
Obri la porta a la 
professionalitat 
i a la confiança

Serveis d’ajuda 
en el domicili 

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
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Mutuam a casa: serveis d’ajuda en el domicili

Vingui a conèixer-nos:
c/ Provença, 392 
08025 Barcelona

Informació al 93 380 09 70 | www.mutuam.cat
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Sabem que el millor es viure a casa
Deixi´s ajudar, trobarem 

la millor solució 

Experiència, professionalitat, 
respecte a la intimitat i discreció

“Treballem tot el dia i no podem atendre 
a la mare com voldríem. Necessitem 
algú de confiança que estigui amb ella 
per tot el que pugui sorgir”

“Cada vegada em costa més fer les 
feines de casa però no m’agrada deixar 
entrar a gent desconeguda... se senten 
tantes coses!”

“Fins ara ajudava al meu home a 
rentar-se, però darrerament em costa 
molt moure’l, necessito ajuda”

“Els pares tenen visita de seguiment 
al metge i aquest cop no els podem 
acompanyar. No volem que vagin sols 
i ens agradaria que els acompanyés 
algú de confiança”

Quan ens fem grans o apareix una situació de dependèn-
cia, moltes de les tasques que al llarg de la vida hem por- 
tat a terme per tenir cura de la nostra llar i de nosaltres 
mateixos es poden convertir en un maldecap. Trobar un 
ajut domiciliari professional i de confiança és la clau per 
poder seguir vivint a casa nostra en les millors condicions 
i amb tot el confort. 

Com treballem?

El nostre departament d’orientació social valora cada cas 
i recomana la millor solució d’acord a les necessitats de 
la persona, de la família i de l’entorn. És la coordinadora 
qui proposa el treballador més adient, supervisa els ser- 
veis i manté contacte regular amb els usuaris i famílies.

Serveis d’atenció a la persona

 Suport a les activitats de la vida diària (higiene personal,  
 control de l’alimentació, mobilitzacions...), supervisió  
 de la medicació, vetlles i guàrdies nocturnes, acompa- 
 nyaments fora de la llar (gestions personals, visites   
 mèdiques...), suport a les persones cuidadores, ...

Serveis d’atenció a llar

 Neteja, manteniment i ordre de la llar, cura de la roba, ...  

Altres serveis

 Podologia, perruqueria, fisioteràpia, logopèdia, ... 

Perquè Mutuam a casa?
• Mutuam a casa és l’empresa de serveis d’ajuda en el 

domicili del Grup Mutuam, entitat amb més de cent 
anys d’experiència en la cura de la gent gran i/o 
dependent

• Treballem en el marc de l’economia social; el nostre    
objectiu no és el lucre sinó donar servei a la societat 
i generar oportunitats de feina

• Tots els nostres professionals passen un procés de                
selecció i valoració. Tenen titulació, experiència 
acreditada i reben formació continuada 

• Són professionals contractats per Mutuam a casa 
d’acord al conveni laboral vigent. Això ens permet  
donar resposta davant de qualsevol incidència          
(substitucions per baixes, vacances o no adequació)

• Supervisem tots els serveis 
• Tenim una assegurança de Responsabilitat Civil per 

cobrir incidents en el domicili
• Som una empresa acreditada per la Generalitat de 

Catalunya. Pot sol·licitar una subvenció pública 
d’acord als criteris de la Llei de la Dependència.

Els socis del Servei Gent Gran de Mutuam disposen d’un 
5% de descompte en els serveis de Mutuam a Casa, entre 
d’altres. No dubti en consultar-nos la resta d’avantatges.

Per a més informació, truqui al telèfon 93 380 09 70 


