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En aquest sentit, cercar la felicitat a través de la identitat esdevé un
factor clau pel desenvolupament dia rere dia del programa ‘Tu decideixes com vols envellir’ o, el que és el mateix, la implementació de
l’atenció gerontològica centrada en la persona.
A SUMAR tenim clar que hem d’avançar, innovar i millorar en tots els
àmbits, però sense cap mena de dubte, tenim clar que hem de posar
una especial atenció en el fet que la gent gran usuària d’un centre residencial o assistencial se senti com a casa, creant entorns més humans
i acollidors. No en va, cada vegada són més visibles els impactes positius en la millora de la salut emocional i del benestar de les persones
grans que assisteixen o resideixen als centres que gestionem.
Una de les darreres accions en aquesta línia és la construcció d’una
unitat de convivència basada en el canvi de model residencial, que
promou el model d’atenció centrada en la persona. Amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, titular de l’equipament, hem inaugurat el 7 d’abril, a la residència i centre de dia d’aquest municipi, un
espai similar a una casa per viure-hi 15 persones amb diferents graus
de dependència. Amb una decoració personalitzada al gust dels usuaris i un ambient acollidor que evita els dissenys institucionals o hospitalaris, la unitat combina uns espais públics que conviden a la convivència de les persones (una cuina, un menjador, una sala d’estar i una
terrassa exterior) amb un espai privat, íntim i personal, les habitacions
de cadascú, amb bany propi i decoració personalitzada.
Aquest nou projecte, pioner a Catalunya, té un doble objectiu:
- aconseguir un entorn més familiar en els espais comuns, on les relacions entre les persones siguin més properes i directes.
- facilitar la tasca dels professionals vers la gent gran, amb una atenció
menys dispersa i més focalitzada.
En definitiva, es tracta d’una remodelació arquitectònica que ofereix
un ambient més íntim i de confiança a les persones grans que hi viuen.
Un espai que proporciona l’oportunitat d’estar en un lloc semblant al
de casa, on les rutines, les preferències, la intimitat i els drets de cada
persona són al centre de l’atenció. I un lloc on els professionals que
hi treballen donen resposta a les necessitats i interessos d’aquestes
persones.
Un espai que, des d’aquestes línies, us convidem a visitar.
Estanis Vayreda i Puigvert
Director general
SUMAR, empresa d’acció social, S.L.

MÉS PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
Des de sempre he cregut que quan ens fem grans anem als equipaments i serveis per a gent gran
(centre de serveis, pisos, residència, llars) per necessitat, sobretot quan no ens podem valdre per
nosaltres mateixos. És per això que crec que la gent gran que està als equipaments de Sant Pere de
Torelló (residència, centre de serveis, pisos socials) s’han de trobar com a casa seva. De fet, és casa
seva i cal que s’hi sentin còmodes i integrats en una convivència comuna i amb una bona relació amb
la resta de persones usuàries i amb les professionals que tenen cura d’ells.
A Sant Pere de Torelló tenim el petit luxe de disposar d’un equipament petit per a la gent gran i amb
persones majoritàriament del poble de tota la vida, amb unes professionals que treballen perquè
les persones usuàries de la Residència i del Centre de serveis se sentin el més bé possible, i amb una
empresa pública SUMAR que intenta aplicar un model de gestió avançat molt centrat en l’atenció
individualitzada de la persona.
Tots plegats hem fet molts esforços perquè aquest projecte sigui un èxit, es va començar amb poques
places tant de Centre de serveis com de Residència, i amb el temps com que les necessitats de la gent
del poble han augmentat, s’han ampliat. S’atén a les persones tan bé com és possible, i s’aconsegueix
que per poder oferir els serveis les famílies no els suposi una càrrega econòmica. Es pot suportar
econòmicament amb la mateixa pensió de la persona, amb l’aportació de l’Ajuntament, els ajuts del
Departament de la Generalitat i les donacions que rep la Fundació (l’últim fruit d’una herència d’un
veí del poble). Amb els nous ajuts de places PEVS provinent de la Generalitat també podem millorar
la viabilitat econòmica de la Residència.
Aquests equipaments per a gent grana, com alcalde del poble, em semblaven un somni fa 18 anys
quan vaig començar a exercir, avui és una realitat consolidada que em satisfà. Moltes gràcies i endavant
amb el servei!
Jordi Fàbrega i Colomer
Alcalde de Sant Pere de Torelló
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L’ENTITAT QUE ES TROBA DARRERE EL NOSTRE CENTRE

EL SISTEMA DE GESTIÓ PER
COMPETÈNCIES
A càrrec de Gabriel Llagostera, director de gestió de persones i organització.
El sistema de gestió per competències, SGC, és un
sistema que ens permet explicar a les persones
què esperem d’elles i quines funcions han de
realitzar. Ens permet unificar criteris de treball a
partir de reforçar la missió i els valors de l’empresa
a través de totes les persones que treballem a
SUMAR.

Quins beneficis ha d’aportar el SGC a les
persones que treballen a SUMAR?

A SUMAR, s’ha constituït un equip format
per diferents professionals de recursos
humans i de direccions tècniques de
l’entitat que treballa en la definició i millora
de les competències dels treballadors i
treballadores. És l’Equip de Gestió per
Competències.

> Anualment, el responsable directe es reunirà
amb cada treballador o treballadora i li aportarà
la seva visió sobre com està treballant, què pot
millorar i l’ajudarà a assolir-ho.

> Des del primer dia, saber què s’espera d’elles, i
com contribueixen al fet que el servei assoleixi els
seus objectius.
> Conèixer de quina manera SUMAR ha establert
el que cal treballar segons cada perfil.

> El treballador/a ha de sentir que forma part d’un
equip i d’un projecte d’una manera molt més tangible.
> Retenir i desenvolupar el talent a SUMAR.

Per què SUMAR ha decidit implantar el SGC?
A SUMAR, el volum de persones cada vegada és
més gran, el creixement és ràpid i sovint integrem
persones que ja porten una trajectòria prèvia.
Aquest sistema ens ha de permetre alinear a
tothom amb una manera de fer unificada que
garanteixi la qualitat que SUMAR busca en els
seus serveis.
Per altra banda, s’ha avançat molt en la
implementació del programa ‘Tu decideixes com
vols envellir’ i el model d’atenció centrada en la
persona que ens obliga a comptar amb les millors
persones i les eines per donar-los suport en la
millora professional i poder aplicar-lo amb les
màximes garanties d’èxit.
Els objectius que s’assoleixen són tan
importants com la manera com els
aconseguim.
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Quins beneficis ha d’aportar el SGC als recursos
per a gent gran?
> Els recursos tindran uns objectius anuals que els
ajudaran a prioritzar les funcions de tots els/les
professionals que hi treballen.
> Aquests objectius els decidirà tot l’equip i, per
tant, tot l’equip en serà corresponsable.
> L’equip treballarà més unit i amb una mateixa
visió sobre el que és realment important.
> Major compromís dels treballadors i
treballadores de l’equip a través de la participació
en la gestió del centre.
Quins beneficis ha d’aportar el SGC a les
persones que s’atenen?
> Millors professionals que ofereixen millor servei.
> Millora del clima de treball de l’equip, millora de
l’atenció a les persones i de l’ambient als centres.

L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

LES ACTIVITATS SIGNIFICATIVES
A mesura que anem introduint el programa ‘Tu decideixes com vols envellir’, anem incorporant
noves accions i activitats. I una de les últimes és la realització d’activitats significatives.
El calendari d’activitats que portem a terme,
tant del dia a dia com esporàdiques, s’ajusta als
gustos i preferències de les persones que les han
de realitzar. A l’hora de dissenyar les activitats, es
té molt en compte la biografia de cada persona.

A la residència i centre de serveis de Sant
Pere de Torelló han aparegut moltes activitats
significatives que formen part del passat i els
costums de la nostra gent gran.

Per exemple, activitats del dia a dia, com ara parar
El calendari contempla aquelles activitats taula, escombrar, plegar tovallons, pelar patates
de continuïtat de la mateixa vida que són o fer una coca de pa.
satisfactòries, tant a dins com a fora del centre. També un taller de lectura, que sorgeix de la
Activitats estimulants, que no resultin avorrides i biblioteca. Actualment, té molta participació i
que tinguin sentit, un valor o una utilitat, per a les molt bona acollida perquè, a més de llegir textos
persones que les realitzen. És a dir, que els siguin molt interessants, s’adapten les lectures amb
significatives.
lletres grans. S’aprofita per anar a la biblioteca
del poble i compartir l’activitat amb altra gent del
municipi.
Tots els dimarts, qui vol pot participar d’aquesta
activitat a la biblioteca on la bibliotecària, moltes
vegades, ens prepara imatges per situar-nos al
lloc de la lectura.
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LES ACTIVITATS DEL CENTRE

O la realització d’activitats d’estimulació
cognitiva o de manipulació amb retalls de fusta
que recorden la professió de torner de molts
usuaris. Fins i tot, amb la col·laboració de familiars
i voluntaris, hem elaborat una taula d’estimulació
cognitiva personalitzada!
A un usuari del centre molt aficionat a la natura,
en Josep Guix, li hem instal·lat un termòmetre i
un pluviòmetre, i cada dia fa un seguiment del
temps que fa, de les temperatures màximes
i mínimes, si plou, el volum d’aigua que cau,
etc., i en porta un registre. En Josep, a més, és el
responsable d’altres activitats que programem
derivades d’aquesta en què participen altres
persones. Per exemple, treballar la memòria a
partir de refranys relacionats amb el temps i la
natura, i comprovar si s’ajusten amb els registres
que ell porta a terme.
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LES ACTIVITATS DEL DIA A DIA
Funcionals, físiques, d’estimulació cognitiva...
Jocs de taula

Estimulació cognitiva

Estimulació cognitiva

Gimnàstica

Gimnàstica

Cosir

Pintar
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LES ACTIVITATS DEL CENTRE

LES CELEBRACIONS
EL NADAL
El Nadal ens agrada perquè és una època
entranyable que uneix a les persones i ens agrada
mantenir viva la celebració amb els companys,
les famílies i tot el nostre entorn. I per mantenir
ben vives les tradicions, fem trobades, cantem
junts, ens fem regals, i compartim sentiments,
emocions, alegries...
Pel novembre ja comencem a preparar-lo i a
decorar els nostres espais. També triem els menús
de les diades especials i els nens petits de l’escola
Xandri vénen a cantar-nos nadales. Amb ells,
també ens intercanviem regals fets per nosaltres
mateixos.
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També rebem la visita de la coral de la junta de
jubilats amb qui fem la torronada. I fem cagar el
tió amb totes les nostres forces! Sempre rebem
algun regal o altre! Passa el mateix per la diada de
reis, que també ens visiten i ens porten alguna
coseta perquè sempre ens portem molt bé.

EL CARNaval
A la zona on vivim es viu amb molta passió el
Carnaval. Per aquest motiu no vam dubtar gens
ni mica a disfressar-nos de bomber, la disfressa
que entre tots vam escollir per aquest any.
Alguns fins i tot vam sortir del centre i vam fer
una sorpresa als nens i nenes petits de l’escola,
amb qui ens vam fer algunes fotografies. I ens van
convidar l’any vinent a passar classe per classe i
ensenyar la disfressa a tots els nens i nenes de
l’escola.

SUMAR -RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS DE SANT PERE DE TORELLÓ
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LES ACTIVITATS DEL CENTRE

Visitem l’exposició ’Per què
tu, dona?’
El dimecres 15 de març, un grup de 28 persones
del centre de serveis i de la residència vam
desplaçar-nos fins al Casal Cultural Recreatiu
per veure l’exposició ‘Per què tu, dona?’ en què
s’exposaven els retrats de dones de diferents
indrets del món (Iran, Tibet, Madagascar, Laos,
Índia) realitzats per Queta Buxó, d’Olost. Durant
la visita, la mateixa Queta ens va explicar molt bé
l’experiència viscuda en aquests països.
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Un col·laborador especial
En Quico és un dels principals col·laboradors del
nostre centre. A més de ser-nos de molta ajuda,
és molt estimat per tothom, residents i usuaris
del centre de serveis, professionals i famílies.
Ens ajuda amb tasques molt diverses, com ara
portar aigua a les persones que no poden ferho soles, escombrar el jardí, el menjador al
migdia, recollir documents al CAP i portar-los a
la farmàcia, recollir medicaments a la farmàcia
o anar a comprar altres coses que ens fan falta,
recollir la premsa diària, les escombraries... També
ens ajuda a decorar el centre i a recollir, dos cops
per setmana, taps de les botigues i portar-los als
contenidors del costat de l’escola.

CONEIXEM ELS NOSTRES PROFESSIONALS

ENTREVISTA A…

ESTHER PAYAN I SERRA
Gerocultora i tècnic en cures d’Infermeria.
L’Esther és una de les professionals d’atenció directa i treballa a la residència des de l’any
2009. En aquest número ens explica una mica el seu dia a dia al centre.
dependència del que més els agrada o es vol fer
aquell dia, treballem l’estimulació cognitiva, la psicomotricitat, l’estimulació basal o fem activitats de
la vida diària, entre d’altres.

Que és el que més valores de la teva tasca?
El contacte amb les persones. Abans havia estat
treballant en una fàbrica i per això crec que ho valoro més. M’agrada molt aprendre del que diu la
gent gran, les històries que t’expliquen dels seus
familiars, coneguts. Amb el que t’expliquen t’ensenyen a valorar el que tenim. Per exemple, quan
parlem del que van viure amb la Guerra Civil, el
que van patir, que no tenien res per menjar... Surts
amb el xip ben canviat i pensant amb com estem
de bé, ara.

Quin consell donaries a una família que valora la possibilitat de portar un familiar?

Esther, explica’ns una mica la teva jornada
laboral.
Per a mi, un dia normal a la residència comença a
les 7 del matí. Quan arribo, parlo amb la companya
de nit de com ha anat la nit i comencem a ajudar a
llevar la gent més matinera. Aleshores, fem les higienes i dutxes de la gent més depenent i recollim
les habitacions. I amb les persones més autònomes, les ajudem a endreçar l’habitació i a revisar
la roba que tenen. La que s’ha de rentar, la que els
hi falta, etc.
Després, passem als esmorzars i quan tothom ja ha
acabat, iniciem les activitats que varien cada dia
en funció dels gustos i preferències de cadascú. En

Doncs que el portin amb els ulls tancats, perquè
personalment és on jo m’agradaria viure quan em
faci gran. No vull que quan jo no em pugui cuidar
de mi mateixa ho hagin de fer els meus fills, i que
hagin de córrer al dia a dia.
Quan parlo amb els familiars els dic que és millor
venir a veure als seus pares residents una estoneta, encara que sigui poca, però que vinguin cada
dia. És millor que estiguin amb nosaltres, que els
estimulem amb diferents activitats, que no pas a
casa on, com que no tenim temps, només els cobrim les necessitats bàsiques i no estem per ells.

El centre és el lloc on m’agradaria viure
quan em faci gran

SUMAR -RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS DE SANT PERE DE TORELLÓ
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LA NOSTRA GENT GRAN...

EL RACÓ DE…

Josefa Gandullo López
La Josefa va nèixer a la Corte de Cortegana, a la província de Huelva, prop de la frontera amb Portugal. Va venir a viure a Catalunya quan tenia 30 anys. Fa tres anys que
viu a la residència. Abans, vivia als pisos socials per a gent gran que hi ha darrere el
mateix centre.
bé dels animals. Jo i ell ens divertíem anant a una
sala de ball que hi havia al poble. Era un ‘Salón de
baile’ del meu oncle Miguel. Ballàvem sevillanes i
passo dobles.
Ens vam casar a l’església de Cortegana. Hi havia
pocs convidats: els meus germans i els d’en Manolo. Vam anar a l’església amb el ‘mulo’ del meu pare.
De la Corte de Cortegana a Cortegana s’hi anava a
peu, però nosaltres hi vam anar amb el ‘mulo’ perquè era el casament.

Josefa, explica’ns una mica la història de la
teva vida...
Els meus pares es deien Josefa i Guillermo, i van
tenir 7 fills; en Pedro, la Mari, en Manuel, en José,
l’Ana, en Guillermo i jo. Vivíem a ‘l’aldea’ on el meu
pare es dedicava al camp i a la cura dels animals.
Tenia ‘mulos’, porcs i cabres. La meva mare feia formatge amb la llet de les cabres i l’ajudava la meva
germana gran, la Mari. Ens el menjàvem nosaltres,
ja que no sortia prou llet per vendre’n.
Quan vaig ser gran, a 20 anys, me’n vaig anar a Huelva a aprendre ‘corte y confección’ i després vaig
tornar a la Corte de Cortegana. Cosia vestits per a
les dones d’allà.
El meu marit, en Manolo, era també de la Corte i
treballava al camp amb el meu pare cuidant tam12

A 25 anys vaig tenir la meva primera filla, la Mari.
Amb en Manolo, ja de casats, vivíem a la mateixa
casa on vaig créixer de petita, amb els meus pares.
Després, estant encara a la Corte de Cortegana,
vaig tenir 3 fills més, en Manolo, en Guillermo i la
Margarita. Jo cosia, i en Manolo cuidava dels animals, porcs i ovelles, i els venia.
A 30 anys vam venir a Catalunya perquè ja hi vivia
el meu germà Manuel. El meu marit treballava fent
cadires. Jo no treballava, estava pels meus quatre
fills. Aquí va néixer el meu fill petit, en Jordi.

A la tarda continuo fent activitats. M’agrada fer
memòria, pintar i dibuixar. Durant el dinar sempre demano a les noies que em donin fulles d’enciam per donar-li al canari que tenim a la residència. Ens el va portar el meu fill Manolo per a tots
els que vivim aquí. Li poso aigua cada dia i quan
cal li donem una vitamina. També li netejo la gàbia.
Una de les coses que m’agrada més és mirar la
novel·la amb les companyes de la residència
mentre esperem el sopar.

Com et trobes a la residència?
Estic molt contenta dels meus fills, tots són molt
bons i cada cap de setmana un d’ells em ve a buscar per passar el dia. Amb ells me’n vaig a fer el
cafè, a passejar... M’agrada molt estar amb ells i
amb les meves joves i els gendres. Ara ja no, però
no fa pas molt encara recorria els camps de futbol seguint els meus néts i al meu fill, que era
entrenador. Havia estat molt bon jugador de futbol, fins i tot l’havia anat a veure quan jugava al
Saragossa.

La residència m’agrada perquè les noies són molt
‘carinyoses’, i també perquè som a Sant Pere i així
estic prop dels meus fills i els puc veure tot sovint. Ara mateix m’agradaria fer un viatge amb
avió amb algun dels meus fills i visitar Cortegana.
Tot i que m’han dit que el poble de la Corte ja
no és com abans, que ha canviat molt, que tenen
molts serveis, tenen fins i tot una clínica, cosa
que abans no hi era.
Moltes gràcies Josefa!

Quan fa que vius a la residència? Què hi fas
durant el dia?
Fa 3 anys. El primer que faig al matí és dutxar-me.
Em vesteixo i me’n vaig al menjador a esmorzar
amb els companys. Després faig activitats amb la
gent que arriba del centre de serveis. Estic molt
contenta de compartir les activitats amb tots els
que vénen de casa seva, però sobretot amb la
meva germana Ana, que arriba a les 10. Amb ella,
al migdia i si fa bon temps, anem a fer una passejada pel jardí del centre, ens asseiem al banc i
parlem de les nostres coses.
Abans d’entrar a viure a la residència, vivia sola
als pisos del darrere i em dedicava a netejar el
pis, a fer-me el sopar... Tenia bons veïns. Durant el
matí venia al centre i a la tarda me n’anava a fer la
migdiada al pis. A la nit em feia un caldo i un pa
amb tomàquet. Vaig estar molt bé els tres anys
que vaig estar al pis.
SUMAR -RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS DE SANT PERE DE TORELLÓ
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ACTIVA’T! TREBALL DEL COS I DE LA MENT

ACTIVA EL TEU COS!

A càrrec de Neus Serra, fisioterapeuta i directora del centre de serveis de Porqueres.

El dolor lumbar
El dolor lumbar o lumbàlgia és un tipus de mal d’esquena molt freqüent. Si no hi ha lesions importants,
no és greu, però si és crònic, afecta la qualitat de vida. Es creu que al voltant del 99% de les persones
que arriben a la tercera edat han patit alguna vegada dolor lumbar. Les causes són diverses: esforç
puntual que provoca molèsties musculars, males postures continuades, lesions greus de columna i,
fins i tot, problemes de ronyons.
La majoria de símptomes milloren ràpidament amb repòs, aplicació de calor, antiinflamatoris o
analgèsics suaus, sessions de fisioteràpia i exercicis o estiraments específics. No obstant això, la millor
solució és la prevenció.
Accions per prevenir el dolor

> Mantenir-se actiu físicament i evitar el sedentarisme.
> Evitar postures i gestos forçats.
> Dormir boca amunt o de costat amb un coixí entre
les cames.
> No seure més de dues hores en la mateixa posició.
> Controlar l’alimentació i el pes.
Exercicis per reduir el dolor
Exercici 1: ajagut amb els bra-

ços oberts a cada costat i les
cames estirades, agafar aire
pel nas i, en el moment que
el deixem anar per la boca,
fer una rotació del tronc portant el braç cap a la cama
contrària. Tornar a agafar aire
i tornar a la posició normal
per fer l’altre costat.
Exercici 2: estirat al llit, portar un genoll i després

l’altre o tots dos alhora cap al pit. Mantenir la posició 15-20 segons.

Exercici 3: dret darrere

d’una cadira, amb les
cames lleugerament
separades, estirem els
braços agafant de suport la cadira i posant
el cap entre els braços.
La posició ha de ser un angle d’aproximadament
90º. Mantenir la posició 15-20 segons i tornar a la
posició inicial a poc a poc per evitar marejos.
Exercici 4: dret a prop d’una pa-

ret, en cas que es necessiti suport per inestabilitat. Elevar els
braços enlaire i portar-los cap a
un costat i l’altre formant una C.
Mantenir la posició a cada costat 15-20 segons.
Exercici 5: dret, amb una cama

avançada cap endavant. Amb
el tronc lleugerament flexionat, elevem el braç contrari per
inclinar-nos cap al costat de la
cama avançada. Mantenir la
posició 10-15 segons i repetir 3
vegades a cada costat.

IMPORTANT: aquests exercicis es recomanen una vegada s’ha tractat la inflamació, prèvia consulta

amb el metge de capçalera o l’especialista. No són recomanables en cas de lesions greus tals com
hèrnies, fractures vertebrals o pinçaments nerviosos.
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ACTIVA LA TEVA MENT!
A càrrec de Míriam Caro, terapeuta ocupacional especialitzada en neuropsicologia i demències, i
directora del Centre de Serveis de Sant Vicenç de Torelló.
Sopa de lletres

Senyals

Cerca les 10 comarques on SUMAR gestiona
centres per a gent gran:

Escriu sota de cada senyal el nom que li correspon:

ALT EMPORDÀ / ALT PENEDÈS / BARCELONÈS /
GIRONÈS / LA SELVA / LES GARRIGUES / MOIANÈS
OSONA / PLA ESTANY / SEGRIÀ

STOP / DEIXAR SEURE LA GENT GRAN / NO ES POT FUMAR / NO ES POT PASSAR / SILENCI SI US PLAU / NO PODEN ENTRAR GOSSOS / CAIXER AUTOMÀTIC / FARMÀCIA
/ RADAR

Carnestoltes
En aquest Carnestoltes, els 9 personatges han perdut un objecte. Els ajudes a trobar-los?

SUMAR -RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS DE SANT PERE DE TORELLÓ
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SABIES QUE...?
>

Actualment, a la residència hi viuen 21
persones.

>

L’equipament va començar amb 8 persones
l’octubre del 2013.

>

Una resident, la Rosa, és filla de l’alcalde de
Sant Pere de Torelló que va fer construir l’escola
l’any 1936.

> La Marta Vivet és una treballadora social que
fa poc que treballa amb nosaltres. La trobareu al
centre els dijous a la tarda.

>

Al centre de serveis hi assisteix una senyora
italiana, la Irvana, procedent de Milà. Va viure a
Sabadell uns anys a partir del 1969 i després se’n
va tornar a Itàlia. Va tornar a Catalunya al maig
del 2016 per viure amb el seu fill a Sant Pere de
Torelló.

SUMAR: Pla de Salt, 18. Oficina 2 - 17190 Salt - Tel. 972 439 168 - info@sumaracciosocial.cat
Residència i Centre de Serveis Sant Pere de Torelló:
Josep Badrena, 10 - 1 - 08572 Sant Pere de Torelló - Tel. 938 509 932 - residenciastptorello@sumaracciosocial.cat

www.sumaracciosocial.cat / rggstperetorello.wordpress.com

