
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el seu cinquè informe sobre compromís social referent a l’any 2014, MútuaTerrassa ha assolit el nivell 

màxim “Global Compact  Advanced”. L’entitat està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides (Global 

Compact) des del 2009 i és l’organisme que ens ha certificat el nivell aconseguit. Aquest informe, reflecteix 

la notable trajectòria d’aquests sis anys de compromís de Mútua Terrassa amb la societat.  

 

MútuaTerrassa és una de les 70 empreses espanyoles que estan situades enguany en aquesta categoria. 

El nivell “GC Advanced”, d’acord amb el model “Global Compact's Blueprint for Corporate Sustainability 

Leadership” objectiva, posa en valor i serveix com a full de ruta per guiar les bones pràctiques referents als 

10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.  

 

Quaranta-vuit iniciatives de compromís amb la societat 

 

Igual que en els anteriors, en aquest document s’hi integra la informació més rellevant de la Memòria 2014 

del conjunt de les àrees d’activitat de MútuaTerrassa, completada amb els aspectes socials, mediambientals 

i de govern corporatiu, per tal d’oferir una visió més global del compromís social ferm del conjunt de 

persones i professionals que formen l’entitat.  

 

Després d’una trajectòria de sis anys d’adhesió, aquest cinquè informe recull un total de 48 iniciatives que 

MútuaTerrassa ha desenvolupat en favor del compliment dels deu principis -en les àrees de drets humans, 

normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció- promoguts pel Pacte Mundial de les Nacions 

Unides. En aquest sentit, destaca la inclusió de 19 iniciatives més respecte l’informe de l’any passat. 

 

A més, l’informe d’enguany incorpora també -donat el recorregut d’algunes de les iniciatives que s’hi 

recullen- un conjunt d’indicadors GRI (Global Reporting Initiative) que posen en relleu la gestió d’aquests 

elements. L’esmentat GRI és el primer estàndard mundial d’indicadors concebuts per a l’elaboració de 

memòries de sostenibilitat d’aquelles empreses o entitats que desitgen avaluar el seu compromís econòmic, 

ambiental i social. 

 

 

 

 

MútuaTerrassa assoleix el màxim nivell al Global Compact “GC Advanced” 

del Pacte Mundial de les Nacions Unides en el seu cinquè informe  

sobre compromís social 2014 

Amb aquest cinquè informe, MútuaTerrassa se situa entre les 70 primeres empreses  

de l’Estat espanyol amb aquesta categoria  



Links d’interès: 

 

http://www.mutuaterrassa.es/componentes/modulos/pagina/index.php?MTA4MQ%3D%3D&MTc1MA%3D%

3D&Y2E%3D&MTQ%3D&&&&& 

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/171761 
 

 

 

Per a més informació i entrevistes: 

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

 

Terrassa, 24 de setembre de 2015  
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