
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El proper divendres, 24 de novembre, la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa celebrarà la quarta 
edició de la jornada científica que organitza periòdicament, amb el propòsit de posar en valor la seva tasca 
científica i investigadora. La temàtica escollida són les malalties infeccioses i específicament el microbioma 
(conjunt de microorganismes que habiten en el cos humà, i la seva interrelació amb l'organisme) i el seu 
paper en la salut humana. Tindrà lloc a partir de les 10.30h a l’edifici docent de MútuaTerrassa. 

El plat fort de la jornada serà la conferència magistral del Professor Didier Raoult, sota el títol "Role of 
microbiota and its influence in human health and disease", la qual se celebrarà a les 13.30h. El Professor 
Raoult és el cap de Servei del Laboratori de Microbiologia Clínica de l’Hospital Universitari de Marsella i el 
microbiòleg europeu més citat en els darrers 10 anys. És el creador del laboratori d'investigació més gran i 
productiu de França i Europa en el camp de les malalties infeccioses, en el qual actualment hi treballen més 
de 300 persones. 

Prèviament, la jornada contempla la celebració d’un workshop al voltant del Microbioma humà moderat pel 
Dr. Xavier Garau, consultor sènior de l’Àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa. Comptarà amb un 
abordatge multidisciplinar des de tres vessants diferenciades: "Microbiota i resistència antibiòtica", a càrrec 
del Dr. Jordi Vila del Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, "Microbiota i malaltia 
inflamatòria intestinal", a càrrec del Dr. Francisco Guarner del Servei de Digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron 
de Barcelona i "Microbiota i infecció pel VIH", a càrrec del Dr. Roger Paredes del Servei de Malalties 
Infeccioses de l’Institut IrsiCaixa i de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.  

Al final de la jornada es lliuraran els premis als guanyadors de les beques de la Fundació Docència i 
Recerca 2016 en les 3 modalitats: projectes d'investigació que es desenvolupin en l'àmbit de l'atenció 
primària, en l'àmbit clínic-hospitalari o de laboratori i en l'àmbit de les fundacions socio-sanitàries. 

 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 
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La IV jornada científica de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa 

abordarà el paper del microbioma en la salut humana 
 

El Professor Didier Raoult, reconegut microbiòleg francès especialitzat  
en malalties infeccioses, pronunciarà una conferència magistral 


