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Durant tota la jornada, estaran exposats els pòsters que 
els professionals del Grup Mutuam han presentat al llarg 
de l’any 2017 en diferents congressos i esdeveniments del 
sector, amb la recerca i innovació com a temàtica principal.

1a Jornada de 
recerca i innovació 
del Grup Mutuam

CONFERÈNCIA

Presenta: Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació 
Mutuam Conviure

13.15h – 13.45h La recerca i la curiositat en medicina
Dr. Antoni Trilla, metge, vicedegà de Medicina – UB, 
membre de la Comissió Tècnica Assessora de la Fundació 
Mutuam Conviure

CLOENDA 

13.45h Cloenda de la jornada
Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Mutuam 
Conviure i Francesc Brosa, director general del Grup 
Mutuam 



La recerca i la innovació són essencials 
per la millora de l’assistència integral a les 
persones grans, amb malalties cròniques 
i complexes o en situació de dependència. 
A més a més, són una realitat en el dia a dia 
dels nostres professionals, el que fa que 
ambdues siguin imprescindibles en 
el desenvolupament de la seva activitat.

Aquesta jornada neix de la necessitat de 
compartir experiències i coneixements, 
gràcies als projectes que els equips del 
Grup Mutuam han presentat al llarg de 
l’any 2017

Dimecres, 21 de març de 9.30h a 14h
Sala d’actes del Palau Macaya - Fundació Bancària 
La Caixa, Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona

La jornada està adreçada a professionals de totes 
les disciplines de les àrees sanitària i d’atenció a la 
dependència del Grup Mutuam.

COM ARRIBAR-HI: Estació de metro Verdaguer 
(L4 i L5) | Bus 6 - 33 - 34 - 55 - B24 - H10

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

9.30 - 10.00h Acreditació i lliurament de documentació 

10.00h - 10.30h Inauguració i introducció a la recerca 
del Grup Mutuam
Josep Ballester, director de l’Àrea Sanitària del Grup 
Mutuam i Antoni Salvà, director Fundació Salut i 
Envelliment. UAB 

COMUNICACIONS ORALS

10.30 - 11.45h Expliquem la nostra recerca: 
experiències destacades
Modera: Marisa García, directora Residència Rubí

Coordinación en pacientes derivados desde el servicio 
de urgencias hospital terciario a hospital sociosanitario
Laura Puerta, farmacèutica adjunta HSS Mutuam Güell

Estudi de les variables psicològiques que modulen 
l'adaptació a la situació de final de vida en el pacient 
crònic avançat
Eva Rodríguez, doctora en psicologia i psicologia clínica, 
psicòloga EAPS Mutuam

L'abordatge ètic de la sexualitat en la gent gran 
institucionalitzada
Enric Buxadera, psicòleg, director de la Residència 
Jaume Nualart, membre Comitè Ètica Grup Mutuam

Pla de millora de la qualitat en la prevenció d'errors 
de medicació a Hospital Sociosanitari Mutuam Güell
Sònia Gispert, infermera HSS Mutuam Güell

Espiritualitat i qualitat de vida en pacients terminals
Cristian Carrasquer, metge coordinador equips 
PADES Mutuam

Análisis pre-post taller manejo incontinencia 
para gerocultoras Residencias Geriátricas
M. Leonor Vilaseca, Infermera EAR Barcelona

Hi haurà torn de preguntes al finalitzar cada 
comunicació oral

11.45 - 12.15h Pausa i cafè

PREMIS DE RECERCA FUNDACIÓ MUTUAM 
CONVIURE 2016

Modera: Ainhoa Torner, cap del Servei de Qualitat 
del Grup Mutuam

12.15 - 12.30h Presentació Premi Extern:
Grau de control de la pressió arterial en pacients 
hipertensos amb fibril·lació auricular, sotmesos a teràpia 
anticoagulant en atenció primària. Projecte Tao-Pres
Beatriz Jiménez, metgessa CAP Roger de Flor

12.30h – 12.45h Presentació Premi Intern: 
Adaptació d’una escala de valoració funcional per a la 
detecció d’alteració cognitiva lleu en població urbana 
i rural catalana 
Núria López, neuropsicòloga UVGI Barcelona

12.45h – 13.00h Presentació Accèssit:
Un pas endavant en l’assistència: cuidem des de 
la llibertat 
Silvia Mirete, directora Residència Vila-Seca

13.00h - 13.15h Torn de preguntes


