
  

 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

LA JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN L’ÀREA PEDIÀTRICA  

SE CENTRARÀ EN LA RECERCA  

Se celebrarà demà dimarts, 29 de novembre, sota el títol  

“Recerca en Pediatria: Fem-ho possible”  

 

Demà dimarts, 29 de novembre, el servei de Pediatria l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) 

celebrarà -a la sala d’actes de l’Edifici Docent- la dissetena edició de la jornada d’actualització en l’àrea 

pediàtrica, dirigida a pediatres, llevadores i professionals d’infermeria de l’àrea pediàtrica, a metges de 

família d’aquesta àrea així com a residents de pediatria i medicina de família.  

Es tracta d’una jornada coordinada pel Dr. Roger Garcia, cap del servei de Pediatria de l’HUMT, la Dra. 

Marta Garcia, adjunta al mateix servei i el Dr. Tomás Pérez Porcuna, cap clínic del mateix servei. La sessió 

començarà a partir de les 8.50h amb la inauguració a càrrec de la Dra. Cati Serra, directora de l’Àmbit 

Mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, el Dr. Garcia, Dra. Olga Monistrol, professional de 

l’Àrea de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de l’HUMT i Sra. Laura Buguñà, reponsable 

d’Innovació de la Fundació Docència i Recerca. 

En el transcurs de la jornada, la qual és previst que finalitzi al voltant de les 14h, hi participaran una 

dotzena de professionals, tant de l’HUMT (Servei de Pediatria) com d’altres centres de recerca com de 

la Fundació Docència i Recerca de MútuaTerrassa, la Societat Catalana de Pediatria, IDIAP, PAPenRED, 

XeRePAP, SJD Institut de Recerca i la UB.  

Amb un format de ponències breus -trenta minuts d’intervenció- abordaran la recerca que s’està portant 

a terme des de medicina i infermeria, tant en els centres hospitalaris com des de l’atenció primària i 

des de diferents punts del territori català. La jornada finalitzarà amb una taula rodona on es 

presentaran alguns projectes de recerca de l’àrea pediàtrica tant de MútuaTerrassa com s’altres 

centres. 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
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