
      NOTA DE PREMSA  
LA FUNDACIÓ DOCÈNCIA I RECERCA MÚTUATERRASSA I L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”                   

RENOVEN L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER POTENCIAR LA RECERCA BIOMÈDICA I SOCIAL 
L’aportació econòmica es destinarà a la 16ª edició de la beca promoguda per la fundació                                   

i centrada en l’atenció primària i hospitalària, de laboratori i l’atenció sociosanitària 
La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa ha renovat recentment -i per tercer any consecutiu- l’acord 
de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” mitjançant el qual l’entitat ha aportat 12.000 euros en el marc 
de la 16ª convocatòria de les beques promogudes per la fundació.  
La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa atorga aquestes beques des de fa 16 anys amb el propòsit 
d’identificar i donar suport econòmic als millors  projectes impulsats per professionals de l’entitat i que 
promouen el desenvolupament de la recerca i innovació biomèdica i social en els diferents àmbits 
d’actuació de MútuaTerrassa: atenció primària i hospitalària, de laboratori i atenció sociosanitària. 
En la darrera edició de les esmentades beques es va premiar un projecte de recerca centrat en els nous 
mètodes per millorar el diagnòstic infantil de la tuberculosi, un altre relatiu a les persones amb primer episodi 
psicòtic i un darrer que abordava la metodologia TEACCH en persones adultes amb discapacitat intel·lectual 
a l’àmbit residencial. 
La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa és una entitat privada i sense ànim de lucre constituïda per 
MútuaTerrassa l’any 2000 per acord de la seva Junta Directiva amb el propòsit de promoure la recerca i la 
innovació biomèdica i social, la formació en recerca, el foment dels programes de pre i postgrau i la difusió 
de la tasca investigadora. 
Compromesa amb el present i el futur de les persones, "la Caixa" és una de les majors fundacions d'Europa. 
Presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, l'entitat gestiona de forma directa l'obra social que la 
identifica des de fa més de 110 anys. Així, actua en àmbits tan prioritaris com són el social, l'educatiu, el 
cultural i el científic. Precisament, l'any 2019 suposa la consolidació del seu Pla Estratègic 2016-2019 que, 
sota el lema «Canviem presents, construïm futurs», incrementa el pressupost de l'entitat aconseguint els 545 
milions d'euros en 2019. 
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