
El Centre Mutuam Girona és un 
recurs hospitalari polivalent de 
la xarxa sociosanitària, ubicat al 
costat de l’Hospital Universitari  
de Girona Dr. Josep Trueta.

Especialitzat en l’atenció de 
persones i famílies de pacients 
crònics complexos, malalties 
geriàtriques, malalties 

neurològiques, convalescències 
i recuperacions d’estades 
hospitalàries. 

L’Hospital Sociosanitari Mutuam 
Girona és un centre concertat amb 
el CatSalut del Departament de 
Salut.

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 gent gran

Tallers de memòria

Serveis del Grup Mutuam

Serveis Centrals: Provença, 392  |  08025 Barcelona  |  93 247 94 40

CENTRES GESTIONATS PEL GRUP MUTUAM

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)

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

Mutuam Manresa
Residència assistida i centre de dia 

Mutuam Girona 
Hospital sociosanitari i hospital de dia 

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

Mutuam La Creueta
Residència assistida  
i centre de dia (Sabadell)

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

Per a més informació truca al 902 014 110 
o entra a www.mutuam.com 

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

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

Hospital Sociosanitari  
Mutuam Girona

Un centre fet 
de vocació 

i experiència



L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona forma part del 
Grup Mutuam, mutualitat catalana amb 100 anys d’histò-
ria, pionera en l’atenció sanitària i social de les persones. 

És un centre de 105 places d’internament i 17 places 
d’hospital de dia, referent en l’atenció sociosanitària de 
les comarques de Girona i que garanteix als usuaris una 
atenció de qualitat, coordinada amb la resta de recursos 
sanitaris i socials del territori.

La nostra organització en unitats assistencials i de  
convivència ens permet oferir serveis especialitzats, 
segons les necessitats individuals de cada pacient.

Els prop de 600 pacients atesos l’any avalen la nostra 
experiència, vocació  i professionalitat.

El nostre objectiu, la recuperació per aconseguir  
autonomia.

Servei mèdic (metges geriatres, metge rehabilitador  
i psiquiatra), infermeria especialitzada, fisioteràpia  
i rehabilitació, teràpia ocupacional, treball social,  
psicologia, logopèdia, farmàcia, tècnics sociosanitaris  
i auxiliars especialitzades.

Unitats assistencials

Unitat de postaguts: persones que, havent estat  
ingressades a un hospital d’aguts, els donen l’alta  
i necessiten fer una estada de rehabilitació o conti-
nuïtat d’un tractament en règim d’internament en  
un hospital sociosanitari per aconseguir la màxima 
recuperació funcional abans de tornar al domicili.  
Les principals patologies ateses són: pròtesi i fractures  
de maluc o de genoll, infarts, ictus, accidents vasculars 
cerebrals (AVC), etc.

Unitat de convalescència: la convalescència és una 
atenció intermèdia, amb una durada superior a la de 
postaguts i amb una intensitat terapèutica no tant 
elevada. 

Unitat de pal·liatius geriàtrics: unitat que atén perso-
nes amb malalties en fase avançada o terminal que 
necessiten control de símptomes o cures amb la finali-
tat de millorar el confort o que no poden ser atesos en 
el seu domicili. Donem suport psicològic i emocional al 
pacient i a la seva família.

Unitat de llarga estada: Unitat d’atenció integral a per-
sones grans amb problemes de salut crònics que els 
generen  diferents graus de dependència, i que nece-
ssiten recursos professionals i tècniques assistencials 
específiques que no es poden garantir en el domicili.

Són pacients susceptibles de ser ingressats en aquesta 
unitat, persones grans fràgils, amb pluripatologies, amb 
insuficiència cardíaca crònica, malaltia respiratòria 
crònica, persones amb demència, etc.

Hospital de dia rehabilitador: unitat d’assistència 
diürna de persones que requereixen d’un programa re-
habilitador que els permeti mantenir o recuperar la seva 
autonomia funcional i/o cognitiva. 

Serveis i instal·lacions

Serveis assistencials: 

Assistència mèdica continuada · Infermeria 24h · Aten-
ció psicològica · Atenció social · Rehabilitació cognitiva · 
Rehabilitació funcional · Teràpia ocupacional · Logopèdia · 
Control nutricional i dietètic · Farmàcia 

Un equip de 80 professionals  
que cuidem i donem assistència  

sanitària i social

Som experts en rehabilitació  
física, cognitiva i neurològica

Altres serveis:

Atenció al client · Administració · Perruqueria · Podologia · 
Servei religiós · Cuina pròpia · Bugaderia · Neteja

Equipaments i espais:

Complex de 2 edificis envoltats per un jardí al costat 
del riu Ter

Les habitacions:

Exteriors amb llum natural · Individuals o dobles, amb 
bany · Oxigen i sistema d’intercomunicació directa amb 
els professionals del centre ·Televisió, calefacció i aire 
condicionat

Els espais:

Gimnàs i sala de rehabilitació · Sala de teràpia ocupacio-
nal · Despatxos de professionals · Controls d’infermeria 
a cada planta · Sales d’estar i un gran jardí

Tenim  vocació, tenim  
experiència, tenim recursos:  

som professionals

5% descompte pels socis del Servei Gent Gran

Avda. de França, 64
(al costat de l’Hospital 
Universitari de Girona 
Dr. Josep Trueta)
17007 Girona

 Línia 2
 
 A7-sortida 6,  
 Girona Nord-Palamós

Informa-te'n al 972 17 18 19 o al 902 014 110 
cssgirona@mutuam.com
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Carretera N-IIa

Hospital 
Universitari 
Josep Trueta

GIRONA
Carrer Josep Trueta

Vine a conèixer-nos:
Hospital Sociosanitari Mutuam Girona


