
    
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

LA FUNDACIÓ VALLPARADÍS MÚTUATERRASSA, NOVA GESTORA DE LA RESIDÈNCIA                                                              
I CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA CAN SERRA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Hi aportarà tota la seva expertesa i compromís de servei a les persones amb dependència 

Des d’aquest dilluns, 21 de març, la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa ha intensificat la seva presència a 

l’àrea d’influència de la ciutat de Barcelona convertint-se en la nova gestora de la Residència i Centre 

d’Atenció Especialitzada (CAE) Can Serra per a persones amb discapacitat, ubicada a l’Hospitalet de Llobregat. 

L’adjudicació de l’esmentat centre l’ha obtingut mitjançant un concurs públic i amb aquest ja són sis els 

centres de l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual que gestiona la Fundació Vallparadís: 

Residència i CAE La Pineda (Terrassa), Residència i CAE Josep Mas i Dalmau (Sant Joan Despí), Residència i CAE 

El Tamariu (El Prat de Llobregat), Residència i CAE Montserrat Betriu (Barcelona) i Llar Residència Torrent de 

Llops (Martorell). 

Creada al 1991, la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa compta amb una trajectòria de més 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 Residència i Centre d’Atenció Especialitzada 

Can Serra és el 23è servei 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.  

Ubicada al districte de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat, presta un servei d’atenció residencial de caràcter 

permanent o temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suport generalitzat i 

compta amb un total de 58 places de residència -30 de les quals es reserven a persones amb trastorns de 

comportament- i 18 places més d’atenció diürna. 

L’esmentat servei substitueix la llar i ofereix assistència integral a aquestes persones -amb o sense  problemes 

de salut mental afegits- que necessiten ajuda en les activitats bàsiques de la vida diària. Afavorir la seva 

independència en l'entorn social és una de les prioritats en termes de gestió i en conseqüència l’atenció es 

presta amb diferents nivells, sempre segons els requeriments de cada persona i amb el propòsit de millorar la 

seva autonomia, qualitat de vida i promoure les seves capacitats així com el seu apoderament. 

L’edifici -situat al número 18 de la Carretera d’Esplugues- és accessible i molt còmode, fet que possibilitarà a                             

la Fundació Vallparadís oferir, una vegada més, un servei d’excel·lència on es combinen qualitat assistencial 

amb tracte individualitzat. 

  Més informació:  

 Comunicació Corporativa MútuaTerrassa / 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 

 Terrassa, 21 de març de 2022 


