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

‘‘

El rendiment de comptes és un deure de qualsevol entitat al servei de
la societat. És per això que publiquem anualment l’estat econòmic
i les principals activitats dutes a terme per la Fundació Mutuam
Conviure.
En les pàgines següents, s’analitzen els ingressos i despeses de la
Fundació i també les quatre línies més destacades d’actuació, totes
relacionades amb les persones grans i els malalts en situació de
fragilitat: formació continuada dels professionals sociosanitaris,
programes de recerca, programes de sensibilització i prevenció i,
finalment, programes d’ajudes a entitats externes amb finalitats
socials. Ha estat un conjunt d’actuacions reexides, que revaloritzen,
any rera any, el paper de la Fundació en l’àmbit sociosanitari.
Tot això ha estat possible pel bon criteri, experiència i coneixement
dels patrons de la Fundació, als quals voldria agrair des d’aquí la
seva dedicació.

’’

Prof. Dr. Miquel Vilardell
PRESIDENT DE FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE

La Fundació Mutuam Conviure, nascuda l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre que tradueix els principis del
Grup en compromís social.

ÒRGANS DE GOVERN I ASSESSORAMENT
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 persones expertes 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.

PATRONAT

COMISSIÓ TÈCNICA ASSESSORA

President
Miquel Vilardell Tarrés

President
Miquel Vilardell Tarrés

Vicepresident
Josep Arqués Surinyac

Secretària
Belén Sánchez Villellas

Secretari Patró
Josep Lluís Vilaseca Requena

Membres
Josep Arqués Surinyac
Josep Ballester Roselló
Francesc Brosa Linares
Jaume Padrós Selma
Antoni Salvà Casanovas
Antoni Trilla García

Patrons
Josep Ballester Roselló
Francesc Brosa Llinares
Magda Campins Martí
Joan Nubiola De Castellarnau
Jaume Padrós Selma
Ramon Pujol Farriols
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BALANÇ ECONÒMIC
La Fundació Privada Mutuam Conviure obté els seus recursos de la gestió del patrimoni propi i de les donacions. Tots
aquests recursos són destinats a la formació, la recerca i la sensibilització, per una banda, i a ajudes, subvencions
i donacions. per l’altra.

PASSIUS

ACTIUS
2017

2018

2017

2018

2017

IMMOBILITZAT

82,7%

PATRIMONI NET

88,6%

0,8%

1,7%
9,0%
0,7%

16,2%
0,3%
TOTAL
5.971.049,61

98,1%

98,6%

1,0%
0,9%

0,5%
0,9%

TOTAL
5.971.049,61

TOTAL

PRÈSTECS I PARTIDES
A COBRAR
TRESORERIA
ALTRES ACTIUS

TOTAL
5.812.007

PROCEDÈNCIA INGRESSOS

DONACIONS

16,4%
2017 15,6%
2018

TOTAL
INGRESSOS

PATRIMONI PROPI

82,7%
2017 79,7%
2018

2018

686.113 €

DÈBITS I PARTIDES
A PAGAR
ALTRES ACTIUS

5.812.007

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS

ALTRES

0,9%
2017 4,8%
2018

2017

INSTAL·LACIONS, MOBILIARI I
UTILLATGE

12.518,67€

MILLORES EN
EDIFICIS

56.456,02€
		

68.974,69€

TOTAL

684.685 €

DISTRIBUCIÓ DESPESES
2018
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2017

54,9%

55%

3,8%

5%

CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT
PATRIMONI

41,3%

40%

ALTRES

ACTIVITAT
FUNDACIONAL
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ACTIVITAT
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.

29a Edició de la Formació Mèdica 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, els
assistents disposen d’un espai virtual.
L’edició de 2018 es va desenvolupar entre el 13 de gener i el 5
de maig, amb una durada total de 20 hores distribuïdes en 5
sessions. Un total de 30 professionals van aconseguir el seu
diploma d’assistència, acreditat amb 2,6 crèdits pel Consell Català
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

13a Jornada Sociosanitària
La Jornada Sociosanitària es va celebrar el 14 de novembre
a l’Auditori del Col·legi de Metges de Barcelona sota el títol el
“Benestar i salut dels professionals sociosanitaris”. Va comptar
amb una ponència a càrrec d’un referent en l’àmbit sociosanitari i
una taula rodona amb intervencions de diversos professionals del
sector.
A més a més, s’hi van lliurar els Premis de Recerca en geriatria i
gerontologia clínica, que van assolir la seva 18a edició. Van assistirhi un total de 209 professionals.

2a Jornada Residencial
Centrada en “L’autonomia i la presa de decisions de les persones
grans”, la Jornada va celebrar-se el 23 d’octubre a l’Auditori del
Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona. Hi van intervenir una jurista
experta en bioètica i un advocat especialitzat en assessorament
d’entitats sanitàries i socials. En una taula de debat, diferents
professionals van abordar els conflictes ètics en l’àmbit assistencial.
Van assistir-hi un total de 192 persones.

Concessió de beques per a cursos professionals
La Fundació Mutuam Conviure va destinar el 2018 30.151 € a satisfer el 50% del cost de les matrícules dels cursos
i màsters de 25 professionals. En concret, les beques es van concedir a: 2 metges, 4 diplomats en infermeria, 5
psicòlogues, 2 fisioterapeutes, 1 terapeuta ocupacional, 1 treballador social, 4 gerocultors, 1 auxiliar de farmàcia i 5
professionals més, entre tècnics, caps de servei i administratius.
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PROGRAMES DE RECERCA I ESTIMULACIÓ PROFESSIONAL
18a edició Premis de recerca en geriatria i gerontologia clínica
Integra un premi a un projecte presentat per entitats del sector que treballin a Catalunya i un premi a un projecte
presentat per professionals que treballin en centres del Grup Mutuam, ambdós guardonats amb 6.000€. A l’edició
de 2018 s’hi van presentar 24 projectes, dels quals van resultar guanyadors:
‘Avaluació de la fragilitat i qualitat de vida a l’atenció primària. Unitat dels instruments IF-Fràgil-VIG i EuroQol-5D
en pacients ATDOM i correlació amb esdeveniments adversos’, presentat per la Unitat ATDOM de l’EAP Montnegre
i la Unitat ATDOM de l’EAP Les Corts-Pedralbes de Barcelona.
‘EM-Line! Memory, com a eina de rehabilitació cognitiva per a pacients que han patit un ictus’, presentat per l’equip
de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona i l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.
A més a més, es va lliurar un accèssit (dotat amb 3.000€) al projecte ‘Prevenció de les bronc aspiracions en l’adult
major’, presentat per l’equip de la Residència Vila-seca de Grup Mutuam.

1a edició Premis de Recerca d’Atenció a la Dependència
L’any 2018 el tribunal de selecció de premis de recerca va decidir
convocar-ne també uns en l’àmbit residencial amb l’objectiu de
promoure la innovació i la millora contínua en l’atenció a la dependència.
En aquesta primera edició va resultar guanyador el treball ‘Sala de vida.
Un camí en la visió i en la intervenció de la demència’, presentat per
professionals del Centre Residencial Mutuam La Creueta de Sabadell.

Convenis amb entitats dedicades a la recerca biomèdica
Durant l’any 2018, hem seguit col·laborant amb les següents entitats:
Fundació Clínic per a la recerca biomèdica, Institut de recerca Vall d’Hebron i Institut salut i envelliment.

Subvencions per a projectes de recerca interns
El Comitè de Recerca del Grup Mutuam va proposar tres projectes de professionals interns per tal que fossin
subvencionats per la Fundació Mutuam Conviure. Aquestes subvencions s’han atorgat a:
‘Potenciant sensacions, intervenció basada en l’estimulació multisensorial Snoezelen 24 h’, de la Residència Les
Franqueses
‘Impacte de l’acompliment dels objectius de control en pacients diabètics institucionalitzats’, de l’Equip d’Atenció
Residencial.
‘Satisfacció dels pacients sobre l’avaluació i control del dolor en un hospital sociosanitari’, de l’Hospital Sociosanitari
Mutuam Güell.

PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ
14a Jornada No Jubilis la memòria
En aquesta cita es troben les finals de la Champions Dòmino Mutuam i
el Dancing Country Mutuam, amb l’objectiu de conscienciar als sèniors
sobre la importància de la prevenció de la pèrdua de les capacitats
cognitives. La 14a edició va atraure 2.099 persones, 1.340 jugadors
de dòmino i 759 ballarins, procedents de Casals de l’Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social La Caixa, el Casal
de l’Avi Barça, el Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi de Metges de
Barcelona, el Col·legi Economistes, Clinicum, Vital Seguro, Mutual
Mèdica i els recursos residencials del Grup Mutuam. La jornada va
incloure els Trofeus Agustí Montal.

Tallers de memòria
Es van portar a terme 8 tallers de neuroestimulació de la memòria: 1 per a mutualistes del Servei Gent Gran, 1 per
al Col·legi de Metges de Barcelona, 3 en casals de l’Ajuntament de Barcelona i 1 en el CAPSBE Compte Borrell per
a persones amb diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu.

PROGRAMES D’AJUDES I SUBVENCIONS
Col·laborem amb entitats amb qui compartim finalitats socials, sobretot la d’assegurar que les necessitats de les
persones grans estiguin cobertes: Paliativos sin fronteras, Avismon, Càritas Diocesana i Fundació Paliaclínic.
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