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1. Fem memòria:  
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2. Traslladem les nostres oficines 

Des de l’1 de juny heu pogut veure que hem començat 

obres de millora al nostre centre, en aquest cas a la zona 

d’oficines i bugaderia. Provisionalment, les oficines 

s’han ubicat entre la segona i tercera planta; però en 

breu, podreu trobar-les ubicades en un local al mateix 

carrer de la Residència, una mica més amunt: 

c/Santiago Apòstol, 49.  

Les obres de millora permetran ampliar algunes places 

més en servei de residència, així com millorar altres 

zones comunes.  
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3. Adoración, com a casa, pis amb suport 

Hola, soy Adoración, y desde hace un año estoy viviendo en un 
piso que pertenece a la Residencia. Allí me encuentro como en 
casa, el piso es muy bonito, tiene mucha luz, una cocina grande 
y bonita, un baño con ducha que me permite ducharme sola muy 
cómodamente, y una habitación preciosa! A parte, puedo utilizar 
todos los servicios que ofrece la residencia, desde las comidas, 
actividades, fiestas... hasta la lavandería o el servicio de 
podología.  
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4. Recordatoris: 

Us recordem que la sala de famílies, a la primera planta, es pot 
reservar per fer celebracions de festes d'aniversaris, berenars, 
etc. I sol·licitar el nostre servei de càtering! 

      
 

També us recordem que des de fa un temps som actius a 
Facebook i Twiter, on podeu seguir el dia a dia al centre, així 
com notícies de temes que poden ser del vostre interès. Us hi 
esperem! 
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5. Excursió al Museu de la Xocolata 

Aquesta primavera hem fet una sortida molt dolça, hem visitat el 
museu de la Xocolata! 

 
Abans de començar la visita guiada pel museu, vàrem poder 
degustar una tassa de xocolata desfeta amb melindros! 
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I desprès de l’esmorzar un visita guiada a tot el museu, on ens 
van explicar l’origen de la xocolata, el procés de recol·lecció i 
com es feien les obres d’art que podíem anar observant! 

  



 

 
 

Els savis parlen 
 

 

 

 
 

 Tel.: 93 422 62 39 
Santiago Apòstol, 55 Fax.: 93 422 38 45 
08903 l'hospitalet de llobregat – bcn latorrassa@latorrassa.org 

6. Sant Joan 

Com cada any hem celebrat la Revetlla de Sant Joan a la 
terrassa del nostre centre, amb gran participació de residents i 
familiars. Hem tirat petards, hem ballat, hem menjat coca i ens 
ho hem passat molt bé, aquí deixem un recull de fotos. 
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7. Gerapp 

 

 

El laboratori inLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 
(FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 
l’empresa Smart Technologies, amb la col·laboració de la 
Residència d’Avis La Torrassa, han dissenyat una aplicació per 
a telèfons mòbils que permetrà conèixer, al moment, l’estat dels 
familiars ingressats en un centre geriàtric. 

 

GerApp té com a objectiu millorar la comunicació 
entitat-família, i així posar en contacte els 
professionals d’atenció a la dependència del 
centre amb els familiars de la persona ingressada. 
Permetrà conèixer en tot moment què ha menjat el 
pacient, com es troba i el seu progrés diari, entre 
d’altres aspectes. 

 

Actualment, l’aplicació està operativa a la Residència d’avis La 
Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, on s’està comprovant si es 
compleixen els objectius proposats perquè es pugui implantar a 
més centres geriàtrics i que el procés d’ingrés de les persones 
de la tercera edat sigui més fàcil per als familiars. 
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Aquesta APP permet crear un canal de comunicació entre els 
geriàtrics i els familiars. Els familiars reben les notificacions als 
seus smartphones, amb informació de l’estat dels residents. 
Permet conèixer en tot moment què ha menjat el pacient, com 
es troba i el seu progres diari, entre d’altres aspectes.  

 

L’aplicació ha guanyat el premi de benestar i qualitat de vida en 
la categoria d’innovació a la dependència i promoció de 
l’autonomia personal de la 12ena edició dels Premis ACRA, que 
ha atorgat l’Associació Catalana de Recursos Assistencials 
(ACRA). El lliurament de premis, emmarcat en l’acte de 
celebració dels 25è aniversari de l’entitat, va tenir lloc el 27 de 
novembre, al Palau Reial de Pedralbes de Barcelona. 

 

Si algun familiar està interessat en tenir aquesta aplicació, poseu-
vos en contacte amb la Marta (psicòloga) o la Laia (Educadora 

Social). 

  



 

 
 

Els savis parlen 
 

 

 

 
 

 Tel.: 93 422 62 39 
Santiago Apòstol, 55 Fax.: 93 422 38 45 
08903 l'hospitalet de llobregat – bcn latorrassa@latorrassa.org 

8. Concert de corda 

Aquesta primavera han vingut els alumnes de l’escola Charlie 
Rivel a fer-nos un concert demostració del què han après al llarg 
del curs. Ha estat un concert preciós, i els nens i nenes molt 
carinyosos amb tots els avis, varen estar tot el matí parlant i 
cantant amb els nostres avis! 

Gràcies per fer-nos passar un dia tan divertit!  
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Els Savis Parlen, és una publicació dels residents i 
professionals de la Fundació Mare de Déu dels Desemparats, 

Residència La Torrassa. 

 

Gràcies a la seva col·laboració aquesta Revista existeix i pot 
arribar a les seves mans. 

 

LA TORRASSA, SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA 

Districte Collblanc-Torrassa 

C/ Santiago Apòstol, núm. 55 

L’Hospitalet de Llobregat 

 

En aquesta edició hem pogut comptar amb la col·laboració 
de: Laia Garcia (educadora social), Adoración, tots el 
usuaris/es de la Residència i Centre de dia, i tots els 

professionals que han col·laborat en realitzar aquestes 
activitats! 


