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Col·laboradors

Organització

Serveis del grup MUTUAM
MUTUAM Sanitat
• Hospitals sociosanitaris i 

hospitals de dia
• PADES: Programa d’atenció 

domiciliària i equips de suport
• EAR: Equips de suport a l’atenció 

sanitària en residències
• UVGI: Unitat de Valoració 

Geriàtrica Integral
• EAPS: Equips d’Atenció 

Psicosocial (Obra Social la Caixa)

MUTUAM Residencial
• Apartaments per a gent gran
• Residències assistides
• Centres de dia

MUTUAM a Casa
• Serveis d’atenció a domicili

MUTUAM Assegurances
• Servei Gent Gran:  

orientació i resposta social
• Assegurança dental
• Assegurança podològica

MUTUAM Activa
• Viatges i excursions per a  

gent gran
• Tallers de memòria

Ajuntament de Vila-seca
Serunion
Onet
Criven
Fundació Mutuam Conviure
Mémora
Ortopèdia Rambla
Biblioteca Vila-seca
Novagràfic Impremta
UEN

Peixateria Rodolfo
Peixateria Lucas
Àrea de Guissona
Cooperativa Agrícola Vila-seca 
Fruiteria Núria
Pastisseria Sant Bernat
Pastisseria Sans
Panadería Mármol
Peluquería Àngels
Coca-cola

Escola Sant Bernat Calvó 
Escola Miramar
Escola Torroja i Miret
Escola La Plana
Escola Cal·lípolis

Escola Mestral
Escola la Canaleta
Centre Cívic i Cultural de la Pineda
Esplai de Gent Gran de la Plana
Espai de Gent Gran Sant Esteve

Entitats i establiments:

Particulars:

I, a més, exposicions
• A la sala d’adults de la Biblioteca, exposició de documents 

pels avis, familiars i cuidadors. Una selecció de llibres i al-
tres recursos amb les darreres novetats sobre gerontologia, 
vellesa, atencions...

• Durant tot el mes de novembre, exposició dels dibuixos del 
IX concurs de dibuix Infantil, al menjador de la planta -1 de 
la Residència Vila-seca.

Properament
A finals de novembre celebrem el nostre 13è Aniversari de 
la Residència Vila-seca, així que seguim organitzant activi-
tats per a celebrar aquest esdeveniment. 
Per anar obrint boca, us podem anticipar: 
• Dimecres 23 de novembre, de 13 a 16 h, dinar pels 

treballadors.
• Dijous 24 de novembre, a les 11 h, festa amb els 

nostres avis i els seus familiars, amb pastís i cava.
• Divendres 25 de novembre, a les 17 h, Memoràndum. 

Homenatge a totes aquelles persones que han viscut al 
nostre centre i que durant el darrer any ens han deixat.

Concurs
IX CONCURS de DIBUIX
S’ha convocat la 9a edició d’aquest concurs de dibuix dirigit 
als nens i nenes de 3r de primària de les escoles de Vila-seca, 
La Plana i la Pineda. L’objectiu d’aquesta activitat es veure 
les persones grans amb la mirada dels nens. Es valorarà 
l’originalitat i la qualitat tècnica.
Els premis són: 1r premi: Càmera fotogràfica digital
 2n a 7è premi: material escolar

Activitats als casals
TALLER DE RISOTERÀPIA
• Centre Cívic i Cultural de la Pineda, 

divendres 11 de novembre, de 17 a 18.30 h
• Esplai de la Gent Gran La Plana, 

dijous 17 de novembre, d’11 a 12.30 h
• Espai Sant Esteve, Vila-seca, 

divendres 18 de novembre, de 17 a 18.30 h



La Residència Vila-seca, fidel a la seva vocació de servei cap 
al col·lectiu de les persones grans i dels professionals que hi 
treballen, us convida un any més al Mes Internacional de la 
Gent Gran amb un seguit d’activitats en les quals esperem que 
pugueu participar.

Activitats proposades
Divendres 30 de setembre, a les 16.00 h
• Celebració a la Residència oberta a familiars, amics i al po-

ble. Festa amb la participació de tothom. Homenatge a la gent 
més gran de 95 anys del nostre centre. Gaudirem d’una actu-
ació de Boleros a càrrec de la cantant Dora Caparrós Vivian.

Divendres 21 d’octubre, de 10 a 17 h
• Sortida del nostres avis a Cambrils 

Aquest cop volem que siguin ells els protagonistes d’una 
escapadeta per la ruta dels sentits de la vila de cambrils.

Dimarts 25 d’octubre, d’11.30 a 12.45 h
• Taller intergeneracional ”Mans que es troben”  

amb els alumnes de l’Aula 15.

Dijous 27 d’octubre, a les 11.30 h
• Visionat homenatge dels mestres de l’humor a la biblioteca 

Municipal.

Divendres 4 de novembre, a les 10 h
• Festa Escolar amb contes infantils a càrrec d’Agus Farrè. 

Tot seguit veredicte i entrega de premis de la IX edició 
del Concurs de Dibuix dirigit a tots els alumnes de 3r de 
primària dels CEIP’s de Vila-seca, La Plana i la Pineda. En 
acabar, coca amb xocolata per a tots els assistents.

Dimarts 15 de novembre, a les 11.45 h
• Taller d’Aromateràpia pels nostres avis i els seus 

familiars, a càrrec de M. José Garcia Villarrubia.

Actes per a professionals

Actes per a professionals

EXTERNS

Dimarts 18 d’octubre, d’11 a 14 h  
VI Trobada de professionals

Un any més, mantindrem la tradicional trobada de profes-
sionals del sector residencial per tal d’intercanviar experièn-
cies mútues. Totes elles tindran lloc a la Residència Vila-seca 

Aquest any oferirem una xerrada transversal per a totes les 
disciplines que dur per títol: Sexualidad en la Diversidad 
Funcional: La Figura del Acompañante Íntimio y/o Eróti-
co. A càrrec de Francesc Granja i Maria Clement Martori, tots 
dos membre de TÀNDEM TEAM.

Francesc Granja 
MBA per Esade i escritor, coach i divulgador motivacional. Fa vint 
anys que té una lesió medul·lar adquirida i la seva passió es la defen-
sa de la singularitat a través de la presa de consciència. Actualment 
es el president de Tàndem Team Barcelona.

Maria Clemente Martori
Psicòloga especialitzada en neurorehabilitació per l’Institut Gutt-
mann. Molt familiaritzada amb la diversitat funcional per motius per-
sonals. Gerent de Tàndem Team Barcelona.

Tàndem Team Barcelona és una associació sense ànim de lucre que 
té per objectiu impulsar, col·laborar i promoure projectes en pro de la 
defensa de la diferencia i la diversitat en qualsevol dels dominis d’ex-
pressió humana (social, cultural, sexual, laboral o econòmica) amb 
la finalitat de millorar la qualitat de vida de las persones amb diver-
sitat funcional. TTB es una plataforma que pretén generar impacte 
e influencia a través d’una extensa oferta de projectes estructurals i 
tallers puntuals. 

Divendres 11 de novembre, de 8.30 a 14 h  
Jornada de Treball Social Sanitari,  
peça clau en salut

El grup de treballadors/es socials de les comarques de Tar-
ragona i Terres de l’Ebre, amb col·laboració a la Universitat 
Rovira i Virgili, organitzem la “Jornada de Treball Social 
Sanitari, peça clau en salut”.

L’objectiu de la jornada és compartir amb tots els assistents 
experiències de treball que s’estan portant a terme des de 
diferents àmbits i nivells assistencials, per tal de fer visible el 
paper del treballador social sanitari dins els sistema de salut. 

Inscripcions: http://dafits.urv.es/jornadaTS

INTERNS

•  Dimecres 5 d’octubre, d’11.30 a 13.30 h i de 15 a 17 h, 
a la sala d’audiovisuals de la planta -1. 
Curs intern “Projecte ACP”, formació dirigida als profes-
sionals del centre que intervenen en l’atenció directe dels 
nostres residents. A càrrec de membres del grup motor.

•  Divendres 14 d’octubre, de 12 a 13 h i de 15 a 16 h, a 
la sala d’audiovisuals de la planta -1. 
Taller d’Aromateràpia Emocional per a tots els 
treballadors a càrrec de M. José Garcia Villarubia que ens 
aproparà als olis essencials.

•  Dimecres 26 d’octubre, de 12 a 13 h i de 15.15 a 
16.15 h, al gimnàs de la planta -1. 
Taller de Massatges, a càrrec de Cris Saltó i Victor 
Vargas. Ens donaran eines per saber fer un bon 
massatge i cuidar-nos.

Paella solidària i Homenatge
a la Gent Gran de Vila-seca
Diumenge 6 de novembre
•  Paella popular, activitats i música per a les persones 

grans. Els diners recaptats aniran destinats a La Marató 
de TV3. Aquest any dedicat a l’ictus, lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques 

•  En el decurs de l’acte i organitzat conjuntament amb 
l’Ajuntament de Vila-seca es farà un Homenatge a les 
persones més grans del Municipi. Aquelles persones 
de 85 anys o més, tindran el dinar de franc i rebran un 
petit obsequi i reconeixement (és imprescindible, que 
s’apuntin prèviament a la Residència o a la Regidoria de 
Benestar Social fins el dia 5 de novembre).

•  Es servirà la paella a partir de les 13.30 h.

•  En finalitzar l’àpat, com en les darreres edicions, gaudirem 
de música en viu a càrrec del Grup Musical Nostàlgia. 

•  Venda anticipada dels tiquets a la Residència Vila-seca o a 
la Regidoria de Benestar Social (Av. Verge de Montserrat, 
35 baixos) a partir del dia 17 d’octubre. 
Preu 7€  (paella, beguda, postres i cafè)

•  Durant l’acte estaran a la venda manualitats fetes pels pa-
cients de la Unitat d’Estimulació Neurològica de Vila-seca, i 
els beneficis s’afegiran a la donació de La Marató de TV3.


