
 

                                     NOTA DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 

La residència per a gent gran Casa Vapor Gran MútuaTerrassa ja és una realitat i a principis de juny 

obrirà les seves portes. Així ho han anunciat aquest matí en roda de premsa el Sr. Francesc Puig, 

gerent de la Unitat Estratègica Sociosanitària de MútuaTerrassa i la directora de Casa Vapor Gran 

MútuaTerrassa, la Sra. Isabel Reneses.  

 

Amb el projecte Casa Vapor Gran, la Unitat Estratègica Sociosanitària de MútuaTerrassa  

aprofundeix en el serveis destinats a l’atenció de la gent gran i a les persones amb dependència. 

 

Casa Vapor Gran és un espai concebut per les persones d’acord amb les seves necessitats. Els 

treballs d’adequació de l’edifici s’han fet amb aquest compromís de servei, avançant en el 

concepte d’atenció centrada en la persona.  

 

La nova residència acollirà els residents i professionals de Casa Marquès i Residencial Vallparadís i 

obrirà portes a principis del mes de juny. 

 

Característiques 

 

L’estructura de Casa Vapor Gran destaca per la comoditat i la fluïdesa dels seus espais, equipada 

amb mobiliari modern i adaptat a les necessitats de tots els residents: 

 

o L’àtic disposa de 7 habitacions suite i 2 dobles que acolliran a un total d’11 

persones.  

o De la planta 1 a la 6 s’han constituït unitats de convivència de 20 persones (9 

habitacions dobles + 2 habitacions individuals per cada planta). 

o Cada planta disposa d’un menjador i sala d’estar on els residents podran relaxar-se 

o fer les activitats lúdicoterapèutiques i gaudir dels àpats equilibrats i elaborats 

segons les necessitats i gustos de cadascú. 

o A la planta baixa s’ubica la recepció, centre de dia, perruqueria, sala d’estar, 

cafeteria i despatxos professionals.  

o A la planta -1 hi haurà una sala d’activitats, gimnàs/ rehabilitació i la cuina.  

 

Amb capacitat total per 131 residents i 20 usuaris de centre de dia.  

 

Obertura de la Casa Vapor Gran MútuaTerrassa,  

una nova residència per a gent gran 

 

 



 

La nova residència compta amb la garantia de la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa que ofereix 

un servei d'atenció contrastat al llarg de 25 anys en centres d'arreu de Catalunya. 

 

La connexió amb l’Hospital Universitari MútuaTerrassa  i amb el Centre Sociosanitari Vallparadís 

garanteix serveis sanitaris d’ alta qualitat i especialització. 

 

La participació de les famílies en l’elaboració dels Plans d’Atenció Individualitzats és un tret 

definitori de la voluntat d’escoltar, compartir i obrir les portes de la residència. La Casa Vapor Gran 

permet les visites de les famílies a qualsevol hora del dia.  

 

Ubicació idònia. La Casa Vapor Gran es  troba al cor de la ciutat de Terrassa. Cèntrica i ben 

comunicada, la Casa Vapor Gran té una ubicació privilegiada a prop del comerç i la cultura de la 

ciutat.  

Repercussions per la ciutat : 

 

 MútuaTerrassa, a través de la seva Fundació Vallparadís, va accedir a l’ús de l’immoble, en 

una operació que BBVA va facilitar en benefici d’un projecte social que també afavoreix la 

ciutat.  

 Pot ajudar a la voluntat de l’Ajuntament de dinamitzar la zona a favor de la ciutat i els seus 

habitants. 

 El projecte amplia les opcions per la ciutadania que necessita serveis d’atenció a la 

dependència.  

 En el present context de dificultats econòmiques, el projecte dinamitza i genera 

oportunitats de creixement i de creació de nous llocs de treball, a banda de consolidar el 

projecte existent. 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes 

Anna Folch i Filella  

Directora de Comunicació, RRPP i Protocol 
MútuaTerrassa 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
Terrassa, 27 de maig del 2015 
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