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Joies, rellotges, monedes, diamants

La Fundació El Redós de
Sant Josep i Sant Pere va
plantejar la construcció
del nou edifici, dins la ma-
teixa illa que ocupa l’anti-
ga residència, per millorar
l’atenció als usuaris i am-
pliar el nombre de places.
«Tenim un edifici més que
centenari, que fa molt de
temps que es va valorar
que no reunia els requisits
per atendre els residents
com cal», explica la secre-
tària de la fundació, Mont-
serrat Falguera. Les obres,
iniciades al maig del 2008,
han permès disposar d’un
nou equipament modern i
funcional que, a banda de
residència assistida i cen-
tre de dia, també ofereix
servei de menjador per a
persones grans.

Llocs de treball
L’ampliació del nombre
de places ha permès crear
catorze llocs de treball i
oferir una atenció integral
a la tercera edat: un metge,
infermeres, una treballa-
dora social, dos fisiotera-
peutes o una psicòloga són
només algunes de les per-
sones que formen part de
l’equip que atén la gent
gran. El centre està pen-
dent de l’autorització de la
Generalitat perquè es pu-
guin ocupar les noves pla-
ces residencials i del cen-
tre de dia, tenint en compte
que un 80% són públiques.
L’edifici disposa de 20 ha-
bitacions individuals i 32
dobles, distribuïdes en una
superfície d’uns 3.000 me-
tres quadrats.

La reforma ha costat uns
sis milions d’euros, dels
quals la Generalitat i la
fundació «la Caixa» han
aportat 1,2 milions d’eu-
ros, i l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, 300.000.
Falguera destaca la col·la-
boració amb l’administra-
ció local, que ha entès el
servei a la ciutadania que

ofereix el centre «tot i que
el promogui una entitat
privada».

La voluntat de la funda-
ció «en un futur no gaire
llunyà» és fer «un rentat de
cara» a l’edifici antic, per
crear entre 20 i 30 places
de llits d’acolliment tem-
poral per a persones que
habitualment resideixen

amb familiars però que
puntualment necessiten
una residència.

Demà, a les 11.30 hores,
s’inaugurarà l’edifici d’El
Redós; entre les tres i les
set de la tarda la fundació
organitza una jornada de
portes obertes perquè la
ciutadania pugui conèixer
el nou espai.

El Redós ja disposa de 124 places de
residència i centre de dia a Ribes

El nou edifici, que ha permès ampliar el nombre de llits, s’inaugurarà demà
MÍRIAM DE LAMO / Sant Pere de Ribes

● «Així haurien de ser totes les resi-
dències de gent gran», deia orgullosa
una de les treballadores de la resi-
dència i centre de dia de Ribes El Re-

El Redós estrena unes instal·lacions que es podran visitar demà a la tarda. / M.L.

dós a l’hora de mostrar les noves ins-
tal·lacions de l’equipament ahir a la
tarda. Amb la construcció d’un nou
edifici, al qual ja s’han traslladat tots
els usuaris, El Redós passa d’oferir

49 llits de residència assistida a 84 i
de 10 places de centre de dia a 40.
L’equipament s’inaugurarà demà al
matí i es podrà visitar a la tarda en
una jornada de portes obertes.

● L’Institut d’Educació
Secundària Francesc Xa-
vier Lluch i Rafecas de Vi-
lanova va celebrar el quin-
zè aniversari ahir, a partir
de les sis de la tarda.
Alumnes, professors, pa-
res i mares i exmembres de
la comunitat educativa de
l’IES es van reunir al gim-
nàs del centre per fer me-
mòria de la posada en mar-
xa de l’equipament, situat
al carrer del Doctor Za-

menhof. Tant l’actual di-
rectora del centre, Susan-
na Igual, com altres exres-
ponsables de l’IES i ex-
alumnes van repassar els
seus anys a l’equipament,
que porta el nom de l’im-
pulsor de la primera escola
d’arts i oficis a Vilanova.
Una exposició de fotogra-
fies i un Power Point sobre
els quinze anys d’història
de l’institut van ser dos
dels atractius de la cele-
bració.

M.L. / Vilanova i la Geltrú

L’IES Lluch i Rafecas
celebra el quinzè aniversari

Un moment de l’acte commemoratiu del centre. / M.L.

●  La tercera edició del Consell Ciutadà de la Convi-
vència es va apropar als projectes de formació, difu-
sió i sensibilització en l’ús de la llengua catalana que
es desenvolupen a la ciutat a través de la Xarxa d’Es-
pais per la Llengua. La sessió va reunir una quarante-
na de persones. Mari Pau Munuera, de l’associació
de dones La Frontissa; Carme Bravo, de l’escola
d’adults Teresa Mañé, i Carme Feliu, de la Xarxa de
Centres Cívics Municipals, van exposar les iniciati-
ves que hi ha a la ciutat per facilitar a tothom la possi-
bilitat d’aprendre català i de difondre la importància
de la llengua en la cohesió social. El doctor en perio-
disme Lluís Pastor va fer una conferència sobre la re-
llevància de la comunicació no verbal en les rela-
cions humanes. / EL PUNT

VILANOVA I LA GELTRÚ
La sensibilització envers el català centra el
tercer Consell Ciutadà de la Convivència

● Els organitzadors del concurs de curtmetratges Fas-
tcurt a Vilafranca del Penedès van fer pública la inten-
ció d’oferir una projecció dels 24 curts que entren en el
concurs d’aquest any en un lloc públic encara per con-
cretar. Aquesta decisió és la resposta a l’aclaparador
èxit de la convocatòria. La projecció que es va fer ahir
a la nit al Teatre Municipal de Cal Bolet es va fer amb
un teatre ple fins a dalt. L’organització va posar les en-
trades a la venda dijous passat a partir de les sis de la
tarda i, davant la sorpresa de tothom, en mitja hora les
va tenir totes venudes. El fet que el teatre de Cal Bolet
obligui a fer projeccions per a un nombre concret de
gent ha fet pensar als organitzadors que s’ha de garan-
tir una projecció oberta perquè tothom que vulgui tin-
gui la possibilitat de gaudir de l’espectacle. / C.M.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
S’exhaureixen les entrades del Fastcurt en
mitja hora de venda al públic

●  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l’Insti-
tut d’Estudis Penedesencs i la direcció general de la
Memòria Democràtica de la Generalitat organitzen
pel 3 de febrer un acte d’homenatge a totes les perso-
nes del Penedès que van ser represaliades durant la
Guerra Civil espanyola o el franquisme. L’acte es fa-
rà a l’Auditori Municipal de Vilafranca i, com que la
capacitat és limitada, l’Institut d’Estudis Penede-
sencs ha demanat a tots els que vulguin assistir-hi que
ho confirmin trucant als telèfons 935 545 966 o 935
545 904, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça
direp.barcelona@gencat.cat. De tota manera, la Ge-
neralitat ja s’ha començat a posar en contacte amb al-
guns dels homenatjats o les seves famílies. / C.M.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Organitzen un acte d’homenatge als represaliats
de la Guerra Civil espanyola i el franquisme
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Lápiz


