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A punt de complir 10 anys,
el centre Las Liras del carrer
del Col·legi segueix apostant
per millorar cada dia més la
seva oferta residencial i de
serveis. En aquest complex,
format per 103 apartaments
de diferents mides, els residents poden gaudir de la
mateixa intimitat que tindrien a casa seva, però al
mateix temps poden disfrutar de serveis comuns: restauració, infermeria, gimnàs, jardí, bugaderia...
L’avantatge de Las Liras
és que la gent gran (o no tan
gran) pot fer vida al seu
apartament, però pot baixar
a dinar o sopar al restaurant, pot disposar d’una in-

La residència Sant Miquel,
un centre amb una experiència de més de 30 anys
oferint la millor qualitat assistencial, inaugurarà el diumenge 22 de març a les 11
del matí les seves noves instal·lacions.
En una primera fase
s’han reformat els espais comuns: el menjador (amb
accés a l’exterior), el gimnàs,
les sales de teràpia ocupacional i el dispensari. També
s’han fet obres a l’entrada,
les dependències administratives i altres àrees de la
planta 0.
Més endavant serà el
moment de les habitacions.
L’objectiu és que el 90% de
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fermera o un professional
per a petites reparacions,
pot gaudir d’una habitació
per a convidats o pot quedar amb els amics per veure un partit de futbol al saló.
“En aquests deu anys
l’oferta s’ha anat consolidat
a la ciutat”, explica Laura
Bachpol, directora de Las

Liras. Al centre, hi viu un
centenar de persones.
L’oferta està pensada per
a gent amb un cert grau
d’autonomia, tot i que també hi ha residents més dependents que viuen amb la
seva cuidadora, per exemple. En aquests casos els serveis de menjar a domicili o
d’infermeria estan molt ben
valorats.
D’altra banda, Bachpol
indica que el centre acaba
d’incorporar un desfibril·lador automàtic –a la sala
d’espera d’infermeria– que
acredita Las Liras com a territori cardioprotegit i afegeix
un plus de seguretat i tranquil·litat als residents. //
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la residència estigui reformat en acabar el 2015.
La família Coma Videra,
titular de la residència, ha
fet un important esforç inversor per modernitzar les
instal·lacions perquè vol
que estiguin a l’alçada de la
qualitat assistencial. Primer
els fundadors, Carme Vide-

ra i Lluís Coma, i ara els seus
fills, Maise i Jordi, han situat Sant Miquel a l’avantguarda en teràpies gerontològiques, sense perdre mai
l’essència familiar del centre, que dispensa una atenció amable i respectuosa als
residents i els seus familiars.
L’entorn també resulta ideal per al descans i la tranquil·litat.
La residència compta
amb 78 places (39 col·laboradores), més 10 places en
centre de dia (5 col·laboradores). A destacar la Plaça
Respir, una opció econòmica i altament efectiva per
descarregar els cuidadors
habituals. //
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La residència Llar Roser, a Can Parellada, és un centre amb 21 places que poden ser ocupades per
persones amb diferents graus de
dependència, des del grau I fins al
III. La residència compta amb deu
habitacions dobles i una d’individual, així com un menjador de 90
metres quadrats que acaba de ser
ampliat i reformat darrerament.
“En moments molt difícils s’ha
volgut apostar pel benestar dels
residents”, explica Assumpció
Chacón, directora del centre. Gràcies a les obres, el saló-menjador
és ara un espai molt confortable
que serveix també per fer activitats, sessions de teràpia ocupacional, veure la televisió o rebre visites. El centre compta, a més,
amb jardí i terrasses per gaudir de
la natura.
Llar Roser és una residència
privada, però els seus usuaris poden demanar la prestació vinculada; un ajut de la Generalitat que
els permet sufragar bona part del
que costa la plaça cada mes. Les
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obres que s’han fet en els darrers
temps han permès adequar el
centre a la normativa vigent de
manera que compleixi amb tots
els requisits exigits per la Generalitat. //

