NOTA DE PREMSA
LA FUNDACIÓ VALLPARADÍS MÚTUATERRASSA PROJECTA DUES NOVES RESIDÈNCIES
PER A PERSONES GRANS A BADALONA I ESPLUGUES DE LLOBREGAT
El nou projecte contempla prop de 300 noves places, 136 a Badalona i 147 a Esplugues

Badalona i Esplugues de Llobregat acolliran properament dos nous centres per a persones grans de la mà de la
Fundació Vallparadís MútuaTerrassa i el grup Thor Spain. Concebuts amb el propòsit d’afavorir el procés
d’envelliment de les persones que hi viuran, ambdós edificis s’han dissenyat tenint molt present el model d’atenció
centrat en la persona amb el que treballa la Fundació Vallparadís. En aquest sentit, s’ha posat en valor la importància
dels espais i dels elements arquitectònics ja que repercuteixen directament en les persones que hi viuran, tant
residents com professionals.
En aquesta línia s’ha treballat específicament en conceptes com la llum natural, la connexió amb la natura, el medi
ambient, les proporcions, els recorreguts, les superfícies o la il·luminació. Tots ells són elements que contribueixen
a un envelliment actiu, i la seva òptima combinació reverteix directament la creació d’espais amables que
afavoreixen l’orientació de les persones grans.
Espais sectoritzables, flexibles i adaptables als canvis propis de l’etapa de l’envelliment
Gràcies al fet de tenir tant present la simbiosi dels anteriors conceptes, la Fundació Vallparadís considera que els
nous centres -igual que la resta dels que gestiona- han de respondre, no només a les funcionalitats dels seus
residents, sinó també al seu benestar i al gaudi de la seva estada al centre. La conjunció amb l’entorn s’articula a
través d’espais exteriors o jardins terapèutics, pensant sempre en una etapa d’envelliment en la qual la realització
d’activitats a l’aire lliure proporcioni autonomia als residents. Així mateix, la Fundació Vallparadís també aposta per
una obertura dels centres amb la comunitat, integrats al barri i que convidin al voluntariat.
Reproduint el model nòrdic -que combina espais privats que garanteixen la intimitat amb espais comuns, on es
potencia la vida social- ambdós centres s’estructuraran en Unitats de Convivència, mitjançant les quals s’acompanya
a les persones grans en la seva vellesa, amb els mateixos professionals de referència i amb un nombre reduït de
companys amb característiques similars. Es tracta d’un format que permet acollir la diversitat i tanmateix cada
unitat és totalment independent i els espais sectoritzables, flexibles i -en definitiva- adaptables als canvis
afavoreixen sens dubte aquesta metodologia de convivència.
Nascuda al 1991, la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa compta amb un recorregut de 30 anys, 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’inicià amb la gestió de les residències
públiques de la Generalitat i actualment ja són vint-i-dos centres els centres que gestiona a Catalunya.
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