
INFORMACIÓ

Durada: 20 hores.

Lloc: Palau Macaya, Fundació Bancària La Caixa. 
Passeig de Sant Joan 108, 08037 Barcelona.

Secretaria del curs: Núria Viñeta

La inscripció s’efectuarà per via telefònica 
(93 247 94 45) o bé per email a 
dirmedica@mutuam.com indicant les dades 
personals (nom i cognoms, adreça, telèfon de 
contacte i email).

El preu de la inscripció és de 40€ que es formalitzarà 
a través de l’ingrés a: IBAN ES81 2100 3200 92 
2500047732 (fent constar el nom i cognoms de 
l’alumne així com la identificació: ”31ena Edició 
Formació Continuada en Gerontologia Clínica i 
Cures Pal·liatives”).

La inscripció és gratuïta per als metges 
i professionals del Grup Mutuam.

Diploma:
En finalitzar la formació, es lliurarà als alumnes un 
certificat acreditatiu de la seva assistència (mínim 
del 80% de les sessions).

Coordinació de la formació:
Dr. Jaume Padrós i Selma
uvgi@mutuam.com

CONFERENCIANTS

Dr. Miquel Aguilar, neuròleg. Director mèdic de la 
Unitat de Malalties Neurodegeneratives DOMUSVI.

Dr. Josep Arimany, especialista en medicina legal i 
forense. Cap de l’Àrea de Praxis del Col·legi de Metges 
de Barcelona.

Dr. Ramon Miralles, internista i geriatre. Director Clínic 
Territorial de Cronicitat de l’ Àrea Metropolitana Nord 
de l’ICS.

Dra. Maria José Robles, geriatra. Cap de secció de 
geriatria del Parc Sanitari Mar.

Dr. Eugeni Saigí, especialista en oncologia mèdica. 
Cap de servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari 
Parc Tauli i del Servei d’Oncologia de l’Hospital de 
Barcelona.

Prof. Francesc Torralba, catedràtic de Filosofia 
i Teologia. Universitat Ramon Llull.

Prof. Dr. Antoni Trilla, cap de servei d’Epidemiologia 
de l’Hospital Clínic. Catedràtic de Medicina i Degà de 
la Facultat de Medicina (UB).

Dra. Carme Valls, especialista en endocrinologia i 
nutrició. Directora de “Mujer, Salud y Calidad de Vida”.

Dra. Olga Vázquez, geriatra. Servei de geriatria de 
l’Hospital del Mar.

Gerontologia Clínica 
i Cures Pal·liatives

Organitzen:

Barcelona, del 18 de gener 
al 16 de maig de 2020

31ena edició

Amb la col·laboració: 

ACREDITACIÓ

L’acreditació d’aquesta activitat ha estat 
sol·licitada al Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries.



PROGRAMA

9.15 - 9.30h Inauguració
Dr. Josep Ballester i Roselló, 
Director de l’Àrea Sanitària del Grup Mutuam

9.30 - 11.15h La salut de la dona després 
dels 50 anys
Dra. Carme Valls 

11.15 - 11.30h Pausa

11.30 - 13.30h Vacunes i pseudociències
Dr. Antoni Trilla

GENER
18
2020

9.30 - 11.15h Estat actual dels avenços 
en oncologia  
Dr. Eugeni Saigí

11.15 - 11.30h Pausa

11.30 - 13.30h El certificat de defunció 
Dr. José Arimany

ABRIL
18
2020

9.30 - 11.15h Complexitat en el diagnòstic 
de demències
Dr. Miquel Aguilar 

11.15 - 11.30h Pausa

11.30 - 13.30h Maneig de les alteracions 
hidroelectrolítiques en geriatria
Dra. Olga Vàzquez

13.30h Cloenda i lliurament de diplomes

MAIG
16
2020

9.30 - 11.15h Fragilitat, caigudes 
i fractures
Dr. Ramon Miralles i Dra. Maria José Robles

11.15 - 11.30h Pausa

11.30 - 13.30h Taller teatrelitzat (role play) 
sobre: fragilitat, caigudes i fractures
Conduït per Dra. Maria José Robles 
i Dr. Ramon Miralles

FEBRER
15
2020

9.30 - 11.15h Plantar cara a la mort (1) 
Prof. Francesc Torralba 

11.15 - 11.30h Pausa

11.30 - 13.30h Plantar cara a la mort (2)
Prof. Francesc Torralba

MARÇ
21
2020

Mutuam i Fundació Mutuam Conviure tenen com una de 
les seves prioritats assistencials el sector sociosanitari, 
entès com aquell que agrupa des d’una visió integral de 
l’atenció dels malalts crònics, la gerontologia clínica i les 
cures pal·liatives.

La Formació Continuada és un instrument necessari i 
imprescindible per mantenir i actualitzar coneixements 
de diferents disciplines que han de dur al professional 
sanitari a una millora del seu nivell de coneixements 
científics i acadèmics i, per tant, de la seva capacitat 
i qualitat assistencial.

És per això que Mutuam i la Fundació Mutuam Conviure 
organitzen aquesta activitat, des de fa trenta-un anys, 
amb l’ànim de contribuir a difondre pràctiques i models 
d’excel·lència tant en l’àmbit sociosanitari com en el 
comunitari.

Aquesta formació va dirigida fonamentalment a professio-
nals de la medicina, infermeria, farmàcia i psicologia del 
Grup Mutuam i als que per la seva activitat, estan relacio-
nats o interessats en l’àmbit assistencial sociosanitari.

Classes presencials amb exposicions de temes. 

En la sessió del 15 de febrer hi haurà un taller on es teatre- 
litzarà el tema plantejat en la consulta.

Els alumnes disposaran d’un espai virtual que els permetrà 
afavorir la interactivitat i l’accés a la bibliografia o documen- 
tació complementària que els professors puguin aportar.

MÈTODE

Fundació Mutuam Conviure, 
compromesa amb la 

formació dels professionals 
com a eix clau per millorar la 

qualitat del treball diari


