APARTAMENTS AMB SERVEIS ASSISTENCIALS
Els Apartaments Güell són un recurs pensat per a persones grans autònomes o amb baixa
dependència: són accessibles, amb serveis assistencials i hotelers, per viure amb intimitat,
seguretat i tranquil·litat. Disposem de 15 apartaments en règim de lloguer pensats per a
estades indefinides, tant per a ús individual com doble.

Ubicats al barri de Gràcia de BCN,

OBJECTIUS DELS APARTAMENTS

una zona molt ben comunicada

Promoure l’autonomia de les persones

amb el centre de la ciutat.

Respectar la privacitat, intimitat i llibertat
de les persones, mantenint els seus hàbits
i el seu ritme de vida

C/ Sant Cugat del Vallès, 54-58
08024 Barcelona

Oferir assistència sanitària i social
de qualitat

Estan integrats en el complex assistencial de
l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, que

Afavorir la vida comunitària i la
integració social

permet tenir les necessitats assistencials
cobertes les 24h.

CARACTERÍSTIQUES I EQUIPAMENTS DE L’APARTAMENT
Estan formats per una sala d‘estar, un dormitori, un bany adaptat, cuina i terrassa
Tots són exteriors amb molta llum natural
Disposen d’aire condicionat i calefacció, telèfon, cablejat informàtic i TV
Compten amb un sistema d’alarma que comunica amb l’HSS Mutuam Güell
NO INCLÓS EN EL
LLOGUER

Aigua calenta, aire condicionat, calefacció, llum i telèfon

ESPAIS COMUNITARIS
Biblioteca, sala d’activitats, espais de lectura i àmplia zona enjardinada
Restaurant exclusiu per residents i visites (familiars i amics)
Club social amb sala de TV
NO INCLÓS EN EL
LLOGUER

Sala de bugaderia i planxa i parking
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SERVEIS HOTELERS

SERVEIS ASSISTENCIALS
Servei d’infermeria

Servei de neteja (setmanal)

Sistema d’avís d’emergències 24h

Servei de compres a domicili

Control nutricional (dietes adaptades)

Servei de petites reparacions

Control de medicació

NO INCLÓS EN EL LLOGUER

Treballadora social
Restaurant i àpats a domicili

Recepció i consergeria

Servei de perruqueria

Farmàcia i gestió de receptes

ALTRES SERVEIS

NO INCLÓS EN EL LLOGUER

Activitats d’oci: gimnàstica i tallers
estimulatius (conversa, memòria...)

Servei de fisioteràpia i rehabilitació
Serveis d’atenció en el domicili
(atenció a la persona i a la llar)
Servei de podologia

NO INCLÓS EN EL LLOGUER

Psicòleg

Excursions i sortides culturals

Si desitgen més informació o volen visitar els apartaments:


PERSONA DE CONTACTE: Ana Escalada



CORREU ELECTRÒNIC: ana.escalada@mutuam.com



TELÈFON: 93 285 34 56 / 93 380 09 70

METRO: Joanic (L4)/ Lesseps (L3)



ADREÇA: C/ Sant Cugat del Vallès 54-58
08024 Barcelona

BUS: 24, 31, 32, 74, 116

COM ARRIBAR-HI

Aquesta informació dels Apartaments Güell ha estat facilitada pel Grup Mutuam, entitat sense
ànim de lucre prestadora de serveis sanitaris i socials amb més de 100 anys d’experiència en la
cura de la gent gran i/o dependent. A Grup Mutuam assegurem un contínuum assistencial.

SERVEIS RESIDENCIALS

SERVEIS SANITARIS

ASSEGURANCES I VIATGES

Residències Gent Gran
Centres de Dia
Residències Salut Mental
Apartaments amb serveis

Hospitals sociosanitaris
Hospitals de Dia
Equips PADES / EAR / EAPS
UVGI

Servei Gent Gran
Assegurança podològica
Assegurança dental
Sortides i viatges culturals

Per a saber més i estar al dia de l’actualitat del Grup Mutuam, segueixi’ns a:

mutuam.cat

mutuamblog.com
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Grup Mutuam

