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El proper dimecres, 24 de febrer,  tindrà lloc -a l’edifici docent de MútuaTerrassa- la presentació del 

5è Informe de Compromís Social amb el que MútuaTerrassa va obtenir el nivell Global Compact 

Advanced, situant-se entre les 70 primeres empreses de l’Estat espanyol reconegudes amb aquesta 

categoria. 

 

La inauguració de la jornada serà a les 9.30h i comptarà amb la presència de la Sra. Mª Emília Gil, 

adjunta a la direcció general de MútuaTerrassa i el Sr. Francesc Puig, gerent de l’Àmbit de Servei 

Sociosanitari i president del Comitè Mútua i Societat. Posteriorment, s’exposaran  les iniciatives més 

rellevants de gestió responsable de l’entitat que formen part de l’Informe de Progrés 2014. 

En aquest sentit, en l’àmbit dels Drets Humans s’abordarà la iniciativa relativa als cicles de 

conferències de MútuaTerrassa i la del Fons social de reemborsament de quotes. En el segon bloc, 

corresponent a les iniciatives sobre Treball i Integració, es parlarà sobre els projectes Compartint 

taula, Intergeneraccions i Filiberto: programa transversal d’integració així com del programa de tallers 

de lactància materna i, finalment, també es parlarà de la Fundació Integralia Vallès. El darrer bloc, 

centrat en el Medi Ambient, contempla la presentació de la iniciativa d’Steripack-Ecodisseny. 

A més de les exposicions anteriors, la jornada també comptarà amb la participació de Sr. Àngel Pes, 

president de la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact), el qual oferirà una conferència 

centrada en el terreny del compromís social. El Dr. Esteve Picola, director general de l’entitat, farà la 

presentació d’aquest 5è Informe de Compromís Social i clourà la Jornada. 

Esperem poder comptar amb la seva assistència. 

 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
Terrassa, 22 de febrer de 2016 

 
Jornada de presentació del 5è Informe de Compromís Social  

del Pacte Mundial de les Nacions Unides 

L’acte comptarà amb la participació de Sr. Àngel Pes, president de la Red Española  
del Pacto Mundial (Global Compact) 

 
Data: dimecres, 24 de febrer de 2016  Hora: 9.30 h  

Lloc: Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39. Terrassa) 
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