"Quan les mans no em
lliguin les sabates i
aquests peus cansats
de caminar, dolces
mans i una paraula
amable, fan que aquí
em torni a il·lusionar"

CONTACTE
Carrer de la Creu Nº 1. OrdalSubirats C.P: 08739
Tel. 938.179.028
Web:
www.casafamiliacenacle.com
Mail:
administracio@elcenacle.com
coordinacio@elcenacle.com
treballsocial@elcenacle.com

Casa Família
EL CENACLE
Fundació Mossèn
Josep Raventós

CASA FAMILIA
EL CENACLE
RESIDENCIA D'AVIS

Informació

Serveis

La Residència Casa Família El Cenacle
de Maria, centre concertat del
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, és un servei destinat a
l’acolliment residencial amb caràcter
permanent o temporal i d’assistència
integral a les activitats de la vida diària
per a persones grans amb
dependències.

Serveis Assistencials
Assistència mèdica
Servei d’infermeria
Servei de fisioteràpia
Atenció psicològica
Treball social
Educació social
Atenció personalitzada en les
activitats de la vida diària, hàbits

Visió, Misió i Valors
La missió de la Residència Casa Família
el Cenacle de Maria, és l’atenció
integral a les persones més grans de
65 anys, que no disposant de
condicions soci familiars i assistencials
adequades, necessitin d’acolliment
residencial i de suport per les activitats
de la vida diària.
La igualtat d’oportunitats entesa com
el dret a viure i conviure en un entorn
digne i de qualitat per a qualsevol
persona gran que ho necessiti i en
especial aquelles que presenten una
situació social de major risc o de
vulnerabilitat.
El respecte a la seva història personal,
entesa com a respecte als seus
costums, creences, preferències i
desitjos, sempre que, dins de les seves
possibilitats, garanteixin la seva
seguretat i salut personal.

d’autonomia i higiene personal.
Animadora sociocultural

" Compromesos amb una gran
experiència en la cura de les
persones grans i l'atenció
integral a les seves necesiats"

Serveis d'oci
Gimnàs
Sales d’estar i televisió
Sala de lectura i manualitats
Activitats lúdiques.
Sortides i excursions
Capella
Terrassa
Sala de visita

Serveis de suport
Restauració amb cuina pròpia
Bugaderia
Suport espiritual
Neteja
Perruqueria
Podologia
Farmàcia
Neteja

