
Cuidem enfortint 
l’autonomia
Llar Residència de 

Salut Mental La Sardana

Serveis del Grup Mutuam

MUTUAM Sanitat

Hospitals 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

EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial

MUTUAM Residencial 

Apartaments per a gent gran

Residències assistides

Centres de dia

MUTUAM a Casa

Serveis d’atenció a domicili

MUTUAM Assegurances

Servei Gent Gran: orientació i resposta social

Assegurança dental

Assegurança podològica

MUTUAM Activa

Viatges i excursions per a sèniors

Tallers de memòria

Informació al 93 380 09 70  |  informacio@mutuam.com

.comwww. .catwww.

Llar Residència Mutuam La Sardana 

Vingui a conèixer-nos:
c/ Era de l’Huguet, 8
08240 Manresa 

Informació al 93 873 24 12 | manresa@mutuam.com
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Deixa’ns ajudar-te 
i cuidar del teu familiar

“La mare sempre ha cuidat a la meva 
germana que te una malaltia mental. 
Ara operen la mare i necessitem 
ajuda temporal”

“Soc la cuidadora principal del meu 
germà i m’estic fent gran. Abans de 
que em passi alguna cosa, vull estar 
tranquil·la de que ell estarà en el 
millor lloc per viure i on el cuidaran”

“El meu fill ha estat ingressat en 
un hospital de dia de salut mental i 
aviat li donaran l’alta. Penso que ara 
és un bon moment per que vagi a 
viure a una llar on pugui integrar-se 
i guanyar en autonomia”

La Llar Residència Mutuam La Sardana és un servei re- 
sidencial obert i tutelat, que acompanya i dona suport 
a persones dins l’àmbit de la salut mental.

Va iniciar la seva activitat l’any 1999, i forma part del 
Grup Mutuam, mutualitat catalana amb més de 100 
anys d’història, pionera en l’atenció sanitària i social de 
les persones.

Ubicat en un entorn comunitari de la ciutat de Manresa, 
te una capacitat residencial de 60 places; 50 d’elles con- 
certades amb la Generalitat i 10 places de gestió privada.

El servei de llar residència pot tenir caràcter temporal 
o permanent.

Com treballem
El nostre objectiu és acompanyar a les persones usuàries 
per aconseguir la seva integració comunitària i normalit- 
zació, per això treballem per millorar la seva autonomia 
i autoestima personal i social. 

Objectius a nivell individual: treballar per millorar 
l’autonomia; desenvolupar les habilitats socials, 
relacionals i comunicatives, tant en la comunitat de 
la llar com en la societat en general; guanyar en ca- 
pacitat de gestió econòmica i en la presa de decisions; 
prendre consciència, si és possible, de la seva malaltia; 
adquirir hàbits bàsics de vida personal i vida diària 
(cura de la roba, presa de medicació, cura de la llar 
comunitària, gestió del lleure, ...)

Objectius a nivell comunitari: integració en la societat 
i manteniment dels vincles amb la família

Vivim en un ambient familiar on promovem la partici-
pació activa i la implicació dels usuaris en les rutines 
domèstiques i en les de ordre i organització del centre.

El nostre equip
El centre disposa d’un equip de professionals multidis-
ciplinari format per la Directora, Metge, Psiquiatra, Psi- 
còloga, Infermera, Treballadora Social i 12 educadors. 

Tots ells garanteixen l’assistència i supervisió les 24h 
del dia. 

Treballem coordinats amb els recursos de la xarxa de 
salut mental de Catalunya.

Altres serveis

- Hosteleria: tenim cuina pròpia, servei de bugaderia 
i servei de neteja.

- Cura personal: perruqueria i podologia.


