
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa va entregar el passat divendres, 24 de novembre, les 
beques que lliura anualment a diversos projectes d’investigació desenvolupats en el sí de l’entitat i 
englobats en tres modalitats: àmbit de l’Atenció Primària, àmbit clínic hospitalari o de laboratori i àmbit 
sociosanitari. 

L’esmentat compromís amb la tasca científica i investigadora també s’evidencia en termes de 
trajectòria ja que es tracta d’una convocatòria amb un recorregut de 13 edicions. En aquest sentit, del 
total de 19 treballs presentats en l’edició d’enguany -corresponent a l’any 2016- els premiats han estat 
els següents: "Estrategia para la optimización de antibióticos en la atención primaria (PROA-
AP)". La investigadora principal és Dra. Rosa Madridejos, farmacèutica d’Atenció Primària de 
MútuaTerrassa i va ser el treball reconegut en l’àmbit de l’Atenció Primària. 

Pel que fa l’àmbit clínic hospitalari o de laboratori, el treball guanyador va ser: "Proyecto 
EPIGÉNESIS: EPIgenética y GENÉtica de la evolución neurológica post-ictus." L’investigador 
principal és el Dr. Jerzy Krupinski, cap del servei de Neurologia de l’Hospital Universitari 
MútuaTerrassa.  
 
Finalment, en l’àmbit sociosanitari el projecte reconegut va ser: "La satisfacción con el servicio 
residencial en personas con discapacidad intelectual y necesidad de soporte generalizado." 
L’investigador principal és el Sr. Xavier Vidal, director de la residència i centre de dia El Tamariu de la 
Fundació Vallparadís. 
 
En els tres casos, la dotació econòmica del premi és de 14.000 euros i els resultats derivats de la 
realització d’aquests projectes, un cop finalitzats, es preveu publicar-los en revistes indexades de 
prestigi nacional o internacional. 
 
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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 MútuaTerrassa referma el seu compromís amb la tasca científica i investigadora  
amb l’entrega de les beques Fundació Docència i Recerca 

Es tracta de la 13a convocatòria dels premis i es van lliurar  
en el marc de la jornada científica que la fundació celebra periòdicament 


