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Qui som?
Centre Residencial Mutuam Collserola

Grup Mutuam

• Grup Mutuam és una entitat sense ànim de lucre, 
socialment responsable i vinculada al país

• Missió: oferir serveis sanitaris i socials a persones que 
pateixen malalties cròniques i/o que es troben en 
situació de dependència, donant suport als seus 
familiars

• Treballem per al sector públic com per al privat amb 
qualitat i eficiència



Com està distribuït el centre

El Centre Mutuam Collserola és un centre assistencial pensat com a plataforma de serveis que 

dóna resposta a totes les necessitats residencials de la gent gran i/o dependent. Les modalitats 

assistencials que oferim són apartaments per a gent gran, residència assistida i centre de dia.

Un edifici de 5 plantes:

Qui som?

A planta baixa es troba: 

• Recepció del centre

• Despatxos dels professionals 

• Menjador de personal

• Servei de farmàcia 

• Cuina del centre

• Servei de perruqueria i 

podologia

A primera planta es troba:

• Habitacions dels usuaris 

• Sala d’actes del centre

• Gimnàs

• UEN (Unitat d’Estimulació 

Neurològica) 

A segona, tercera i quarta planta s’hi troben habitacions dels usuaris



Adherit al Centre trobem els apartaments per a gent gran.

Dins del centre, ens trobem amb diferents tipologies de contractació:

Qui som?

Usuaris de residència de caràcter privat

Usuaris d’acolliment residencial 

Usuaris de la unitat sociosanitària



Com ho fèiem abans de la pandèmia

Abans del 12 de març de 2021 la comunicació amb famílies era 

més fàcil, no hi havia restriccions d’accés a les plantes.  

Vies per on arribaven peticions: 

Abans

Seguint el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)
amb què treballem, les famílies es dirigien al seu referent i/o 

tutor.



A partir del tancament dels centres, el Grup Mutuam va estar transparent des del 

primer moment amb les famílies. Per això es va establir per part de l’empresa un

Durant

 Garantia com a mínim un cop per setmana, 

trucada o videoconferència entre els familiars i 

els seus usuaris sense símptomes 

 Es va dotar als centres de la tecnologia

necessària per fer videotrucades



Durant

• Es va potenciar que els usuaris amb telèfon 

mòbil propi i autònoms pel seu ús, truquessin 

sempre que volguessin.

• Amb els usuaris dependents, l’equip tècnic es 

va organitzar per a gestionar les trucades o 

videotrucades entre usuaris i familiars



Aquells usuaris amb símptomes compatibles amb la 

COVID (fins al 21 d’abril que van venir a fer les primeres 
PCRs seriades al centre)

Durant

Valoració diària per l’equip de Medicina i 

d’Infermeria 

Trucades diàries amb familiars per explicar 

evolució i tractament

Cada migdia, l’equip tècnic, 

medicina i infermeria, acordaven 

qui realitzava cada trucada

Tota l’empresa va oferir el suport 

necessari, i es van poder realitzar 

trucades a familiars de forma 

continuada



Què passarà ara?

Actualment, la comunicació és a demanda de cada 

familiar o usuari

o El centre rep visites de tres familiars per usuari, com 

a mínim un cop a la setmana

o Aquestes es realitzen a la planta baixa del centre

Com és actualment la comunicació entre famílies i usuaris



A la Unitat sociosanitària

S’han reiniciat reunions programades entre famílies i la 

doctora i la psicòloga del centre

Què passarà ara?

A la Residència: 

S’ha potenciat el correu electrònic com a eina de 

comunicació amb les famílies, amb una periodicitat 

setmanal

Els professionals posen a disposició de les famílies el seu 

correu electrònic per a consultes 

Reunions individualitzades

Com és actualment la comunicació entre famílies i professionals



• Aïllament per ingrés al centre

• Usuaris amb familiars que viuen lluny o amb 

dificultats per a desplaçar-se 

• Per demanda del propi usuari 

• Per a garantir la realització de visites 

telemàtiques amb especialistes d’hospitals, 

fundacions tutelars, valoracions de Llei de 

Dependència, etc. 

Què passarà ara?

Tecnologia i comunicació

Les tablets i telèfons mòbils per poder fer videotrucades s’han quedat al centre, i 

s’utilitzen per a:
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