La nostra identitat i valors
Hermanas Franciscanas Misioneras de la

Natividad de Nuestra Señora (Darderas)

Cuidant des de 1731...

Centro Asistencial
La Natividad de
Nuestra Señora
C/ Buigas 23, 08017 Barcelona
Tel.93.203.28.00 / Fax. 93.203.54.90

La nostra Identitat és:
“la caritat feta servei”
Els valors que se promouen als nostres
centres són:
Generositat
Senzillesa
Respecte
Paciència
Sensibilitat
Estimar, promoure i servir a la vida:
Germanes, treballadors i voluntaris ens unim en
un projecte comú.
La nostra filosofia de servei propicia i afavoreix
un clima humà en atenció a la persona, en la
relació amb la família i amb els professionals
del nostre centre.

www.franciscanasresidencias.org

Cuidant des de 1731...

centro.lanatividad@franciscanasnatividad.org
tsocial.nat@franciscanasnatividad.org

csscclanatividad

C/ Buigas 23, 08017 Barcelona

Tel.93.203.28.00

Qui sóm?
La Residència LA NATIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA és un centre privat sense ànim de
lucre on el nostre objectiu és oferir una atenció
integral a les persones, inspirada en l’esperit i
criteris propis del carisma de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de la Natividad de
Nuestra Señora que des del 1731 es dediquen
a tenir cura d’aquells que ho necessiten.
La nostra filosofa assistencial es consolida i es
desenvolupa mitjançant el Model d’atenció
integral centrada en la persona i la seva
família prioritzant la seva llibertat, dignitat,
intimitat i confort.

Què oferim?
Estades
Residencials:
indefinides
o
temporals
(recuperacions,
post-operatoris,
vacances…etc).

Serveis

Tipologia de Places:
 Residència Assistida
 Autònoms- Llar residencial
 Centre de Dia
 Menjador Social
Plazas públiques DGPS y privades

Serveis del Centre
 Atenció sanitària, social, psicològica i
espiritual.
 Foment de les capacitats cognitives i
de l’ autonomia funcional.
 Servei de Fisioteràpia.
 Capella i Servei Religiós.
 Tramitació d’ ajudes i llei de la
Dependència.
 Impuls i motivació de les relacions
socials i participació comunitària.

Així, l’atenció es porta a terme des de la
individualitat del tracte mitjançant el treball
interdisciplinari orientat a estimular y ajudar en
las necessitats de les persones en tots els àmbits:
físic, psíquic, social i espiritual respectant la seva
dignitat i els seus drets, afavorint les relacions
interpersonals i amb la comunitat. Fomentem la
seva participació i els seus cuidats per contribuir a
millorar la seva qualitat de vida.

 Oferta de activitats relacionades con
Amb les seves aficions. Entorns
enriquits.
 Concerts musicals amb la fundació
“Résonance”.
 Acompanyament psicològic a les
famílies.
 Servei de Bugaderia propi.

Des d’un marc de gestió humanitària oferim una
nova llar on el nostre objectiu és saber qui ha
estat la persona al passat, com ha viscut, conèixer
els seus principals valors, costums, gustos i
aficions. Treballar per a que les persones puguin
continuar prenent les seves pròpies decisions fins
on les seves capacitats els hi permetin i així
puguin mantenir el seu projecte de vida.

 Servei de Restauració propi.
El Centre Assistencial La Natividad de Ntra.
Sra. s’emplaça al barri de Sarrià, a pocs
metres de la Plaça Artós, junt a la Clínica
Corachán i a escassos minuts de grans
centres comercials.
Tenim una capacitat total per 116 residents.
Totes les habitacions són individuals,
exteriors amb wc propi i telèfon.

 Servei de Perruqueria i Podologia (de
caràcter opcional).
 Gran zona ajardinada i patis
 WIFI en la habitació i zones comuns
 Teràpia canina
 Voluntariat interno i extern

