
“Ara resulta que el cuidador que viu 
amb els pares marxa. És un pro-
blema, perquè la mare no pot estar 
sola ni un minut. El pare la renya 
constantment (no entén que està 
malalta), i ella està més ensopida 
cada dia. Jo ja no sé què puc fer!”

“Ahir el pare va caure. No s’ha fet 
res, però és la segona vegada en 15 
dies. Mira que li diem que ens avisi 
si es vol llevar… Però no ens fa cas. 
Va a la seva!”

“La tieta és molt gran. El neuròleg 
ens ha dit que hauríem de fer un 
pensament, que el deteriorament 
cognitiu necessita supervisió cons-
tant i estimulació. Ens ha recoma-
nat que li busquem una residència, 
però no sabem per on començar…”

Residència Mutuam Manresa 

T’ajudem 
amb els que
estimes

Productes i serveis amb segell Mutuam

MUTUAM Sanitat 

Atenció sanitària concertada

Centres sociosanitaris i Hospitals de dia

PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport

EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en residències

UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral

MUTUAM Residencial 

Apartaments per a gent gran

Residències assistides

Centres de dia

MUTUAM a Casa

Serveis d’atenció a domicili

Teleassistència

Centre de Vida Independent:  
ajudes tècniques i adaptacions de la llar

MUTUAM Assegurances

Servei Gent Gran: orientació i resposta social

Assegurança dental

Assegurança podològica

MUTUAM Activa

Viatges i excursions per a gent gran

Tallers de memòria

Jornada "No jubilis la teva memòria"

Centres gestionats per Mutuam

Mutuam Diagonal 
Residència assistida i centre de dia (Barcelona)
Collserola | Centre residencial i de dia (Barcelona)
Collserola | Apartaments per a gent gran (Barcelona)
Mutuam Güell 
Centre sociosanitari i hospital de dia (Barcelona)
Güell mutual | Apartaments per a gent gran (Barcelona)
Font Florida (ICASS)   
Residència assistida i centre de dia (Barcelona)

Mutuam Les Franqueses | Residència assistida  
i centre de dia (Les Franqueses del Vallès)

Mutuam Manresa | Residència assistida (Manresa)

Mutuam Girona | Centre sociosanitari i 
hospital de dia (Girona)

Vila-seca 
Residència assistida  
i centre de dia (Tarragona)

Mutuam La Creueta
Residència assistida  
i centre de dia (Sabadell)

Rubí (ICASS)
Residència assistida  
i centre de dia (Rubí)
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No estàs sol: som a prop  
teu per ajudar-te sempre que  

ens necessitis

Si t’identifiques amb alguna d’aquestes situacions, 
Mutuam et pot ajudar.

- Si el teu familiar té un nivell de dependència elevat i 
ja no pots continuar atenent-lo a casa...

- Si et cal fer un període de convalescència o rehabili-
tació després d’un ingrés hospitalari...

- Si necessites desconnectar i recarregar piles per 
poder continuar tenint cura del teu familiar...

- Si vols tenir la certesa que el teu familiar serà ben 
atès en la seva malaltia...

La residència Mutuam Manresa és un antic convent 
reformat, amb instal·lacions i equipaments moderns 
i diàfans. L’església de Sant Josep que conserva el 
centre ha estat motiu d’integració de la residència a la 
comunitat, en ser-ne cedit l’espai per a les celebraci-
ons de la festivitat de la divina Pastora.

Serveis residencials: 

Residència assistida per a gent gran · Llar residència  
La Sardana

Tipologia de places:

- Places privades de residència assistida per a gent  
gran: 39

-  Places concertades amb l’ICASS de Salut Mental: 50 

Els serveis assistencials ofereixen una atenció de 
qualitat basada en el respecte a la intimitat i la dignitat 
dels usuaris. En aquesta línia, els professionals que hi 
treballen destaquen per la seva preparació, vocació i 
humanitat.

Serveis assistencials:

Atenció mèdica diària · Infermeria diària · Atenció 
social · Atenció psicològica · Fisioteràpia i rehabilita-
ció · Teràpia ocupacional · Teràpia cognitiva · Teràpia 
psicomotriu · Educació social i animació sociocultural · 
Control nutricional i dietètic

Serveis d’hostaleria:

Cuina pròpia · Servei de bugaderia · Servei de repàs de 
la roba · Bugaderia · Servei de neteja

Altres serveis:

Perruqueria · Podologia · Servei religiós

A Mutuam Manresa  
el benestar dels que estimes,  

ja no depèn només de tu

Equipaments i espais comunitaris

Edifici d’ús exclusiu · Residència amb habitacions indivi-
duals i dobles, exteriors, lluminoses i àmplies. Totes  
disposen de bany assistit privat i sistema d’intercomuni-
cació directa amb els professionals del centre · Gimnàs i 
sala de rehabilitació · Sala de teràpia ocupacional · Control 
d’infermeria a cada planta · Despatxos professionals · 
Menjadors · Sales d’estar · Església · Cafeteria automàtica · 
Pati enjardinat · Calefacció · Aire condicionat a les  
zones comunes

Si et fas soci del Servei Gent Gran de Mutuam, tindràs 
un 5% de descompte.

L’equip de professionals de la  
Residència Mutuam Manresa  

treballem per millorar la qualitat  
de vida dels nostres usuaris  

i dels seus familiars

Clínic
Sant Josep C. dels Caputxins
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C. Era de l’Huguet

C. de Sant Benet

C. de St. Llorenç de Brindisi
C. Nou de Sta. Clara

Camí de la Cova
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