
“La meva mare sempre ha sigut molt activa, l’encantava

viatjar, conèixer món i estar amb gent interessant… 

Per això ens angoixava el moment de portar-la a un 

centre. Al Centre Residencial SARquavitae Bonanova, 

manté els seus costums, els seus horaris i rep les visites 

de les amigues de sempre. Aquí, viu la seva vida tal com a 

ella li agrada viure-la”.

Tracte familiar i
serveis d’alt standing
SARquavitae ha apostat per la innovació 
i la renovació del paper dels centres residencials,
desterrant estereotips sobre les persones grans
i oferint espais de desenvolupament autònom i
serveis de suport. Com a centre pioner en 
l'atenció personalitzada i de qualitat,
Centre Residencial SARquavitae Bonanova
és la màxima representació del model d'excel·lèn-
cia dels centres residencials SARquavitae.

Habitacions
• Habitacions Suites i Gran Suites

• Habitacions Dobles Luxe i Individuals Luxe

• Llum natural

• Llits ergonòmics

• Televisió

• Escriptoris individuals

• Qualitat de Llenceria Superior

• Bany propi adaptat

Zones comunes
• Restaurant

• Cafeteria

• Gran terrassa enjardinada

• Solàrium

• Un menjador a cada planta

• Sales d'estar amb TV

• Gimnàs

• Sala d’activitats lúdiques i de teràpies

• Biblioteca

• Fil musical

• Zones especials per a visites

• Zona WiFi

Serveis addicionals
• Room Service

• Servei de restauració per a familiars i amics

• Servei de bugaderia i tintoreria en sec

• Excursions, activitats esportives i culturals

• Floristeria

• Ortopèdia i ajudes tècniques

• Premsa diària individualitzada

• Servei personal d’acompanyament

“Estic tranquil·la, sé que aquí li

ofereixen les millors teràpies i

que l’atenen els millors

professionals. És molt

satisfactori poder donar-li

el millor”.

Serveis
• Unitat especialitzada en convalescències
• Unitat especialitzada en rehabilitació
• Unitat especialitzada en respir familiar
• Unitat especialitzada en Alzheimer i altres demències
• Servei de nutrició
• Oxigenoteràpia i tractaments respiratoris 
• Fisioteràpia respiratòria
• Tractament intravenós (seroteràpia)
• Suport a activitats instrumentals i bàsiques
   de la vida diària
• Coordinació assistencial amb hospitals i atenció primària
   (consultes externes, farmàcia ...)
• Atenció a malalties cròniques avançades

Professionals al seu servei
• Metges
• Infermeres
• Auxiliars d'infermeria
• Treballadors socials
• Fisioterapeutes
• Terapeutes ocupacionals
• Psicòlegs
• Monitors de temps lliure
• Atenció al client
• Xef
• Nutricionistes
• Cambreres de planta

 

El millor equip 
sanitari especialitzat

Un model d’ex-
cel·lència, 
a la Bonanova
Centre Residencial SARquavitae Bonanova és 
un nou concepte d'atenció centrada en la 
persona i la seva qualitat de vida; enfocat a 
respectar i fomentar el nivell d'autonomia de les 
persones.

És també un centre obert a les famílies. No hi ha 
limits pels horaris de visita de manera 
que els familiars poden visitar als residents 
quan ho desitgin. Hi ha espais destinats per 
a la convivència i altres per a la intimitat amb 
els familiars.

Marina, 39 anys
Antoni, 53 anys



Informació i reserves:

93 253 49 40
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08017 Barcelona

A les instal·lacions de l’antiga 
Clínica Dexeus.

A prop de casa, millor 
que a casa
 

• Si vol viure amb totes les comoditats i la 
  tranquilitat que es mereix...
• Si cada cop és més difícil atendre’l com cal perquè
   pateix una demència...
• Si vols que el teu familiar disposi dels millors professionals
   i de la millor atenció especialitzada...
• Si després d’un ingrés hospitalari creus que li convé una 
   rehabilitació o convalescència...
• Si com a persona cuidadora necessita una mica d’ajuda 
   temporal per poder descansar...

Al Centre Residencial SARquavitae Bonanova
podem ajudar-lo.

Ningú l’estima com tu.
Ningú la cuida com nosaltres.

Centre Residencial SARquavitae Bonanova


