
Els Allotjaments Inglada Via 
són un espai destinat a persones que 
mantenen la seva autonomia personal, 
però als que oferim un seguit de 
serveis amb un objectiu clar: 
fer la seva vida molt més cómoda, 
amb més seguretat i amb unes millors 
oportunitats de socialització. 

Estem situats al centre de Vilafranca, 
i per això es fa més fàcil l’accés a la vida 
comunitària, al comerç i a les activitats 
culturals i socials.

Ens agradaria molt que vinguessin a conèixer el servei 
i estarem encantats de poder-lo atendre, concertant visita  
als següents telèfons:

938 900 394  –  601 988 184



És un espai destinat a persones que 
mantenen la seva autonomia personal, 
però als que oferim un seguit de serveis 
que pretenen fer la seva vida més 
còmode, amb més seguretat i amb unes 
millors oportunitats de socialització. 

Estem situats al centre de la Vila, i 
per això es fa més fàcil l’accés a la vida 
comunitària, al comerç i a les activitats 
culturals.

Els espais estan adaptats, no només 
sense barreres arquitectòniques, sinó 
fets amb materials i dissenys que facin 
la vida quotidiana més còmode.

A la planta baixa de l’edifici hi ha 
espais comuns que permeten compartir 
estones de lleure amb altres persones o 
amb els professionals, de manera que la 
persona que viu als allotjaments, mai 
està sola si no ho desitja.

Pot participar en les activitats que 
organitzaran els diferents professionals, 
fisioterapeuta, psicòleg, educadora 
social i infermera, que estan orientades 
a facilitar un envelliment actiu i 
saludable

El suport d’un professional serà 
les 24 hores al dia, de manera que 
preservant la intimitat de cadascú 
en el seu habitatge, l’usuari sap que 
té al seu abast una persona sempre 
que ho necessiti, però sense perdre 
independència ni intimitat. 

Tant els professionals com els espais 
estan pensats per atendre totes les 
necessitats que puguin sorgir.

Viure als Allotjaments Inglada Via 
és viure a casa, però amb més 
comoditat i amb tots els serveis a la 
seva disposició.

Els serveis que oferim són, a banda de l’ús de l’allotjament 
i zones comuns, els següents:

Els Allotjaments Inglada Via són un establiment 
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida 
de persones majors de 65 anys.

– Servei de recepció i suport 
personal, 24 hores al dia.

– Repàs de neteja diària del bany 
i fer els llits. 

– Recollida diària d’escombraries 
i transport fins al contenidor. 

– Rentat de la roba de llit.

– Utilització lliure de les instal·lacions 
de bugaderia.

 Cada usuari haurà d’aportar els seus produc-
tes de neteja que una vegada marcats podrà 
guardar en un espai destinat a aquest fi.

– 2 sessions setmanals de fisioteràpia 
grupal i lliure utilització de la sala de 
fisioteràpia. Durada: 1 h.

– Activitats d’estimulació de les 
funcions cognitives dirigit per un 
tècnic en psicopedagogia.

– Taller setmanal de manualitats 
vinculades a un projecte. Durada: 1 h.

– Taller setmanal d’activitats lúdiques 
i de dinamització sociocultural. 
Durada: 1 h.

– Consulta setmanal d’infermeria. 
Caldrà cita prèvia. Durada: 1 h.

– Subministraments d’aigua 
i electricitat.

– Connexió a internet.

– Servei de telealarma. 
Sistema d’intercomunicadors d’emergència 
connectats amb la Recepció. 

A banda dels serveis descrits, 
es poden contractar serveis 
complementaris segons les 
necessitats de cadascú:

– Servei de bugaderia.

– Servei de dinar / càtering.

– Acompanyaments a gestions.

– Servei de fisioteràpia individual.

– Podòleg.

 I estem oberts a atendre qualsevol 
altra necessitat que es pugui plantejar.

Els allotjaments estan dissenyats pel 
confort i benestar, pensats per facilitar 
la vida quotidiana i sense barreres 
arquitectòniques.

El sistema de comunicació i alarma 
està en connexió les 24 hores amb 
el professional d’atenció directa de 
l’establiment.

La cuina està totalment equipada 
amb placa d’inducció, forn-microones, 
campana extractora de fums, frigorífic 
i rentaplats.

Els espais estan totalment moblats 
i els llits són articulats elèctrics.

Sala d‘activitats principal

Pati interior

Dormitori (banda pati interior)

Detall de saló / cuina

Detall de saló / cuina (banda c. sant Bernat)

Terrassa (banda c.sant Bernat)

Detall de l’Arc de la sala d‘activitats

FILOSOFIA SERVEIS ESPAIS
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