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Presentació dels treballs en l'àmbit
sociosanitari de Mútua Terrassa
Musicoterapia amb pacients amb ictus o l'autoestima i la qualitat de vida en
persones amb esquizofrènia, alguns dels projectes que es donaran a conèixer

Amb el propòsit de donar a conèixer les experiències i els treballs desenvolupats el passat 2014
en matèria sociosanitària, el proper dijous 12 de març MútuaTerrassa celebrarà la VII Jornada
Sociosanitària MútuaTerrassa. A partir d'un quart de deu del matí, la jornada comptarà amb les
exposicions de diversos professionals d'aquest àmbit provinents de diferents centres gestionats
per la Fundació Vallparadís i la Fundació l'Espluga de MútuaTerrassa.

La inauguració anirà a càrrec del Dr. Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa, Francesc
Puig, gerent de la Unitat Estratègica Sociocanitària i el Dr. Salvador Llistar, cap de
desenvolupament i projectes de la mateixa UEN.

Igual que en la passada edició, la jornada d'enguany comptarà amb una conferència a mode
d'obertura titulada «Atenció centrada en la persona. Una utopia?» i serà pronunciada pel Dr. Antoni
Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A continuació s'esdevindran les presentacions dels tretze treballs i experiències, totes elles
vinculades a l'àmbit sociosanitari i centrades en aspectes tan diferenciats com la musicoterapia
amb pacients amb ictus o l'autoestima i la qualitat de vida en persones amb esquizofrènia.

Una de les primeres intervencions anirà a càrrec del Residencial Vallparadís, guanyador -el passat
mes de desembre- d'un accèssit en la dotzena edició dels Premis ACRA en la categoria «Innovació
en l'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal» pel projecte «Persones grans
institucionalitzades i noves tecnologies».

A la cloenda hi intervindrà novament el Francesc Puig i el Dr. Salvador Llistar així com Mª Emília
Gil, adjunta a la direcció general de l'entitat.
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