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Grup Mutuam 
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Mutuam, entitat capçalera del Grup, és un conjunt d’entitats prestadores de 

serveis sanitaris i socials, i pertany al sector de l’economia social, des de l’any 

1905, any de la seva fundació. No reparteix cap benefici econòmic, sinó que els 

reinverteix. Darrera no hi ha inversors de cap mena, ni especuladors, ni entitats 

bancàries, sinó únicament persones que, dia a dia, treballen per un horitzó d’una 

millor assistència a malalts crònics i gent gran 
 



MUTUAM DEPENDÈNCIA 
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Centres residencials Apartaments per 
a gent gran 

184 apartaments de lloguer 
 

Alternativa residencial que permet continuar 
gaudint dels beneficis de viure a la pròpia 
llar amb la tranquil·litat i la seguretat de tenir 
tot un món de serveis domèstics i 
assistencials a l’abast, les 24 hores del dia. 
 

Privats i públics 

9 centres residencials 
 

Places d’atenció residencial  869 

§  360 places privades 

§  469 places públiques 

            Places sociosanitàries  40 

 
Recurs alternatiu a la llar per a persones que 
necessiten suport per realitzar les activitats 
bàsiques de la vida diària. 
 

Privades / Col·laboradores i concertades amb 
ICASS i concertades amb CatSalut 

Centres de dia 

19 centres de dia 
Places d’atenció diürna 393 

Recurs alternatiu a la llar, d’acolliment diürn. 
Privades / Col·laboradores i concertades 

 amb ICASS  

Atenció Residencial 



MUTUAM SANITAT: Atenció a la cronicitat i a la gent gran 
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Atenció primària 
i especialistes 

9 consultoris 
31.000 usuaris 

 
Servei concertat amb el Catsalut 

EAR (Equips d’Atenció 
Residencial) 

•  8 unitats assistencials BCN Ciutat   

•  2 unitats assistencials Vallès Oriental i Occidental 

•  3 unitats assistencials Baix Llobregat  
     
         Equips de suport sanitari en residències 

   Servei concertat amb el Catsalut Hospitals sociosanitaris 

2 centres propis 
270 places 

         Places sociosanitàries 240 

           Places d’atenció residencial 30 
      - Unitats de llarga estada 
      - Unitats de convalescència 
      - Unitats de cures pal·liatives 
      - Unitat de subaguts 
      - Unitat de curta estada hospitalària 

Places privades i col.laboradores amb ICASS i 
places concertades amb el Catsalut 

Unitat de cirurgia 
menor ambulatòria 

2 quiròfans i 2.114 inrtervencions/any 
Servei concertat amb el Catsalut 

PADES 

7 equips a BCN Ciutat 
Servei concertat amb el Catsalut 

Hospitals de dia 

2 centres propis 
44 places 

Servei concertat amb el Catsalut 

Unitat de valoració geriàtrica 
integral 

Servei concertat amb el Catsalut 

Servei finançat Obra social La Caixa 

Equip atenció psicosocial 
(EAPS) 





Descripció del projecte 

•  Objectius	  

v  Facilitar la interrelació de les persones grans que viuen soles 
amb persones grans que viuen en una residència.	  

v Apropar la vida del centre residencial a la ciutat	  
v Establir contacte amb entitats socials de la localitat	  
v Fomentar la implicació de l’equip professional, familiars i usuaris 

dels centres en un projecte solidari	  
v Sensibilitzar als residents en valors i solidaritat socials	  
v Donar suport a les persones grans que viuen a casa seva i 

passen per moments de soledat i dificultat. 
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Metodologia	  

v Demanar col·laboració per aconseguir productes pel cistell:	  
v Contacte amb proveïdors:	  

v  Del Grup Mutuam, a través del Departament de Màrqueting	  
v  Del propi centre, des de cada residència i CD participant	  

v Fomentar la participació dels usuaris, residents i professionals:	  
v Elaboració d’una manualitat creativa que formarà part del cistell	  

v Recerca de persones grans receptores del nostre cistell	  
v Establir contacte amb diferents entitats de gent gran de la localitat	  

v Organitzar des del centre, un acte lúdic festiu per fer el lliurament 
del cistell, adreçat a totes les persones i entitats implicades en el 
projecte	  
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Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Barcelona ciutat	  

Destinataris: Usuaris de pisos tutelats Can Travi	  
Acte de lliurament: entrega personalitzada i aperitiu de Nadal 	  

Destinataris: Usuaris de la parròquia del barri  

Acte de lliurament: entrega personalitzada i aperitiu de celebració 	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Acte de lliurament: Actuació de la Coral del centre i aperitiu de Nadal 	  

Destinataris: Gent gran de la parròquia de Sant Bartomeu, Sant Medir i Voluntaris 

d'AVISMON 

 	  

Barcelona ciutat	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Vallès Oriental i Occidental	  

Destinataris: gent gran de la Parròquia Sant Fèlix	  
Acte de lliurament: Quinto (bingo) de Nadal	  

Destinataris: Gent gran S.S. Ajuntament Franqueses i Canovelles 	  
Acte de lliurament: Acte festiu amb ball i berenar	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Vallés Oriental i Occidental	  

Destinataris: casal de gent gran	  
Acte de lliurament: lectura d'escrits realitzats pels residents i pica-pica	  

Destinataris: Associacions de veïns i usuaris del SAD	  
Acte de lliurament: Cantada de nadales a càrrec de la Coral del centre i pica-

pica	  

Bages	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Destinataris: usuaris de Casal per Gent Gran St. Esteve	  
Acte de lliurament: aperitiu de Nadal	  

Acte de lliurament: cantada de Nadales i aperitiu	  

Tarragona	  

Girona	  

Destinataris: Usuaris a través de S. Socials (Sarrià de Ter)  i Càrites 

(Girona)	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Destinataris: usuaris del Casal Sant Josep	  
Acte de lliurament: Actuació de la Coral del Casal Sant Josep	  

Destinataris: usuaris del Casal Torre Romeu	  
Acte de lliurament: cantada de la Coral del centre	  

CD Sabadell Centre	  

CD Torre Romeu	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Acte de lliurament: Cantada de la coral del centre	  

Acte de lliurament: Cantada de la coral del centre i lectura de poemes de 

Nadal	  

CD Badia del Vallès	  

CD Creu de Barberà	  

Destinataris: usuaris del Casal Badia del Vallès	  

Destinataris: usuaris del Casal Creu de Barberà	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  
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Destinataris: usuaris Casal Prosperitat i Serveis Socials	  
Acte de lliurament: Pica pica de Nadal	  

Destinataris: usuaris Casal Prosperitat i Serveis Socials	  
Acte de lliurament: Pica pica de Nadal	  

CD Enric Casanovas	  

CD Verdum	  



Centres participants: manualitat i actes de lliurament 	  

16	  

Destinataris: Usuaris Casal Nova Lloreda	  
Acte de lliurament: Pica pica de Nadal	  

CD Nova Lloreda	  



Entitats que han col·laborat en el projecte 	  
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Resultats del projecte 	  

•  Gràcies a la il·lusió i implicació d’usuaris, professionals i 
entitats es van poder repartir més de 280 cistells. 

 
•  La experiència es va valorar molt positivament per part de 

tots els participants, especialment per part de la gent gran 
que va poder formar part d’aquest acte solidari cap les 
persones grans del seu entorn. 
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•  Des del Grup Mutuam, agraïm a les 
persones i entitats que han fet 
possible aquest projecte 

•  No hi ha moment millor que aquest 
per ser feliç 
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Moltes gràcies!! 


