CONVOCATÒRIA DE PREMSA
INAUGURACIÓ AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA

La Fundació Finestrelles obre un nou servei d'atenció residencial
especialitzat en discapacitat intel·lectual i envelliment


La Fundació amplia la seva residència per obrir un nou servei residencial que
dona resposta a totes les necessitats de mobilitat, accessibilitat i atenció a la
salut que aquesta nova etapa de la vida requereix.



L'acte inaugural es celebrarà el proper divendres 16 de juny, presidit per la Hble.
Sra. Neus Munté, Consellera de la Presidència, i la Il·lma. Sra. Pilar Díaz,
alcaldessa d'Esplugues de Llobregat.

Esplugues de Llobregat, divendres 16 de juny. La Fundació Finestrelles inaugura el proper 16 de juny
l'ampliació de la residència i obre un nou servei d'atenció residencial 24 hores especialitzat en persones amb
discapacitat intel·lectual durant el període d'envelliment.
L'esperança de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual (DID) ha augmentat un 400% els últims 30
anys i ha arribat als 70 anys de mitjana, gràcies als constants avenços mèdics i a la millora de l'atenció
personalitzada per part d'entitats com la Fundació Finestrelles. Per primera vegada, les persones amb DID
tenen l'oportunitat de viure la seva vellesa de forma normalitzada i amb qualitat de vida.
Aquesta etapa comporta una alta complexitat, degut a que el període d'envelliment d'aquest col·lectiu s'inicia
en edats prematures, a partir dels 45 anys, i es manifesta en problemes de salut i mobilitat, com l'Alzheimer,
dificultats per caminar o diferents cardiopaties, patologies que presenten una major incidència en persones
amb DID.
La residència vol donar resposta a aquesta necessitat. La nova infraestructura ha eliminat totes les barreres
arquitectòniques, ha dissenyat espais per a que tinguin la màxima autonomia possible, i ha condicionat
diferents zones per poder organitzar activitats adaptades. L'objectiu: assegurar que visquin l'envelliment amb
la millor qualitat de vida i satisfacció possible en un entorn que esdevé la seva llar.

CONVOCATÒRIA ACTE INAUGURAL
Dia: divendres 16 de juny de 2017 · Hora: 10:30h
Lloc: Fundació Finestrelles. Melcior Llavinés 1-15, Esplugues de Llobregat
10:30h. Esmorzar amb mitjans de comunicació
11:30h. Visita guiada
12:00h: Descobriment de la placa commemorativa i parlaments
Sr. Manel Jaquet, usuari de la Fundació Finestrelles
Sr. Lluis Monset, president de la Fundació Finestrelles
Il·lma. Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat
Hble. Sra. Neus Munté, consellera de la Presidència
12:45h: Copa de cava. Comiat.
SOBRE LA FUNDACIÓ FINESTRELLES
La Fundació Finestrelles (www.fundaciofinestrelles.com) és una fundació sense ànim de lucre que treballa pel
benestar i qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Des de fa més de
40 anys, atén a més de 100 famílies i acompanya les persones amb DID des d’una atenció veritablement
centrada en la persona, oferint serveis i suports adaptats a necessitats individuals.
Per a més informació: Marta Cardoner · marta@cardonerconsulting.com · 696178919

