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1. Presentació  
 
Per setè any consecutiu, presentem la Memòria de la Fundació Mutuam Conviure. Totes les 

activitats han estat, una vegada més, lleials a les finalitats fundacionals que són en línies generals 

les següents:  

 

• Impulsar la formació dels professionals i la resta del personal que presta serveis sanitaris, 

sociosanitaris i socials.  

• Promoure la recerca en l’àmbit sanitari, sociosanitari i social. 

• Millorar la qualitat de  vida de les persones en situació de fragilitat.  

• Promoure la informació i  la inserció en la societat de les persones ateses pels serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials, en especial de les persones  grans, dependents  o amb 

malaltia crònica complexa.  

• Incentivar la feina ben feta dels professionals  i promoure les bones pràctiques per a   

l’assistència integral a les persones grans o en situació de dependència, tot 

complementant l’acció dels dispositius sanitaris, sociosanitaris i socials d’utilització pública.  

 

Durant l’any 2021 les activitats formatives s’han continuat adequant a la situació del moment. 

Totes les activitats s’han portat a terme en format online per la plataforma webinar,  tal i com es va 

fer l’anterior any amb motiu de la pandèmia de la COVID 19.  
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2. Sessions clíniques mensuals 
 

Les 8 sessions clíniques mensuals s’han celebrat habitualment els primers dimecres de cada mes,  

de 14 a 15 h. i de forma virtual. Les sessions estan obertes a tots els professionals del sector 

sociosanitari. Assisteixen una mitjana de 60  persones, entre metges, professionals d’infermeria, 

psicòlegs, farmacèutics, treballadors socials i directius de centres. Les sessions han girat al voltant 

de temàtiques com “Detecció del malestar emocional i la solitud existencial a causa de les 

mesures d’aïllament pel SARS-CoV-2, amb pacients i familiars atesos per l’EAPS Mutuam 

Barcelona”, “Potenciant sensacions: intervenció basada en l’estimulació multisensorial, Snoezelen 

24 h.”, “Característiques clíniques i evolució dels pacients diagnosticats de Covid-19 en l’Hospital 

d’Atenció Intermèdia Mutuam Güell”, “EM-line Memory, com a eina de rehabilitació cognitiva per a 

pacients que han patit un ictus”, “Delírium i factors pronòstics de rehabilitació funcional en una 

unitat sociosanitària”, “Atenció a la dependència: sala de vida, un canvi en la visió i en la 

intervenció de la demència”, entre d’altres.  

Aquesta activitat ha estat acreditada amb 1,6  crèdits pel Consell Català de Formació Continuada 

de les Professions Sanitàries.  
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3. XIII Edició Beques Formació  
 

La Fundació Mutuam Conviure ha contribuït l´any 2021 amb la quantitat de 24.964 € en satisfer el 

50% del cost de les matrícules dels cursos i màsters  sol·licitats per professionals de diferents 

àrees. A l’edició del 2021 s’han  concedit 13 beques, en concret a: 4 metges, 3 psicòlogues, 3 

infermeres, 2 auxiliars d’infermeria, 1 gerocultora, 1 terapeuta ocupacional, 1 treballadora social i  

3 professionals més, entre tècnics i administratius.  

 

Àrea Peticions Rebudes Peticions Aprovades Import Peticions Aprovades 

Residencial 7 7   9.759,40 € 
Sanitària 10 9 13.354,40 € 

Dir. Sistemes 1  1  1.375,00 € 
Dir. Recursos Humans 1 1      475,00 € 

Total 19  18      24.964,€ 
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XIII  Edició Beques Formació 

CENTRE 
TREBALL/POSICIÓ 

FORMACIÓ SOL·LICITADA 
ENTITAT 

ORGANITZADORA DE 
LA FORMACIÓ 

COST FORMACIÓ 
sol·licituds rebudes  

SUBVENCIÓ 
MÁXIMA 
(2.500€) 

R. VILASECA 
Màster oficial en Ciències del 

Sistema Nerviós 

Universitat Rovira i 

Virgili 
2913,00 € 1457 € 

EAR Màster en Psicogeriatria 
UAB-Germanes 

Hospitalàries 
3960,00 € 1980 € 

R. VILASECA Màster en Treball Social 
Universitat Oberta de 

Catalunya 
1946,34 € 711 € 

EAR 
Màster en Infermeria de 
Urgències Hospitalàries 

UB-IL3 3970,00 € 1985 € 

CR COLLSEROLA 
Postgrau Direcció i Gestió de 
Centres Residencials i altres 

Recursos Gerontològics 

UB-IL3 3100,00 € 1550 € 

R. SANT CUGAT Teràpia Familiar Sistèmica Centro KINE 1325,00 € 663 € 

EAPS 
Màster en Psicoteràpia 
Humanista  Integradora 

Institut  ERIC FROMM 2795,00 € 1048 € 

EAPS 
Diplomatura virtual 

Psiconefrologia 

Centro de 
Investigación y 
Desarrollo de la 

Psiconefrologia 
(México) 

1030,75 € 515 € 

SERVEIS CENTRALS 

(Sistemes Informació) 

Màster Ciberseguretat, 

Ciberguerra i Ciberterrorisme 

Instituto Internacional 
de Estudios en 

Seguridad Global 
2750,00 € 1375 € 

EAR Màster en psicogeriatria 
UAB-Germanes 

Hospitalàries 
3960,00 € 1980 € 

SERVEIS CENTRALS 

(Recursos Humans) 

Màster Direcció de Recursos 

Humanos 

Universitat Oberta de 

Catalunya 
950,00 € 475 € 

EAR 
Màster en Cuidados en 

Pacientes crónicos 
AULADAE-UCAM 1800,00 € 900 € 

EAR Màster en Psicogeriatria 
UAB-Germanes 

Hospitalàries 
3960,00 € 1980 € 

CR. CREUTA Grau Relacions Laborals 
Universitat Oberta de 

Catalunya  
758,80 € 379 € 

R. SANT CUGAT Grau Infermeria (2º) EU Gimbernat 7707,32 € 2500 € 

CR. MANRESA 
Màster Oficial en teràpies 
psicològiques de tercera 

generació  

Universitat 
Internacional de 

Valencia 

5037,12 € 2500 € 

HSS GÜELL Grau Infermeria (1r.) EUIT 4522,47 € 986 € 

EAR Màster Psicogeriatria 
UAB- Germanes 

Hospitalàries 
3960,00 € 1980 € 
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4. 32e Curs de Formació en Gerontologia Clínica i C ures 
Pal·liatives 
 

La 32ena Edició del Curs de Gerontologia Clínica i Cures Pal·liatives de la Fundació Mutuam 

Conviure ha convocat, com cada any,  6 matinals de dissabte de les  9:30 a les 11:30 h.  (entre el 

30 de gener i el 19 de juny de 2021),  realitzant una o dues  ponències per  cada sessió. Les 

sessions s’han realitzat online amb la plataforma webinar, on hi han participar 9 ponents i 5 

moderadors. S’han inscrit un total de 182   professionals de la medicina, infermeria, farmàcia, 

treball social, fisioteràpia i psicologia, amb una mitjana d’assistència de 149 persones per sessió. 

S’han lliurat 102 diplomes. Aquesta activitat ha estat acreditada amb 1,5 crèdits pel Consell Català 

de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.    
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32ena Edició de Formació  en Gerontologia Clínica i  Cures Pal·liatives 
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5. 20a. Edició del Premi de Recerca d’Atenció 
Sociosanitària 
L’any 2021 s’han presentar 11 Projectes, dels quals 7 treballs han estat  externs,  i 4 treballs han 

estat interns. El tribunal de selecció dels premis de recerca va decidir atorgar el Premi a la 

modalitat de Projecte Extern a l’equip de l’EAP Jaume Soler, de l’Institut Català de la Salut de 

Cornella de Llobregat pel treball “SARCONUT Prova pilot per a prevenir la sarcopènia en pacients 

ATDOM amb un programa d’exercici i consells 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”. 
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6. 3a. Edició del Premi de Recerca d’Atenció a la 
Dependència 
 
 
L’any 2021 s’han presentat 5 Projectes. El tribunal de selecció dels premis de recerca ha decidit 

atorgar el premi de recerca a l’atenció a la dependència a l’equip de la Residència La Creueta per 

el 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 Residència la Sardana de Manresa, 

pel treball presentat “Les habilitats socials tractades amb realitat virtual en trastorns d’aspecte 

esquizofrènic” 
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7. 16a Jornada Sociosanitària -“La síndrome de la C OVID 
persistent” 
 

La 16a. Jornada Sociosanitària de l’any 2021 va centrar el debat científic en el tema “La Síndrome 

de la COVID persistent”,  que es va celebrar el 10 de novembre,    per la plataforma webinar, on 

es van inscriure   un total de 360  professionals, amb els següents perfils:   110 infermeres, 65 

metges, 24 professionals  en treball social, 25  psicòlegs, 13 auxiliars de geriatria,  17 

farmacèutics, 3 terapeutes ocupacionals, 6 fisioterapeutes, 2 educadors socials   i 21  directors de 

centres assistencials,  entre d’altres.  
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16a Jornada Sociosanitària - “La síndrome de la COV ID persistent” 
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8. 4a.  Jornada Residencial – “La Crisi de la COVID : 
Reptes i oportunitats dins de l’àmbit residencial”.  
 
Durant la 4a Jornada Residencial 2021 es va abordar el tema de “La Crisi de la Covid: Reptes i 

oportunitats dins de l’àmbit residencial” . Celebrat el 9 de juny,  en format webinar, es van inscriure 

un total de 274  professionals, amb els següents perfils:   74 infermeres, 28 metges, 33 

professionals del treball social, 16  psicòlegs, 16 auxiliars de geriatria,  5 farmacèutics, 3 

terapeutes ocupacionals, 7 fisioterapeutes, 6 educadors socials    i 29  directors de  centres 

assistencials, 

entre d’altres.  

  

 
 


