INSTALLACIONS I SERVEIS

Installacions i serveis
El millor emplaçament:: al mateix centre de la Vila.

Residència
Llar Santa Anna

El millor preu: no necessitem concertar les nostres
pleces perquè som una fundació sense ànim de lucre.
Les millors installacions: perquè tot ho invertim a la
residència.

La teva llar al mateix
cor de la vila

Habitacions individuals i compartides, totes elles climatitzades, dotades de llits articulats i ajudes tècniques en els banys, amb presa de televisió i timbre de
trucades.
Edifici protegit amb sistema d'alarma i vídeo-vigilància,
així com de detecció d'incendis.
Servei mèdic propi i gestió de Farmàcia.
Servei psicològic propi.
Cuina pròpia, amb menús adaptats a les necessitats de
cada resident.
Bugaderia.
Saló-menjador.
Biblioteca, sala de lectura i televisió.
Accés directe a la parròquia de San Salvador

RESIDÈNCIA LLAR SANTA ANNA

Tarifes i estades
Preus en règim d'estada permanent des de 918 eur/
mes en habitació compartida i 1.224 eur/mes en
habitació individual. Les tarifes es graduen en funció
del nivell de dependència del resident.

FUNDACIÓ LLAR SANTA ANNA
c/ Doctor Olivé, 3
43700 El Vendrell
TARRAGONA
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Possibilitat d'estada temporal i també d'estada com a
centre de dia.
Teléfono: 977-66.06.48
Teléfono: 977-66.06.48
e-mail: info@llarsantaanna.com
e-mail: info@llarsantaanna.com
http://www.llarsantaanna.com
http://www.llarsantaanna.com
Twitter: @LLARSANTAANNA
Twitter: @LLARSANTAANNA

Teléfono: 977-66.06.48
e-mail: info@llarsantaanna.com
http://www.llarsantaanna.com
Twitter: @LLARSANTAANNA

L

'edifici en el qual se situa la Llar Santa Anna ha estat sotmès a
obres de rehabilitació i millora al llarg dels últims tres anys,
procurant incrementar el nivell de confort i seguretat dels
usuaris. Ara, un cop acabades, l’edifici i les installacions estan ja
totalment renovades.

Sala d’estar del segon pis.

Habitació
individual

D

es de fa més de 25 anys, la Llar Santa Anna proporciona un espai d'atenció personalitzada i tracte familiar
als nostres avis, procurant fer-los sentir a ells i als seus
familiars com a casa. Som una fundació sense ànim de lucre i
això ens permet ajustar els costos.

L

a seva cèntrica situació en el cor del
Vendrell afavoreix que els residents se
sentin plenament integrats en el quefer
diari de la vila, envoltats de zones per als vianants que els permeten gaudir amb facilitat de
passejos pel centre històric així com del seu
excepcional clima.

E

l nostre equip humà posa la seva experiència i professionalitat al servei dels ancians, amb el compromís de
crear-los un entorn càlid i afectuós en el qual es
trobin atesos i segurs, envoltats d'amics de la seva mateixa edat i
propers a la seva família, en una petita i entranyable residència, però amb tots el serveis necessaris per la atenció del
residents (psicòleg, metge, dispensació de medicaments, etc...)

Habitació
compartida

O

ferim una àmplia gama de serveis: estada temporal o
permanent, en habitació individual o compartida, així
com centre de dia.

Menjador
Sala d’estar a la planta baixa

Terrassa

