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Serveis d’atenció als avis

PÀGINES ESPECIALS

LAS LIRAS

SANT MIQUEL

Glòria Elias fa cinc anys que viu a Las Liras i està molt contenta amb el lloc i els serveis.

La residència Sant Miquel es troba ubicada en un entorn natural privilegiat de Viladecavalls. ARXIU

Ser independent amb seguretat Unes instal·lacions a l’última

E

l centre residencial Las Liras,
amb més de 10
anys al servei de
les persones
grans, és un concepte de residència innovador que permet als seus usuaris viure de
manera independent sense
renunciar als beneficis d’un
centre geriàtric. Situat al cor
de Terrassa, ofereix habitatges individuals que formen
part d’un ampli complex on
es pot gaudir de grans i
agradables espais comuns
reservats únicament als residents i als seus convidats.
Jardí amb pati de petanca, sales de joc i de televisió,
zona d’aigües, salons comu-

Las Liras
A Carrer del Col·legi, 41

T 93 736 71 00 /


649 43 44 21
@ www.lirasterrassa.com


nitaris, restaurant privat,
habitació de convidats, gimnàs, sala de massatges, biblioteca, bugaderia o trasters són només algunes de
les instal·lacions que fan la
vida més fàcil i agradable als
usuaris de Las Liras. Per a
Glòria Elias, que fa 5 anys
que viu a Las Liras, és una

manera de viure independent i sentir-se com a casa.
“Estic sola però tinc la tranquil·litat d’estar ben atesa
quan ho necessito. Les estones que vull estar acompanyada tenim els espais per
compartir a la sales de joc,
veure una pel·lícula o llegir
la premsa. Un gran avantatge es poder dinar al restaurant i estalviar-te anar a
comprar, fer el dinar i rentar plats, i així també compartim sobretaula.” El fet
que estigui tan a prop del
centre li permet fer “bones
passejades i seguir gaudint
de bons espectacles”. Com
a novetat, la residència
compta amb una web. //

S

ituada en un entorn privilegiat
de Viladecavalls,
la
residència
Sant Miquel està
envoltada de natura, el que
aporta als seus habitants un
espai de relaxació i descans.
Obert des de fa més de 30
anys, el centre compta amb
unes instal·lacions equipades i adaptades per facilitar
la mobilitat als residents.
Així, disposa d’habitacions
individuals i dobles, totes
exteriors i assolellades, amb
bany complet i sala d’estar.
També compta amb una
sala equipada per a la pràctica d’exercicis físics i un
gimnàs, així com cuina prò-

Sant Miquel
A C. de l’Eucaliptus, 19
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pia que permet assegurar
una nutrició sana i equilibrada als usuaris.
A la Residència Sant Miquel s’ofereix un ampli ventall de serveis per assegurar
el benestar i la qualitat de
vida de la gent gran amb
una atenció personalitzada.
A més disposen d’assistèn-

cia a domicili, atenció sanitària les 24 hores, podòlegs
i servei de transport. Tot coordinat i executat per un
gran equip en què hi ha un
metge, infermeres, auxiliars
de geriatria, un terapeuta
ocupacional, un psicòleg i
un treballador social.
La família Coma Videra,
titular de la residència, ha
realitzat un important esforç inversor per modernitzar les instal·lacions, situant
així el centre a l’avantguarda en teràpies gerontològiques. Actualment, compta
amb 78 places (39 col·laboradores) més 10 en centre de dia (5 col·laboradores). //

HOME PERSONAL SERVICES

Servei domèstic i cura geriàtrica

L

a llarga experiència
acumulada és una garantia de qualitat per
al doble treball que
desenvolupa Home
Personal Services. D’una banda,
l’empresa proporciona un servei
domèstic per a la gent gran (neteja de la casa, fer el menjar, rentar i
tot el que convingui). De l’altra, a
Home Personal Services tenen
cura de la salut de la persona a través d’especialistes.
Una infermera coordina aquest
últim camp, amb el suport d’un
metge. “Fan una avaluació geriàtrica integral de la persona, després s’elabora un informe i d’aquí
surt un pla de prevenció, seguiments i de manteniment posterior de la seva salut”, explica en Ramon Martínez, gerent de l’empresa. A partir d’aquesta anàlisi inicial, la infermera coordinadora proposa la intervenció de l’especialista que cregui necessari (fisioterapeuta, dietista, logopeda, psi-

L’empresa gestiona unes 600 famílies en l’actualitat.

Home Personal Services
A Av. de Francesc Macià, 40-44,

6è, 1a (Sabadell)
T 93 725 54 00

@
 homepersonalservices.com
H De dilluns a divendres, de 8 a 13

i de 15 a 18 hores.

còleg, tècnic en ortopèdia, podòleg, professional de la infermeria,
etcètera).
Home Personal Services dóna
servei, des d’un punt de vista de
cobertura geogràfica, als dos vallesos i a les comarques del Baix
Llobregat, el Maresme, el Barcelonès i el Bages. //

