els
seus fills que la visiten cada dia.
Filla del cèlebre músic i compositor Josep M. Ruera de Granollers
té set germanes (quatre d’un segon
matrimoni) i la més gran viu a pocs
metres de Las Liras. Quan no surt a
veure-la o a reunir-se amb les ami-
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gues, la Paquita realitza activitats a
Las Liras. Fa ioga als matins i juga
al rummikub algunes tardes amb
altres residents. “Aquí tinc tots el
serveis per viure amb confort. Tothom és molt amable i em sento
ben atesa. El més important és passar bé els anys i tenir la millor qualitat de vida”, conclou.

