
Residència 
Font Florida

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

UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral  

EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial 

MUTUAM Residencial 

Apartaments per a gent gran 

Residències assistides

Centres de dia

Llar Residències de salut mental

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

.catwww..cat/blogwww.

Vine a conèixer-nos:

Residència Font Florida

C/ De la Font Florida, 98
08004, Barcelona

93 524 06 52  |  administracio.ff@mutuam.com
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La residència assistida Font Florida és un equipament de 
la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapa- 
citat gestionat per Grup Mutuam, per tant totes les places 
de que disposa són de titularitat pública. 

L’edifici, d’ús exclusiu, està situat a Barcelona, dins del parc 
de la Font Florida. Disposa d’uns equipaments moderns, 
diàfans i confortables, amb espais amplis, lluminosos i 
alegres. Els serveis assistencials que ofereix estan lide-
rats per un equip caracteritzat per la vocació, la calidesa 
i la proximitat.

Treballem d’acord el Model d’Atenció Centrada en la 
Persona:

• Cuidem des de la professionalitat, però també des del 
respecte a la dignitat i els hàbits, costums i valors de 
cadascú.

• A més d’oferir cures personals i sanitàries, ens inte- 
ressem  per allò que és realment important per a cada 
persona quan ve a viure amb nosaltres, volem saber com 
ha estat la seva vida què ha valorat i què podria trobar 
a faltar en deixar la seva llar.

• Facilitem que la persona segueixi prenent decisions 
sobre la seva vida i treballem conjuntament el seu pla 
d’atenció interdisciplinària.

• Un dels nostres objectius és eliminar les subjeccions. 
Estem compromesos amb la “Norma Libera care” 
impulsada per la Fundación Cuidados Dignos.

Serveis residencials:
· Residència assistida 
· Centre de dia

Serveis assistencials:
Atenció mèdica · Infermeria diària · Atenció social · Atenció 
psicològica · Fisioteràpia i rehabilitació · Teràpia ocupa-
cional · Teràpia cognitiva · Teràpia psicomotriu · Educació 
social i animació sociocultural · Control nutricional i 
dietètic

Serveis d’hostaleria:
Cuina pròpia · Servei de bugaderia · Servei de neteja

Altres serveis:
Perruqueria · Podologia · Servei religiós

Equipaments i espais comunitaris:
Edifici d’ús exclusiu · Residència amb habitacions 
individuals i dobles, exteriors, lluminoses i àmplies, amb 
llits elèctrics articulats. Totes disposen de bany assistit 
privat i sistema d’intercomunicació directa amb els pro- 
fessionals del centre · Connexió individual de TV · Gimnàs 
i sala de rehabilitació · Control d’infermeria a cada planta · 
Menjador · Sales d’estar · Biblioteca · Cafeteria automàti-
ca · Terrassa · Pati enjardinat · Calefacció · Aire condicionat 
a les zones comuns · Despatxos professionals


