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ÒRGANS DE GOVERN
I DE GESTIÓ
El Grup Mutuam està integrat per un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya. Té
com a capçalera a Mutuam MPS, una mutualitat, i pertany al sector de l’economia social. Aquesta mutualitat té
l’Assemblea General com a òrgan suprem de l’expressió de la voluntat social dels seus mutualistes. L’Assemblea
General es convoca anualment per examinar i aprovar la gestió, a partir de la presentació que els òrgans de govern
fan de la memòria, el balanç i l’estat de comptes de la mutualitat. La seva altra funció principal és la d’elegir, nomenar i
revocar els membres de la resta d’òrgans de govern de l’entitat: la Junta de Govern i la Comissió de Control i Auditoria.

Assemblea

Defensor del Mutualista

Elegeix, nomena i revoca els membres de la Junta de
Govern i de la Comissió de Control i Auditoria. S’encarrega
de l’examen i aprovació de la gestió mitjançant la
presentació de la memòria, el balanç i l’estat de comptes
de la mutualitat.

Un expert independent de reconegut prestigi, nomenat
per l’Assemblea a proposta de la Junta de Govern de la
mutualitat, a qui els mutualistes poden voluntàriament
adreçar les seves reclamacions en relació als serveis
prestats per la mutualitat. La seva missió és la recepció
i resolució dels casos que es presentin, aplicant el
Reglament del Defensor del Mutualista d’acord amb la
legislació vigent.

Comissió de Control i Auditoria
S’encarrega de la verificació i emissió de l’informe sobre
el funcionament econòmic i financer de la mutualitat i
està composada per tres associats que no formin part de
la Junta de Govern, elegits per l’Assemblea.
Vocals
Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente
Isabel Carnicer Gómez
Josep Garcia Areny

Junta de Govern

Defensor del Mutualista
Josep Lluís Vilaseca Guasch

Comitè de Direcció
Liderat pel director general i integrat pels directors
corporatius i de les diferents línies d’activitat de la
mutualitat, treballa pel bon funcionament i compliment
del règim econòmic i administratiu de l’entitat i per assolir
l’optimització dels resultats.

Estableix i executa la política previsora, financera i
social de la mutualitat. Nomena el director general, que
administra i gestiona d’acord amb les facultats que li són
delegades.

Direcció General
Francesc Brosa Llinares

President
Josep Arqués Surinyac
Vicepresident primer
Joan Nubiola de Castellarnau
Vicepresidenta segona
Aurora Sanz Manrique
Secretari
Josep Lluís Vilaseca Requena
Vocals
M. Àngels Barbarà Fondevila
Salvador Maluquer Trepat
Ramon Massaguer Meléndez
Teodoro Prat Torrens
Ignasi Torrent Portabella

Direcció Finances i Serveis Corporatius
Conxita Fusté Perulero
Direcció Recursos Humans		
Àngel Almansa Barra
Direcció Màrqueting i Comercial		
Marian Pérez Martínez
Direcció Àrea Sanitària
Josep Ballester Roselló
Direcció Àrea Residencial			
Anton Molas Porqueras
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ENTITATS
DEL GRUP
Entitat

Activitat

Participació

MUTUAM M.P.S

Capçalera del Grup

Activitats connexes de previsió social i
activitats assistencials sanitàries i socials

RESIDÈNCIES
AIDAR, S.L.U.

100%

Atenció a la dependència
i a malalts crònics

MUTUAL GESTIÓN
INTEGRAL S.L.U.

100%

Atenció a la dependència
i a malalts crònics

QÜIDAM, S.L.U.

100%

Atenció domiciliària

UTE VILA-SECA

100%

Societat patrimonial

FUNDACIÓ
PRIVADA MUTUAM
CONVIURE

Fundació privada del Grup

Formació, recerca, sensibilització, prevenció
i atenció integral a persones grans

ORGANIGRAMA DEL GRUP
ASSEMBLEA
MUTUALISTES
JUNTA DE GOVERN
PRESIDÈNCIA
Josep Arqués
DIRECCIÓ GENERAL
Francesc Brosa

Direcció Àrea
Sanitària
Josep Ballester

•
•
•
•
•
•

HSS i HD Mutuam Güell
HSS i HD Mutuam Girona
PADES
EAR
EAPS
UVGI

Direcció Àrea
Residencial
Anton Molas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcció de Finances
i Serveis Corporatius
Conxita Fusté

Direcció de Marketing i
Comercial
Marian Pérez

Residència Jaume Nualart
Residència Mercat del Guinardó
Residència Molí-Via Favència
Residència Vila-seca
Residència i CD Font Florida
Residència i CD Sant Cugat
Residència i CD Rubí
Residència i CD Les Franqueses
Centre Residencial i CD Mutuam Collserola
Centre Assistencial i CD Mutuam La Creueta
Centre Residencial i CD Mutuam Manresa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcció de
Recursos Humans
Àngel Almansa

CD Enric Casanova
CD Verdum
CD Nova Lloreda
CD La Creu de Barberà
CD Sabadell Centre
CD Torre Romeu
CD Onyar
Apartaments Mion
Habitatges tutelats i CD Espanya Industrial
Apartaments Güell
Apartaments Agustí Montal Mutuam Collserola

Glossari
PADES: Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport
EAR: Equip d’Atenció Residencial
EAPS: Equip d’Atenció Psicosocial
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UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
HSS: Hospital Sociosanitari

HD: Hospital de dia
CD: Centre de dia
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PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

Tracem un camí de compromís amb les persones
El Grup Mutuam va seguir desenvolupant la seva activitat durant el 2018 basant-se en el Pla estratègic 2017-2020, que
marca la missió, la visió i les línies estratègiques que guien l’actuació de l’entitat i la relació amb el seus grups d’interès.

Missió
Som una entitat sense afany de lucre, socialment responsable i vinculada al país.
La nostra missió és oferir serveis sanitaris i socials a persones, majoritàriament gent gran, que
pateixen malalties cròniques o es troben en situació de dependència, alhora que donem suport a
les seves famílies.
Treballem, amb qualitat i eficiència, tant per al sector públic com per al privat.

Visió
Volem ser un referent de qualitat i eficiència en el sector sociosanitari i d’atenció a la dependència
a Catalunya, fomentant la innovació, la recerca i el compromís de totes les persones de Mutuam
amb els valors de l’entitat.

Valors
Professionalitat, respecte i treball en equip

Oferir un tracte professional (expert), humà i empàtic a les persones, respectant-ne els drets
individuals i col·lectius, l’autonomia i la diversitat.
Creixement personal i professional dels treballadors

Potenciar les capacitats dels professionals des de tots els àmbits de l’organització, oferint
formació continuada i transversal.
Gestió responsable

Vetllar per una gestió basada en la transparència i eficient dels recursos, que tingui en compte
els aspectes ètics de les notres decisions i que es comprometi amb la responsabilitat social
corporativa.
Servei de qualitat i seguretat de les persones ateses

Actuar amb la màxima qualitat assistencial en tot el procés d’atenció a la persona, oferint-li
aquelles prestacions més adequades, identificant-ne els potencials riscos associats i prevenint
els possibles esdeveniments adversos.
Millora contínua i innovació

Ser adaptable i flexible davant dels canvis interns i de l’entorn de manera continuada. Generar
coneixement en l’àmbit de la salut.

Eixos estratègics

CONSOLIDAR LA
TRANSFORMACIÓ DE
L’ENTITAT

IMPULSAR L’EFICIÈNCIA
ORGANITZATIVA I
FINANCERA

POTENCIAR L’ENTITAT
EN EL SECTOR DE
L’ECONOMIA SOCIAL

REFORÇAR LA
COMUNICACIÓ
INTEGRAL

ENFORTIR LA
POLÍTICA
DE QUALITAT
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PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

Tracem un camí de compromís amb les persones
Llei de transparència
El Grup Mutuam gestiona amb transparència i eficiència els recursos públics i privats. Els seus estats comptables
són auditats anualment i es garanteix el compliment normatiu Compliance. L’entitat està registrada al fitxer de grups
d’interès de l’administració. A més, disposa de mecanismes de control addicionals:
Una política de seguretat específica per a la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació
a pacients, etc.)
Mesures adequades per garantir el compliment de la Llei Orgànica de protecció de dades (LOPD)
Un Comitè d’ètica
Un Comitè de qualitat

Portal de transparència del Grup Mutuam
Dins la nostra web, aquest portal vol ser una finestra del Grup Mutuam cap a la societat. Un espai des d’on explicar
qui som, on qualsevol persona pugui consultar les dades relatives a la nostra activitat i funcionament d’acord amb el
nostre compromís amb la transparència i el bon govern. Hi trobareu informació actualitzada i en un format de fàcil
comprensió sobre el funcionament i organització del nostre Grup.

Estatuts

Òrgans de
Govern

Organigrama
Societari

Informes
financers

Memòria
anual

Grups d’interès
Els grups d’interès del Grup Mutuam són tots aquells col·lectius amb els quals interactua l’entitat i sobre els quals
impacta en l’exercici de la seva activitat diària. La relació mantinguda amb tots ells es fluïda, amb la finalitat d’identificarne les expectatives, analitzar-ne la satisfacció respecte al servei rebut i adaptar-lo a les seves opinions, valoracions
i suggeriments de millora. El Grup Mutuam manté, mitjançant diferents canals de comunicació, un diàleg constant
amb els seus principals grups d’interès, que a continuació es detallen:

ÒRGANS DE GOVERN

PRESCRIPTORS

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL

PERSONES ATESES I FAMÍLIES

TREBALLADORS

SOCIETAT

VOLUNTARIAT

PATRONALS I SINDICATS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PROVEÏDORS EXTERNS
ALTRES
ENTITATS
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PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

Tracem un camí de compromís amb les persones
Model de gestió
La política de qualitat fixa les directrius fonamentals per oferir un servei i una Atenció Centrada en la Persona, segura
i de qualitat adaptada al projecte de vida de les persones ateses que potenciï les seves capacitats, respectant-ne la
dignitat, els drets, les expectatives i necessitats. Tot això, vetllant sempre per la sostenibilitat i pel compliment dels
requeriments legals i normatius.
Directrius fonamentals per garantir la qualitat dels nostres serveis:

1 Prestar una

2 Potenciar el desenvolupament

3 Respectar la dignitat i

4 Assegurar la

5 Promoure una presa de decisions

6 Proporcionar l’entorn

Atenció Integral
i Interdisciplinària.

personal, tenint en compte les
relacions interpersonals, la inclusió
social i el benestar emocional, físic i
amb l’entorn.

intimitat i la
confidencialitat de la
persona atesa.

que tingui en compte la participació
i capacitat d’autodeterminació de
la persona.

7 Conèixer les necessitats i expectatives dels nostres grups

d’interès per tal d’assolir el més alt nivell de satisfacció d’aquests,
principalment dels nostres clients, tant d’usuaris i les seves famílies
com d’entitats finançadores.

l’autonomia de la persona
en l’atenció, d’acord amb les
seves capacitats, necessitats
i desitjos.

i l’atenció sanitària per
garantir la seguretat de qui
atenem.

8 Garantir la gestió eficient i

sostenible en totes les línies
de servei del Grup.

La política de qualitat proporciona un marc de referència per definir els objectius de la qualitat, que es mesuren
mitjançant indicadors als quals s’assigna, sempre que és possible, uns estàndards.
La Direcció fomenta la millora contínua i revisa anualment la política i els objectius de qualitat per tal de garantir-ne
l’adequació. Així mateix, periòdicament avalua el grau d’assoliment dels objectius.

Assoliment d’objectius
CORPORATIUS

86,2%

ÀREA RESIDENCIAL

77,3%

CATSALUT

85%

ÀREA SANITÀRIA

85%
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BALANÇ
ECONÒMIC
La informació econòmica del Grup Mutuam està recollida en els comptes anuals consolidats, que han estat auditats
per KRESTON IBERAUDIT MRM, S.L.P. Es pot consultar de forma més detallada en el nostre Portal de transparència a
www.mutuam.cat.

BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT
ACTIUS

PASSIUS
2017

2018

2018

2017

2017

IMMOBILITZAT

74,3%

73,9%

17,9%

15,1%

6,9%
0,9%

9,9%
0,9%

TOTAL
46.765.907€

TOTAL
48.629.213€

PATRIMONI NET

72,2%

67,9%

PRÈSTECS I PARTIDES
A COBRAR

25,4%

29,7%

DÈBITS I PARTIDES
A PAGAR

TRESORERIA
ALTRES ACTIUS

2,4%

2,4%

ALTRES PASSIUS

TOTAL
46.765.907€

TOTAL
48.629.213€

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES

Ingressos*
TOTAL

2,7% NETEJA

2018
51.560.636 €

3,3% SUBMINISTRAMENTS
3,6% MANTENIMENT

2017
48.893.208 €

4,3% AMORTITZACIONS
8,5% RESTAURACIÓ

Inversions*
TOTAL

10,6% ALTRES DESPESES
67% PERSONAL

2018
1.297.559 €

Mitjana de pagament a proveïdors

*No inclou la Fundació
Mutuam Conviure

51,2 dies

INVERSIONS
DISTRIBUCIÓ INVERSIONS
Edificis i construccions

107.184

Inversions en curs

114.536

Aplicacions informàtiques

53.860

Equips procés de la informació

80.204

Instal·lacions, mobiliari i utillatge

Subtotal
Inversions en rènting tecnològic

TOTAL

10

€

702.010
1.057.794
239.766

1.297.559
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SISTEMES D’INFORMACIÓ

Sempre connectats

Partint de la pluralitat de centres, grups operatius, departaments, etc. que conformen el Grup Mutuam, i de la
diversitat de les seves necessitats, la tasca del Departament de Sistemes d’Informació es basa en donar un servei
personalitzat a cada col·lectiu, mitjançant propostes tecnològiques adequades, per tal de facilitar-los la seva feina.
Això ho fa treballant al voltant de cinc àrees, que són: comunicacions, aplicacions, sistemes, telefonia IP i projectes.

Evolució d’usuaris de solucions tecnològiques respecte al total de professionals del grup

Bústies correu

Nombre d’usuaris
Usuaris

% Creixement

Usuaris

% creixement

2017

979

11,5%

2017

730

7,35%

2018

1120

14,4%

2018

814

11,51%

Velocitat de connexió als centres

Evolució en equipaments
2018

2017

11,76%
Fixes

+0,5%
Fixes

2018
21,14 %
Mòbils

2017
+ 15,7 %
Mòbils

29 dels 31 centres de
Grup Mutuam tenen
línies d’alta velocitat.
S’espera que l’any
2019 el 100% dels
centres tinguin la
velocitat màxima.

94%

Alta velocitat
Fibra òptica

FETS MÉS DESTACATS DE 2018

Desenvolupament infraestructura
híbrida
· Centre de dades principal físic: canvi
servidors i cabines de discos per
millorar rendiment i capacitat.

Desenvolupament de Business
Intelligence (BI) per tractament i
explotació de dades de PADES i EAR.

· Centre de dades secundari: migrat al
núvol de Microsoft

Desenvolupament nova aplicació
assistencial per a Residències i
Hospitals Sociosanitaris.

Visualització de l’entorn de servidors
(Hypper-v) per facilitar l’administració
de sistemes informàtics.

Implementació d’una nova eina de
còpies de seguretat que augmenta la
rapidesa i efectivitat de resposta.

Externalització de la gestió
d’incidències de 1r nivell.
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CANALS DE COMUNICACIÓ

CANALS DE COMUNICACIÓ

Dialogant amb els nostres públics

Dialogant amb els nostres públics

La comunicació amb els usuaris, les famílies, els professionals dels sectors amb els quals treballem i el nostre propi
personal forma part de l’activitat diària del grup. La diversitat de públics als quals ens adrecem ha motivat la creació
d’un ampli ventall de canals de comunicació, que permeten fer arribar els missatges de manera més efectiva. Tenint
en compte els resultats de l’any anterior i la necessitat d’adaptar-se a les noves tendències en comunicació, l’any 2018
hem optat per millorar l’eficiència en la nostra estratègia digital, tenint en compte els continguts que oferim, quan els
publiquem i per a qui resulten interessants.

XARXES SOCIALS
Missió:
Participar en l’actualitat dels sectors en els quals treballem, posicionant-nos com a experts en l’atenció a la gent gran i a la dependència, així com comunicar els valors de la nostra entitat i donar visibilitat a l’activitat del grup.

COM HO HEM DUT A TERME?
Més continguts
S’ha apostat per augmentar la quantitat d’articles i notícies a les diferents
plataformes, ja que la demanda ha
pujat amb el nombre de seguidors.

Major qualitat
S’han buscat fonts d’informació
professionals i de prestigi (tant
internes com externes), que abordin
temàtiques concretes d’actualitat i
d’interès.

Moment of truth
S’ha donat importància a la periodicitat de publicació segons el canal i
al moment de publicació, per tal d’impactar més eficaçment a cada públic.

2018

282 posts

2017

233 tuits

40%

@grupmutuam

LINKEDIN

Donar a conèixer la nostra entitat a fons, els sectors d’activitat i la cartera de
serveis que oferim.

2018

Durant el tercer trimestre del 2018, concretament el 26 d’octubre, es va fer el llançament
de la nova web.

2017

558 seguidors
401 seguidors

www.mutuam.cat

Missió:

116.069 visites
103.378 visites

15%

@grupmutuam

2017

NOVA WEB CORPORATIVA

801 seguidors
697 seguidors

TWITTER

2018

2018

facebook.com/grupmutuam

FACEBOOK

92 publicacions

2017

1.370 seguidors
1.131 seguidors

22%

12,3%
INTRANET
Missió:

BLOG

www.mutuam.cat/blog

NEWSLETTERS

Missió:

Missió:

Compartir coneixements sobre la gent gran i
el pacient crònic, posant èmfasi en l’activitat
del Grup i el paper dels professionals en la
realitat assistencial actual.

Mantenir una comunicació directa i periòdica amb els
diferents públics, creant contingut del seu interès i
facilitant-los l’accés a la informació que publiquem a la
resta de canals.

Crear un espai de comunicació intern per mantenir els
professionals al dia de l’actualitat del Grup i compartir
informació d’interès entre els diferents departaments
de l’empresa.
2018
2017

1.046 usuaris
814 usuaris

28,5%

Consta de 4 seccions: Som Mutuam, Atenció
Sanitària i dependència, Els nostres centres i
Gent Gran viatgera.
2018

31.623
visites
2017

24.445
visites

29,3%
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REVISTA CORPORATIVA MUTUAMENT
La revista Mutuament és una publicació en paper que
reben trimestralment els mutualistes del Servei Gent
Gran al seu domicili, amb un recull de notícies, novetats i publicacions d’interès per a gent gran. A més,
incorpora l’agenda d’activitats de Mutuam Activa. Un
suport tradicional que ens permet arribar a un públic
menys familiaritzat amb la comunicació digital.
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RECURSOS

El nostre desplegament de respostes a la dependència i la cronicitat
El Grup Mutuam opera en el sector sociosanitari i en el sector d’atenció a la dependència mitjançant diferents
dispositius repartits per diversos territoris de Catalunya, que donen cobertura als usuaris d’aquests àmbits,
especialment als malats crònics o dependents. A més a més, la nostra oferta asseguradora dona cobertura als
nostres mutualistes.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

El 74% de places són contractades pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies

Residències assistides

11

Disposem de serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència
integral, adreçats a persones grans que necessiten suport per portar a terme les activitats de la vida
diària i supervisió constant. Els serveis s’adapten al grau de dependència de les persones usuàries.
6 DEMARCACIÓ DE BARCELONA
4 BARCELONA CIUTAT

Centre Assistencial Mutuam La Creueta de Sabadell
(Fundació Mutuam Conviure)*
Residència Les Franqueses
(Fundació Privada les Franqueses)
Residència Rubí (DGPS)
Residència Sant Cugat (DGPS)
Residència Jaume Nualart de Cornellà (DGPS)
Centre Residencial Mutuam Manresa (Mutuam)

Centre Residencial Mutuam Collserola (MGI)*
Residència Font Florida (DGPS)
Residència Mercat del Guinardó (DGPS)
Residència Molí-Via Favència (DGPS)

1 DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Residència Vila-seca (MGI)*

* Aquestes residències ofereixen una atenció mixta: residencial i sanitària

Centres de dia

19

Oferim serveis d’acolliment diürn que complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar a persones
grans dependents. Els objectius són afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia
personal i social dels usuaris i usuàries, mantenir-los en el seu entorn personal i familiar en les millors
condicions i proporcionar suport a les seves famílies. 17 d’aquests centres de dia són de la DGPS.

7 Barcelona ciutat

Apartaments

4

10 Demarcació

de Barcelona

1 Girona

1 Demarcació

de Tarragona

Pensats per a persones grans autònomes o amb baixa dependència, disposem d’aquests
complexos d’apartaments accessibles, amb serveis assistencials i domèstics i en què es pot viure
amb intimitat, seguretat i tranquil·litat.

1 Manresa

3 Barcelona
(1 gestionat per Fundació Mutuam Conviure,
1 per DGPS i un per 1 MGI)

(DGPS)

Casals d’avis

3

Des d’aquests equipament cívics, promovem el benestar de les persones grans amb serveis i
activitats que fomenten la convivència, les relacions intergeneracionals i la seva participació en la
societat. Tots ells són propietat de la DGPS.

Rubí

14

Cornellà

Sant Cugat

Anar a índex

RECURSOS

El nostre desplegament de respostes a la dependència i la cronicitat
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Hospitals Sociosanitaris
Disposem de centres on prestem atenció continuada a persones amb malalties o processos crònics i
diferents nivells de dependència que necessiten recursos tècnics i professionals a causa del seu grau
de complexitat clínica i/o assistencial i que no poden
ser ateses a casa seva ni en una residència. Els hospitals tenen unitats específiques de Llarga Estada,
Convalescència, Subaguts, Cures Pal·liatives i Mitja
Estada Polivalent.

Hospitals de dia
Amb aquests serveis sociosanitaris d’atenció diürna,
prestem assistència a persones grans malaltes, amb
objectius de rehabilitació i/o atenció continuada
de manteniment. Estan integrats en els nostres
hospitals sociosanitaris.

2

Rehabilitador (Mutuam Girona)
Psicogeriàtric (Mutuam Güell)

2

(propietat de Grup Mutuam)

*

HSS Mutuam Girona

(propietat de Fundació Mutuam Conviure)

Equips d’Atenció Residencial (EAR)

* Centre certificat ISO 9001:2008

Formats per experts en geriatria, amb aquests
equips de suport sanitari millorem l’atenció a la gent
gran fràgil en règim d’internament residencial, coordinant-nos amb els equips d’atenció primària i els
professionals sanitaris de les residències.

Barcelona 11
Vallès Oriental i Occidental 5
Baix Llobregat 6

HSS Mutuam Güell de Barcelona

Unitats de Valoració Geriàtrica Integral
(UVGI)
Format per un equip de professionals multidisciplinari, atén persones grans que, per prevenció, fragilitat o alteracions cognitives, necessiten una avaluació
global i exhaustiva del seu estat de salut.
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1

Programes d’Atenció Domiciliària
i Equips de Suport (PADES)

Barcelona

Altres serveis

Disposem d’equips especialitzats que donen suport a l’atenció primària en domicili en l’àmbit de la
geriatria i de les cures pal·liatives en les situacions
més complexes.

1

Equip de suport al dany cerebral adquirit
(a Tarragona)

2 Equips psicològics d’atenció a la cronicitat (a
Girona)

PADES convencionals 10

1 Unitat integrada de rehabilitació intensiva per
a ictus i patologia neurològica aguda (a Girona)
1 Equip de rehabilitació neurològica continuada

13

(9 a Barcelona i 1 a Girona)

PADES d’Atenció Continuada 3

(a Girona)

(a Barcelona)

La totalitat de l’atenció sociosanitària està contractada pel CatSalut

Distribució de places per tipologia d’assistència
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

857

1.522 PLACES

residencials

156

apartaments

449

centres
de dia

60
salut mental

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

402 PLACES

167

convalescència

149

llarga
estada

3

curta
estada

22

pal·liatius

20

subaguts

41

hospitals
de dia

15
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RECURSOS

El nostre desplegament de respostes a la dependència i la cronicitat
ACTIVITAT DE SUPORT: EQUIPS D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL (EAPS)
Equips que ofereixen atenció especialitzada a persones amb malalties avançades, als seus familiars i als professionals
de les unitats assistencials que els atenen (PADES, Centres Sociosanitaris, Hospitals, Residències, etc.).

Equips
d’atenció
psicosocial

3

Barcelona

1

Girona

4

Servei concertat amb:

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
El nostre Servei d’Atenció Domiciliària ofereix ajut domiciliari professional i de confiança a persones grans i/o dependents que volen seguir vivint a casa seva. Cobrim Barcelona ciutat i rodalies
Serveis d’atenció a la persona: Suport en les activitats de la vida diària, cura i control de
l’alimentació, supervisió de la medicació, vetlles i guàrdies nocturnes, acompanyaments
fora de la llar i orientació i suport a les persones cuidadores, entre d’altres.
Serveis d’atenció a la llar: neteja, manteniment i ordre de la llar, cura de la roba, etc.
Altres serveis: podologia, perruqueria, fisioteràpia, logopèdia, etc.

MUTUALISME
Mutuam, Mutualitat de Previsió Social, disposa d’un model d’oferta asseguradora sense ànim de lucre, competitiu i
eficaç. Són associats mutualistes les persones físiques o jurídiques que s’inscriuen en alguna de les assegurances,
amb tots els drets i obligacions que s’estableixen en els seus Estatuts. Comercialitzem tres assegurances: dental,
podològica i Servei Gent Gran. El Servei Gent Gran integra:

?

Servei d’orientació social: format per un equip de professionals, ajuda a resoldre situacions
relacionades amb la gent gran i/o dependent, buscant sempre entre els recursos propis del
Grup i aliens la solució que millor s’adapti a les necessitats de l’usuari.
Mutuam Activa: amb aquest servei d’organització d’activitats d’oci cultural, oferim viatges
nacionals i internacionals, circuits i visites matinals, escapades culturals i tallers pensats i
programats per a sèniors actius, per tal de promoure les relacions socials i reforçar la seva
autonomia.

16
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell

El Grup Mutuam treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de fragilitat a partir d’un un model
d’assistència integral centrat en els seus drets, capacitats, necessitats i desitjos. La clau: un sistema de treball en què la
qualitat, basada en la millora contínua de l’atenció, la implicació de les direccions i la participació activa dels professionals,
és considerada un element estratègic.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
ACTIVITAT SEGONS EL TIPUS DE RECURS

Residència

Llar residència
Salut mental

Centres de dia

Habitatges
tutelats

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1280

1337

592

638

50

62

144

135

INGRESSOS

471

409

271

251

4

12

30

21

NOMBRE
D’ALTES

366

407

215

244

6

7

30

26

ATESOS

5,1%

DE L’ACTIVITAT
GLOBAL
RESPECTE
2017

Índex d’ocupació
Residències

Centres de dia

Habitatges i apartaments

2017

2017

2017

2018

96,7% 97,5%

2018

78,2% 78,5%

92%

2018

93,3%

COM SÓN ELS USUARIS
Distribució per sexes i mitjana d’edat
RESIDÈNCIES

Dones
69,1%

2017

Homes
30,9%

2018

82,3
ANYS
81,55
ANYS

CENTRES DE DIA

Dones
66,5%
Homes
33,5%

2017

83,2
ANYS

2018

83,2
ANYS

17
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
Graus de dependència (%)
SEGONS LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

Residència

24,7
2018
2017
0,8 3,3

Centre de dia 2018
2017

5,8

39,1

37,6

17,4

28,4
34,6

23,7

24,3

1,2 20,4

2

44,5

12,5

47,8

14,2

1,3

Sense grau
Grau I
Grau II
Grau III
Sense valoració

16,4

DEPENDÈNCIA FUNCIONAL (BARTHEL)

Residència

2018
2017

Centre de dia 2018
2017

2,8 30,4

14,7

16,6

26,8

8,7

3,3 28,6

14,4

18,3

27,9

7,5

5,6 45,5
5

13,6

40,7

13,7

7,5
7,6

5

22,7

5,3

Autònom
Dependència lleu
Dependència moderada
Alta dependència
Dependència total
Sense valoració

27,7

DETERIORAMENT COGNITIU (MINIMENTAL)

Residència

2017
2018

Centre de dia 2017
2018

24,4

33,7

18,9

24,1

33,8

21,3

20,4
18,6

42,2
37,8

11,1
11,3

23
20,8
26,3
32,3

El 58,1 % de les persones ateses tenen una alta dependència funcional

18

No deteriorament
Lleu
Greu
Sense valoració
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
COM ÉS LA NOSTRA ATENCIÓ
Tal i com les dades ens mostren, la població que atenem segueix estant formada majoritàriament per dones d’edat avançada
amb un grau alt de dependència funcional i cognitiva. Aquest fet, sumat a l’aposta decidida del Grup Mutuam per l’Atenció
Centrada en la Persona, suposa que l’abordatge assistencial que en fem hagi de ser multidisciplinari i individualitzat. En
aquest sentit, no només treballem per eliminar progressivament l’ús de les contencions, sinó que a més promovem la
formació dels equips professionals en eines diagnòstiques de l’Atenció Centrada en la Persona, com el Demential Care
Mapping (DCM) i l’Avanzar, que ens ajudin a millorar els centres i l’assistència.

Eliminació de contencions a les residències

395
TOTAL
CONTENCIONS
DURANT L’ANY

8,8%

60%

CONTENCIONS
RETIRADES
RESPECTE
2017

contencions
retirades

El 58,5% de les contencions
no retirades obeeixen a
la voluntat de l’usuari de
mantenir-les, ja sigui per
seguretat o comoditat.

La Residència Vila-Seca està certificada com a centre sense contencions per la Fundación Cuidados Dignos

Grau d’implantació del model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)

65%

PIAIS amb participació dels usuaris

Persones noves formades
en l’eina DCM
2018
2017

72,7%

72,7%

26
31

Centres treballant amb eina diagnòstica de
centre Avanzar

Centres que treballen amb eina diagnòstica
DCM

Mapes fets amb l’eina
DCM
2018 80
2017 16

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
HOSPITALS I CENTRES SOCIOSANITARIS
Activitat
PERSONES ATESES

2018
2017

3.390
3.448

NOUS INGRESSOS

2018
2017

3.014
3.065

ALTES

2018
2017

3.002
3.020

19
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
Persones ateses per centre i tipus de servei

CONVA /
MEPS

Índex
rotació

LLE

Índex
rotació

HSS MUTUAM
GIRONA

485

7,82

70

2,69

HSS MUTUAM
GÜELL

475

9,69

397

5,44

CSS MUTUAM
VILA-SECA

179

9,94

81

4,76

260

CSS MUTUAM
LA CREUETA

129

6,45

100

3,85

229

CSS MUTUAM
COLLSEROLA

147

1,40

30

0,29

177

HSS

1.415

PAL

537

678

Índex
rotació

24,41

537

SA

675

Índex
rotació

33,75

675

HD

Índex
rotació

Total

47

2,76

602

38

1,58

2.122

85

3.390

L’activitat sociosanitària d’hospitalització que desenvolupa Grup Mutuam segons els centres pot ser:
· Subaguts
· Convalescència

· Mitja estada polivalent
· Mitja estada psicogeriàtrica

· Llarga Estada
· Cures Pal·liatives

· PIUC

Procedència nous ingressos (%)
7,5 0,1 68,3

9,7

14,5

2018
5 3,1 67,7

10,7

13,3

0,2

2017

CSS
Domicili
Hospital
Pades
Primària
Altres

Motius d’alta / destinació (%)
15,4

46,7

9,4 0,2 0,2 1,9 20,1 6,2

2018
18,3

44,8

7,3 0,2 1,4 21,6

6,3

2017

Domicili
Residència
Centre sociosanitari
Hospitalització domiciliària
Ingrés a centre de dia
Alta voluntària
Èxitus
Trasllat a hospital aguts

34%

INCREMENT
DE LA
PROCEDÈNCIA
DE PACIENTS
DE CSS

62,1%

DE LES
PERSONES
INGRESSADES
RETORNEN
AL DOMICILI
(INCLOSOS
CENTRES
RESIDENCIALS)

Mitjana de dies d’estada per unitat funcional
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TOTAL D’ESTADES ALS CENTRES
D’HOSPITALITZACIÓ SOCIOSANITARIS

Unitat funcional

Grup Mutuam

Catalunya

CONVALESCÈNCIA

46

35,7

LLARGA ESTADA

105

120,6

2018

PAL .LIATIUS

15

14,7

2017

SUBAGUTS

8

9,2

141.235
122.719

15,1%
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
Índex d’ocupació
sociosanitària

Mitjana de dies d’hospitalització
sociosanitària

93,7%
2018

Índex de rotació

2018

2018

41,63

7,25

2017

2017

47

7,10

94,3%
2017

Despesa farmacèutica

Consum
de fàrmacs

Consum de
material sanitari

Mitjana de
fàrmacs per
pacient

Plans terapèutics
revisats

434.573€

378.328€

9

3.034

5.705

*INTERVENCIONS
EN PRESCRIPCIONS

MITJANA DE

2,07

INTERVENCIONS/
PACIENT

* Les intervencions farmacèutiques són actuacions dels
facultatius per: gestionar duplicitats, recomanar un ajust
de dosi, canviar una prescripció per facilitar l’administració, informar de com administrar.

EAR
Els Equips d’Atenció Residencial són dispositius sanitaris assistencials formats per equips interdisciplinaris que es
coordinen amb els equips d’atenció primària i els professionals sanitaris de les residències per millorar l’atenció a la
gent gran fràgil institucionalitzada. Fan dos tipus d’intervenció:

Intervenció de seguiment

18.019

TOTAL VISITES

PLACES
RESIDENCIALS

Barcelona: 9.869
Vallès: 3.805
Baix Llobregat: 4.345

326

RESIDÈNCIES

2018 87.004 visites
2017 87.667 visites
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
Intervenció d’Atenció Continuada
Casos atesos que es resolen en la
residència, evitant derivacions a
urgències.

87%

Pacients ingressats a urgències
del total dels derivats.

46%

21.787

PLACES
RESIDENCIALS

Barcelona: 13.637
Vallès: 3.805

433
RESIDÈNCIES

Baix Llobregat: 4.345

La intervenció d’atenció continuada dels EAR és de 8 del matí a 8 del vespre els 365 dies de l’any. En el
període PIUC l’horari s’amplia fins les 12 de la nit. Els caps de setmana s’intervé en 107 centres més, fet
que suposa 3.471 places residencials addicionals.
VISITES D’ATENCIÓ CONTINUADA
13.431

2017

15.120

2018

12,5%

INCREMENT DE VISITES
D’ATENCIÓ CONTINUADA

22

11.763

2017

13.143

2018

11,7%

INCREMENT DE
VISITES RESOLTES

1.668

1.977

2017

2018

18,5%

INCREMENT DE
VISITES DERIVADES
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
PADES

El Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport és un recurs d’àmbit domiciliari que dona suport social i sanitari
als Centres d’Atenció Primària, vetllant perquè el pacient rebi en tot moment l’assistència que li cal en el lloc adequat.
Grup Mutuam gestiona diferents equips que ofereixen dues modalitats d’activitat:

· Geriàtrica/pal·liativa
· Atenció continuada (PADES-AC):

12,1%

PADES-AC de caps de setmana / PADES-AC de nits:
l’abast de l’actuació és tota la ciutat de Barcelona, 		
les 4 Àrees Integrals de Salut.

INCREMENT DE
L’ATENCIÓ GLOBAL
DELS PADES

Activitat Geriàtrica/Pal·liativa
PACIENTS ATESOS

TIPOLOGIA DE PACIENT

2018

2.148

2017

2.212

Crònics

2,9%

Pal.liatius
37,2%

62,8%

32,4%

67,6%

2018

La tipologia dels pacients atesos va canviant
progressivament a pacients geriàtrics, més fràgils i
crònics.

2017

PROCEDÈNCIA
1,0

59,7

32,4

6,8

2018

Domicili o residència social
Centre d’atenció primària

1,07

65,6

30,7

2,6

2017

Hospital d’aguts
Recurs de la xarxa sociosanitària

Activitat d’Atenció Continuada (PADES-AC)
L’atenció continuada de PADES té un abast diferent, quant a usuaris atesos, segons sigui de cap de setmana o nocturna.
CAPS DE SETMANA
2018

6.943

2017

4.803

44%

92%

NIT
2018

4.764

2017

5.337

10,7%

dels casos es resolen en el
domicili, evitant un trasllat
innecessari.
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
UVGI
La Unitat de Valoració Geriàtrica Integral és un recurs de la xarxa sanitària pública gestionat per Mutuam. Formada
per un equip de professionals de diferents disciplines, el seu principal objectiu és donar suport especialitzat a l’Atenció
Primària i col·laborar amb els serveis d’atenció especialitzats i sociosanitaris per tractar les principals síndromes
geriàtriques.

Activitat segons tipus de visita

Primera visita

Total general

2.672

Seguiment

1.348

100%

de les receptes
són electròniques

1.324

ACTIVITAT DE SUPORT
EAPS
Els Equips d’Atenció Psicosocial de Grup Mutuam estan formats per psicòlogues generals sanitàries que donen
suport psicològic, emocional i espiritual als pacients amb malalties avançades i cròniques i als seus familiars durant
el procés de malaltia i final de vida i en el procés de dol.

Activitat

1,2%

VISITES

13.672

RESPECTE
2017

PERSONES
ATESES

Professionals dels EAPS de Mutuam participen en
l’Escola de Cuidadors de l’Obra Social ‘la Caixa’.

3.188

2.682

5.870

Persones a qui s’ha
fet seguiment

Persones a qui s’ha
fet primera visita

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Servei d’atenció domiciliària (SAD)
Persones ateses

Distribució per sexes

2018

457

2017

425

Homes
36,1%

Mitjana d’edat

Usuaris nous

24

Dones
63,9%

2018

228

2017

212

82,5 Anys
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ACTIVITAT

Una atenció amb la qualitat com a segell
Tipologia de persona atesa

Tipus de servei que contracten

2017

2018

2017

2018

GENT GRAN

85,2%

85,1%

ATENCIÓ A LA PERSONA

49,2%

49,2%

MALALTIA MENTAL

4,5%

4,1%

ATENCIÓ A LA LLAR

17,0%

15,3%

MALALTIA TERMINAL

1,7%

1,1%

MIXTES

31,4%

33,9%

DISCAPACITAT

2,3%

2,0%

SELECCIÓ DE PERSONAL

2,4%

1,6%

ALTRES

6,3%

7,7%

El SAD atén majoritàriament persones grans amb dificultats per tenir cura d’elles mateixes i del manteniment
de la llar, una població que requereix cada cop més suport en el domicili.

ASSEGURANCES
La pòlissa del Servei Gent Gran integra dos grans serveis:
Cartera activa de

?

1.900

mutualistes

777 PERSONES ATESES

El nostre equip de professionals atén i ajuda a resoldre problemes
relacionats amb la fragilitat de la gent gran, trobant la solució que
millor s’adapti a les necessitats de l’usuari i la seva família.

DADES GLOBALS
D’ASSEGURANCES

Tipus
d’assegurances

Servei d’orientació social:

%

DENTAL

28,8%

PODOLÒGICA

6,0%

SERVEI GENT GRAN

46,4%

ALTRES

18,8%

Mutuam activa:

1.058 SÈNIORS HAN PARTICIPAT EN LES NOSTRES ACTIVITATS
Servei d’organització d’activitats d’oci cultural i viatges pensats
específicament per a sèniors amb l’objectiu d’afavorir les relacions socials i evitar l’aïllament i l’aparició de la dependència.
18 VISITES MATINALS
1 TALLER DE MEMÒRIA
DINAR DE NADAL

6 VIATGES INTERNACIONALS
2 VIATGES NACIONALS
13 EXCURSIONS

Glossari
SAD: Servei Atenció Domiciliària
CD: Centres de Dia
HD: Hospital de Dia
EAR: Equip d’Atenció Residencial

EAPS: Equip d’Atenció Psicosocial
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
ACP: Atenció Centrada en la Persona
PIAI: Pla Interdisciplinar d’Atenció Individualitzada

AVD: Activitats de la Vida Diària
DCM: Dementia Care Maping
(Mapa d’atenció a la demència)
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES ATESES
L’usuari, el centre de la nostra activitat

Les persones ateses i les seves famílies són per al Grup Mutuam els grups d’interès més importants. És per això que, des
de l’atenció a l’usuari, promovem la millora i treballem per garantir els nivells de qualitat desitjats, no només donant una
acurada resposta a les incidències, sinó també tenint una actitud proactiva per conèixer les necessitats i expectatives
mitjançant enquestes d’opinió i/o satisfacció i altres mecanismes de participació de les persones ateses i les famílies.

RECLAMACIONS I AGRAÏMENTS

Índex de qualitat (respostes a l’usuari abans de 15 dies)

78%

94,60%
2,1%

Índex de reclamacions (reclamacions rebudes/total persones ateses)

RECLAMACIONS

AGRAÏMENTS

RESIDENCIALS

SOCIOSANITÀRIES

26

33

RESIDENCIALS

25

SOCIOSANITARIS

62

TIPOLOGIA

52,5%

30,5%

ASSISTENCIALS

HOTELER

17%
NO ASSISTENCIALS

SATISFACCIÓ DE L’USUARI SOCIOSANITARI
Mitjana de satisfacció
CENTRES D’HOSPITALITZACIÓ

8,3

PADES

9,3

Alta satisfacció global
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CENTRES D’HOSPITALITZACIÓ

90%

PADES

96%

Usuaris que
recomanarien
el centre sempre
o gairebé sempre.

96,4%
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES ATESES
L’usuari, el centre de la nostra activitat

Graus de satisfacció respecte a diferents aspectes del servei
PADES

ÀMBIT SOCIOSANITARI

Tracte personal dels
professionals
100

Recomanació del servei
a tercers

Valoració satisfacció

60

Temps de
dedicació
de l’equip

40
20
0

Control dels
símptomes
Consideració
dels problemes
emocionals de pacient
i família

Assessorament als
cuidadors

CENTRES RESIDENCIALS

Recomanació centre

40

Menús quantitat

20
0

Horaris centre

Espera timbre
auxiliars

Informació adequada

Espera timbre
infermeria
Confiança
equip infermeria Confiança
equip mèdic

Confidencialitat malaltia
Explicació entenedora
malaltia

CENTRES DE DIA
Adaptació de l’acollida
Atenció rebuda

80

Recomanació centre

40

Neteja centre

Confort habitació

Respecte intimitat

40

Cura de la roba

20

Neteja centre

0

Atenció rebuda

60

Valoració feina
professionals

20

100
80

Respecte intimitat

60

Valoració feina
professionals

Menús varietat

60

Respecte intimitat

Valoració de l’acollida
100

80

Ajuda professionals

Claredat en la
informació de
la malaltia

Respecte als desitjos del
malalt i la família en presa de
decisions

S’adapta a necessitats
Avaluació dolor 100
Tranquil·litat descansar

Atenció telefònica

80

Suport psicològic

CENTRE
ESTÀNDARD

0

Valoració menjar

Valoració menjar

Estat conservació
del centre

Oportunitat de
Sap a qui dirigir-se
triar activitats
quan té un problema
Resposta a queixes Atenció adaptada
o suggeriments
als seus gustos

Sap a qui dirigir-se
quan té un problema

Confort espais

Li agraden les
activitats
Resposta a queixes
o suggeriments

Atenció adaptada als
seus gustos
Resposta a queixes
o suggeriments

PARTICIPACIÓ DELS USUARIS
Grup Mutuam fomenta la participació de les persones ateses com a valor i principi bàsic que contribueix en la seva qualitat
de vida. D’acord amb això, pretén afavorir l’exercici de la llibertat d’aquestes, la seva iniciativa individual i col·lectiva i la pròpia
realització personal, així com la seva col·laboració en el funcionament del centre i en els processos individuals i comunitaris.

1 COMISSIO DE MILLORES
Grup voluntari d’usuaris i
familiars que fan propostes per
a la millor del servei.

4 COMISSIÓ DE FESTES I

SORTIDES
Grup que organitza i dissenya,
en col·laboració amb els professionals del centre, les activitats
d’oci i lleure que es faran durant
l’any. Formada per usuaris/
familiars, auxiliars i l’educadora
social.

2 ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

3 ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DE

5 GRUPS D’ACOLLIDA ALS NOUS

6 COMISSIÓ DE RESTAURACIÓ

D’USUARIS
Espais per donar veu a tots els
usuaris del centre en què també
participen el/la treballador/a
social, com a coordinadora,
Infermeria, l’educador/a social i
el/la psicòleg/a.

RESIDENTS O USUARIS Grup
format per usuaris i familiars
del centre o altres voluntaris.

FAMILIARS Espai d’informació
directe als familiars, de diàleg i
presa de decisions globals per al
centre. Hi participen tot l’equip
tècnic, auxiliars referents i el/la
director/a del centre.

Grup format per usuaris i familiars, auxiliars, el/la responsable
de cuina, RHS i direcció del
centre.
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RECURSOS HUMANS

Cuidem persones que cuiden persones
La política de Recursos Humans del Grup Mutuam reconeix les persones que hi treballen com l’eix fonamental per al
desenvolupament de la seva activitat. Per això, els protocols i procediments estan orientats a oferir unes condicions
laborals dignes, segures, estables i flexibles, que facilitin la seva participació, implicació i motivació. La formació
professional, la promoció interna, el treball en equip i la conciliació de la vida laboral i familiar són promoguts com
a elements de cohesió i integració a l’entitat.

COM SÓN ELS PROFESSIONALS DEL GRUP MUTUAM
Gènere

1.248
empleats

Nacionalitat

1,7%

(1102)

12%

RESPECTE
2017

Homes
(146)

Piràmide d’edat

20%

18-30
ANYS

88%

ESPANYOLS

88%
Dones

ALTRES
PAÏSOS

12%

TOTAL NACIONALITATS : 33

Absentisme
20%

31-40
ANYS

Antiguitat

24%

41-50
ANYS

28%

8%

51-60
ANYS

61-70

Plantilla fixa vs temporal
55%
<5 anys

81,9%
Plantilla
fixa

25%
>11 anys

18,1%
Plantilla
temporal

20%
5-11 anys

2018

9,1%

Convenis laborals
67%
Residències
5%
Assegurances
28%
Siscat

Graus de formació

701

430

117

Formació
Professional
Superior i Mitjana.

Llicenciats,
Diplomats,
Graduats.

Oficis i
serveis
diversos.

56%

35%

9%

Clima laboral
Grup Mutuam porta a terme Avaluacions Psicosocials
independents als centres de treball amb què, entre
d’altres, es mesura el Clima Laboral. En total, des de
2017, s’han avaluat 20 dels 44 serveis del grup.

Al Juliol de 2018, el Grup Mutuam va arribar a un acord amb una pòlissa sanitària per tal d’oferir als
empleats un benefici social que consistia en poder contractar les pòlisses de salut privada amb unes
condicions avantatjoses.
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COMPROMÍS AMB ELS PROFESSIONALS

Coneixement

El Grup Mutuam ha desenvolupat durant l’exercici 2017/2018 un extens programa de formació, posant a l’abast de
tot l’equip de professionals unes matèries i continguts adaptats a les necessitats actuals per tal que adquireixin les
competències grupals i específiques que requereixen les diferents especialitats. L’assistència a aquest pla de formació
ha estat del 55,7% de la plantilla.
Cal destacar també el gran nombre de convenis de col·laboració subscrits entre la nostra entitat i diferents institucions acadèmiques, com ara Universitats, IES o Col·legis Professionals.

FORMACIÓ
Persones formades

2018
2017

Activitat formativa general

848
683

Accions
formatives

Hores lectives

Assistents

Hores reals
d’assistència a formació

2018

306

3.273

1.615

10.439

2017

269

3.975

1.448

10.881

Activitat formativa per àrea de coneixement
Assistencial

Desenvolupament
professional

Ètica

PRL

Protecció
de dades

Informàtica

Finances
i RRHH

Total

2018

178

28

38

39

3

10

10

306

2017

93

6

30

78

-

9

53

269

Alumnes
en pràctiques
2018
2017

Assistents a jornades
i congressos

271
221

2018
2017

Beques per a la formació:

Professionals que imparteixen
formació interna

92
74

2018
2017

Convenis de col·laboració per a la formació

PERSONES IMPORT CONCEDIT

2018
2017

25
18

26
42

30.151€
21.908€

2018
2017

UNIVERSITARIS

INSTITUTS

ALTRES

15
20

11
13

33
26

CAMPUS MUTUAM
El Grup Mutuam, aprofitant les noves tecnologies, ha posat en marxa el 2018 un entorn digital dinàmic i accessible
per a tothom per potenciar la gestió del coneixement dels seus treballadors mitjançant la formació on-line.
Amb el Campus Mutuam, els treballadors i treballadores poden accedir no tan sols a cursos, sinó també a altres informacions relacionades amb el seu lloc de treball (tutorials, sessions clíniques, itineraris formatius, articles i notícies
de l’àmbit residencial i sanitari).
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COMPROMÍS AMB ELS PROFESSIONALS
Coneixement
DOCÈNCIA
Sessions clíniques

15

SESSIONS
CLÍNIQUES

Les sessions clíniques, que s’ofereixen periòdicament a Mutuam Güell i a l’edifici d’Ausiàs March, són un espai
per compartir experiències i coneixements. Obertes a tots els professionals dels diferents recursos i serveis del
Grup Mutuam, són de caràcter multidisciplinari, i els ponents, propis o externs, són especialistes en el tema
que es tracta.

Sessions docents dels recursos del Grup
50%

50%

128

SESSIONS

Ponències impartides per professionals
del Grup a fòrums externs

EXTERNES

INTERNES O
PROFESSIONALS DE GM

31

85

DOCENTS DE L’ÀREA
DE DEPENDÈNCIA

21

6

PONÈNCIES

COMUNICACIONS
ORALS

DOCENTS DE
L’ÀREA SANITÀRIA

Presentació de pòsters, articles i tesis doctorals

38
PÒSTERS

PRESENTATS PER

24

6

6

2

EQUIPS (EAR, EAPS,
PADES, UVGI)

FARMÀCIA

HOSPITALS
SOCIOSANITARIS

INFERMERIA

Alguns dels temes abordats: Atenció pal·liativa en pacients amb malaltia avançada no oncològica, Estudi sobre la pròpia
espiritualitat dels professionals que treballen amb persones en procés de final de vida, Cap a una cultura lliure de contencions, Abordatge de la demència per part d’un EAR a la residència, El dolor oncológico según la prevalencia y la patología.

2
ARTICLES

PRESENTATS PER

1

1

1

SERVEI DE
FARMÀCIA

UNITAT DE VALORACIÓ
GERIÀTRICA INTEGRAL

TESI
DOCTORAL

PRESENTADA PER
LA UNITAT DE VALORACIÓ
GERIÀTRICA INTEGRAL.

RECERCA

23

PROJECTES

2

1

FINALITZATS O EN
EAPS
EAPS
DESENVOLUPAMENT BARCELONA GIRONA
PER

4

EAR

2

HSS
MUTUAM
GÜELL

3

HSS
MUTUAM
GIRONA

3

PADES

1

UVGI

1

6

UVGI-EAPS RESIDÈNCIES
BARCELONA
CONJUNTAMENT

JORNADES
251

INSCRITS

234

INSCRITS
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13a. JORNADA SOCIOSANITÀRIA
(FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE)
“El benestar i la salut dels professionals sociosanitaris”
2a. JORNADA RESIDENCIAL
“Autonomia i presa de decisions de les persones grans”

176

2a. JORNADA EQUIPS D’ATENCIÓ RESIDENCIAL

129

1a.JORNADA DE RECERCA I INNOVACIÓ

INSCRITS

INSCRITS

“Principals síndromes geriàtriques en l’àmbit residencial”

“Compartim per millorar”
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COMPROMÍS AMB ELS PROFESSIONALS

Comissions i Comitès

COMISSIONS I COMITÈS

COMITÈ DE RECERCA

COMITÈ DE FARMÀCIA

El 2018 s’han celebrat 4 reunions de
treball i s’ha organitzat la 1a Jornada de
Recerca i Innovació del Grup Mutuam.
S’han avaluat i s’ha fet l’assessorament
de tots els treballs presentats als 1rs
Premis de Recerca en Atenció a la Dependència i als 18ns Premis de Recerca
en Geriatria i Gerontologia Clínica del
Grup Mutuam, a banda dels projectes
de recerca i/o millora que s’han rebut
dels diferents recursos de l’entitat.

Els membre del Comitè s’han reunit
3 cops durant l’any 2018 per treballar, entre altres temes, la guia farmacoterapèutica del Grup Mutuam i la
guia d’administració de medicaments
d’emergència.

COMITÈ D’INFERMERIA

COMISSIÓ DE QUALITAT

En les 7 reunions de treball que s’han fet
el 2018, s’hi han desenvolupat projectes
com: la higiene de mans, l’ús de les contencions i els valors en l’atenció i la seguretat en l’administració de medicació.

Per tal de desenvolupar el Pla de Qualitat de Mutuam a cada centre i promoure la millora contínua i la certificació ISO
9001:2015, durant el 2018 la Comissió
de Qualitat s’ha reunit quatre vegades.

COMITÈ D’ÈTICA

COMISSIÓ ATENCIÓ
CENTRADA EN LA PERSONA

Al llarg del 2018, s’han portat a terme 9
reunions, en què s’han abordat i treballat
els següents temes: Protocol ètic de la
sexualitat, guia d’actuació en cas de defunció, abordatge de la intimitat o el codi
ètic del Grup Mutuam, entre d’altres.

La Comissió s’ha reunit 4 vegades durant
el 2018 i ha tractat temes com: els professionals, l’acollida de persones usuàries
al centre i l’atenció al final de vida.
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Una qüestió de caràcter

Al Grup Mutuam, com a entitat sense ànim de lucre, col·laborem activament junt amb altres actors de l’entorn en projectes
d’acció social centrats en la millora de la salut i el benestar social de les persones grans i dependents i de les seves famílies.

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS
Impulsem tot un seguit d’accions que fomenten la bona convivència, el
treball dels valors socials i l’enriquiment dels vincles de la gent gran amb
les persones del seu voltant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecte ‘Entendre i Aprendre’: tallers artístics amb infants.
Projecte ‘Impuls del Servei comunitari’: espais d’intercanvi amb joves.
Projecte ‘SABA’: tallers de ball i música amb alumnes d’institut.
Projecte ‘Estimulant la creativitat musical de joves i grans’
Parelles artístiques: creació conjunta d’una obra d’art per part d’un
artista i un usuari amb malaltia de salut mental.
Visites d’infants i adolescents d’escoles i instituts propers.
Trobades, passejades i espai de convivència amb diferents col·lectius i
casals d’estiu.
Corals, concerts i tallers musicals amb instituts per festivitats.
Taller ‘Posa’t guapa’: s’hi treballa l’autoestima de grans i joves.
Actuacions i espectacles intergeneracionals: balls, corals i nadales.
Dia Mundial de la poesia en col·laboració amb escoles i instituts.
XI Edició del Concurs de Dibuix.
Fira de Formació Professional per orientar alumnat.·
Participació en Festes Majors i celebracions populars.

PROJECTES SOLIDARIS
Portem a terme o col·laborem en iniciatives que tenen com a objectiu ajudar les persones més necessitades, amb alguna mancança o en situació
de risc d’exclusió social.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Projecte ‘Compartim taula’: 1.087 dinars amb persones en risc social.
Projecte ‘Botiga solidària’: recaptació de fons.
Projecte ‘Final de vida i soledat’ de l’Obra Social ‘La Caixa’
Projecte ‘No puc esperar!’: per a persones amb problemes mèdics no
contagiosos que necessiten utilitzar urgentment un lavabo.
Marató TV3: col·laboració mitjançant accions de recaptació de fons
Recollida d’aliments i regals al Nadal: en col·laboració amb el Banc
d’Aliments i la campanya de Reis de la Creu Roja.
Recollida de taps de plàstic: col·laboració amb la Fundació Noelia per
a la investigació de la distròfia muscular congènita.
Donació de material ortopèdic a Cuba pel desastre natural.
Donació de material informàtic a Bolívia en col·laboració amb l’ONG
Fe y Alegria.
Paradeta Dia Internacional Càncer de mama.
Venda de loteria solidària en les residències.
Roses de Sant Jordi solidàries per al personal dels centres.
Bicipark: per a la promoció del transport sostenible.
Exposició d’obres del Calendari 2018 de la Fundació Astrid 21: per a
una millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat.
Jornada del Dia Mundial de l’Ictus: coorganització de l’acte, amb títol
‘I després de l’Ictus, què?’
Accions solidàries en dies especials: Dia de la Dona, Dia Mundial de
l’Alzheimer, Dia de la Salut Mental i Dia de la Pau.
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Una qüestió de caràcter

POTENCIEM LES CAPACITATS DE LA NOSTRA GENT GRAN
Organitzem, mitjançant la implicació i participació dels professionals dels nostres centres, els familiar i les mateixes persones usuàries, projectes, jornades i sortides orientades a desenvolupar la creativitat, la mobilitat i l’autonomia de les persones grans en contacte amb les tradicions i la cultura del seu entorn.

• Sortides, visites i excursions culturals a museus o indrets
emblemàtics del municipi o l’entorn.
• Visites de diferents col·lectius als centres per consolidar la seva
integració en la comunitat.
• Hort urbà: conreu i cura d’hortalisses i natura, promovent
l’exercici moderat i amb beneficis socials i terapèutics.
• Activitats de la Capital de la Cultura Catalana.
• Tallers terapèutics: musicoteràpia, risoteràpia, dansa, cuina i
meditació, entre d’altres.
• Teràpia amb gossos: estudi clínic supervisat per la Universitat
UCAM de Múrcia.
• Projecte REMI: toolkit sobre la reminiscència per a la prevenció
i reducció del deteriorament cognitiu impulsat per la Fundació
Salut i Envelliment de la UAB i ACRA.
• Projecte Prospect: programa per aconseguir que les persones
amb problemes de salut mental i els seus familiars es transformin
en protagonistes de la seva recuperació.
• III Edició de les Olimpíades: iniciativa en col·laboració amb
l’Ajuntamentde Barcelona i diferents entitats de la Taula de
Participació de gent gran.
• Col·laboracions interresidencials amb motiu del V Campionat de
dòmino de Cornellà.
• Jornada No Jubilis la Memòria: esdeveniment per conscienciar
de la importància de la prevenció de la pèrdua de les funcions
cognitives en la gent gran, organitzada per la Fundació Mutuam
Conviure. Aquest 2018 amb una participació de 2099 persones i
59 casals.
• Concurs postals de Nadal: disseny i creació de la postal
corporativa per felicitar les festes.

XARXA SENSE FUM
Els Hospitals Sociosanitaris Mutuam Güell i Mutuam Girona formen part d’aquesta xarxa per promoure un ambient
sense fum i estils de vida saludables als centres, dissenyant, desplegant i avaluant un model de canvi organitzacional.

23/03/18

25-31/05/18

31/05/18

Activitats
setmana
sense fum

Dia sense
fum

01/06/18

22/11/18

HSS MUTUAM GIRONA

Reunió Xarxa
Hospitals sense
Fums
21/02/18

27/04/18

Reunió Xarxa
Hospitals sense
Fums

Reunió Xarxa
Hospitals sense
Fums

18/05/18

25-31/05/18

31/05/18

Reunió Xarxa
Hospitals
sense Fums

Activitats
setmana
sense fum

Dia sense
fum

HSS MUTUAM GÜELL

Reunió Xarxa
Hospitals
sense Fums

Reunió Xarxa
Hospitals
sense Fums
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Una qüestió de caràcter
VOLUNTARIAT
El 2018 hi ha hagut un augment de voluntaris respecte a l’any anterior, de 109 a 130, fonamentalment a causa de
l’increment que s’ha produït al Centre Assistencial Mutuam la Creueta. Els EAPS de Barcelona han iniciat la tasca com
a formadors de voluntaris en acompanyament al final de la vida i també s’han portat a terme dos nous convenis amb
Caritas a la Residència El Molí.

Persones voluntàries
2018

130

persones
53
8
10
10
4
15
6
3
7
6
1
6
1

ENTITATS DE VOLUNTARIAT AMB CONVENI VIGENT
2017

109 persones

Centre Assistencial Mutuam La Creueta

Caritas
Conveni amb l’HSS Mutuam Girona i la Residència Jaume
Nualart i Residència El Molí
Institut Casablancas
Conveni amb el Centre Residencial Mutuam La Creueta
Institut Vallès
Conveni amb el Centre Residencial Mutuam La Creueta

Residència Les Franqueses
PADES

Andy Down
Conveni amb el Centre Assistencial Mutuam La Creueta

Residència Sant Cugat
Residència Font Florida

Asociación Española Contra el Cáncer AECC
Conveni amb l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell

HSS Mutuam Güell
Residència Jaume Nualart
Centre Residencial Mutuam Collserola
Residència Vila-seca

Coordinadora Interinstitucional d’Atenció a l’Ancianitat CAVIS
Societat de voluntariat de què forma part la Residència Sant
Cugat
Escola del Carme
Conveni amb el Centre Residencial Mutuam La Creueta

HSS Mutuam Girona
Residència Mercat del Guinardó
Residència el Molí

Escola Xalest
Conveni amb el Centre Residencial Mutuam La Creueta
Avismon
Conveni amb la Fundació Mutuam Conviure

Residència Rubí

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
La nostra responsabilitat amb l’entorn

És compromís del Grup Mutuam desenvolupar la nostra activitat assistencial amb un impacte ambiental mínim, sent
un dels principals objectius de tots els centres i professionals que hi treballen. Per això es segueix invertint en la millora
contínua del nostre comportament mediambiental, cuidant aspectes com el reciclatge de residus de caràcter urbà
i la segregació adequada de tots aquells residus sanitaris i perillosos generats en els nostres centres. De la mateixa
manera, s’han establert nous indicadors en el nostre sistema de gestió de qualitat que permeten mesurar directament
l’impacte de les distintes accions dutes a terme dins les iniciatives d’eficiència energètica i ús de recursos en les nostres
instal·lacions.

INDICADORS AMBIENTALS
GAS (KWH/USUARI)

2018

5.773,59

ELECT (KWH/USUARI)

2018

3.508,20

AIGUA (M3/USUARI)

2018
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65,44

Auditories
energètiques
Es realitzen
auditories
energètiques als
nostres centres
(complint amb el
Real Decret 56/2016)

Ús productes de
neteja ecològics en
els centres
Productes concentrats
elaborats amb
làctics i components
d’origen vegetal que
aporten una màxima
desinfecció i també són
hipoal·lergògens.

Reciclatge
de paper
Durant el 2018 s’ha
portat a destruir a
la planta específica
un total de 4,8 tones
de paper de gestió
documental.
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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 PASSIUS

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.

38

