
La Fundació Mutuam 
Conviure, fidel al seu 
compromís amb la 
promoció de la recerca 
relacionada amb la 
millora dels serveis 
d’atenció a la gent 
gran, convoca aquesta 
cinquena edició del premi 
de recerca d’atenció 
a la dependència.
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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

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



El premi de recerca d’atenció a la dependència de la Fundació 
Mutuam Conviure promou projectes de recerca o de millora 
en l’àmbit dels serveis d’atenció a la gent gran, amb l’objectiu 
de fomentar la innovació, la millora continuada en l’atenció a 
la dependència, la millora de la qualitat de vida i la promoció 
de l’autonomia personal.

Finalitat

El lliurament dels premis es durà a terme durant la 6a Jornada 
d’Atenció a la dependència de la Fundació Mutuam Conviure, 
que tindrà lloc el dia 20 de setembre de 2023 a l’auditori del 
Caixa Forum Macaya.

Lliurament del Premi

Si s’edita una publicació a partir del projecte guanyador s’ha 
de fer constar de manera explícita el suport de la Fundació 
Mutuam Conviure per a la realització del treball.

Publicació

El jurat està format per sis persones proposades per la Fun- 
dació Mutuam Conviure. Els membres del jurat no poden optar 
a cap premi, ni tan sols com a coautors.

Actuarà com a secretari un representant de la Fundació 
Mutuam Conviure.

Jurat

El secretari comunicarà la decisió del jurat a la o les persones 
guardonades. La decisió constarà en acta signada per tots els 
membres del jurat, serà inapel·lable i es donarà a conèixer 
públicament el dia del lliurament dels premis.

La Fundació Mutuam Conviure es reserva el dret de resoldre 
totes les situacions o dubtes que es puguin presentar en el 
decurs d’aquesta convocatòria i que no s’hagin previst.

Veredicte

El premi esta dotat amb 6.000€, el 50% del qual es farà a mans 
de les persones o entitats guardonades en l’acte de lliurament 
del premi, i el 50% restant a la presentació de la memòria final. 

En la presentació dels projectes haurà de constar la persona 
física o entitat que ha de percebre el premi (a qui s’aplicaran 
totes les obligacions fiscals que pertoquin).

El premi pot declarar-se desert si el jurat considera que cap 
dels projectes presentats reuneix les condicions necessàries 
per optar-hi.

Dotació de la donació

Un cop finalitzat el projecte, l’equip guanyador ha de presentar 
la Memòria de treball i econòmica. 

L’equip guanyador ha de presentar els justificants de les 
despeses incorregudes en el desenvolupament del projecte 
a l’entitat receptora del premi. Aquests justificants poden 
incloure retribucions als investigadors, que estaran subjectes 
a retenció d’IRPF.

Justificació

Els projectes s’han de presentar en català.

Idioma

La data límit de presentació serà el dia dilluns 4 de setembre 
de 2023.

Termini de presentació

1. Presentar personalment o per correu certificat, 
un original i sis còpies del projecte a:

 Grup Mutuam
Sra. Carolina Ferrero
Provença 392, 7ª planta 
08025 Barcelona
T. 93 247 94 40

 Indicant: Premi de Recerca d’Atenció a la Dependència 
de la Fundació Mutuam Conviure.   

2. En el projecte hauran de constar:

- Resum 

- Introducció. Antecedents i justificació

- Hipòtesis (si cal) i objectius

- Metodologia: disseny, període d’estudi, selecció de la 
població, recollida informació i procediment i anàlisis 
estadístic. 

- Ètica i confidencialitat de dades. Full d’informació al 
pacient i Consentiment informat.

- Mitjans humans i tècnics: pla de treball i calendari 
del projecte. 

- Memòria econòmica

3. Certificar si el mateix projecte té altres ajuts o beques 
públiques o privades per a dur-lo a terme.

Per optar al premi cal:

Poden participar professionals de forma individual 
o col·lectiva que desenvolupin la seva activitat en 
qualsevol centre o servei establert a Catalunya, dins 
de l'àmbit de la dependència. 

Participants

4. Aportar una carta de conformitat del director, el cap o el 
responsable del centre o servei on s’ha de dur a terme 
el projecte.  

5. Presentar el currículum del responsable del projecte i, si 
escau, del cap del grup o del responsable de la unitat on 
treballa el responsable del projecte. 

No poden optar al premi projectes que ja hagin estat premiats 
en altres convocatòries de la Fundació Mutuam Conviure o 
altres entitats.

Els projectes han de ser originals i no poden haver estat publi- 
cats anteriorment.

L’entitat receptora del premi aportarà a la Fundació una cer- 
tificació que acrediti que la totalitat del mateix s’ha dedicat 
exclusivament al projecte premiat guardonat.

Serà preceptiva la presentació del treball realitzat al finalitzar 
el projecte, en el termini màxim de dotze (12) mesos des de 
la seva concessió.

El projecte de recerca i els resultats es presentaran en sessió 
clínica de Mutuam.


