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MUTUAM Sanitat

Hospitals sociosanitaris i hospitals de dia

PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport

HAD-AI: Equips d’hospitalització a domicili
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EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial
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Residències assistides

Centres de dia

Llar Residències de salut mental
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Serveis d’atenció en el domicili

MUTUAM Assegurances
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Jornada acreditada  amb 0,2 crèdits 
pel Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions 
Sanitàries-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional 
de Salud. 09/033296-MD



FORMAT 

17a edició de la Jornada Sociosanitària 
“La salut mental i l’envelliment”

DIA: dimarts 22 de novembre de 2022
HORARI: de 10h a 12.30h

En aquesta jornada volem posar la mirada 
en l’abordatge dels trastorns mentals lligats a 
l’envelliment, anomenats trastorns psicogerià- 
trics, i els trastorns de conducta vinculats als 
processos de deteriorament cognitiu.

La millora de les condicions de vida i l’increment 
de l’esperança de vida condicionen que, cada 
cop més persones grans, diagnosticades o no de 
trastorn mental, arribin a edats avançades amb 
la seva malaltia activa i caldrà abordar estratè-
gies assistencials diferents. Amb aquesta jorna-
da volem contribuir al debat que posarà en comú 
les experiències viscudes entre els nostres 
professionals i ens ajudarà a abordar amb 
més coneixement el futur del tractament dels 
trastorns mentals en la població envellida.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

10.00 - 10.10h Inauguració de la Jornada
Miquel Vilardell, president de la Fundació Mutuam Conviure
Marta Chandre, directora de l’Àrea Sanitària de Grup Mutuam

PRIMERA PONÈNCIA 

10.10 - 10.30h L’expressió de la malaltia mental en 
les persones grans. Psicogeriatria i neurociències
Víctor Pérez, metge psiquiatre. Cap de Servei de Psiquiatria 
del Parc de Salut Mar. President del Consell Assessor de Sa- 
lut Mental i Addiccions (CASMiA) del Departament de Salut

10.30 - 10.45h Torn de preguntes

PREMI DE RECERCA

10.45 - 11.00h Lliurament del Premi de Recerca d’Atenció 
Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure, en la seva 
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TAULA RODONA I DEBAT

11.00 - 12.00h L’abordatge dels trastorns mentals 
en l’àmbit de l’Atenció Intermèdia
Modera: Montse Camprubí, infermera. Directora de la 
Residència Mutuam Manresa i de la Llar Residència per 
a persones amb problemes de Salut Mental La Sardana. 
Grup Mutuam

Anna Olivé, metgessa psicogeriatra. Hospital Mare de Déu 
de la Mercè. Germanes Hospitalàries. Metgessa consulto-
ra de residències geriàtriques. Barcelona

Montse Perelló, metgessa geriatra. Coordinadora Mèdica 
i responsable de la Unitat de Trastorns de Conducta al 
Centre Assistencial Collserola. Grup Mutuam

Manel Sánchez, psiquiatre. Cap de Servei de Psicogeriatria 
Hospital Sagrat Cor de Martorell. Coordinador Màster i 
Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatria UAB

Debat i torn de preguntes

SEGONA PONÈNCIA 

12.00 - 12.20h Estratègies de futur per a l’abordatge 
dels trastorns mentals en les persones d’edat avançada 
i institucionalitzades
Joan Vegué, metge psiquiatre. Director del Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions (PdSMiA). Departament de Salut

12.20 - 12.30h Torn de preguntes

CLOENDA

12.30h Francesc Brosa, director general de Grup Mutuam
Podreu seguir la jornada via twitter:
    @grupmutuam - #jsociosanitariaGM
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