
  

 

      

 

Orientació social pels socis d’AIRE 

Característiques i avantatges  
 

 

 

 

És un servei al que poden accedir tots els socis d’AIRE (Associació de malalts pulmonars) que siguin grans o 

dependents o tinguin una persona gran o dependent al seu càrrec, i que, davant d’una situació de fragilitat de la 

persona, necessitin que els orientin sobre els recursos sociosanitaris i socials, tant públics com privats.    

Un equip de professionals expertes en gent gran i dependent, els atendran i, mitjançant entrevista telefònica i/o 

presencial (Provença 392 planta 7 de Barcelona), faran un diagnòstic social i recomanaran el recurs més adequat a 

cada situació: 

 A nivell públic: informació sobre la llei de la dependència, cartera de serveis que inclou i com sol·licitar-los.  

 A nivell privat: donat que els ajuts públics triguen en arribar, cal buscar, mentre no arriben, un recurs privat.   

Les nostres professionals han visitat i validat tots els recursos i saben quins poden recomanar en funció de 

la situació de cada cas: serveis d’ajut en el domicili, teleassistència, adaptacions de la llar, apartaments amb 

serveis, centres de dia, residències, hospitals de dia, hospitals sociosanitaris...  

 

  

 

Mutuam disposa de residències pròpies i col·labora amb residències alienes que hem visitat i validat i sabem que 

les podem recomanar. Tenim en conte les necessitats assistencials de la persona, ratis de personal, ubicació 

geogràfica, preu... 

Pels socis d’AIRE, Mutuam ofereix un 5% de descompte en estades temporals o indefinides en els seus centres 

propis i tractes preferents en centres i recursos aliens. 

Són centres propis: 

 

 Apartaments amb serveis per a persones grans 

▪ Apartaments Agustí Montal 

 Residències assistides 

▪ Centre Assistencial Mutuam Collserola (Barcelona) 

▪ Centre Residencial Mutuam Manresa (Manresa) 

▪ Centre Assistencial Mutuam La Creueta (Sabadell) 

▪ Residència Vila-Seca (Tarragona) 

 

 

 

 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ SOCIAL  

RECERQUES RESIDENCIALS  
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Mutuam a Casa és l’empresa de cuidadors a domicili de Grup Mutuam. Un equip de professionals de plena 

confiança que van als domicilis a fer el suport personal o de la llar que es necessiti. El soci d’AIRE pot trucar i, 

després d’un primer diagnòstic de la situació de la persona, la família i l’entorn, busquem el professional més adient 

a cada cas.  

Els serveis disponibles són: 

 Serveis d’atenció a la persona: higienes personals, mobilitzacions, vetlles i guàrdies nocturnes a casa o a 

l’hospital, control de medicació, acompanyaments, preparació d’àpats, compres ...  
 

 Suport a la llar: tasques domèstiques, neteja, manteniment i ordre de la llar, bugaderia i planxa de la roba... 
 

 Seleccions de personal: presentem candidates prèviament supervisades per la nostra psicòloga, i orientem 

sobre els tràmits de contractació. 
 

 Altres serveis: podologia, fisioteràpia i rehabilitació, logopèdia i neuropsicologia. 
 

Els socis d’AIRE disposen d’un 5% de descompte en la contractació d’aquests serveis. 

Treballem en el marc legal del sector de serveis d’ajuda a domicili; tots els nostres professionals han estat 

seleccionats, formats i contractats d’acord als convenis laborals vigents.  

A més, Mutuam a Casa és una empresa acreditada per la Generalitat. Els usuaris poden sol·licitar una subvenció 

pública (en cas de reunir els criteris establerts segons la llei de la dependència) per a serveis de cuidadors a domicili 

a través de la seva treballadora social de referència, que gestionarà tots els tràmits i documents requerits. 

  

                   Què cal fer per que un soci d’AIRE disposi dels serveis de Grup Mutuam? 

Quan un soci contacti amb AIRE i es detecti la necessitat d’una orientació social, pot donar-li el número de 

telèfon de contacte o email, o fer la derivació a:    

Orientadora Social: Tamara Koyik 
e-mail: tamara.koyik@mutuam.com   
Telèfon: 93 380 09 50  
Horari d’atenció: Dilluns a dijous (9h a 17.30h) 
                                 Divendres (8h a 15h) 

Adreça: c/ Provença, 392 Planta 7  -  08025 Barcelona 

SOBRE GRUP MUTUAM  

Som una entitat sense ànim de lucre prestadora de serveis sanitaris i socials a Catalunya, amb més de 100 anys 

d’experiència en la cura de les persones grans i/o dependents. A Grup Mutuam assegurem un contínuum 

assistencial: 

 

 

MUTUAM A CASA: SERVEIS DE CUIDADORS A DOMICILI 

Com arribar-hi 
 

METRO: Verdaguer (L4 - L5) 

BUS: 6, 19, 33, 34, 39, 45, 47,      

50, 51, 55, B24, H8, H10 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

SERVEIS SANITARIS 
 

Hospitals sociosanitaris 

Hospitals de Dia 

Equips PADES / EAR / EAPS 

UVGI 

SERVEIS RESIDENCIALS 
 

Residències Gent Gran 

Centres de Dia 

Residències Salut Mental 

Apartaments amb serveis 

 

 

ASSEGURANCES I VIATGES 
 
 

Assegurança podològica 

Assegurança dental 

Sortides i viatges culturals 

http://www.mutuam.cat/
http://www.mutuamblog.com/
https://www.facebook.com/grupmutuam
https://twitter.com/grupmutuam
https://www.linkedin.com/company/grup-mutuam?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1089137,idx:3-1-4,tarId:1474970005923,tas:mutuam
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