Dossier informatiu de la Residència d’avis i centre de dia
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Qui som
En primer lloc, volem donar-vos les gràcies per visitar-nos i dir-vos que és un plaer per a
nosaltres ensenyar-vos el nostre projecte.
Es tracta d'un somni fet realitat d'una família molt unida que posa moltes ganes i molta
il·lusió en tot allò que fa. Aquest projecte neix d'una inquietud motivada per l'entorn natural
del poble on vivim.
En aquest poblet el que era un desavantatge a l'hora d’oferir qualsevol servei, es va convertir
en un avantatge quan es va parlar de fer-hi una residència.

Avui, després de molt esforç i dedicació hem fet un centre en el qual

siguin els nostres

pares el primers residents i amb l'objectiu principal que el benestar dels vostres familiars
sigui el més important, i hem creat un entorn tan agradable i tan pensat, perquè cada minut
sigui diferent i cada dia sumi una experiència i un somriure.
A continuació us convidem a fer un tomb pel web on us explicarem breument els serveis que
oferim i com són les nostres instal·lacions. Si voleu saber més coses de nosaltres ens plaurà
rebre-us i ensenyar-vos personalment el nostre centre.
Atentament,

Família Saló-Català
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On som

Malp
partit és una poblaciió que perrtany al te
erme de Torrefarrera
T
a, està sittuada
moltt a prop de
e Lleida i de
e les pobla
acions d'Alp
picat, Alma
acelles, Rossselló, Algu
uaire,
Alme
enar i, evid
dentment, de Torreffarrera.
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Instal·lacions
L’edifici consta de cinc plantes, totes amb instal·lacions adaptades i separades
segons els diferents graus de dependència.
Gràcies a l’arquitectura de l’edifici podem gaudir de les meravelloses vistes que
ens envolten i que proporcionen llum natural a totes i cadascuna de les sales,
departaments i habitacions del Centre.
Acabats de qualitat superior i un equip de decoradors han fet possible que cada
racó tingui un encant especial dins d’una harmonia de colors i sensacions
agradables.
Totes les sales estan dotades d’un innovador sistema d’intercomunicació entre
els residents i el personal sanitari anomenat SENATOR, amb el qual qualsevol
avís és rebut i atès immediatament. No obstant això, càmeres de videovigilància
garanteixen la nostra seguretat en tot moment tant dins com fora de l’edifici.
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Habitacions

Disposem d’habitacions dobles i individuals, totes amb bany independent
de terra antilliscant i barres de seguretat. Mobiliari d’alta qualitat,
televisor, acurada decoració i llits articulats elèctrics d’importació
alemanya.
(www.wi-bo.de/es)

Biblioteca
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Còmodes butaques i la millor il·luminació natural proporcionen l’ambient
més adient per

estimular la imaginació amb la companyia d’una bona

lectura.

Zona de condicionament físic
A la part més alta de l’edifici, sota la mirada del Pirineu, hi trobem
ubicada la sala de condicionament físic on mantenir i millorar l’estat físic
dels nostres residents és tota una experiència.

Jardí

Tenim 1.200 metres quadrats amb espais de tot tipus i per a tots els gustos
on poder recrear la vista i fer-hi exercici, racons acollidors per seure i
escoltar el so dels magnífics salts d’aigua de cascades i fonts, una gran
pèrgola amb còmodes butaques i cadires per al descans, circuits dinàmics
amb il·luminació indirecta per passejar-hi a qualsevol hora, zona d’hort i
oci

on veure-hi créixer plantes i flors naturals dia rere

dia, pista de

petanca per als més aficionats a aquest joc, parc infantil perquè les visites
dels més petits als nostres avis siguin d’allò més amenes i un sens fi de
coses per descobrir.
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Terrasses
Magnífiques vistes del Pirineu de Lleida i tota la vegetació natural i de
conreu que envolta l’íntim poble de Malpartit. Ompliu la mirada des de la
part més elevada de l’edifici.

Solàrium
Un privilegi per als mesos de l’any durant els quals les temperatures
conviden a sortir a prendre banys de sol. Des del solàrium, l’energia
natural del Sol ens escalfarà suaument mentre gaudim de les agradables
vistes que ens ofereix la nostra immillorable situació.

Ascensors
Disposem de 2 ascensors de 8 i 14 places respectivament per a comoditat
de residents i familiars.

Cafeteria
Posem al servei dels usuaris una zona condicionada per prendre-hi
relaxadament un bon cafè. També hi ha una terrassa exterior.

Sala multimèdia
Integrem al dia a dia dels nostres residents les noves tecnologies posant a
la seva disposició una sala amb ordinadors dotats amb càmara web i ADSL
perquè es puguin sentir més a prop de les persones estimades.

Sales de visita
Passegeu per les diferents sales i varietat d’ambients tan exteriors com
interiors on familiars i residents podreu gaudir de les vostres visites amb
intimitat i comoditat.

Tres sales d’estar
Tenim sales d’estar per a cada tipus de dependència, totes dotades de
climatització i ventilació assistida, televisor, fil musical i un conjunt de
mobiliari adaptat i confortable. Cada grau de dependència demana
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activitats recreatives i d’esbarjo adequades a cada nivell, per aquest motiu
tenim tres sales d’estar ben diferenciades.

Sala d’activitats
Una gran sala d’activitats on cada esdeveniment es transforma en una
festa.

Sala de reunions
Posem al vostre servei una sala de reunions privada on podreu

parlar

íntimament i confortablement de qualsevol tema.

Tres menjadors
A cada planta de l’edifici, hi ha un menjador exclusiu per a cada grau de
dependència.

Despatx mèdic i infermeria
Per qualsevol consulta, tenim un despatx mèdic i una sala d’infermeria on
poder fer-hi les cures adients.

Perruqueria
El servei de perruqueria està ubicat a la planta baixa, on els més presumits
hi passaran sens dubte una bona estona.

Centre de dia
Les nostres instal·lacions permeten oferir

el servei de centre de dia a

totes aquelles persones que desitgin passar la jornada diürna amb
nosaltres.

Cuina pròpia
Tenim les instal·lacions més modernes per poder adaptar les dietes als
requeriments i a les necessitats de cada un dels nostres usuaris.
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Servveis
Els serveis
s
que
e us oferim
m són de lllar residencial de currta, mitja i llarga esttada,
perío
odes de reccuperació posthospita
alària i ce
entre de dia. Tots aquests serve
eis es
fan d’una man
nera perso
onalitzada en funció
ó del grau de depend
dència de cada
dent.
resid

També oferim el servei d’assistènci
d
ia domicilià
ària a aqu
uelles perso
ones que només
essiten ajud
da durant determina
ades hores del
d dia.
nece

Servei mèdic
m
El nostre
e metge pa
articular en
ns visitarà periòdicam
ment amb l’objectiu de
tenir un
n control ex
xhaustiu de cada reside
ent.

Servei d’inferme
d
ria
Les infe
ermeres de
el Centre tindran cura de tote
es les neccessitats de
els
residentss; repartir la medicacció, fer elss controls pertinents,
p
fer les curres
necessàrries, etc. pe
er garantir un bon estat de salutt.
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Servei de psicologia
Un llicenciat en psicologia s’encarregarà de la salut mental dels nostres
residents.

Servei de podologia
Per oferir

un servei integral a les nostres necessitats podològiques

disposarem d’un professional que se’n farà càrrec.

Servei de fisioteràpia
Per tal de millorar les facultats físiques dels nostres residents, guanyar
agilitat o ajudar a tenir una millor recuperació en

cas d’intervenció,

posem a la vostra disposició un fisioterapeuta titulat.

Servei de treballador social
El treballador social s’encarregarà que el resident, la família i el Centre
actuïn i es comuniquin com una sola persona, per tal de millorar la qualitat
de vida del resident.

Servei de teràpia ocupacional
El terapeuta ocupacional proposarà activitats per tal d’ajudar la persona a
adquirir el coneixement, les destreses i les actituds necessàries per
desenvolupar les tasques quotidianes i també per aconseguir la màxima
autonomia i integració.

Servei d’animació cognitiva
La Llei de l’ús diu que tot allò que usem ens enforteix i, això només es
produeix físicament? Un animador tindrà cura

d’enfortir la capacitat

cognitiva dels nostres familiars.

Servei de perruqueria i manicura
Per gaudir d’un bon estat d’ànim, és fonamental trobar-se bé amb un
mateix, i per això tenim un equip de persones qualificades que ens posaran
macos i maques.
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Servei de taxi per a residents i visitants
Posem a la disposició dels nostres clients dos vehicles adaptats per cobrir
tot tipus de necessitat de transport.
Aquest servei està disponible tots els dies de l’any i està adreçat tant a
residents com a visitants.

Servei d’ajuda domiciliària
L’ajuda domiciliària consisteix a desplaçar els serveis que oferim al Centre
fins a un habitatge

particular. Ajudar a dutxar-se,

donar el

menjar,

ajudar a vestir-se , fer una cura, etc. Aquest servei s’ofereix a qualsevol
hora del dia o de la nit.

Servei de cuina pròpia
Una cuina d’última generació i unes cuineres professionals faran que l’hora
de menjar sigui un plaer esperat. Cuinem amb els productes més frescos
per

elaborar els

millors plats i fer que siguin adequats a totes les

necessitats.

Servei de caixer automàtic
A través d’una entitat financera oferirem el servei de reintegrar o ingressar
diners sempre d’una manera segura i discreta.

Servei d’Internet i càmera web
El nostre Centre està dotat de wifi (connexió a Internet). Els residents
podran utilitzar aquesta connexió
través de la càmera web

sempre que ho vulguin i fins i tot a

podran parlar

amb els seus familiars

(videoconferències).
Per a aquelles persones que no saben utilitzar aquesta tecnologia, serà el
nostre personal qui farà que això sigui possible.
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Activitats
Les

activitats

són

una

partt

molt

importantt

dintre

del

Ce
entre.

l activita
ats és acon
nseguir que
e els reside
ents mantiinguin un nivell
n
L’objectiu de les
nitiu alt i cada dia tinguin ill·lusió i s’’entretingu
uin
cogn

en to
ot el que fan.

Hi ha
a molts tip
pus d’activiitats: físiq
ques, psíqu
uiques i sob
bretot d’en
ntretenime
ent ja
siguii veient una pel·licu
ula, jugan
nt a cartes o fent mà
àgia. Tot

plegat pe
erquè

cada
a moment es
e converte
eixi en un esdevenime
e
ent.

Bingo
El cas de
el bingo és una activittat fantàstic
ca que dóna
a molt de jjoc, cada “línia”
o “bingo
o” està premiada amb
b un petit detall,
d
el qual
q
es pot convertir en
e un
improvissat regal pe
er a fills o néts. Tot

plegat és un bonic m
moment fam
miliar

que agra
ada molt a tothom.
t

Cinema
a
Cada setmana teniim tarda de
d cinema. En aquestta activitatt es remem
moren
els granss actors i acctrius de la gran panta
alla.
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Petanca
El joc per excel·lència dels nostres avis també

té un espai privilegiat al

nostre jardí.

Excursions
Si el temps ens ho permet, farem sortides a l’exterior per no perdre’ns cap
de les novetats del nostre entorn.

Missa
Cada diumenge i dies assenyalats se celebrarà el servei religiós per als usuaris
que hi vulguin assistir.

Trobades familiars
Volem que la gran sala d’activitats del nostre Centre, tot sovint es faci petita
amb la visita i la col·laboració de familiars i visitants.

Aniversaris
Perquè complir un any més és motiu de joia, no deixarem passar cap
aniversari sense festa ni regalet.

Festes
La Castanyada, Cap d’Any, Reis, Sant Joan, i totes les dates assenyalades del
calendari les viurem i les celebrarem tots junts i les amenitzarem amb
activitats divertides i ben entretingudes.
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Borsa de Trreball
Dispo
osem de borsa de tre
eball. Envia
a’ns el teu
u currículum
m per corrreu electrò
ònic o
truca
a’ns per te
elèfon.

ntacte i reserves
r
Con

Residència Santt Josep
C/ Majo
or, 12
25110 M
MALPARTIT
Tel: 973 73 83 49
4
E-mail: info@resiidenciasan
ntjosep.catt
www.re
esidenciasa
antjosep.c
cat
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