
 

 

 

 
Nota de premsa 

 
El Departament de Benestar Social i Família i 

l'Obra Social "la Caixa" inauguren a Girona l’ampliació 
de la Residència Els Roures i el nou Centre de Dia per a 

persones amb discapacitat intel·lectual 
 

 

 Els gironins compten a amb un nou Centre de Dia per a persones amb 

discapacitat intel·lectual que complementa La Residència Els Roures. 

Aquest equipament també s’ha remodelat modernitzant i adaptant les 

instal·lacions per a una millor atenció als usuaris.  

 

 La Residència Els Roures fou inaugurada per primera vegada l’any 1992 i 

amb aquesta remodelació i ampliació vol consolidar-se com a centre 

especialitzat de referència. Actualment atén 84 persones amb discapacitat 

intel·lectual, 72 que hi viuen i 12 que s’hi desplacen per fer activitats 

diürnes al Centre d’Atenció especialitzada (CAE). 

 

 Les reformes d’aquesta part del Consorci de Sant Gregori han estat 

finançades pel Departament de Benestar Social i Família i per l’Obra Social 

“la Caixa”. Els treballs, que  es van posar en marxa el setembre de 2010 i 

han finalitzat a finals del 2012, han suposat un cost total de 3.774.072 

euros.  

 

 

Girona, 8 de febrer del 2013.- Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya; 

Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família; Jaume Lanaspa, director general 

de la Fundació “la Caixa”, i Jordi Nicolau, director territorial de “la Caixa” a Catalunya, 

han inaugurat aquest matí la remodelació de La Residència Els Roures i el nou Centre 

de Dia Els Roures de Girona. També han assistit a l’acte Esther Planas, sotsdirectora 

general de la Fundació “la Caixa” i Anna Solés, gerent del Consorci Sant Gregori. 

     

La Residència els Roures   

 

Inaugurada per primera vegada l’any 1992, la residència Els Roures compta amb més 

de 1.600m² i ha estat remodelada de forma integral per a modernitzar i millorar la 

distribució dels espais existents, afavorint així el confort dels usuaris.  

 



 

 

 

Actualment atén un total de 72 persones amb discapacitat intel·lectual greu o molt greu 

amb necessitat de suport extern.  

 

Les 60 places amb què compta la residència s’han dividit en cinc unitats de 

convivència confeccionades per a 12 persones cadascuna, i que compten amb suport 

generalitzat per a atendre greus problemes de salut i de conducta.  

 

Totes les unitats de convivència tenen el mateix programa funcional, i estan 

projectades com a una llar familiar reduïda amb un màxim de 12 residents, amb un 

rebedor distribuïdor, una cuina-ofici, una sala d’estar-menjador, dormitoris, banys 

complerts i zones de neteja, roba neta i roba bruta. 

 

A banda d’aquestes 60 places, la residència compta amb una unitat diferenciada 

situada en un altre edifici del complex que compta amb 12 places més per a adults. 

 
 
El Centre de Dia Els Roures 

 

L’edifici de nova construcció compta amb 1.197m² i es desenvolupa en dues plantes 

on es desenvolupen les activitats estrictament diürnes i que compten amb una sala 

d’hidroteràpia, una aula de motricitat, una aula d’estimulació sensorial, una aula d’art 

teràpia, una sala per a cures personals i l’espai necessari per als educadors amb 

vestuaris i banys adaptats. 

 

Al centre de dia també s’hi ubica el Centre d’Atenció Especialitzada (CAE), que te 

capacitat per atendre a 12 usuaris, externs a la Residencia i que hi fan activitats 

diürnes.  

 

En total aquest equipament atén un total de 84 persones adultes amb discapacitat 

intel·lectual, els 72 usuaris que viuen a la residència i els 12 que s’hi desplacen per fer 

activitats.  

 

El Consorci Sant Gregori 

 

El Consorci Sant Gregori està constituït pel Departament de Benestar Social i Família, 

l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Privada Joan Riu. A banda de la residència i el 

centre de dia per a persones amb discapacitat intel•lectual Els Roures, el Consorci 

també gestiona l’escola d’educació especial Joan Riu, la residència infantil Joan Riu i 

un servei de valoració i orientació (CAD).  

 

L’objectiu principal del Consorci Sant Gregori és vetllar pel benestar dels seus usuaris, 

així com treballar per la millora contínua, tant de les metodologies emprades com de 

les seves instal·lacions. 



 

 

 

Per a més informació: 

 
Departament de Comunicació “la Caixa” a Girona 
Ester Hernández : 972 41 31 15 -  ester.hernandez@lacaixa.es 
 
Departament de Comunicació Obra Social Fundació “la Caixa” 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Oficina de Comunicació del Departament de Benestar Social i Família 
93 483 15 18 – oficinapremsa.benestar@gencat.cat 
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