Si el que busca és:
- Un espai de vida confortable, per
viure fora de casa però com a casa
- Un equip de professionals que
escolta i coneix a cada persona,
la seva biografia, característiques
personals, preferències, necessitats
i expectatives, per que vivint amb
nosaltres no deixin de fer allò que
els hi agrada i que forma part de la
seva personalitat
- Professionals sanitaris amb vocació
i experiència, especialitzats en
l’assistència a persones grans
- Un centre que busca la implicació
familiar i de l’entorn en el dia a dia
de la persona gran

Residència Les Franqueses

T’ajudem
amb els
que estimes

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 (Obra Social la Caixa)
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 gent gran
Tallers de memòria

Per a més informació truca al 902 014 110
o entra a www.mutuam.com
CENTRES GESTIONATS PEL GRUP MUTUAM
Mutuam La Creueta
Residència assistida
i centre de dia (Sabadell)

Tenim vocació, tenim
experiència, tenim recursos:
som professionals

Mutuam Girona
Hospital sociosanitari i hospital de dia
Mutuam Manresa
Residència assistida i centre de dia

Rubí (DGPS)
Residència assistida,
centre de dia i casal

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

Sant Cugat (DGPS)
Residència assistida,
centre de dia i casal

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

Jaume Nualart (DGPS)
Residència assistida,
centre de dia i casal
(Cornellà-Barcelona)

Mutuam Collserola
Centre residencial i de dia (Barcelona)
Apartaments per a gent gran (Barcelona)
Mutuam Güell
Hospital sociosanitari i hospital de dia (Barcelona)
Apartaments Güell
Apartaments per a gent gran (Barcelona)
Font Florida (DGPS)
Residència assistida i centre de dia (Barcelona)
Mercat del Guinardó (DGPS)
Residència assistida i centre de dia (Barcelona)

Serveis Centrals: Provença, 392 | 08025 Barcelona | 902 014 110 | www.mutuam.com

Residència Les Franqueses

Característiques residencials:

Serveis assistencials:

Serveis d'hostaleria:

La residència Les Franqueses és propietat de la
Fundació Privada de Les Franqueses del Vallès per
a la Gent Gran, i la gestiona el Grup Mutuam.

Residència Assistida · Centre de Dia

Recepció · Cuina pròpia · Dietes adaptades (texturitzades) · Servei de bugaderia · Etiquetatge de la roba ·
Servei de neteja

El Grup Mutuam és un conjunt d’entitats prestadores
de serveis sanitaris i socials a Catalunya, amb més de
mil empleats. Tenim com a capçalera una mutualitat
fundada l’any 1905 i estem al sector anomenat de
l’economia social.

Tipologia d’estades:

Servei mèdic · Infermeria diària · Atenció social · Atenció psicològica · Fisioteràpia i Rehabilitació · Teràpia
ocupacional · Teràpia cognitiva · Teràpia psicomotriu ·
Educació social i animació sociocultural · Control
nutricional i dietètic

La Residència és un nou concepte d’atenció, enfocat a
respectar les preferències de les persones i fomentar
el seu nivell d’autonomia, amb els serveis de suport
necessaris.

- Estades de Centre de dia

Tenim àmplia experiència en cuidar sense subjeccions
físiques; respectem la dignitat i la intimitat dels
nostres residents.
És un centre obert a les famílies. Les assessorem i
ajudem per facilitar el procés d’integració del familiar
al centre i decidir sobre la seva quotidianitat. Fem
grups de suport i cursos de formació per familiars.

És un centre amb places privades i places concertades
amb la Generalitat de Catalunya.

Altres serveis:
Recepció · Perruqueria · Podologia · Servei religiós ·
Servei òptic · Servei d’audiòfons

- Estades permanents en residència
- Estades temporals per descans familiar, convalescència o rehabilitació

Equipaments i espais comunitaris:
Edifici d'ús exclusiu amb habitacions individuals i dobles, exteriors, Iluminoses i àmplies · Totes disposen
de bany adaptat privat i sistema d'intercomunicació
directa amb els professionals del centre, així com
connexió individual per televisió · Sala de Rehabilitació,
sala de teràpia ocupacional, cafeteria automàtica,
jardí i hort · Calefacció i aire condicionat

Disposem d’una unitat especialitzada en Alzheimer
i altres demències i assistim a persones en el procés
de final de vida.

Respectem i fomentem
l’autonomia de
les persones

Vine a conèixer-nos:

Residència Les Franqueses
La Residència està situada al centre del municipi
i està molt ben comunicada tant en transport públic
com privat. A pocs minuts de l’estació de tren.

Compromís, responsabilitat
i implicació per la feina
ben feta. Perquè volem
estar amb tu sempre que
ens necessitis
Sant Josep, 29 | 08520 Les Franqueses del Vallès

Informa-te'n al 93 840 59 90
administracion.fran@mutuam.com

