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RESIDÈNCIES I ATENCIÓ A DOMICILI

RESIDÈNCIES, CONVIURE I SENTIR-SE ATÈS
>> Fer que els avis i les àvies se

sentin com si estiguessin a casa
i rebin totes les atencions que el
seu estat de salut i emocional requereix. Aquest és l’objectiu de
la immensa majoria de les residències per a persones grans.
En aquestes pàgines recollim
algunes de les que es troben a Terrassa i municipis del voltant.
L’atenció personalitzada i la voluntat de fer sentir a gust i en família els residents en són dues
característiques comunes. Amb
instal·lacions agradables, sovint

amb jardins, molta gent gran hi
troba el caliu i la companyia que
neixen d’estar amb persones de
la seva edat.
I també senten la tranquil·litat
d’estar ben atesos per professionals especialitzats en camps
molt diferents, des de la gericultura a la medicina passant per la
infermeria, la psicologia o la
teràpia ocupacional. Alhora que
els seus familiars estan contents
de saber que els seus éssers estimats es troben ben cuidats i en
bones mans.

L’atenció personalitzada és un tret distintiu de la majoria de residències.

D’altra banda, pensant sobretot en les persones que tenen un
grau elevat de dependència, existeixen empreses que presten un
servei d’atenció a domicili.
Els seus professionals ajuden la
gent gran en tasques molt diverses, com ara la higiene personal
diària, la neteja de la llar, acompanyar-los al metge, a comprar o,
simplement, a fer un passeig.
Aquestes empreses de serveis
també solen oferir el recurs que
les persones grans tinguin, les 24
hores, un professional amb ells.

LAS LIRAS TERRASSA CENTRE

AMB EL CONFORT D’ESTAR COM A CASA
>> Al centre residencial Las Liras és
possible compaginar dues qualitats
molt importants a la vida, per una
banda, la comoditat de viure a casa
teva i, de l’altra, tenir la tranquil·litat i la seguretat de ser part d’una
comunitat de veïns, amb l’afegit de
poder gaudir del servei d’un equip
que supera els 25 professionals, tots
qualificats i preparats per satisfer
qualsevol necessitat dels usuaris.
A Las Liras, ofereixen apartaments privats i independents molt
complets, en unes instal·lacions innovadores i confortables, que permeten una vida molt més fàcil i segura. A més, els serveis de vigilància i consergeria i el d’infermeria
personalitzat, estan les 24 hores al
peu del canó per atendre qualsevol
contingència. Cal destacar el restaurant propi, a uns preus molt
competitius.
Montserrat Alier, terrassenca de
71 anys, ja fa dos anys que gaudeix
dels avantatges que aporta el centre residencial Las Liras. “Estic molt

ben atesa i els apartaments són de
diferents mides i ets totalment independent i això és el que més em
va cridar l’atenció quan els vaig venir a visitar”, explica.
Alier admet que, d’entrada, pensava que es tractava d’una residència a l’ús, però a Las Liras gaudeix
d’una llar com ha pogut gaudir tota
la seva vida. “Pots tenir l’apartament com tu vols i saps que, les 24
hores del dia, vetllen per tu” assenyala Alier. Ressalta el servei de restaurant on “tens cinc menús per escollir”. Tot i que participa en activitats fora del recinte del centre, tam-

Las Liras es troba a ple Centre de Terrassa, al carrer del Col·legi.

bé ho fa a dins. “Intento relacionarme amb la gent que està aquí i crec
que per sentir-te bé, has de participar” de les activitats que es poden
seguir a Las Liras.
Un altre factor que destaca és que
Las Liras està situat al centre de Terrassa, al carrer Col·legi, i molt ben
comunicat. A més, la seva filla viu
molt a prop i “des del balcó veig la
seva casa i els meus néts em saluden. La família està molt contenta
perquè saben que aquí estic ben
cuidada”, conclou. En definitiva, un
centre que ofereix independència
però també suport humà.

