NOTA DE PREMSA

MUTUATERRASSA CELEBRA L’ACTE D’ACOLLIDA I COMIAT DE RESIDENTS

48 residents són els que han apostat per MútuaTerrassa com a entitat per a desenvolupar-hi
la seva formació i 37 finalitzen enguany el seu període formatiu a l’entitat
Divendres, 25 de maig a les 12h

Edifici Docent de MútuaTerassa (C/ St. Antoni, 32)
El Comitè de Docència de l’Àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa organitza, pel proper divendres

25 de maig, l'acte de benvinguda i comiat dels residents que aquest any inicien i finalitzen
-respectivament- el seu període formatiu a MútuaTerrassa. L'acte tindrà lloc a la sala MútuaTerrassa a
les 12 h.

La benvinguda institucional anirà a càrrec del Dr. Carles Fontcuberta, gerent de l’Àmbit de Servei

Assistencial de MútuaTerrassa i del Prof. Alejandro de la Sierra, director de Docència de l’HUMT en
funcions. Són un total de 48 els residents que han triat MútuaTerrassa (tant l’HUMT com Atenció

Primària) com a entitat per a desenvolupar-hi la seva formació. Les especialitats acreditades en les quals
començaran a adquirir la seva experiència professional són 27 i l'esmentat període formatiu serà d'entre
2 i 5 anys (en funció de l'especialitat).

Amb l'objectiu d'acomiadar els 37 residents que han finalitzat el període formatiu a l'entitat, els
representants d'aquests -vinculats al servei d’Oncologia, d’Anestesiologia i Reanimació i a la Unitat
Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària- pronunciaran unes paraules de comiat.

A continuació i com a cloenda es realitzarà el lliurament dels diplomes acreditatius per part de la Dra.
Cristina Estrada, cap d’estudis de l’HUMT en funcions, la Dra. Montse Gavagnach, cap d’estudis de la
Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de MútuaTerrassa i la Sra. Engracia Coll,
presidenta de la Subcomissió Docent d’Infermeria de MútuaTerrassa.
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