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FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE
L’aposta per la millora contínua del sector

Al  llarg del 2017 la Fundació Mutuam Conviure ha seguit treballant 
per aconseguir els objectius fundacionals, centrats fonamentalment 
en la prevenció de l’envelliment patològic, les cures pal·liatives i el 
final de vida. Aquest treball s’ha fet  mitjançant ajuts a la docència 
i a la recerca i amb el reconeixement als professionals mitjançant 
beques, premis i jornades.

L’any 2017 vàrem celebrar els 25 anys de la Fundació. Hem volgut 
recordar el seu fundador, Agustí Montal, posant el seu nom als 
premis de la jornada “No jubilis la memòria” i continuant complint 
amb els seus objectius d’ajudar a aconseguir la millora de la vida 
de les persones en situació de fragilitat.    
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La Fundació Mutuam Conviure es regeix per un patronat, a qui correspon la representació, el govern i l’administració de 
l’entitat per a la consecució de les finalitats fundacionals. Dins de l’exercici d’aquestes funcions, l’actual patronat ha creat 
una Comissió Tècnica Assessora formada per experts de reconegut prestigi en  l’àmbit de la geriatria, que assessoren en 
la promoció d’iniciatives, actuacions i mesures que comportin una millora en l’atenció de la gent gran.

La Fundació Mutuam Conviure, nascuda l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre que tradueix els principis del Grup 
Mutuam en compromís social. Està subjecta a la normativa i al control de la Generalitat de Catalunya i té com a missió 
incentivar la feina ben feta en el món de l’assistència sociosanitària i social de les persones en situació de dependència que 
viuen al nostre país i millorar la informació, la qualitat de vida i la inserció en la societat de les persones grans.
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BALANÇ ECONÒMIC 

DISTRIBUCIÓ DESPESES DISTRIBUCIÓ INVERSIONS

TOTAL
5.812.007€                                     

5%
40%

55%

TOTAL
5.729.747€

TOTAL
5.812.007€                                   

TOTAL
5.729.747€

IMMOBILITZAT

PRESTECS I PARTIDES  
A COBRAR

TRESORERIA

ALTRES ACTIUS

PATRIMONI 
NET

DÈBITS I 
PARTIDES A 
PAGAR

PASSIU 
CORRENT

 INGRESSOS

2017

684.685 €

2016
631.146 €

ACTIUS PASSIUS

La Fundació Mutuam Conviure parteix de la gestió d’un patrimoni cedit per les persones físiques o jurídiques que la van 
constituir, en aquest cas, Mutuam. Els ingressos que proporciona aquesta gestió, més les donacions que fan Mutuam 
i altres, esdevenen les principals fonts de finançament. Tots els recursos del què disposa els dedica a la formació, la 
recerca; la sensibilització, per una banda, i a ajudes, subvencions i donacions, per una altra.

ACTIVITAT 
FUNDACIONAL

CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT 
PATRIMONI

ALTRES

INSTAL·LACIONS..........................8.464€

OBRES D’IMMOBLES...............639.522€

TOTAL..............................

  
647.986€

2017 2017

2017

2016 2016

2016

97,4%98,6%

1%0,5%

1,7%0,9%

88,6% 84%

1,7%
9% 15%

0,7% 1%

Les inversions en obres d’immobles de la 
Fundació han permès crear noves places 
assistencials al Centre Assistencial Mutuam 
La Creueta i remodelar una planta del HSS 
Mutuam Girona.

37,6%
5,1%

57,3%
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La Fundació es planteja com a objectius fomentar la filosofia de treball com a camí de millora contínua, promoure accions 
de motivació als professionals i fer que les persones de més edat gaudeixin d’uns serveis assistencials, sanitaris i socials de 
qualitat.

La Fundació treballa anualment sobre quatre línies d’actuació:

FORMACIÓ CONTINUADA DELS PROFESSIONALS

La Formació Continuada permet una actualització constant dels coneixements científics i acadèmics, tant 
a nivell teòric com pràctic, dels professionals de les diferents disciplines mèdiques, per tal d’aconseguir un 
millor desenvolupament de la seva activitat diària i la qualitat assistencial que ofereixen.

28è Curs de Formació Continuada en Gerontologia 
Clínica i Cures Pal·liatives
Amb l’ànim de contribuir a difondre pràctiques i models 
d’excel·lència tant en l’àmbit sociosanitari com en el comunitari, 
aquest curs és obert a tots els professionals i metges del 
sector assistencial. S’imparteix mitjançant classes presencials 
amb exposicions de temes combinades amb presentacions i 
discussions de casos clínics. A més a més, els assistents disposen 
d’un espai virtual que afavoreix la interactivitat i l’accés a 
documentació complementària. Les diferents sessions d’aquesta 
edició van celebrar-se entre el 21 de gener i el 20 de maig de 
2017, amb una durada total de 20 hores distribuïdes en 5 matinals 
de dissabte a càrrec de professionals del sector sociosanitari. 
Un total de 40 professionals van aconseguir el seu diploma 
d’assistència acreditat amb 2,5 crèdits pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

12a Jornada Sociosanitària
Centrada en el “Sofriment físic i psíquic en la gent 
gran”, va tenir lloc a l’Auditori del Col·legi de Metges de 
Barcelona el 15 de novembre. Va comptar amb dues 
ponències principals a càrrec de dos referents en l’àmbit 
sanitari i una taula rodona amb intervencions de diversos 
professionals per aconseguir un enfocament transversal. 
A més a més, s’hi van lliurar els Premis de Recerca 2017 
de l’entitat. Van assistir-hi un total de 250 professionals, 
majoritàriament diplomats en infermeria, metges i 
equips tècnics. 

Concessió de beques per a cursos professionals
El 2017 la Fundació va destinar 25.000 € a satisfer el 50% del cost de les matrícules dels cursos i màsters als 
quals van optar els professionals que ho van sol·licitar. Es van concedir un total de 18 beques (el doble que 
el 2016) a: 8 diplomats d’infermeria,  2 psicòlogues, 1 fisioterapeuta, 1 auxiliar d’infermeria, 1 gerocultor, 1 
terapeuta ocupacional, 1 metgessa i 3 directors o caps de servei.

http://www.mutuamblog.com/atencio-sanitaria/el-lliurament-de-diplomes-clou-el-28e-curs-de-formacio-medica-continuada-en-gerontologia-clinica-i-cures-palliatives/
http://www.mutuamblog.com/som-mutuam/jss17/
http://www.mutuamblog.com/som-mutuam/la-fundacio-mutuam-conviure-25-anys-impulsant-lexcellencia-en-latencio-sociosanitaria/
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PROGRAMES DE RECERCA  
I ESTIMULACIÓ PROFESSIONAL

13a Jornada No Jubilis la memòria 
En aquesta gran trobada es resolen dos campionats 
per a gent gran de Barcelona: la Champions Dòmino 
Mutuam i el Dancing Country Mutuam. La 13a edició 
va atraure un total de 2.143 sèniors, 1.314 jugadors 
de dòmino i 829 ballarins de Country i ball en línia, 
procedents de diferents casals de Barcelona. La 
jornada va incloure un emotiu homenatge a Agustí 
Montal, expresident de Grup Mutuam, creador de la 
seva Fundació i impulsor del campionat de dòmino. 

Tallers de memòria
S’han fet un total de 8 tallers de neuroesti-mulació de la memòria: 
1 per a mutualistes del Servei Gent Gran, 1 per al Col·legi de Farmacèutics, 3 en casals de l’Ajuntament de 
Barcelona, 3 en CAPS de la Corporació Sanitària CAPSBE per a persones amb diagnòstic de deteriorament 
cognitiu lleu.

PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ

Col·laborem amb entitats amb qui compartim finalitats socials, sobretot la d’assegurar que les necessitats 
de les persones grans estiguin cobertes: Fundació Vall d’Hebron per la Recerca, Paliativos sin Fronteras, 
Intermon Oxfam, Avismon, Fundació Paliaclinic, Fundació Salut i Envelliment , Càritas Diocesana. 

PROGRAMES D’AJUDES I SUBVENCIONS 
A ENTITATS AMB FINALITAT SOCIAL

Premis de Recerca en Geriatria i gerontologia clínica
A la 17a edició Premis de Recerca en Geriatria i gerontologia clínica. 
Es van presentar un total de 24 projectes, dels quals han estat 
guardonats amb 6.000€:

‘Atenció Geriàtrica Integral en un Servei d’Urgències Hospitalari. 
Repercussió sobre la salut dels pacients i la gestió de fluxos 
després de la implantació a Urgències i la Unitat d’Estada Curta’, 
presentat per l’equip de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau.
Prevalença de malaltia tromboembòlica venosa en malalts 
oncològics en situació de final de vida, atesos per equips 
d’atenció domiciliària PADES de Mutuam’, presentat per l’equip 
del PADES Sants de Mutuam.

Subvencions per a projectes d’investigació interns
El Comitè de Recerca del Grup Mutuam ha proposat el 2017 tres projectes de professionals interns per tal que 
fossin subvencionats per la Fundació:
a. ‘Espiritualitat i qualitat de vida en pacients terminals’, dels Equips EAP Dreta de L’Eixample - PADES 
MUTUAM.
b. ‘Pla de millora de la qualitat en la prevenció d’errors de medicació’, dels Equips de l’Hospital sociosanitari 
Mutuam Güell’.
c. Aspectes Psicofisiològics de la Teràpia Assistida amb Gossos’, dels Equips de la Residència Vila-Seca.

Es va lliurar un accèssit (dotat amb 3.000 €) al projecte ‘La multimorbiditat en pacients crònics aguditzats: 
patrons existents i la seva relació amb la prescripció potencialment inadequada’, presentat per investigadors 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, el Parc Sanitari Salut Mar i el Consorci Hospitalari de Vic.

Convenis amb entitats dedicades a la recerca biomèdica
Durant el 2017, hem seguit col·laborant amb les entitats següents: Fundació Clínic per a la recerca biomèdica, 
Institut de recerca Vall d’Hebron i Institut salut i envelliment.

http://www.mutuamblog.com/som-mutuam/la-17a-edicio-dels-premis-de-recerca-ja-te-els-projectes-guanyadors/
http://www.mutuamblog.com/gent-gran-i-dependencia/country-i-domino-la-formula-de-lexit-de-no-jubilis-la-memoria/

