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gent gran pàgines especials

LAS LIRAS

Carles Mañé a l’interior del seu apartament, equipat amb els seus mobles. Hi viu des de fa 9 anys. ALBERTO TALLÓN

Viure com a casa, però
amb un plus de serveis

Ningú que entri a Las Liras pen-
sarà que entra a una residèn-
cia. El conjunt del carrer de

Col·legi està format per 103 aparta-
ments amb serveis i dependències co-
muns: recepció, infermeria, sala d’es-
tar, menjador, biblioteca, gimnàs, ca-
pella, jardí, bugaderia... La filosofia
d’aquest centre és que la gent gran pu-
gui viure amb la mateixa llibertat que
a casa seva però amb la tranquil·litat
de sentir-se acompanyats i ajudats.

Si el resident vol, pot baixar a dinar
al menjador i encarregar que li pugin
el sopar a domicili, però també pot es-
pavilar-se pel seu compte i fer-se el
menjar a la cuina del seu apartament.
“Ara que estic sol, sort en tinc del ser-
vei de menjador –explica Carles Mañé,
de 79 anys– No sé cuinar i si no vis-
qués aquí no em quedaria més remei
que anar al restaurant”.

En Carles és un dels residents més
antics de Las Liras. Ara fa 9 anys, ell i
la seva dona, Carmen Sellés, van ser
dels primers inquilins dels conjunt.
Van deixar casa seva a Sant Cugat per
apostar per una nova forma de viure
més còmoda, més assistida i més se-
gura. “Al començament érem molt au-
tònoms i fèiem la vida més aviat fora
del centre –recorda–. Quan la meva

“Amb tants anys a Las Liras
ho valoro tot –confessa
Carles Mañé–. L’amistat
amb altres residents, poder
entrar i sortir al meu aire,
la proximitat al centre i a
l’estació, el servei de
vigilància nocturna...”

dona es va posar malalta, aquí vam
trobar tot el recolzament , i ara que
m’he quedat sol, encara estic més sa-
tisfet d’aquesta opció.”

L’experiència personal d’en Carles,
ara president de la comunitat de pro-
pietaris, és altament positiva. “Amb
tants anys a Las Liras ho valoro tot
–confessa convençut–. L’amistat amb
altres residents, les partides de domi-
no i de petanca, la possibilitat d’entrar
i sortir al meu aire, la proximitat al
centre i a l’estació de tren, la tran-
quil·litat que dóna el servei de vigilàn-
cia nocturna...”

En Carles no té fills ni altres famili-
ars a prop, però hi ha altres persones
grans amb fills o néts que també en-
caixen al conjunt residencial de Las
Liras. Són gent que sap que el dia que

Las Liras
Carrer del Col·legi, 41

Terrassa
(Centre)
Telèfon:

649 43 44 21
(Maria Àngels Alsina)

vulgui pot reservar un menjador per
fer un dinar amb tota la família o pot
allotjar els convidats a les habitacions
especials per a hostes.

Els 103 apartaments de Las Liras
gaudeixen d’un servei de recepció i in-
fermeria les 24 hores del dia. A més els
residents saben que només amb una
trucada poden demanar una dona de
la neteja, un massatgista, una perru-
quera o algú que els arregli el llum del
menjador. “El cost de cada servei es

repercuteix directament a qui el dis-
fruta”, explica la directora del centre.

Al conjunt residencial de Las Liras hi
ha 103 apartaments d’una o dues ha-
bitacions amb cuina, lavabo, traster,
terrassa o balcó i aparcament opcio-
nal. Les persones interessades en ins-
tal·lar-s’hi poden optar per comprar o
llogar els immobles. Els contactes amb
els propietaris es centralitzen a través
de una única agent comercial, Maria
Ângels Alsina ◗


