
Serveis del Grup Mutuam

MUTUAM Sanitat

Hospitals sociosanitaris i hospitals de dia

PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport

EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en residències

UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral

EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial

MUTUAM Residencial 

Apartaments per a gent gran

Residències assistides

Centres de dia

Llar Residències de salut mental

MUTUAM a Casa

Serveis d’atenció en el domicili

MUTUAM Assegurances

Servei Gent Gran: orientació i resposta social

Assegurança dental

Assegurança podològica

MUTUAM Activa

Viatges i excursions per a gent gran

Tallers de memòria

Serveis Centrals: Provença, 392  |  08025 Barcelona  |  93 380 09 70

.comwww. .catwww.

Sol·licitada l’acreditació de la jornada 
al Consell Català de Formació Conti- 
nuada de les Professions Sanitàries i 
a la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud

edició

Webinar

18 de novembre 2020

15
La forta implicació del 

sector sociosanitari davant 
la crisi de la Covid 19



FORMAT 
15a Edició de la Jornada Sociosanitària 2020 
“La forta implicació del sector sociosanitari 
en la crisi de la COVID19”
DIA: dimecres 18 de novembre de 2020
HORARI: de 10 a 11.40h

Webinar retransmès des de l’Auditori del COMB

L'atenció sociosanitària ha estat un gran 
tret diferencial del model sanitari català i 
la situació que hem viscut els darrers mesos 
ha posat de manifest, més que mai, la seva 
importància cabdal en la cura i la protecció 
dels més fràgils. La COVID-19 ha capgirat 
l’organització dels centres i ha demandat un 
gran esforç dels professionals, que han estat 
a l’altura d’un moment excepcional. Aquesta 
jornada vol ser un espai on reflexionar sobre 
el que hem viscut però, sobretot, on albirar, 
des d’una pluralitat de mirades, el futur 
immediat del sector.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

10.00 - 10.10h Inauguració de la Jornada
Miquel Vilardell, president de la Fundació Mutuam Conviure
Josep Ballester, director de l’Àrea Sanitària de Grup Mutuam

PONÈNCIA 1

10.10 - 10.30h Perquè la pandèmia COVID 19 ha afectat tant 
a les persones fràgils?
Antoni Trilla, cap de servei de  Medicina Preventiva i 
Epidemiologia de l’Hospital Clínic, catedràtic i degà 
Facultat Medicina UB i coordinador del Comitè d’Experts 
per a la Transformació del Sistema Públic de Salut

TAULA RODONA I DEBAT

10.30 - 11.20h SARS-CoV-2: La mirada del professional des 
de l’Àmbit de l’Atenció Intermèdia
Modera: Nuria Terribas, jurista, experta en Bioètica, directora 
de la Fundació Víctor Grifols i Lucas i assessora externa del 
CEA de Grup Mutuam

La Pandèmia Covid 19 des d’un servei d’urgències 
hospitalari
Mireia Puig, metgessa, directora del Servei d’Urgències 
de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau i membre del Comitè 
d’Experts per la Transformació del Sistema Públic de Salut

El futur de la infermeria davant de la pandèmia
Ester López, infermera, coordinadora d’infermeria 
de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, vocal COIB

Coordinació dels serveis d’atenció a les persones 
davant la Covid 19
Mireia Bosch, metgessa, directora recursos de Mutuam a 
Girona: Hospital Sociosanitari, PADES, EPAC, EAPS i Centre 
de Dia Onyar

Atenció al final de la vida en temps de pandèmia: Covid 19
Emma Costas, infermera, directora PADES Mutuam, vocal 
Junta de la SCBCP, coordinadora Grup CCPP COIB, membre 
Comitè d’Experts per la Transformació del Sistema Públic 
de Salut

Torn de preguntes

PONÈNCIA 2

11.20 - 11.40h Com veuen el coronavirus i les seves 
conseqüències dos comunicadors
Toni Clapés, periodista, presentador de Versió RAC1
Marcel·lí Virgili, jubilat comunicador de Versió RAC1

COMIAT

11.40h Francesc Brosa, director general de Grup Mutuam
Podreu seguir la jornada via twitter:
    @grupmutuam - #jsociosanitariaGM

Webinar


