
 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El proper dimarts, 12 de maig, tindrà lloc la 22ª edició del Premi d'Infermeria MútuaTerrassa, que enguany s’ha 

organitzat sota el lema "Servei, humanització i eficiència". Es tracta d'un certamen anual que se celebra per 

commemorar el “Dia Internacional de la Infermeria” -el mateix 12 de maig- i que té per objectiu promoure la 

recerca entre els professionals d'infermeria de MútuaTerrassa que diàriament desenvolupen la seva tasca a 

l’entitat. La jornada comptarà amb la presència del Sr. Josep Cuní, periodista, qui oferirà la conferència central a 

les 11.30h.   

Aquest premi és de caràcter transversal ja que engloba les diferents àrees d’infermeria de l’entitat: hospitalària 

(Hospital Universitari MútuaTerrassa i Hospital Sant Joan de Déu de Martorell), atenció primària, sociosanitària i 

l'activitat sanitària privada.  

La inauguració oficial tindrà lloc a les 9.00h i anirà a càrrec de la Sra. Cristina de Paz,cap Assistencial d’Infermeria 

d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa que estarà acompanyada per la Sra. Judit Fernández, directora 

d’Infermeria de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i d’Atenció Primària, la Sra. Núria Gamell, coordinadora 

assistencial de l’Àmbit de Servei Sociosanitari de MútuaTerrassa i la Sra. Mercè Farell, directora d’Infermeria de la 

Fundació Sant Joan de Déu de Martorell. 

A continuació, a partir de les 9.30h, es durà a terme la presentació dels treballs de recerca que opten al premi 

d’enguany (són un total de 21 els que s’han acceptat i que complien els requisits dels 25 que es van presentar). 

La Sra. Raquel Cócera, coordinadora d’Infermeria del centre de Terrassa d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa 

en serà la moderadora.  

El lliurament dels premis s’esdevindrà a les 16.30 h per part del Dr. Esteve Picola, director general de 

MutuaTerrassa, el Dr. Carles Fontcuberta, gerent de l’Àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa i el Sr. 

Francesc Puig, gerent de l’Àmbit de Servei Sociosanitari de MútuaTerrassa i Dr. Manuel Àlvarez, director gerent 

de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

 

Anna Folch i Filella  

Per a més informació i entrevistes: 

Directora de Comunicació, RRPP i Protocol 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
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