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El proper divendres, 13 de novembre, se celebrarà la primera Jornada de Recerca en Atenció Primària i 

segona Jornada de Tutors de Residents d'Atenció Primària a MútuaTerrassa. L'acte tindrà lloc a l'edifici 

docent està adreçat a tots els professionals d'Atenció Primària i de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. 

 

La jornada té com a objectiu donar a conèixer la recerca que actualment s'està duent a terme en l'àmbit de 

l'Atenció Primària de MútuaTerrassa, així com intentar esbrinar quines són les principals dificultats per 

desenvolupar-la. Al mateix temps, els organitzadors esperen que serveixi per encoratjar als assistents a 

participar en futurs projectes de molt interès tant per a l'Atenció Primària com per la sanitat de la zona. 

 

La inauguració oficial, prevista per les 8.45h, estarà presidida per la Dra. Yolanda Cuesta, directora mèdica 

assistencial de MútuaTerrassa.  

  

El programa contempla la celebració d’una conferència inaugural, quatre taules rodones i finalment la 

presentació d'una enquesta. La conferència que donarà el tret de sortida a la jornada porta per títol 

"Dificultats per fer recerca en atenció primària" i anirà a càrrec del Dr. Josep Franch, metge de família del 

CAP Raval Sud, membre de la redGDPS (Red de Grupos de Estudio de la Diabetes) i de la Societat 

Espanyola de Diabetis i tot un referent en aquest tema. 

 

La primera taula rodona abordarà la recerca al voltant del tema respiratori mentre que la segona ho farà del 

tema cardiovascular i diabetis. A mig matí es presentaran diferents projectes en l'àmbit de l'atenció 

comunitària i diversos professionals intervindran en l’última taula rodona que porta com a títol "Miscel·lània". 

  

Finalment, la jornada convidarà a la reflexió i la discussió en base a una enquesta prèviament realitzada als 

assistents. La presentació anirà a càrrec de la Dra. Núria Giménez, metge epidemiòleg de la Fundació 

Docència i Recerca MútuaTerrassa i la Dra. Montse Gavagnach, metge de família del CAP Valldoreix. 

 

Per a més informació i entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
Terrassa, 11 de novembre de 2015 

 

I JORNADA DE RECERCA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I II JORNADA DE TUTORS 

RESIDENTS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A MÚTUATERRASSA  

Divendres, 13 de novembre – 8.45h 
Edifici Docent MútuaTerrassa (C/ St. Antoni, 39. Terrassa) 
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