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Tot i que la pandèmia de la COVID-19 va continuar 
afectant-nos durant l’any 2021, l’impacte causat ha 
estat menor que l’any anterior. L’arribada de la vacu-
na ha suposat un punt d’inflexió en la història de la 
malaltia.

Tal i com ja vaig fer en la presentació de la memòria 
del 2020, vull fer un reconeixement molt especial i 
sincer a tot l’equip humà que configura la gran famí-
lia del Grup Mutuam.

En moments tan complexos heu sabut donar una 
resposta exemplar, que posa de manifest el com-
promís, la professionalitat i la capacitat humana de 
totes les persones que configuren la nostra entitat. 
Heu estat claus per poder garantir una atenció de 
qualitat i la cura de les persones ateses i les seves 
famílies durant aquest llarg període.

A banda d’aquesta situació, l’any 2021 ha estat molt 
important per a l’entitat per diversos motius. En pri-
mer lloc, vull destacar l’aprovació del Pla Estratègic 
2021 – 2024, que posa l’accent en la integració sani-
tària i social amb una cartera de serveis basada en la 
qualitat i el talent dels i les professionals. Un segon 
aspecte a destacar ha estat el ciberatac que va patir 
la nostra entitat el març del 2021, amb les greus con-
seqüències que va suposar per a tothom.  En tercer 
lloc, voldria destacar també el relleu en la Direcció 
de Finances del Grup, que s’ha consolidat de forma 
molt satisfactòria.

Així mateix, voldria esmentar que s’ha retornat a la 
normalitat pel que fa a les diferents activitats pròpi-
es de l’entitat. En aquest sentit, veureu reflectides en 
aquesta memòria la recuperació d’aquelles que du-
rant l’any 2020 es van haver d’anul·lar per l’impacte 
de la pandèmia i la implantació de l’estat d’alarma.

Per finalitzar, vull deixar constància del meu agraï-
ment al Comitè de Direcció i a la Junta de Govern 
pel seu suport.

Més que conceptuar el 2021 com l’any de continu-
ació de la pandèmia, valdria més recordar-lo com 
l’any de la vacunació de la COVID-19. Una vacuna-
ció que va modificar el pronòstic de la malaltia.

Poques coses han estat predictibles en aquests 
dos anys, però la vacunació a persones vulnera-
bles i a personal sanitari i social va establir un canvi 
d’expectatives impressionant, encara que alguns 
lamentables negacionistes no se’n van assabentar.

La bondat evident d’aquestes vacunacions no ha 
d’esborrar el patiment de les persones ateses i dels 
i les professionals del Grup Mutuam. És innegable 
que organitzacions com la nostra acullen ara pro-
fessionals amb estrès posttraumàtic i amb fatiga 
pandèmica i que els hem de continuar facilitant tots 
els mitjans per tal de superar-ho. 

Perquè és gràcies a l’esforç de tot el seu personal 
que el Grup Mutuam ha pogut travessar satisfactò-
riament aquest any especialment complicat i, de 
cara al futur, m’agradaria poder afirmar que n’ha 
sortit enfortit, perquè s’ha posat a prova la solidesa 
de les estructures de l’entitat, perquè això ha im-
pulsat la política de gestió de riscos i ha demostrat 
també la resiliència de l’organització. Estem, per 
tant, en disposició de poder mantenir i renovar el 
nostre ferm compromís amb les persones ateses i 
les seves famílies

Venen temps d’inflació creixent, de pujades inima-
ginables dels subministraments de gas, d’electrici-
tat i de diversos productes relacionats. Els poders 
públics han de reaccionar per fer-hi front i també 
propiciar que els contractes de serveis ja establerts 
es mantinguin en una justa equivalència i no s’ei-
xampli l’asimetria entre els deures i els mitjans pro-
porcionats. Per això, és necessari proclamar que cal 
mantenir els fons estatals COVID-19. 

Acabo expressant el més viu agraïment a la respon-
sable i generosa actitud del personal de l’entitat, així 
com a la Junta de Govern i al Comitè de Direcció.
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Al llarg de l’any, Catalunya va patir quatre brots epidèmics que van derivar en diversos brots als centres del Grup Mutuam, 
on es van haver de mantenir totes les mesures per fer front als efectes de la COVID-19. Així mateix, es va iniciar la 
campanya de vacunació, tant per a les persones ateses com per a professionals. L’entitat es va adaptar als diferents canvis 
ordenats per les autoritats sanitàries per tal de garantir la resposta més efectiva a les persones ateses, les seves famílies i 
els i les professionals. Mentrestant, es van intentar recuperar certs àmbits de normalitat, tot i l’excepcionalitat del moment.

El 2021, a primer cop d’ull

Una organització viva

   Aprovació del Pla Estratègic 2021 – 2024.

   Nomenament d’un nou Defensor del 
Mutualista.

   Relleu satisfactori de la Direcció Financera del 
Grup.
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Evolucionar per millorar

   Proves pilot a Barcelona ciutat, el Vallès 
Occidental i Oriental de reordenació del paper 
dels EAR i avenç en la definició del model 
d’atenció intermèdia.

   Presentació del nou projecte de Salut Mental 
de Manresa al Departament de Drets Socials.

   Creació dels equips de mediació, formats per 
professionals dels centres.

   Implantació total de la nova aplicació 
assistencial UNIT4 (EKON HEALTH) a tots els 
centres d’internament.

   Posada en marxa de la nova intranet de 
l’entitat, element estratègic dins de l’àmbit de 
la comunicació interna.

   Inici del procés de digitalització de les notes 
de despesa.

L’aposta per la qualitat i 
la responsabilitat social

   Acreditació de l’HSS Mutuam Güell i els 
PADES de Mutuam com a dispositius 
docents de la unitat docent de l’ICS.

   Inversió extraordinària de 715.000 euros 
en diverses actuacions de manteniment 
en els centres.

   Recertificació de la ISO 9001/2015 
multiside a l’Hospital Sociosanitari 
Mutuam Güell, a la Residència Vila-seca i 
a Serveis Centrals.

   Continuació del desplegament del Pla 
d’RSC.

   Difusió i implantació del Pla de Qualitat.

   Continuació de les reformes a Mutuam 
Collserola, HSS Mutuam Güell i HSS 
Mutuam Girona.

   Finalització del Pla d’Igualtat d’MGI.

   Elaboració d’un estudi de necessitats i 
punts crítics dels centres i instal·lacions. 

   Auditories de CatSalut a Residència 
Vila-Seca, HSS Güell, PADES i Mutuam 
Collserola.

Afrontant reptes inesperats

   Greu ciberatac cap al sistema informàtic de 
l’entitat.

   Incendi a les instal·lacions de la Residència 
Mutuam Manresa.

   Arxivament dels expedients informatius 
oberts per la Fiscalia de Barcelona a quatre 
residències.

   Intervenció de la residència Les Religioses 
Angèliques de Barcelona.

Impacte de la COVID-19

   4 brots epidèmics, al gener, l’abril, el juliol 
i el novembre.

   529 casos detectats (303 als HSS i 226 als 
centres residencials).

   421 professionals afectats.

   Vacunació contra la COVID-19.
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Una llarga història d’atenció a les persones

El Grup Mutuam ha estat des del seu naixement una entitat al servei de les persones, arrelada al país i compromesa amb 
la societat. Hem evolucionat al llarg de més d’un segle en paral·lel als canvis socials i institucionals, sempre mantenint el 
segell de la professionalitat i la qualitat en la nostra tasca. 

Amb valors

Creació de la Mútua Catalana com a entitat asseguradora 
sense afany de lucre, sota l’impuls de l’important empresari 
tèxtil i mecenes Eusebi Güell i Bacigaluppi.

El Montepío Textil de Enfermedades, entitat col·laboradora 
del Seguro Obligatorio de Enfermedad, ofereix assistència 
sanitària i hospitalària als pensionistes del sector tèxtil de tot 
l’Estat espanyol.

El Montepío Textil inicia una etapa de renovació que comen-
ça amb el canvi de nom i que es caracteritza per l’ampliació i 
diversificació de l’activitat. MUTUAM s’especialitza en l’aten-
ció social i sanitària de les persones grans, sempre en estreta 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

La Mútua Catalana es divideix en 3 entitats, una d’elles, el 
Montepío Textil de Enfermedades.

Amb el traspàs de competències sanitàries a la Generalitat 
de Catalunya, el Montepío Textil concerta amb l’Institut Ca-
talà de la Salut i, més tard, amb el Servei Català de la Salut, 
la prestació d’assistència sanitària primària i especialitzada a 
determinats col·lectius vinculats al sector tèxtil.

Tot i que la seva capçalera continua sent la mutualitat de 
previsió social, avui el Grup Mutuam el conforma un conjunt 
d’empreses referents en serveis sanitaris, socials i mutualis-
me que treballa tant per al sector públic com per al privat.

1905

1944

1992

1943

1985

Actualitat

Missió
Oferir serveis sanitaris i socials, sense afany de lucre, 
per cuidar persones que pateixen malalties cròniques 
o que es troben en situació de dependència o de final 
de vida, així com suport a les seves famílies. Treballar, 
amb qualitat i eficiència, tant per al sector públic com 
per al privat.

Visió
Volem ser un referent de qualitat, eficiència i valors en 
el sector sociosanitari i d’atenció a la dependència a 
Catalunya, fomentant la professionalitat, la innovació, la 
recerca i el compromís de totes les persones del Grup 
Mutuam amb els valors distintius de l’entitat. Promovent 
les sinergies entre atenció social i sanitària.

Valors
Respecte: A la individualitat, autonomia i dignitat de les 
persones.
Professionalitat: Foment del creixement personal i tèc-
nic dels nostres professionals.
Compromís: Amb el país, el comportament ètic, l’eco-
nomia social  i la RSC
Innovació: Oberts a adaptar-nos a les noves necessitats 
i a les oportunitats de les noves tecnologies.

6

El 2021 s’ha definit un nou pla estratègic i s’han actualitzat la missió, la 
visió i els valors del Grup Mutuam.
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El Grup Mutuam està integrat per un conjunt d’entitats que presten serveis sanitaris i socials a Catalunya. Té com a capçalera a 
Mutuam MPS, una mutualitat, i pertany al sector de l’economia social.

Com a entitat sense afany de lucre que forma part de l’economia social, tenim com a principi la primacia de les 
persones i de l’interès social i disposem d’un model de governança sòlid, democràtic i compromès amb l’honestedat.

L’Assemblea General es convoca anualment per examinar i aprovar la gestió a partir de la memòria, el balanç i l’estat de comptes que 
presenten els òrgans de govern. Així mateix, té com a funció principal elegir, nomenar i revocar els membres dels òrgans socials de 
l’entitat: la Junta de Govern i la Comissió de Control i Auditoria. 

Des de l’economia social  
i la transparència

MUTUAM M.P.S

Entitat

RESIDÈNCIES 
MUTUAM, S.L.U.

UTE VILA-SECA

MUTUAL GESTIÓN 
INTEGRAL S.L.U.

FUNDACIÓ 
PRIVADA MUTUAM 

CONVIURE

Capçalera del Grup

Participació

100%

100%

100%

100%

Activitats connexes de previsió social i 
activitats assistencials sanitàries i socials

Activitat

Atenció a la dependència
i a malalts crònics 

Societat patrimonial

Atenció a la dependència
i a malalts crònics

Atenció domiciliària

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

Fundació privada del Grup 

MUTUAM A CASA,
S.L.U.

DIRECCIÓ GENERAL
Francesc Brosa

JUNTA DE GOVERN
PRESIDÈNCIA
Josep Arqués

ASSEMBLEA MUTUALISTES

• HSS i HD Mutuam Güell
• HSS i HD Mutuam Girona
• PADES
• EAR
• EAPS
• UVGI
• eDCA
• ERECON 

• 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
• 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
• Llar-residència la Sardana 

Direcció de 
Màrqueting i Comercial

Marian Pérez

Direcció de Finances 
Casty Hernández

Direcció de Sistemes 
d’informació

Lorenzo Rodríguez

Direcció de 
Recursos Humans

Àngel Almansa

Direcció Àrea 
Residencial
Anton Molas

Direcció Àrea 
Sanitària

Josep Ballester

Organigrama del grup

Entitats del grup

7



Anar a Índex

MÉS DE 100 ANYS CUIDANT

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

President 
Josep Arqués Surinyac

Vicepresidenta primera 
Aurora Sanz Manrique

Vicepresident segon 
Manel Jovells Cases

Secretari  
Josep Lluís Vilaseca Requena

Vocals 
Antoni Arteman Jané 
Maria Dulce Fontanals De Nadal 
Jordi Jané Guasch (fins al 22 de desembre) 
Ramon Massaguer Meléndez 
Anna Olivé Torralba

Junta de Govern
Estableix i executa la política previsora, financera i social de la 
mutualitat. A més, nomena el director general, el qual adminis-
tra i gestiona d’acord amb les facultats que li són delegades.

Expert independent de reconegut prestigi, nomenat per 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  se li presentin, aplicant el Reglament 
del Defensor del  Mutualista d’acord amb la legislació vigent.

Defensor del Mutualista 
Maria Eugènia Cuenca Valero

Defensor del Mutualista

Liderat pel director general i integrat per les directores i directors 
corporatius i de les diferents línies d’activitat de la mutualitat, tre-
balla per al bon funcionament i compliment del règim econòmic 
i administratiu de l’entitat i per assolir l’optimització dels resultats.

Comitè de Direcció

Direcció General 
Francesc Brosa Llinares

Direcció Finances 
Conxita Fusté Perulero (fins al 2 d’agost) 
Casty Hernández Canossa (des del 2 d’agost)

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

Direcció Sistemes d’Informació i 
Comunicacions 
Lorenzo Rodríguez Martín

Òrgans de govern i de gestió

S’encarrega de la verificació i l’emissió de l’informe sobre el 
funcionament econòmic i financer de la mutualitat. Està com-
posada per tres persones associades, elegides per l’Assem-
blea, que no formin part de la Junta de Govern.

Vocals
Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente
Isabel Carnicer Gómez 
Josep Garcia Areny

Comissió de Control i Auditoria

8

Els òrgans de govern i de gestió donen impuls i supervisen les directrius generals i l’estratègia del Grup Mutuam, així com el desenvolu-
pament de les corresponents polítiques corporatives.
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Transparència

El Grup Mutuam està fermament compromès amb la trans-
parència i la gestió responsable i eficient dels recursos. En 
aquest sentit, i d’acord amb la Llei de transparència, no 
només auditem cada any els estats comptables, sinó que 
oferim informació rigorosa i entenedora sobre la nostra ac-
tivitat. Així mateix, l’entitat està registrada al  fitxer de grups 
d’interès de l’administració i s’ha adherit al Corporate Com-
pliance, un conjunt de procediments i bones pràctiques per 
identificar riscos operatius i legals i establir mecanismes per 
prevenir-los i gestionar-los.

D’acord amb els principis de transparència, bon govern i accés a la informació pública, Grup Mutuam disposa en la seva web d’un 
Portal de transparència. Allà, qualsevol persona que hi estigui interessada pot accedir a informació actualitzada i comprensible sobre 
els òrgans de govern, l’estat financer de l’entitat i els comptes auditats i els recursos humans, així com a les memòries d’activitats.

La informació es troba a www.mutuam.cat/qui-som/portal-de-transparencia estructurada en:

El Grup Mutuam disposa d’una política per regular de forma eficaç la gestió dels riscos als quals està exposada. D’acord amb la le-
gislació pròpia de l’àmbit de l’activitat asseguradora, aquesta gestió implica la identificació, avaluació i mitigació d’esdeveniments 
o potencials contingències que puguin afectar I’organització. Això permet obtenir una seguretat raonable respecte a I’assoliment 
d’objectius.

El Sistema de Control lntern i de Gestió de Riscos del Grup Mutuam es basa en un conjunt de procediments i activitats destinats 
a assegurar aquestes tasques i a elaborar un mapa que ofereix una visió tant global com en termes relatius dels principals riscos 
que poden afectar l’Entitat.

Anualment, es fa una revisió general i s’emet un informe de valoració, en el qual es determina si cal incorporar-hi nous riscos i/o 
prendre mesures. La gestió de riscos és dinàmica i sensible als canvis que es produeixen en la nostra activitat.

El Model de control intern del Grup Mutuam integra:

Els mecanismes següents ens ajuden també a assolir el 
nostre compromís:

 - Una política de seguretat específica per a la gestió de la 
informació sanitària 
 - Mesures adequades per garantir el compliment de la Llei 
Orgànica de protecció de dades (LOPD)
 - Un Comitè d’ètica
 - Un Comitè de qualitat
 - Un Comitè de Responsabilitat Social Corporativa

Portal de transparència

Control i gestió de riscos

Economia i 
finances

Organització Activitat Equip humà 
i codi de 

conducta

 Processos
Corporatius

Processos de
Negoci

Processos de
Suport

Processos de Gestió 
de la Qualitat

Processos de les 
Funcions Fonamentals 
del Govern Corporatiu
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http://www.mutuam.cat/qui-som/portal-de-transparencia
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Al llarg de la nostra vida, totes les persones passem per etapes en què, per qüestió d’edat o malaltia, necessitem més ajuda en el 
desenvolupament del nostre dia a dia. El Grup Mutuam disposa d’opcions adaptades als diferents nivells de dependència perquè 
tothom pugui trobar-hi la solució que més li convé.

En totes elles, oferim una assistència integral 
i basada en el model d’Atenció Centrada en la 
Persona. Durant aquest any han seguit en fun-
cionament amb les indicacions sanitàries, en tot 
moment.

Quan, amb el suport de l’entorn familiar, no n’hi 
ha prou per atendre una persona dependent, 
els centres de dia són un bon complement. 17 
d’aquests centres de dia són de DS. Aquest any 
2021, han funcionat de forma habitual, seguint 
totes les indicacions sanitàries.

Els nostres apartaments per a gent gran dispo-
sen de serveis assistencials i domèstics perquè 
s’hi pugui viure amb la intimitat de la llar, però 
amb total seguretat i tranquil·litat. 

En aquests equipament cívics, promovem el 
benestar de les persones grans amb serveis i 
activitats. Tots ells són propietat de DS. A causa 
de les mesures de prevenció derivades de la CO-
VID-19, han estat tancats durant tot l’any.

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

  Residència Vila-seca (MGI)*

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

1     Rubí 

1     Cornellà

1     Sant Cugat

* Aquests centres ofereixen una aten-
ció mixta: residencial i sociosanitària 

Residències assistides Centres de dia

Apartaments

Casals d’avis3

Atenció a la dependència

4      Barcelona ciutat

1       Demarcació de Tarragona

6      Demarcació de Barcelona

4 

19 

 7     Barcelona ciutat

10    Demarcació de Barcelona

 1      Girona

 1      Demarcació de Tarragona

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

Des del nostre compromís de millorar la qualitat de vida de persones grans, dependents i/o amb malalties cròniques i les 
seves famílies, disposem d’una àmplia xarxa de centres i serveis a diferents territoris de Catalunya per donar les respostes 
més adequades a les seves necessitats. A més, tenim també diverses tipologies d’assegurances pensades especialment 
per als nostres mutualistes.

Al servei de les persones

11 

El 74% de places són contractades pel  
Departament de Drets Socials (DS).

Centre certificat ISO 9001:2015

10
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Per tal de donar una resposta integral i de qualitat a les necessitats de les persones, la nostra atenció inclou un conjunt de cures 
sanitàries i socials basades en l’experiència i la proximitat en el tracte, així com en l’excel·lència que es deriva d’una aposta per la 
formació contínua dels i les professionals.

Amb aquests equips de suport sanitari millorem 
l’atenció a la gent gran fràgil que viu en residències. 
Durant aquest any, han hagut d’adaptar la seva estruc-
tura i funcionament a les residències d’acord amb les 
directrius del Departament de Salut.

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.

Equips d’Atenció Residencial (EAR)

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

Atenció sociosanitària

2 

22 

13

2 

MÉS DE 100 ANYS CUIDANT

Amb aquests serveis d’atenció diürna oferim assistència 
per a la rehabilitació i atenció continuada de manteni-
ment a persones grans malaltes. Aquest any, a causa de 
les mesures de prevenció derivades de la pandèmia de 
la COVID-19, han estat tancats la major part de l’any.

Hospitals de dia

 1     Rehabilitador (Mutuam Girona)

 1     Psicogeriàtric (Mutuam Güell)

 11    Barcelona

  5     Vallès Oriental i Occidental 

  6     Baix Llobregat

Prestem atenció continuada a persones amb malalties 
o processos crònics i diferents nivells de dependència 
que no poden ser ateses a casa seva ni en una residèn-
cia. Han adaptat la seva oferta per atendre casos COVID 
derivats dels hospitals d’aguts i de l’atenció primària.

Hospitals sociosanitaris

 1      HSS Mutuam Güell de Barcelona
         (Grup Mutuam)

 1      HSS Mutuam Girona 
         (Fundació Mutuam Conviure)

1.506 places 416 places 
Atenció a la dependència Atenció sociosanitària

180 convalescència
150 llarga estada
3 curta estada

22 pal·liatius
20 subaguts
41 hospitals de dia

841 residencials
156 apartaments

449 centres de dia
60 salut mental

Distribució 
de places
per tipologia 
d’assistència

Centre certificat ISO 9001:2015
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 10    PADES convencionals (9 a Barcelona i 1 a Girona)

  3     PADES d’Atenció Continuada (a Barcelona)   

- Servei de suport psicològic i rehabilitador   
   a pacients amb Dany Cerebral Adquirit i               
   les seves famílies (a Tarragona)
- Equips psicològics d’atenció a la cronicitat  
   (a Girona)
- Unitat integrada de rehabilitació intensiva  
   per a ictus i patologia neurològica aguda  
   (a Girona)
- Equip de rehabilitació neurològica     
   continuada (ERECON) (a Girona)

Altres serveis4

La totalitat de l’atenció sociosanitària està 
contractada pel CatSalut.

Amb un equip multidisciplinari, atén persones grans que 
necessiten una avaluació global i exhaustiva del seu es-
tat de salut per prevenció, fragilitat o alteracions cogniti-
ves. Durant aquest any han seguit funcionant de manera 
habitual.

Unitat de Valoració Geriàtrica 
Integral (UVGI)1 

 1      Barcelona
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En processos de final de vida i de dol, aquests equips integrats per psicòlogues ofereixen suport psicològic, emocional i espiritual 
a les persones malaltes, les seves famílies i els professionals que les atenen, en el marc de les unitats de cures pal·liatives de dife-
rents recursos de la xarxa sanitària. Han mantingut una intensa activitat durant la pandèmia.

Amb el servei ‘Mutuam a casa’ oferim 
a persones grans i/o dependents la 
possibilitat de seguir vivint a la seva 
llar gràcies a un ajut domiciliari pro-
fessional i de confiança. Cobrim les 
ciutats de Barcelona i Tarragona i les 
seves rodalies. Aquest servei ha hagut 
d’adaptar la seva oferta a les noves 
necessitats derivades de la pandèmia 
de la COVID-19.

Mutuam, Mutualitat de Previsió Social, 
disposa d’un model d’oferta assegura-
dora sense ànim de lucre, competitiu i 
eficaç. Pensant en les necssitats dels 
nostres públics, comercialitzem una 
assegurança dental, una podològica 
i el Servei Gent Gran. El Servei Gent 
Gran integra:

Serveis d’atenció a la persona
Suport en les activitats de la vida diària, vetlles i guàrdies nocturnes, acompanya-
ments fora de la llar i orientació 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.

Servei d’orientació social
Mitjançant un equip d’orientadores so-
cials, aquest servei ajuda a resoldre si-
tuacions relacionades amb la gent gran 
i/o dependent. Identifiquem, entre els 
recursos propis del Grup i els aliens, la 
solució que millor s’adapti a les neces-
sitats de cada persona. Durant el 2021, 
s’ha incrementat l’activitat del servei 
per donar resposta a diferents situaci-
ons derivades de la pandèmia. 

Mutuam Activa
Un servei d’organització d’activitats 
d’oci cultural que inclou viatges nacio-
nals i internacionals, excursions, visites 
i tallers pensats per a sèniors actius, 
per tal de promoure les relacions so-
cials i reforçar la seva autonomia. Des-
prés d’un any oferint activitats virtuals 
arran de la pandèmia, a la primavera 
es van reiniciar les activitats presen-
cials d’acord amb les directrius de la 
Generalitat.

Activitat de suport: Equips d’atenció psicosocial (EAPS)

Atenció domiciliària (SAD)

Mutualisme

Equips d’atenció psicosocial4  3     Barcelona 

 1     Girona

Servei concertat amb:

MÉS DE 100 ANYS CUIDANT12

Calaceit Penelles
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Amb responsabilitat 
econòmica

BALANÇ DE SITUACIÓ

Actius

Passius

Ingressos: 61.801.672€

Altres actius

Tresoreria

Altres 
passius

Préstecs i 
partides a 
cobrar24,1%

9,9%

1,1%

Dèbits i 
partides 
a pagar

Patrimoni 
immobilitzat

64,9%

Patrimoni 
net

La gestió responsable i eficient dels recursos és fonamental per ga-
rantir la sostenibilitat econòmica del Grup i la continuïtat i qualitat dels 
serveis que oferim. La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte 
molt important en l’entitat, que també s’ha reflectit en el pla econòmic. 
Tant la facturació com les despeses han augmentat aproximadament 
un 2% respecte a l’exercici anterior. D’una banda, han crescut el volum 
d’activitat residencial i les tarifes aplicades en l’atenció a pacients afec-
tats per COVID-19 i, de l’altra, han augmentat les despeses d’explotació 
(reparacions, subministraments, neteja i restauració) derivades de l’in-
crement d’activitat i de l’aplicació dels protocols COVID i de reparaci-
ons no previstes.

Aquesta informació econòmica està formada per les dades consolidades de l’Empresa matriu, Mutuam M.P.S. i per les de les societats 
dependents, Mutuam a Casa, S.L.U., Mutual Gestión Integral, S.L.U. i Mutuam, S.L.U., participades en un 100% per l’Entitat principal.

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES

14,4% Altres despeses

4,2% Neteja

4,7% Amortitzacions

3,3% Subministraments

2,9% Manteniment

63,4% Personal

7,1% Restauració

55,2 dies

38.820 €

256.254 €

739.559 €

Total

524.408 €Inversions en curs

Aplicacions informàtiques

Equips procés de la informació

Instal·lacions, mobiliari i utillatge

INVERSIONS

1.559.041 €

MÉS DE 100 ANYS CUIDANT

Termini mitjà de 
pagament a proveïdors

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

50.035.373€

50.035.373€

49.135.069€

49.135.069€

2021

2021

60,0%

16,8%

23,1%

27,7%

3,8%
1,0%

67,5%

2020

2020

71,7%

22,2%

6,1%

13
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Connectats
Disposar de solucions tecnològiques actualitzades i adaptades a les singularitats de cada centre i cada feina és clau per 
a l’eficiència de la tasca que porten a terme els i les professionals. En aquest sentit, el Departament de Sistemes d’Infor-
mació s’encarrega de donar resposta a la diversitat de necessitats mitjançant les cinc àrees següents: comunicacions, 
aplicacions, sistemes, telefonia IP i projectes.     

PERSONES USUÀRIES DE SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

EVOLUCIÓ EN EQUIPAMENTS EVOLUCIÓ DEL TIQUETING SUPORT

Bústies correu

+0,0%Fixes +0,0%

+2,97%Mòbils +8,7%

 1.354 909

10.689

 1.347 1.016

10.223

Nombre d’usuaris 

0,51% 10,53%

4,55%

2021 2021

2021

2020 2020

2020

2021 2020

Fets més destacats de 2021

Recuperació de sistemes i dades 
després de l’atac informàtic

Finalització de la migració 
d’Aegerus a Ekon Health 
i consolidació de la 
plataforma

Implantació de la 
nova intranet

MÉS DE 100 ANYS CUIDANT14

A causa del ciberatac patit el 26 de març, que 
va tenir un gran impacte sobre l’activitat i els 
serveis, els mesos següents es van prioritzar les 
accions orientades fonamentalment al restabli-
ment dels sistemes i les dades. 
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LA COBERTURA TERRITORIAL D’UN GRAN GRUP

Centre Assistencial Mutuam 
La Creueta, Sabadell

Residència 
Rubí

HSS Mutuam 
Güell, Barcelona

Residència 
Sant Cugat

Residència 
Font Florida, Barcelona

Residència
Les Franqueses

Residència
Jaume Nualart, Cornellà

HSS Mutuam 
Girona

Residència
El Molí-Via Favència, Barcelona 

Centre Assistencial Mutuam 
Collserola, Barcelona

Residència
Mercat del Guinardó, Barcelona

Residència
Vila-seca

Centre Residencial Mutuam 
Manresa

Centres residencials 
i sociosanitaris del 
Grup Mutuam

15
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Com som

Formem un gran equip
Les persones que treballen al Grup Mutuam són el motor i l’ànima de la seva activitat. La nostra política de Recursos 
Humans, alineada amb els ODS de Nacions Unides, es fonamenta en el compromís de crear un entorn de treball atractiu 
per a elles i alhora eficient per a l’organització. Per això els protocols protegeixen els drets laborals i promouen espais 
de treball segurs i ocupació digna, a més de perseguir la igualtat de remuneració per treball d’igual valor. Així mateix, 
hem creat mecanismes per facilitar la participació i la implicació dels treballadors i treballadores, la conciliació de la vida 
laboral i familiar i les oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida. 

La diversitat és una de les característiques i riqueses de l’equip professional del Grup Mutuam. Tanmateix, observem que, 
quant a gènere, la plantilla té un perfil marcadament femení, un fenomen generalitzat en el nostre sector d’activitat. Pel 
que fa a la situació laboral, el gruix de treballadors i treballadores disposen d’un contracte indefinit i la majoria fa més de 
5 anys que formen part de l’organització. 

NACIONALITAT

ESPANYOLS

ALTRES 
PAÏSOS

GÈNERE

88% 
Dones 

(1.156) 12% 
Homes
(158)

GRAUS DE FORMACIÓ

59,1% 32,1% 8,8%

777 422 115
Formació
Professional
Superior i Mitjana.

Llicenciats,
Diplomats, 
Graduats.

Oficis i
serveis
diversos.

1.314  

professionals

Clima laboral

Grup Mutuam porta a terme Avaluacions Psicoso-
cials independents als seus centres de treball per 
mesurar, entre d’altres, el Clima Laboral. En total, 
s’han avaluat ja 23 dels 30 centres.

TOTAL NACIONALITATS : 33  

87%

13%

PLANTILLA FIXA VS TEMPORAL CONVENIS LABORALSANTIGUITAT

55%  
<5 anys

32%  
>11 anys

4%  
Assegurances

22%  
Plantilla
temporal

27%  
Siscat

78%  
Plantilla
fixa

12%
Residències  

13%  
5-11 anys

ABSENTISME

2021

2020

10,2%
   12,9%

FRANGES D’EDAT

20%
18-30
ANYS

18%
31-40
ANYS

26%
41-50
ANYS

26%
51-60
ANYS

10%

61-70
ANYS

AL COSTAT DELS I LES PROFESSIONALS

57%
Gercat  

16
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Formació

Potenciem i retenim el talent

AL COSTAT DELS I LES PROFESSIONALS

Creiem en el talent i el coneixement i donem una importància cabdal a la formació dels i les professionals. Per això, a 
través de la Fundació i de la unitat de formació del Grup Mutuam, posem al seu abast diferents propostes que els perme-
ten una actualització constant. Durant el 2021 s’han impartit diferents formacions per a l’adquisició de les competències 
grupals i específiques que requereixen les diferents especialitats. Volem 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. 

PERSONES FORMADES ACTIVITAT FORMATIVA GENERAL

ACCIONS FORMATIVES PER ÀREA DE CONEIXEMENT

2020 166 3.273 1.061 5.083

Accions
formatives Hores lectives Assistents

Hores reals 
d’assistència 

a formació

2021 381 4.046 778 10.047

2021

2020

Assistencial Desenvolupament
professional Ètica Qualitat RecercaPRL Protecció

de dades Informàtica Finances
i RRHH Total

178 28 38 39 3 - -10 10 306

3956 41 25 99 40 15 -66 381

BEQUES PER A LA FORMACIÓ CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ

UNIVERSITARISPERSONES INSTITUTSIMPORT CONCEDIT ALTRES

CAMPUS MUTUAM

L’any 2021 s’han programat 8 edicions del “Pla d’Acollida” per a les noves incorporacions, 5 edicions del “Codi de Conducta i Prevenció 
de Delictes” adreçat a tots els  i les professionals de l’entitat i 1 edició del curs “Protecció de Dades: Reglament: Llei Orgànica” adreçat 
als equips professionals de l’ Hospital Sociosanitari Mutuam Güell i Girona, EAPS i Farmàcia. 

ALUMNAT 
EN PRÀCTIQUES 

ASSISTENTS A JORNADES 
I CONGRESSOS 

PROFESSIONALS QUE IMPARTEIXEN 
FORMACIÓ INTERNA  

2021

2021

2021 2021

2021 2021

2020

2020

2020 2020

2020 2020

778

387

18 37 16 3924.964€

45 28

1.061

207

13 15 11 3312.169€

12 10

17
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“La Síndrome de la COVID persistent”

Sessions clíniques 

Publicació d’articles i presentacions de comunicacions orals o pòsters en congressos i jornades

Participació de professionals en taules 
rodones, ponències, vídeos o articles 

de divulgació en fòrums externs  

WEBINAR 16a JORNADA SOCIOSANITÀRIA (FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE)

20

8

20

1

3 3 3 2 1 1

1

Dirigit al conjunt de professionals assistencials dels diferents recursos i serveis del Grup Mutuam, 
la Fundació Mutuam Conviure organitza regularment aquest espai per compartir experiències i co-
neixements. Enguany, mantenint el format virtual, s’han presentat resultats dels treballs guardonats 
en les convocatòries dels Premis de Recerca de la Fundació, s’han tractat qüestions d’abordatge de 
situacions clíniques i maneig terapèutic relacionades amb la COVID-19 i s’ha donat visibilitat a la im-
portància de la detecció del malestar emocional i la solitud existencial relacionats amb les mesures 
aplicades durant la pandèmia. 

Els pòsters i les comunicacions orals que s’han presentat en els diferents congressos han estat dins de l’àmbit de les cures pal·liatives, 
la geriatria i la gerontologia, l’atenció psicosocial, l’organització assistencial i de l’àmbit residencial i les cures de ferides cròniques.

Hi ha hagut gran representació del Grup Mutuam a esdeveniments com l’XI Congrés SCBCP,  
el 44 IHF World Hospital Congress o el 5º Congreso Nacional de Psicologia, així com als organitzats 
pel COIB, la Societat Catalana de Psicologia, la SEGG o la SECPAL, S’hi han fet 23 intervencions.

Grup Mutuam ha participat en 3  projectes de recerca externs.

PRESENTATS PER

PRESENTADES PER

INICIATS, EN CURS  
O FINALITZATS PER 

EQUIPS (EAR, EAPS, PADES, UVGI, HSS GIRONA))

EAR

EAR PADES RESIDÈNCIES EAPS
BARCELONA

EPAC HSS  
MUTUAM GIRONA

EAPS BARCELONA

PÒSTERS

SESSIONS CLÍNIQUES

21
ACTIVITATS  

DIVULGATIVES

3

16

360 

8

COMUNICACIONS ORALS

PERSONES INSCRITES 

CONGRESSOS,  
JORNADES 

 I SIMPÒSIUMS 

ESTUDIS DE RECERCA

AL COSTAT DELS I LES PROFESSIONALS

Docència     

Projectes de recerca, innovació i/o millora

Jornades

11 TAULES RODONES

6 VÍDEOS

3 PONÈNCIES

1 ARTICLE DIVULGACIÓ

1
SSCC (SISTEMES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ)

18

“La crisi de la Covid: reptes i oportunitats dins de l’àmbit residencial. Una mirada positiva”

WEBINAR 4a JORNADA RESIDENCIAL (FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE)274 
PERSONES INSCRITES 

2 El 2021 s’han reprès els espais per a professionals de l’àmbit de l’atenció intermèdia, en els quals es 
comparteixen coneixements i actualitzacions sobre la matèria. S’han portat a terme en format virtual, 
fet que ha permès l’assistència de més persones.  

ACTUALITZACIONS 
CLÍNIQUES D’ATENCIÓ 

INTERMÈDIA 
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PCR EFECTUADES A CÀRREC DE GRUP 
MUTUAM ENTRE L' 01/01 I EL 31/12 

La gestió de la prevenció és un element clau per assegurar unes bones condicions de seguretat i de salut en l’entorn de treball. El 
Grup Mutuam la implanta mitjançant un sistema que garanteix la integració de la seguretat i la salut amb criteris prevencionistes en 
tots els processos i serveis. Aquest compromís es troba regulat en el Manual del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Labo-
rals, el qual està constituït per una política i una planificació de la prevenció que en determinen la implementació i funcionament, 
així com el sistema de comprovació i acció correctora.

Cal destacar que el 2021 es va superar amb èxit l’auditoria del sistema de gestió de la prevenció que, tal i com s’estableix en la 
Llei de PRL 31/95, porta a terme anualment una empresa externa. Aquest mecanisme facilita la millora contínua del nostre servei.
La situació de pandèmia ha fet que tota l’activitat relacionada amb la Prevenció de Riscos Laborals prengués un protagonisme 
especial. S’han hagut d’implementar nombroses actuacions, sobretot focalitzades en els efectes d’aquesta sobre els treballadors 
i treballadores, aplicant i revisant als centres de treball els diversos protocols assistencials a mesura que s’anaven actualitzant, 
cercant i validant Equips de Protecció Personal, transmetent informació i fent seguiment dels professionals positius per Covid i/o 
en situació d’aïllament o d’Incapacitat Temporal. També s’han hagut d’actualitzar les avaluacions de riscos dels diferents centres 
incorporant-hi els riscos biològics derivats del nou virus i de la gestió dels residus.

Malgrat la situació pandèmica, el servei de prevenció ha mantingut la seva tasca per garantir la salut laboral dels treballadors i 
treballadores. Mostra d’això són totes les reunions de comitès de salut que s’han portat a terme als centres, l’actualització de plans 
d’emergència i simulacres pertinents, l’actualització d’estudis psicosocials o les visites de seguretat, entre d’altres.

S’han efectuat proves PCR als professionals per tal d’aïllar els casos positius o per reincorporar amb seguretat els que estaven en 
situació de baixa.

La cohesió entre les persones que integren el nostre grup és un element clau per a una bona convivència. Per això s’han dut a 
terme activitats dirigides al benestar físic i emocional de la plantilla, fomentant la solidaritat i la participació. En aquest sentit, es van 
portar a terme nombroses accions de suport emocional, tant grupals com individuals.

PCR  1.364

AL COSTAT DELS I LES PROFESSIONALS

Prevenció     

Clima psicosocial

Fomentem el benestar 

Fins a un total de  421 professionals
han estat en situació d’IT per COVID-19 al llarg de l’any.

19

Hospital Sociosanitari Mutuam Güell. Font: Banc d'Imatges Infermeres del COIB
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Com actuem

El Pla estratègic és l’instrument operatiu per seguir prioritzant les accions que portarem a terme. Durant el 2021 hem fet un procés 
de reflexió estratègica participativa, amb la presència i l’aportació dels i les professionals, i, utilitzant eines senzilles, s’han planificat 
els reptes a abordar en els propers 4 anys.

Els objectius de la qualitat 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 
com el grau d’assoliment. 

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

Prestar una 
Atenció Integral 
i Interdisciplinària.

Assegurar la intimi-
tat i la confidencia-
litat de la persona 
atesa.

Potenciar el desenvolupament 
personal, tenint en compte les 
relacions interpersonals, la inclu-
sió social i el benestar emocio-
nal, físic i amb l’entorn.

Promoure una presa de deci-
sions que tingui en compte la 
participació i capacitat d’autode-
terminació de la persona atesa.

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

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

1

4 5 6

Conèixer les necessitats i expectatives dels nostres grups d’in-
terès 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.

Garantir la gestió eficient 
i sostenible en totes les 
línies de servei.

87

2 3

La política de qualitat del Grup Mutuam és un dels pilars del Pla estratègic i té com a finalitat oferir a usuaris i usuàries una Aten-
ció Centrada en la Persona, segura i de qualitat, que en potenciï les capacitats i en respecti els drets, les necessitats i la dignitat. 
Per assolir-la el nostre model de gestió es basa en la Norma ISO 9001:2015.

Política de qualitat

Els 5 grans eixos del pla són:

1. Ser una entitat de confiança, reconeguda en qualitat i en propòsit social

2. Ser referents en models d’atenció sanitària i social

3. Ser una entitat atractiva per als professionals

4. Integrar la transformació digital en l’organització

5. Impulsar l’eficiència organitzativa i financera

Els eixos fonamentals de la política són:

Pla estratègic

20

D’aquests 5 eixos estratègics, se’n deriven 28 objectius operatius i 322 accions.
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LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

Com curem i cuidem
Volem millorar la qualitat de vida de les persones en situació de fragilitat i, per això, treballem amb un model 
d’assistència integral que se centra en els seus drets, capacitats, necessitats i desitjos. La clau dels resultats que us 
presentem es troba en la cerca constant de la qualitat, mitjançant  la millora contínua de l’atenció, la implicació de les 
direccions i la participació activa dels professionals.  

Glossari
ACP: Atenció Centrada en la Persona
AVD: Activitats de la Vida Diària
CD: Centres de Dia
DCM: Dementia Care Maping (Mapa d’aten-
ció a la demència)

EAR: Equip d’Atenció Residencial 
EAPS: Equip d’Atenció Psicosocial
HD: Hospital de Dia
HSS: Hospital Sociosanitari
PADES: Programa d’Atenció Domiciliària i 
Equip de Suport

PIAI: Pla Interdisciplinar d’Atenció Individua-
litzada
PIUC: Pla Integral d’Urgències de Catalunya
SAD: Servei atenció domiciliària
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral

L’atenció a les persones

Atenció a la dependència

La majoria de persones que atenem tenen una edat avançada i una alta dependència, tant a nivell funcional com cognitiu. Això fa que 
donar resposta a les seves necessitats sigui més complex, però també que sigui de gran importància una aproximació personalitzada. 

Durant 2021, davant les restriccions sanitàries que hem patit, la nostra prioritat ha estat garantir l’atenció a les persones, facilitant el 
manteniment del vincle amb les famílies.

Els equips, de forma progressiva, han anat reprenent els grups de treball d’ACP. Un dels primers objectius ha estat avaluar els 
centres en relació al model centrat en la persona, per conèixer l’impacte que ha tingut la COVID-19 en l’atenció que reben les 
persones usuàries.

Les eines emprades han estat: 

Cal tenir en compte que amb l’arribada de la COVID-19 la nostra activitat habitual s’ha vist afectada, tant a nivell d’ingressos com d’altes.*

IMPACTE DE 
LA NOSTRA 
ACTIVITAT

Residències

Ingressos

Atesos

Altes

2020

339

1.310

394

Centres de dia Llar residència 
Salut mental

Habitatges
tutelats

2021

139

416

168

2021

12

69

12

2021

22

132

25

ÍNDEX 
D’OCUPACIÓ

Residències Centres de dia Habitatges i 
apartaments

-1% +8% -3%2020

86,9%
2020

25,4%
2020

94,3%

2021

430

1.174

321

2020

29

437

57

2020

4

65

7

2020

14

129

16

21

Dementia 
Care Mapping
(eina observacional)

Avanzar 
(eina de revisió participativa)

A través dels resultats 
obtinguts s’han pogut 
detectar els àmbits on 
calia implementar acci-
ons de millora. 

2021

85,5%
2021

33,9%
2021

91,2%
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Com són les persones que atenem 

DISTRIBUCIÓ PER SEXES I MITJANA D’EDAT

Residències

Centres de dia

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

28,3%

30,9%

71,7%

69,1%

29,8%

25%

70,2%

75%

80,3 anys

81,6 anys

86,4 anys

83,9 anys

79,3 anys

82,4 anys

85,7 anys

82,4 anys

DEPENDÈNCIA  FUNCIONAL (BARTHEL)

GRAUS DE DEPENDÈNCIA (%)

30,8

56,5

13,7

6,5

21,0

2,6

24,9 5,34,3

8,4

Residència

Residència

Centre de dia

Centre de dia

36,5

47,2

33,4

15,6

10,3

9,5

19,8

27,7

DETERIORAMENT  COGNITIU (MINIMENTAL)

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS22

28,6 14,4 18,3 27,9 7,53,3

13,7 7,6 5,340,7

33,8 21,3 20,824,1

37,8 11,3 32,318,6

5

11,3 14,7

27,7

Sortida de persones usuàries de la Residència Vila-seca

Autònom
Dependència lleu
Dependència moderada
Alta dependència
Dependència total
Sense valoració

No deteriorament

Lleu

Greu

Sense valoració
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Atenció sociosanitària

IMPACTE DE LA NOSTRA ACTIVITAT

3.581 persones ateses 3.410 nous ingressos 3.344 altes

-5,3% +0,6% -1,8%

Domicili

PADES

Primària

Altres

Centre sociosanitari

Hospital

PROCEDÈNCIA NOUS INGRESSOS (%)

41

14,5

21,1

PERSONES ATESES PER CENTRE I TIPUS DE SERVEI

Residència

Centre sociosanitari

Èxitus

Alta voluntària

Trasllat a hospital aguts

Domicili

MOTIUS D’ALTA / DESTINACIÓ (%)

57,2%
de les persones 
ingressades 
retornen al domicili 
(inclosos centres 
residencials)

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
- Àrea Integral de Salut (AIS)

2021

2021

2020

2020

22,7

6

57,8

3,3

9,8

0,4

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

La nostra activitat assistencial i les estades s’han vist afectades per la continuïtat de la COVID-19 i s’han hagut de mantenir les 
unitats assistencials específiques per atendre les persones infectades pel nou virus.

23

21,0

0,2

54,4

5’0

13,0

6,4

1,7

15,9

5,8

32,5

16,9

25,3

1,3

19,5

4,1

HSS CONVA/
MEPS

Índex
rotació LLE Índex

rotació PAL Índex
rotació SA Índex

rotació HD Índex
rotació COVID eDCA Total

HSS Mutuam 
Güell

554 11,7 343 4,6 356 16,1 642 35,6 23 0,9 244 2.162

HSS Mutuam 
Girona

403 4,4 56 2,1 14 0,8 60 533

HSS Mutuam 
Vila-seca

149 8,7 72 4 6 97 324

HSS Mutuam 
La Creueta

142 7,1 130 5 51 323

HSS Mutuam 
Collserola

181 10 39 5,5 19 239

1.429 640 356 642 37 380 97 3.581
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40,9

91,2

13,9

10,6

16,5

ÍNDEX D’OCUPACIÓ

PRESTACIÓ FARMACÈUTICA

ÍNDEX DE ROTACIÓ

MITJANA DE DIES D’ESTADA 
PER UNITAT FUNCIONAL

  + 1,4%

ESTADES ANUALS ALS 
HOSPITALS SOCIOSANITARIS  
I MIXTOS

119.413 
121.161

1.155

2021

2020

Convalescència

Llarga estada

Pal·liatius

Subaguts

Covid

Mitjana de 
fàrmacs per 
pacient

Plans 
terapèutics 
revisats

intervencions en prescripcions*

1.9669 * 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.

Centres mixtos

HSS

84,8%
84,3% 9,210,2

93,3%
81,5%

2021
2021

2020
202034,6 dies

d’estada mitjana de 
les persones ateses

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS24

2 intervencions/pacientMitjana de

34,6Mitjana General

EAPS

Els Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS) de Mutuam atenen pa-
cients en situació de malaltia avançada i les seves famílies  tant 
a Barcelona com a Girona. Aquest 2021, s’ha incorporat una pro-
fessional més dins de l’àmbit residencial als dos territoris. 

A causa de la situació postpandèmica, enguany s’ha donat su-
port als professionals sanitaris dels equips receptors mitjançant 
tallers d’autocura i espais de supervisió i/o atenció individual en 
els casos més complexos.

Pacients Visites

EAPS  2021 2020 2021

BARCELONA 3.064 2.887 9.264

GIRONA 1.271 1.297 3.940

TOTAL 4.335 4.184 13.204
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GERIÀTRICA/PAL·LIATIVA

ATENCIÓ CONTINUADA

PADES Barcelona PADES Girona

PADES

Grup Mutuam gestiona nou equips PADES convencionals a 
la ciutat de Barcelona i un a la ciutat de Girona, a més d’un 
d’atenció continuada a Barcelona. El 2021 s’ha seguit fent 
front a la pandèmia del SARS-CoV2 i els equips s’han adaptat 
a noves realitats.

L’atenció té un abast diferent, quant a persones ateses, segons sigui de cap de setmana o nocturna, ja que en la franja de nit s’am-
plien les zones d’atenció.

PERSONES ATESES

Els equips ofereixen dues modalitats d’activitat: 

- Geriàtrica/pal·liativa

- Atenció continuada (PADES-AC)

Només al 
territori de 
Barcelona

PADES-AC Dia PADES-AC Nit

2.442
2.275 -6,8%2021

2020

PERSONES ATESES

CAPS DE SETMANA

NIT

2021

2021

2020

2020

7.670

7.858
-4%

3.403

3.734
-8,9%

dels casos es resolen en 
el propi domicili, sense la 
necessitats de traslladar la 
persona usuària.

La tipologia de persones ateses pels PADES va 
evolucionant progressivament cap a pacients 

geriàtrics, més fràgils i crònics, però encara amb un 
volum important d’oncològics.

97,5%

UVGI 

La Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI) és un recurs de la xarxa sanitària pública gestionat pel 
Grup Mutuam que fa valoracions de les principals síndromes geriàtriques a persones que hi són derivades 
pel metge de l’EAP o especialista.

El nivell de prioritat de les 
peticions és: 69% normal, 25% 
preferent i un 6% urgents.

de les persones ateses provenen  
de l’Atenció Primària. 

1a visita

Seguiment

Total general

503

1.544

2.047

2021

488

1.300

1.788

2020

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS 25

190

91%

La disminució de l’activitat es relaciona amb la tornada a la normalitat després d’un 
creixement molt elevat el 2020 per l’efecte de la COVID-19.



Anar a Índex

EAR

Seguint les directrius de CatSalut en relació a l’abordatge de la pandèmia, els Equips d’Atenció Residencial (EAR) han vist modificat 
àmpliament el seu àmbit de cobertura residencial en els territoris de Barcelona i Vallès. En aquest sentit, l’activitat assistencial no 
és comparable a la d’anys previs a causa de la notable disminució de residències.

S’intervé a 119 residències (públiques i privades) de manera integral i a fins a 217 residències tenint en compte aquelles en què 
només es fa el servei d’atenció continuada.

En el context de la cinquena onada de la pandèmia, amb elevats nivells de contagi en la comunitat, el juliol es van signar els acords 
de col·laboració següents:

   Acord de col·laboració entre Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell i Grup Mutuam
   Acord de col·laboració entre Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i Grup Mutuam 

A més, es va Iniciar la prestació assistencial d’Hospitalització a Domicili d’Atenció Intermèdia al Vallès Oriental i Occidental. 

92,6% 

La intervenció d’atenció continu-
ada dels EAR és de 8 del matí a 8 
del vespre els 365 dies de l’any.  Els 
caps de setmana s’intervé en 98  
centres més, fet que suposa 4.132  
places residencials addicionals.

INTERVENCIÓ D’ATENCIÓ CONTINUADA

2021 20212020 2020

Visites (agudes) Visites resoltes

2021 2020

Visites derivades     

casos resolts en el propi 
domicili, evitant una 
derivació a urgències.

                 56,4%      
                        pacients ingressats 
a urgències del total dels derivats.

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

6.764

119
68.988

INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT

places residencials

residències

visites

Barcelona

Vallès

Baix Llobregat

1.309
1.239
4.216

26

ERECON

L’Equip de Rehabilitació Neurològica (ERECON) actua en el territori de Girona amb 
l’objectiu d’oferir continuïtat en el tractament rehabilitador a persones amb un di-
agnòstic neurològic donades d’alta de l’hospital del sociosanitari al seu domicili.

Persones ateses 208

19.892 18.373

8.919
8.262

1.519

657

186
persones ateses 

1.916
visites presencials
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La pòlissa del Servei Gent Gran integra dos grans serveis:

Mutuam activa

Servei d’orientació social

Durant la primavera el servei d’oci i cultura per a sèniors ha reprès la 
seva activitat. 302 persones han participat en les activitats següents: 
3 excursions, 17 visites matinals i 1 viatge nacional.

Aquest equip de treballadores socials ha atès 817 persones, aju-
dant-les a trobar solucions a problemes relacionats amb la gent gran 
i la dependència. 

?1.270 

Cartera activa de

mutualistes

Assegurances

TIPUS D’ASSEGURANCES

Dental

Podològica

Servei gent gran

Altres

32%

5,1%

44%

18,9 %

Atenció domiciliària

IMPACTE DE LA NOSTRA ACTIVITAT

520 268

535 325

COM SÓN LES PERSONES QUE ATENEM

Nous usuaris i usuàriesPersones ateses

2021 2021
2020 2020

+2,9% +21,3%

Atenció a la persona

86,3%

75%

-12,46%

Atenció a la llar

11,8%

20,8%

64,08%

Selecció de personal

1,9%

4,2%

157,32%

2021

2021

2021

2020

2020 2020

35,4%

64,6%

35,9%

64,1%

81,7 anys82,6 anys

Durant l’any 2021, hem constatat com les famílies han anat recuperant la confiança 
en la seguretat de rebre professionals d’ajuda domiciliària. Gràcies a això, s’ha produït 
una evolució positiva en el creixement de casos. Així mateix, i a causa del temps que 
han esperat les famílies per continuar amb el servei, el perfil de persones ateses ha 
esdevingut físicament més dependent, un fet que se suma a la poca adaptació dels 
domicilis.

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

Aquests serveis han hagut d’adaptar l’oferta a la situació 
sanitària de cada moment.

27

2021

2020
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Com avancem per millorar
Procurar el benestar de les persones va més enllà d’oferir una bona atenció als usuaris i usuàries en el dia a dia. Per això 
disposem dels comitès i comissions, uns espais de reflexió entre professionals, que ens permeten compartir experiències 
i coneixements per aplicar millores de forma continuada en els diferents àmbits de la nostra activitat.

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

Comitè de Recerca i Docència

S’han celebrat 2 reunions, en modalitat tele-
màtica, en què s’han tractat temes relacionats 
amb la promoció de la recerca i la formació. 
El CRiD també ha donat assessorament i su-
port en l’elaboració i execució de projectes 
de recerca, millora o innovació, així com en la 
divulgació de resultats mitjançant comunica-
cions en congressos i jornades o a partir de la 
publicació d’articles científics en revistes. 

Comitè de Farmàcia

S’han celebrat 4 comitès, amb una mitjana del 
83% d’assistència. La principal tasca feta du-
rant l’any ha estat la revisió de tots els grups 
terapèutics de la Guia Farmacoterapèutica i 
de la Guia d’Intercanvi Terapèutic, però també 
s’han portat a terme múltiples valoracions de 
productes. Entre aquestes, en destaca, enca-
ra que no s’hagi finalitzat durant el 2021, la de 
les diferents teràpies de cures basades en el 
mètode de pressió negativa. 

Comitè d’Ètica

S’han portat a terme 4 reunions en què s’han 
debatut 4 casos. S’han tractat temes com la 
beneficència vers la no maleficència, el dret a 
una mort digna, la disfàgia o l’eutanàsia. Així 
mateix, s’ha preparat un document entorn els 
dilemes ètics en situació de final de vida

Comissió de Qualitat

S’ha promogut la millora contínua, dins de 
cada centre o recurs, creant comissions inter-
nes a cadascun d’ells. S’ha reunit un únic cop 
per tal de treballar la implementació del Pla 
de Qualitat del Grup Mutuam als centres, ba-
sant-se en la Norma ISO 9001/2015.

Comitè d’Infermeria

El comitè ha mantingut el seu paper en relació 
a la prevenció de la propagació de la infecció 
per SARS CoV2, reforçant les línies de treball 
en seguretat del pacient, higiene de mans i 
campanya de vacunació i treballant per visi-
bilitzar el lideratge infermer demostrant-ne la 
professionalitat i entrega i l’aportació de co-
neixement, experiència i competència. 

Comissió d’Atenció Centrada  

en la Persona

S’ha celebrat una reunió, en la qual s’han analit-
zat els resultats d’una enquesta als i les profes-
sionals dels centres sobre quins aspectes de la 
seva feina s’havien vist afectats per la pandè-
mia i en quins s’havia millorat des del punt de 
vista de l’Atenció Centrada en la Persona. 

Comitè d’RSC

Format per professionals de diferents àrees 
del grup, ha portat a terme 2 reunions en què 
s’ha fet seguiment del quadre de comanda-
ment, monitorització de les diferents accions 
que es porten a terme en aquest àmbit i avalu-
ació dels indicadors d’assoliment d’objectius.

28



Anar a Índex

Com escoltem
Com a entitat compromesa amb la qualitat i el model d’atenció centrat en la persona, la satisfacció d’usuaris i usuàries i 
de les seves famílies constitueix un element clau per a la millora contínua, oferint un tracte professional, humà i empàtic, 
així com el fet de vetllar per la seva intimitat i seguretat. En aquest sentit, hem impulsat mecanismes per conèixer com 
valoren el servei rebut i perquè ens facin arribar les seves necessitats i expectatives, mitjançant la gestió de suggeriments 
i reclamacions.

ÍNDEX DE QUALITAT ÍNDEX DE RECLAMACIONS

MITJANA DE SATISFACCIÓ
DE L’USUARI SOCIOSANITARI

ALTA SATISFACCIÓ GLOBAL
DE L’USUARI SOCIOSANITARI

Satisfacció Global

Centres d’hospitalització

Centres d’hospitalització

Centres de dia

Centres de dia

Recursos de suport*

91,1 %

8,2

8,6
95,8%

9

99%

(respostes a l’usuari abans de 60 dies) (reclamacions rebudes / total persones ateses)

49,2% 4,8%46%

Assistencials No assistencials Hoteler

71,1% 1,4%

63 reclamacions

Participació

Al Grup Mutuam, fomentem la participació de 
les persones ateses com a element clau de 
satisfacció i millora dels serveis que reben. Durant 
l’any 2021 s’ha anat recuperant de forma gradual 
la participació en grups i comissions de millora, en 
molts casos, adaptant-nos a les condicions que en 
cada moment requeria el context de pandèmia.

60 agraïments

LA QUALITAT, UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

92,9% recomanarien 

els nostres centres o serveis

*Equips d’unitats específiques: EPAC

Recursos de suport*

Servei a domicili

Servei a domicili

98,8%

9

9,7

948 enquestes de satisfacció realitzades,  
un 19% més que al 2020

29
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Comunicació integral 
i responsable
Al Grup Mutuam la comunicació amb els nostres grups 
d’interès –persones usuàries, famílies, professionals i 
administracions dels sectors en els quals treballem–  és 
fonamental. És per aquest motiu que treballem amb 
una estratègia que ens permet arribar a cadascun d’ells 
de la manera més eficaç i a través del canal més adient. 
Per assolir-ho s’analitza periòdicament l’evolució dels 

Diversitat de canals

indicadors i s’ajusta l’estratègia i el contingut d’acord 
amb els objectius comunicatius de l’entitat i la resposta 
de la seva comunitat. Tant les xifres de visites com de 
publicacions dels diferents canals han tornat a nivells 
similars als previs al 2020, en què es van assolir resultats 
excepcionals derivats del paper clau de la comunicació en 
la gestió de la situació de pandèmia.

WEB CORPORATIVA

El millor suport on conèixer en profunditat 
qui som, què fem i com ho fem.

www.mutuam.cat

148.452 visites

148.149 visites

2021

2020

NEWSLETTERS

Els butlletins digitals periòdics ens permeten comu-
nicar-nos de forma directa i segmentada amb els 
diferents públics, oferint-los contingut del seu interès 
i facilitant-los l’accés a la informació que publiquem a 
la resta de canals.

Canal on es comparteixen coneixements sobre la 
gent gran i la persona amb malaltia crònica, posant 
èmfasi en l’activitat del Grup i el paper dels i les pro-
fessionals en la realitat assistencial actual.

Consta de 4 seccions: Som Mutuam, Atenció Sani-
tària i dependència, Els nostres centres i Gent Gran 
Viatgera.

www.mutuam.cat/blog BLOG

46.298
visites

63.024 
visites

2021

2020
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XARXES SOCIALS

Des dels diferents perfils a les xarxes socials aconseguim generar diàleg amb l’entorn, posicionar-nos com a 
experts en l’atenció a la gent gran i la dependència, comunicar els valors de l’entitat, informar de l’actualitat 
institucional i donar visibilitat a l’activitat del grup.

REVISTA CORPORATIVA MUTUAMENT

La revista Mutuament és una publicació impresa que reben 
trimestralment els mutualistes del Servei Gent Gran. Incorpora 
l’agenda trimestral d’activitats d’oci cultural per a sèniors de 
Mutuam Activa. Es tracta d’un suport tradicional que ens permet 
arribar a un públic menys familiaritzat amb la comunicació digital. 

INTRANET

Gràcies a la col·laboració de professionals de 
tots els àmbits de l’entitat i després de 2 anys 
de desenvolupament, el mes de desembre vam 
llançar la nova intranet. 

Gràcies al salt endavant a nivell tecnològic, 
d’integració, d’inclusivitat i d’eficiència, en uns 
mesos ha esdevingut el principal canal de 
comunicació interna, al qual s’hi pot accedir des 
de qualsevol tipus de dispositiu, fix o mòbil.

La intranet ofereix una nova disposició de 
continguts i un major ventall de funcionalitats, 
així com accés a totes les eines i aplicacions 
informàtiques d’ús habitual. Tot això amb un 
disseny més modern, que respon a les deman-
des dels i les professionals, i amb protagonisme 
del contingut d’actualitat.

FACEBOOK

LINKEDIN

facebook.com/grupmutuam 

TWITTER @grupmutuam

@grupmutuam 

213 posts

370 posts

345 tuits

52 publicacions

1.129 seguidors

1.084 seguidors

2.502 seguidors

1.055 seguidors

1.013 seguidors

2.133 seguidors

2021

2021

2021

2020

2020

2020

407 tuits

63 publicacions
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La gestió de la intranet correspon a un grup d’edi-
tors que centralitzen de forma independent la revisió 
de continguts de les seves àrees i recullen i aporten 
millores per facilitar la usabilitat i l’experiència de les 
persones usuàries de tota l’organització.
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Reduïm la petjada ecològica
En el marc del nostre compromís social i amb el benestar de les persones, el Grup Mutuam treballa per tenir cura del 
medi ambient. En aquest sentit, considerem fonamental avaluar periòdicament l’impacte de la nostra activitat, a nivell de 
consum i d’emissions, per tal d’implementar mesures d’estalvi i optimització de la gestió que contribueixin a minimitzar 
la petjada ecològica.

Els increments en molts dels indicadors són el resultat de l’augment de l’activitat que es va produir amb la represa del 
funcionament a ple rendiment d’alguns centres i serveis que s’havien aturat temporalment arran de la situació sanitària.

10.278,54 9.234,39 +11,3%

15.391,93 14.218,77 8,3%

2021 2020 VARIACIÓ

ELECTRICITAT

GAS NATURAL

TOTAL

5.113,39 4.984,38 +2,6

CONSUM ENERGÈTIC PER FONT (MWH O GJ)

6.743

4.876

7.072

6.246

-4,7%

-21,9%

94.238 94.798 -0,6%

2021 2020 VARIACIÓ

BARCELONA

TARRAGONA

GIRONA

TOTAL

82.619 81.480 +1,4%

CONSUM D’AIGUA (M3) 

EMISSIONS DE GEH - Gasos d’efecte hivernacle (TCO2EQ)

VOLUM DE RESIDUS GENERATS (TN/M3) 
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2021 2020 VARIACIÓ

RESIDUS NO PERILLOSOS (TN) 1.110 803,1 37%

RESIDUS BIOLÒGICS (M3) 65,8 98,5 -33%

2021 2020 VARIACIÓ

ABAST 1:   
Consum de combustibles i gasos fluorats

2.141,77 1.818,39 +17,78%

ABAST 2:  
Emissions derivades del consum elèctric

1.430,83 1.428,46 +0,002%
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Promovem una 
societat més justa

Des de fa anys, col·laborem activament, amb altres entitats de l’entorn, en projectes d’acció social centrats en la millora 
de la salut i el benestar de les persones grans i dependents i de les seves famílies. 
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ACTIVITATS INTERGENERACIONALS

   Visites d’escoles durant festes assenyalades 

   Participació en Fires d’Ocupació i carreres professionals

PROJECTES SOLIDARIS

   Participació conjunta de tots els centres en la Marató de TV3 sobre la 
salut mental, mitjançant l’elaboració i venda de polseres solidàries 

   Participació dels Hospitals Sociosanitaris en la XXII Setmana Sense Fum 

   Projecte Final de Vida i Soledat de la Fundació Obra Social La Caixa 
portat per voluntariat de l’EAPS Mutuam

PROJECTES SOLIDARIS AMB GRUP MUTUAM 

   L’esperit blaugrana omple els centres del Grup Mutuam per Nadal

   Donacions de taronges de grup productor de Terres de l’Ebre 

   Trucada amb el President de la Generalitat a través de la Fundació 
Amics de la Gent Gran 

ACTIVITATS PER POTENCIAR LES CAPACITATS DE LES PERSONES GRANS

   Teràpia amb gossos

   Tallers terapèutics sobre musicoteràpia, meditació i més  

   Tallers de cuina, dansa, lectura, reminiscència, estimulació digital, etc.

   Taller ‘Bon dia’ per treballar l’estimulació cognitiva de manera individual

   Olimpíades per a la gent gran dels Centres de Dia

   Projecte IKIGAI amb activitats basades en el model d’Atenció Centrada 
en la Persona

   Visites comunitàries de diferents col·lectius als centres per consolidar 
la seva integració amb la comunitat

   Participació en el Projecte ‘Activa Vallès +55’

   Sortides i excursions culturals a localitzacions emblemàtiques, teatres, 
concerts o museus

   Participació en la creació dels menús

   Concurs de Postals de Nadal del Grup Mutuam: disseny i creació de la 
postal corporativa per a felicitar les festes.

   Hort amb beneficis terapèutics: creació i manteniment d’horts i jardins 
en els centres residencials per motivar el treball en equip, l’exercici físic 
moderat, la creativitat, el treball mental i l’autorealització.

   Assemblees virtuals per promoure la interacció entre persones usuàries, 
familiars i professionals
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Apostem pel voluntariat
Tot i que continua viva la iniciativa de voluntariat del Grup Mutuam, amb motiu de la pandèmia per la COVID-19 es va ha-
ver d’aturar i, durant l’any 2021, encara no es va poder activar al nivell d’anys anteriors. Únicament es van fer tasques de 
voluntariat en relació als equips EAPS, en què un grup de persones han fet acompanyaments, principalment a l’Hospital 
Sociosanitari Mutuam Güell i a la Residència el Molí – Via Favència del Grup Mutuam. Cal assenyalar que aquests volunta-
ris i voluntàries han obtingut formació tant en cures pal·liatives com en malaltia crònica complexa.  

La vellesa, la soledat, les pèrdues emocionals i físiques associades a l’edat, el procés de dol o la mort són qüestions a les quals la societat 
occidental acostuma a donar l’esquena. Per això, amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar la població i d’acompanyar les persones i les 
famílies que ho necessiten, des del Grup Mutuam, l’any 2018 es va posar en marxa el Programa Final de Vida i Soledat, impulsat per l’Obra 
Social de La Caixa.

En aquesta primera fase, el programa s’està desenvolupant de manera pilot al barri de la Salut de Barcelona, a partir de dues 
línies complementàries:

Programa Final de Vida i Soledat

   L’acompanyament de persones grans, soles i amb malalties avançades, a partir de l’articulació dels recursos socials 
i sanitaris existents al territori i de la gestió d’una xarxa de voluntaris i voluntàries.

   La sensibilització social i comunitària al voltant del final de vida i la soledat, mitjançant accions formatives, 
comunicatives i de treball en xarxa amb altres agents del barri.

El programa va dirigit a totes aquelles persones amb edat avançada que presenten un intens sentiment de soledat i vulnerabilitat social. 
Aquestes són detectades pels professionals de la salut dels diferents recursos sanitaris i socials de Grup Mutuam i per professionals 
ubicats als diferents recursos del territori. També hi tenen cabuda els veïns i veïnes del barri, com a usuaris del programa, com a possibles 
detectores de casos, com a voluntaris o com a agents de sensibilització. Els mutualistes de Grup Mutuam són una altra població diana.

15 
persones  

voluntàries actives

2.322 
acompanyaments  

97%
dins de l’HAI 

Mutuam Güell 

2%
a les residències 

1%
en l’àmbit  
domiciliari 

Participació i activitat
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Ser una empresa referent en RSC dins de l’àmbit sociosanitari.
Compensar les externalitats negatives pròpies de l’activitat. 
Enfortir el compromís de l’equip humà. 

Treballar d’una manera més sostenible. 
Millorar la competitivitat i aportar valor afegit. 

1    Gestió de l’RSC 

Integració de l’RSC a tots els nivells de l’organització 

Avaluació de riscos relacionats amb la corrupció 

Identificació dels impactes mediambientals de l’ac-

tivitat del Grup 

Inversions Socialment Responsables 

Política de Compres i Contractació responsables 

3    Persones usuàries i clientes 

Seguretat i privacitat 

Suport i acompanyament emocional 

Escolta activa i intercanvi d’idees 

Desenvolupament de nous serveis i projectes d’in-

novació responsable 

 

4    Societat 

Impuls de la recerca en l’àmbit sanitari i social 

Programes de sensibilització i prevenció   

Col·laboració amb entitats socials 

Oferta de places socials 

5    Medi ambient

Ús de productes reutilizables i biodegradables 

Millora de la gestió de residus 

Eficiència energètica  

Compensació de les emissions 

Auditories ambientals 

2    Equip humà

Participació en la presa de decisions 

Suport emocional 

Millora de la comunicació interna 

Voluntariat corporatiu 

Implementació del Pla d’Igualtat i creació de Comi-

tès d’Igualtat 

Integració laboral de persones amb discapacitat 

Reconeixement del talent intern 

Flexibilitat, conciliació i desconnexió laboral 

Per garantir l’èxit del Pla d’RSC cal fer un seguiment, control i valoració de les accions que es duran a terme.  Aquesta tasca 
recau en el Comitè d’RSC, que es reuneix periòdicament i elaborarà un informe anual a partir dels indicadors d’assoliment de 
resultats. Aquest òrgan serà l’encarregat també de proposar nous objectius i mesures de millora. 

81%EIX 1

59%
38%

74%

90%

26%

EIX 2

EIX 3

EIX 4

EIX 5

Assoliment 
el 2021
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RSC, molt més que un pla
Per tal de seguir avançant en el camí de la responsabilitat social, Grup Mutuam ha elaborat el Pla d’Acció de Responsabi-
litat Social Corporativa (RSC) per al període 2021-2024.

Objectius

La nostra estratègia s’estructura en 5 grans àmbits de treball

Avaluació de resultats
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FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE: LA VEU DEL COMPROMÍS

Qui som

Com tantes entitats sanitàries i socials, la Fundació Mutuam Conviure ha hagut de compassar les 
seves activitats durant el 2021 a les restriccions imposades per la pandèmia.

La majoria d’iniciatives van haver de passar al format telemàtic, però això no ens va impedir por-
tar a terme la Jornada d’Atenció a la Dependència el juny i la Jornada d’Atenció Sociosanitària el 
novembre. Totes dues amb elevada assistència i excel·lents ponents. També es van convocar i 
atorgar els Premis de Recerca en els dos àmbits. La 32 edició del curs de Gerontologia Clínica i 
Cures pal·liatives va ser un èxit, com en anys anteriors. La convocatòria de Beques per a formació 
de professionals va complir amb els seus objectius i, a finals d’any, es va decidir atorgar un conjunt 
extraordinari d’ajuts a quatre entitats socials, a més de les que es vehiculen anualment de manera 
sistemàtica.

Esperem que les condicions d’entorn millorin en el futur, però voldria deixar constància que les 
dificultats no ens han impedit fer molta feina i donar compliment als objectius fundacionals.

Finalment, el meu reconeixement als patrons i patrones de la Fundació per la seva valuosa col-
laboració i el meu agraïment al sector social i sanitari de Catalunya per la bona acollida de les 
nostres iniciatives.

Prof. Dr. Miquel Vilardell
President de la Fundació Mutuam Conviure

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. Disposa també d’una Comissió Tècnica Assessora formada per 
persones expertes de reconegut prestigi en l’àmbit de la geriatria que assessoren en la creació i promoció d’iniciatives i 
mesures que comportin una millora en l’atenció i el benestar de la gent gran.

Òrgans de govern i assessorament
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Patronat

President
Miquel Vilardell Tarrés

Vicepresident
Josep Arqués Surinyac

Secretari Patró
Josep Lluís Vilaseca Requena

Patrons
Josep Ballester Roselló 
Francesc Brosa Llinares 
Magda Campins Martí
Joan Nubiola De Castellarnau
Jaume Padrós Selma
Ramon Pujol Farriols

Comissió tècnica assessora

President
Miquel Vilardell Tarrés

Secretària
Belén Sánchez Villellas

Membres
Josep Arqués Surinyac 
Josep Ballester Roselló 
Francesc Brosa Linares
Jaume Padrós Selma 
Antoni Salvà Casanovas 
Antoni Trilla García
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FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE: LA VEU DEL COMPROMÍS

Motor del coneixement i 
l’excel·lència professional
Mitjançant quatre línies d’actuació, la Fundació Mutuam Conviure, una entitat sense ànim de lucre 
nascuda el 1992, incideix en la societat per fer realitat el compromís del Grup Mutuam amb la millora 
del benestar de les persones. 

1    Programes de formació 

Durant l’any 2021, i tal i com havia passat l’any anterior, 
les activitats formatives es van portar a terme en moda-
litat online per tal d’adequar-se a la situació sanitària.

32a edició del Curs de Formació en Gerontologia 
Clínica i Cures Pal·liatives
La formació va 
constar de 6 
sessions cele-
brades entre 
el 30 de gener 
i el 19 de juny. 
Hi van partici-
par 9 ponents 
i 5 modera-
dors. S’hi van 
inscriure un total de 182 professionals de la medicina, 
la infermeria, la farmàcia, el treball social, la fisioteràpia i 
la psicologia i la mitjana d’assistència va ser de 149 per-
sones per sessió. L’activitat ha estat acreditada amb 1,5 
crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries. 

16a Jornada Sociosanitària 
El debat, que es va celebrar el 10 de novembre, es va 
centrar en aquesta edició en “La Síndrome de la CO-
VID persistent”. Un total de 360 professionals -110 d’in-
fermeria, 65 de medicina, 24 de treball social, 25 de 
psicologia, 13 de geriatria,  17 de farmàcia, 3 de teràpia 
ocupacional, 6 de fisioteràpia, 2 d’educació social i 21  
provinents de la direcció de centres assistencials, entre 
d’altres- es van inscriure al webinar.  

4a Jornada Residencial
La gran jornada anual sobre l’àmbit residencial es va 
focalitzar en “La crisi de la Covid: Reptes i oportunitats 
dins de l’àmbit residencial. Una mirada positiva”. Es va 
celebrar el 9 de juny en format webinar, al qual es van 
inscriure un total de 274 professionals.  

Beques per a formació de professionals 
La Fundació Mutuam Conviure va contribuir amb 
24.964 € a satisfer el 50 per cent del cost de les matrí-
cules dels cursos i màsters sol·licitats per professionals 
de diferents àrees del Grup Mtuam. Es van concedir 13 
beques a 4 metges, 3 psicòlogues, 3 infermeres, 2 auxi-
liars d’infermeria, 1 gerocultora, 1 terapeuta ocupacional, 
1 treballadora social i 3 professionals més, entre tècnics 
i administratius. 

2    Programes de recerca 
       i estimulació professional 

20a edició Premis de Recerca
S’hi van presentar 11 projectes, 7 d’externs i 4 d’interns. 
El tribunal va decidir atorgar el Premi a la modalitat de 
Projecte Extern a l’equip de l’EAP Jaume Soler, de l’Ins-
titut Català de la Salut de Cornellà de Llobregat, pel tre-
ball “SARCONUT Prova pilot per a prevenir la sarcopènia 
en pacients ATDOM amb un programa d’exercici i con-
sells d’alimentació” . Pel que fa el projecte intern, va ser 
atorgat a l’equip EAPS Girona pel treball “La Soledad i el 
Dol Complicat: observant relacions entre aquestes dues 
variables en persones vídues majors de seixanta anys”. 

3a edició Premis de recerca  
d’Atenció a la Dependència.
S’hi van presentar 5 projectes. El tribunal va atorgar el 
premi a l’equip del Centre Assistencial Mutuam La Cre-
ueta pel treball “I+D Adequació del Pla d’Alimentació per 
a persones amb disfàgia”. Així mateix es va concedir un 
accèssit al treball presentat per l’equip de la Llar Re-
sidència la Sardana de Manresa “Les habilitats socials 
tractades amb realitat virtual en trastorns d’aspecte es-
quizofrènic”.

4    Programes de sensibilització 
       i prevenció

Els tallers de memòria van tenir continuïtat en el seu for-
mat online i se’n va organitzar un per al Col·legi de Metges 
i un altre per a l’Ajuntament de Barcelona.
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3    Programes d’ajudes 
       i subvencions a entitats 
       amb finalitat social

Col·laborem amb entitats amb qui compartim finali-
tats socials, sobretot la d’assegurar que les necessi-
tats de les persones grans estiguin cobertes.

   Paliativos sin fronteras
   Avismon
   Fundació Ictus
   Càritas Diocesana 
   Movimientos Focolares
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FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE: LA VEU DEL COMPROMÍS

Balanç econòmic
La Fundació Privada Mutuam Conviure dedica tots els seus recursos a la formació, la recerca i la 
sensibilització, per una banda, i a ajudes i subvencions, per l’altra. 

L’activitat fundacional va tornar a nivells similars als d’abans de la pandè-
mia i es van incrementar les despeses relacionades amb els fins fundaci-
onals respecte a l’any anterior.

ACTIUS PASSIUS

Inmobilitzat

Patrimoni netTresoreria

Altres passiusPréstecs i 
partides a 
cobrar Dèbits i partides 

a pagarAltres actius

98,9%

2021 2020 2021 2020

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

6.456.600€ 6.168.083€ 6.456.600€ 6.168.083€

0,8%

0,3%

DISTRIBUCIÓ DESPESES

 Activitat fundacional

 Conservació i manteniment patrimoni

 Administració

10,2%

35,9%

53,9%
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76,5% 

16,3% 

5,7% 

1,5% 

67,6%

3,1%

27,9% 

1,4% 

98,8% 

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS

 Inversions en curs

 Instal·lacions, mobiliari i utillatge

30,5%

69,5%

0,8%

0,4%

TOTAL    637.562€

TOTAL    694.837€

6,8% 0,9%92,3%

15,5% 84,7% 0,8%

2021  

2020  

 Donacions     

 Patrimoni propi

 Altres

Total
78.822€

PROCEDÈNCIA INGRESSOS

Total
598.808€
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