
    NOTA DE PREMSA 
 EL PREMI D’INFERMERIA MÚTUATERRASSA ARRIBA A LA 25ª EDICIÓ  

Va néixer fa un quart de segle amb la voluntat de promoure la recerca                                                         entre els i les professionals d’infermeria de l’entitat 
Dijous, 16 de maig - Inauguració 8.45 h / Lliurament dels premis 15.30 h 

Edifici Docent MútuaTerrassa (C/ Sant Antoni, 39) 
El proper dijous, 16 de maig, se celebrarà la 25ª edició del Premi d'Infermeria MútuaTerrassa. Es tracta d'un certamen 
anual que se celebra per commemorar el "Dia Internacional de la Infermeria" -el 12 de maig- i que té per objectiu 
donar visibilitat als avenços de les cures infermeres des dels diferents àmbits assistencials dins la pròpia organització i 
impulsar la metodologia científica. L’edició d’enguany ha aconseguit aplegar un total de 22 treballs. 
 
Pel que fa a la presentació dels treballs, s’iniciarà a les 9h i enguany es farà mitjançant quatre taules, les quals estaran 
moderades per la Sra. Isabel de Dios, infermera de l’HUMT i guanyadora del primer Premi d’Infermeria 
MútuaTerrassa. Prèviament, a les 8.45h, tindrà lloc la benvinguda de la jornada, la qual anirà a càrrec de la Sra. 
Cristina de Paz, cap Assistencial d’Infermeria d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa, la Sra. Judit Fernández, directora 
d’Infermeria de l’Àmbit de Servei Assistencial i la Sra. Núria Gamell, directora de Gestió Assistencial de l’Àmbit de 
Servei Sociosanitari. 
 
Un cop presentats els treballs, es projectarà un audiovisual commemoratiu d’aquests 25 anys de trajectòria del premi, 
la presentació i contextualització del qual anirà a càrrec de la Dra. Olga Monistrol, infermera de Recerca i Seguretat 
dels Pacients. Acte seguit, la Dra. Cristina Monforte Royo, directora del Departament d'Infermeria i vicedegana de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya pronunciarà la conferència 
“Evolució de la infermeria com a professió a partir de la integració universitària”. Finalment, l’entrega de premis es 
realitzarà a les 15.30h per part del Dr. Carles Fontcuberta, gerent de l’Àmbit de Servei Assistencial i el Sr. Ramon 
Ramells, gerent de l’Àmbit de Servei Sociosanitari. 
 
25 anys de Premi d’Infermeria: tallers d’innovació per commemorar l’efemèride 
Aquest any s’ha ampliat la jornada els dos dies previs al premi i s’imparteixen 4 tallers de temàtiques innovadores: 
“Sabem donar males notícies?”, centrat en la metodologia de simulació a càrrec d’experts de la Fundació Universitària 
del Bages i Anna Bertran, infermera coordinadora de formació continuada de l’HUMT, “Taller de ferides”, a càrrec de 
professionals d’infermeria d’Atenció Primària de l’entitat, “Mètode Lean”, a càrrec d’Oriol Roura, director de Consultes 
Externes i Hospital de Dia de MútuaTerrassa i Mamen Nicolás, infermera de l’Oficina Tècnica de Processos i “Realitat 
virtual: experiències interactives i transformadores”, a càrrec de Frank del Aguila, cofundador i CEO d’Humantiks. 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  93 736 50 24 comunicacio@mutuaterrassa.cat   / @Mutua_Terrassa  Terrassa, 14 de maig de 2019 


