
 
  

 
NOTA DE PREMSA 

  LA FUNDACIÓ VALLPARADÍS MÚTUATERRASSA,                                                                       
NOVA GESTORA DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA BON PASTOR 

Hi aportarà tota la seva expertesa i compromís de servei a les persones amb dependència 
Compta amb una trajectòria de més de 25 anys i gestiona més d’una vintena de centres                          d’atenció a la gent gran, discapacitat intel·lectual, salut mental i activitat sociosanitària 

Amb aquesta incorporació, passa a gestionar més d’un miler de places d’atenció a la gent gran  
Des del passat 1 de maig, la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa ha intensificat la seva presència a la ciutat de 
Barcelona ja que s’ha convertit en la nova gestora de la Residència i Centre de Dia per a la gent gran Bon Pastor. Fa 
més de sis anys que s’encarrega també de la gestió de la Residència i Centre de Dia Horta i gairebé deu que gestiona 
la Residència i Centre de dia Montserrat Betriu -ubicades també a Barcelona-. La de Bon Pastor es tracta d’una gestió 
obtinguda per licitació pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Residència i Centre de Dia per a la gent gran Bon Pastor serà el 22è centre gestionat per la Fundació Vallparadís i                    
-igual que en la resta de centres- la voluntat és oferir un alt nivell de qualitat assistencial i alhora aportar-hi tota la 
seva expertesa i compromís de servei per continuar cuidant íntegrament -amb un tracte proper i personalitzat- a les 
persones que hi viuen. A més, situar a la persona al centre de l'activitat assistencial, potenciant la seva autonomia i el seu 
apoderament, és la finalitat amb la que treballa des de fa més de 25 anys la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa. 

 
Ubicada al barri del Bon Pastor de Barcelona, compta amb un total de 92 places de residència i 28 de centre de dia. 
Està situada a 200m de la parada de metro de Bon Pastor (L9 i L10) i molt propera al centre comercial La Maquinista. 
L’edifici està ubicat al número 7 del C/ Augusto Cesar Sandalino, al districte de Sant Andreu, i disposa d’amplis espais 
-repartits en 5 plantes- i d’un patí-jardí integrat. 
 
Nascuda al 1991, la Fundació Vallparadís està especialitzada en l’atenció a persones amb dependència i se centra en 
quatre vessants: gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, salut mental i activitat sociosanitària. La seva 
trajectòria s’inicia amb la gestió de les residències públiques de la Generalitat de Catalunya (La Trinitat per a gent 
gran i La Pineda per a persones amb discapacitat intel·lectual) i un quart de segle després, ja són més d’una vintena 
els centres i residències que gestiona. 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa Fundació Vallparadís MútuaTerrassa 
93 736 50 24 comunicacio@mutuaterrassa.cat / @Mutua_Terrassa 
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