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La Casa Vapor Gran, la nova residència per a gent gran impulsada per la Unitat Estratègica 

Sociosanitària de MútuaTerrassa -amb el suport del BBVA- ha estat inaugurada oficialment aquesta 

tarda per part de  l’Honorable Sra. Neus Munté, vicepresidenta del Govern de Catalunya i consellera 

de Benestar Social i Família. 

 

A l’acte l’han acompanyat l’Il·lustríssim Sr. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, l’Excel·lentíssim i 

Reverendíssim Sr. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, la Sra. Carmela Fortuny, secretària 

d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i 

Família, la Sra. Núria Colomé, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a la demarcació 

de Barcelona, el Sr. Josep Betriu, president de MútuaTerrassa i el Dr. Esteve Picola, director general 

de la mateixa entitat, entre d’altres representants institucionals. 

 

Després del descobriment de la placa, totes les autoritats han realitzat una visita guiada per les 

instal·lacions a través de la qual han pogut conèixer diferents emplaçaments de l’equipament com el 

centre de dia, la biblioteca, el gimnàs, la sala d’estar, la terrassa i algunes habitacions. Acte seguit 

s’han dut a terme els parlaments oficials per part del Sr. Betriu, el Sr. Ballart i la Sra. Munté. 

 

La Casa Vapor Gran, un espai concebut per les persones d’acord amb les seves necessitats 

 

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

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

concepte d’atenció centrada en la persona.  

 

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

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 poden acollir 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 poden 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 ha una sala d’activitats, gimnàs/ rehabilitació i la cuina.  

 

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

 

 

Inauguració oficial de la Casa Vapor Gran,  

una nova residència per a gent gran 

 

 



 

 

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.  

 

 

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, 1 d’octubre de 2015 
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