
CONTACTI AMB NOSALTRES

Si desitja més informació o assessorament 

personalitzat sobre els nostres serveis atendrem 

totes les seves consultes a:

Avis en Família

C/ Muntaner, 402, primer

08006 Barcelona

93 414 67 81

info@viaactiva.org

www.somvia.org

RESIDÈNCIA 
AVIS EN 
FAMÍLIA
UN ESPAI  ON  
SER PROTAGONISTA



A Avis en Família 

disposem d’un equip 

multidisciplinar jove, 

càlid, amable, amb idees 

i amb tota l’experiència  

i especialització. 

Treballem amb una 

metodologia centrada  

en l’atenció 

individualitzada  

a la persona.

Totalment adaptada, 

amb espais comuns 

del màxim confort. 

Habitacions individuals, 

dobles i triples.  

Estem al cor del  

barri de Sant Gervasi  

i molt ben comunicats 

amb l’accés al  

transport públic.

Garantir totes  

les necessitats 

d’assistència,  

per tal d’afavorir  

la recuperació  

i el manteniment  

del màxim grau 

d’autonomia  

personal i social. 

Disposem de places 

de residència privades, 

temporal i permanent  

i places col·laboradores 

amb la Generalitat  

de Catalunya.  

Un ampli ventall de 

serveis per oferir una 

estada com a casa,  

però amb la seguretat  

de disposar de les millors 

prestacions (ascensor, 

cuina pròpia, sala 

d’estar, atenció mèdica, 

infermeria, tallers de 

memòria, estimulació, 

fisioteràpia, etc.) 

ESPAIS TARIFES

ACTITUD SERVEIS

RESIDÈNCIA 
AVIS EN FAMÍLIA
UN ESPAI ON 

SER PROTAGONISTA

RESIDÈNCIA 
AVIS EN FAMÍLIA
DE PERSONA 

A PERSONA

EQUIP

La Residència Avis en Família és molt 

més que un servei residencial, és un 

espai de convivència que ofereix les 

seves instal·lacions en una acollidora 

primera planta de 340 m2, ubicada al 

carrer Muntaner de Barcelona, tot just 

al cor del barri de Sant Gervasi-Galvany.

La nostra actitud, sota el model d’atenció 

“I vostè què vol?” es fonamenta en la 

personalització, l’autonomia i la presa 

de decisions conjuntes. Un model on 

tothom pot viure tal com ha viscut 

sempre, sense que ningú deixi de fer 

allò que li agrada i que és part de la 

seva personalitat. 

La Residència Avis en Família ofereix 

un tracte de persona a persona, en 

petit format, amb vint places on tota 

la importància es troba en la cura del 

mínim detall.
Avis en Família compta amb uns 

serveis personalitzats, on la persona 

és la protagonista, que permeten 

gaudir del màxim confort i benestar 

en un entorn adaptat. Tot plegat amb 

la seguretat i la calidesa que ofereix 

disposar de la màxima confiança en 

un ambient íntim i familiar.

340 m2

familiar

persona

conjuntes
UN ESPAI DE 

CONVIVÈNCIA AMB 

SERVEI PERSONALITZAT

EN UN AMBIENT

OFEREIX UN 

TRACTE DE PERSONA A 

PERSONALITZACIÓ

AUTONOMIA  

I PRESA DE DECISIONS
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