“Casa nostra és tan gran! Quan vivíem amb els fills era plena de vida,
però ara que han marxat i estem
sols, em cau a sobre…”
“Estic avorrida de fer sempre el
mateix: netejar, cuinar, planxar,
anar a comprar… I, a sobre, veig que
em faig gran i em fa angúnia pensar
que algun dia em passi alguna cosa
i ningú se n’assabenti…”
“Des que ens vàrem jubilar, ja no
tenim gaire vida social. Tot s’ha
reduït a una rutina que no sé com
trencar. M’agradaria poder tenir
altres opcions!”

Apartaments per a la gent gran

Això és vida

“Em trobo bé i tinc prou energia
com per fer la meva. Però l’edat és
la que és i em canso més fàcilment.
De vegades penso que hauria de
buscar-me una ajuda, però no em
fa gaire gràcia...”

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
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

Per a més informació truca al 93 380 09 70
o entra a www.mutuam.cat
CENTRES GESTIONATS PEL GRUP MUTUAM
Mutuam La Creueta
Residència assistida
i centre de dia (Sabadell)

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 | 93 247 94 40
www.

.cat/blog

www.

.cat

Si et fas soci del Servei Gent Gran de Mutuam, tindràs
un 5% de descompte.

Serveis d’hostaleria:
Servei de restaurant* · Servei de bugaderia* · Servei de
neteja · Servei de consergeria · Vigilància i seguretat 24
hores · Botiga

Apartaments Agustí Montal, Mutuam Collserola

SORTIDA 4

Hospital Universitari
de la Vall d’Hebron
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* Serveis amb cost addicional

Vine a conèixer-nos:

lt

Altres serveis:
Organització d’activitats d’oci i lleure · Compres a domicili
· Perruqueria*
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Ara toca relaxar-se
i viure tranquil
amb totes les comoditats

Serveis assistencials:
Metge · Infermeria diària · Fisioteràpia i rehabilitació* ·
Dietes adaptades · Farmàcia a domicili · Serveis d’atenció a domicili* · Podologia* · Sistema de control d’assistència en cas d’urgència

Ara és el moment
de gaudir envoltat de
tots els serveis
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Ara pots tenir una casa
on podràs sentir-te atès sense
haver d’anar a una residència

Equipaments i espais comunitaris:
52 apartaments de lloguer, totalment adaptats per a
gent gran · Calefacció i aire condicionat · Club social ·
Biblioteca · Videoteca · Sala de televisió · Cafeteria
automàtica · Gimnàs i sala de rehabilitació · Piscina ·
Jacuzzi · Pati enjardinat · Terrasses · Pàrquing*
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- Si tens entre 65 i 99 anys...

Els apartaments són a la part nord de Barcelona ciutat,
en un entorn privilegiat: envoltat de natura i perfectament comunicat amb el centre, tant en transport públic
com en transport privat. Construïts al costat del centre assistencial, es doten dels seus serveis en cas de
necessitat.
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- Si penses que t’agradaria poder deixar d’ocupar-te
de les tasques domèstiques...
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- Si t’avorreix la rutina cada dia una mica més...

Els equipaments són moderns i diàfans: disseny i funcionalitat en espais amplis, plens de llum i color. El
personal destaca per la seva professionalitat i qualitat
humana. Proximitat i calidesa són factors a destacar
que fan que per als que hi viuen els Apartaments Agustí
Montal, Mutuam Collserola siguin molt més que una llar.
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- Si et trobes bé però et sents sol a casa teva...

Vine als apartaments del centre Mutuam Collserola.
Continuaràs gaudint dels beneficis de viure a casa teva,
amb la tranquil·litat i seguretat de tenir al teu abast un
món de serveis assistencials les 24 hores del dia durant
tot l’any.

Pg.
de

Si t’identifiques amb algun d’aquest casos o senzillament tens ganes de viure bé, acabes de trobar la llar
de la teva vida.
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Passeig de la Vall d’Hebron, 159-169
(Ronda de Dalt, sortida 4) 08035 Barcelona

Informa-te'n al 93 361 39 00 - 93 380 09 70
informacio@mutuam.com

