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- Nota de premsa -

La residència de La Vinyota suposarà un nou servei per
a les persones i més ocupació
El proper 1 d’agost, es posarà en funcionament el nou centre residencial
per a la gent gran “Les Masies de Mollet”, situat a La Vinyota. Quan
estigui a ple rendiment, el nou equipament tindrà 148 places residencials i
40 de centre de dia.
Es tracta d’una residència geriàtrica i centre de dia gestionat per l’empresa
FIATC que ocupa el darrer edifici de serveis construït a la zona comercial de La
Vinyota, juntament amb el supermercat Mercadona.
Aquest dilluns al migdia, ha tingut lloc una visita al nou equipament, que ha
comptat amb el president d’Inverfiatc i Fiatc Assegurances, Joan Castells, i
l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs. La residència compta amb unes
instal·lacions modernes i lluminoses, amb un total de 4.500 metres quadrats
distribuïts en planta baixa i 4 plantes. A la primera planta hi ha zones comunes
per als residents, terrasses, espais per activitats, etc. A la segona planta, hi ha
la zona de fisioteràpia/rehabilitació, despatxos mèdics i psicologia, control
d’infermeria i habitacions, igual com a la 4a planta. Per últim, la tercera planta
disposa de menjador i sala d’estar.
En total, “Les Masies de Mollet” té 74 habitacions dobles, amb una capacitat
per a 148 residents. La posada en marxa de la residència es farà
progressivament. En una primera fase, que s’iniciarà a partir de l’1 agost, es
preveu la incorporació d’una quinzena de residents. El centre també comptarà
amb 40 places de Centre de Dia.

Un nou servei i més ocupació
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha destacat que aquesta nova obertura
“significa dues bones notícies per a la ciutat: un nou servei per a la
ciutadania -en aquest cas adreçat a la gent gran- i més ocupació”. Tal i
com avançaven els responsables, en una primera fase es contractarà una
trentena de persones, però el centre pot arribar a ocupar fins a 70 persones
quan estigui a ple rendiment.
L’objectiu de la residència és atendre oferir una atenció integral, ja que “ofereix
serveis adaptats a la situació personal i l’autonomia de cada persona i
garanteix la continuïtat assistencial per a cada moment i segons les
necessitats que tingui la persona”, explicava Elisabet Mesa, directora de la
residència.

La visita que s’ha fet aquest dilluns al migdia, ha comptat amb la presència de
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; el president d’Inverfiatc i Fiatc
Assegurances, Joan Castells; el conseller delegat d’Inverfiatc, Joaquim M.
Gabarró; la regidora de Serveis Socials, Ana Díaz; la regidora de Disciplina
Urbanística, Mireia Dionisio; el regidor coordinador de l’Àrea de Serveis
generals, Josep Garzón; i el regidor coordinador de l’Àrea de Convivència i
Seguretat, Joan Daví.
Adjuntem fotografies.
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