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Amb motiu de les festes de Nadal i d’acord amb la voluntat de l’entitat de servei a les persones, 

MútuaTerrassa ha desenvolupat diverses iniciatives que contribueixen a refermar el vincle de 

l’entitat amb la societat. Sota el lema “Aquest Nadal regala un desig”, MútuaTerrassa ha dut a 

terme una acció de sensibilització recollint desitjos entre els seus professionals amb l’objectiu de 

fer arribar afecte i il·lusió a les persones que durant les festes de Nadal no podran estar a casa: 

gent gran, infants i adults hospitalitzats. 

L’esmentada iniciativa es va fer coincidir amb el #GivingTuesday. Els desitjos recopilats juntament 

amb una manualitat de ceràmica -realitzada pels residents de Triginta Salut Mental 

MútuaTerrassa- conformaran el regal que s’entregarà durant aquestes festes a les persones 

ingressades als diferents àmbits de servei de l’entitat. 

Una altra iniciativa ha estat el tradicional concurs de postals nadalenques realitzades pels 

residents dels diferents centres de dia i residències geriàtriques i de salut mental gestionades per 

la Fundació Vallparadís de MútuaTerrassa que es porta a terme per tretzè any consecutiu. Es 

tracta d’una iniciativa molt consolidada i en la qual enguany hi han participat 17 centres. El 

guanyador ha estat la Residència i Centre de Dia Poblenou i, com cada any, la postal guanyadora 

s’ha convertit en la felicitació institucional que MútuaTerrassa emprarà per desitjar Bon Nadal i 

Feliç any nou.  

Una altra de les accions que l’Entitat duu a terme durant aquestes festes són les tradicionals 

visites a les persones ingressades de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa per part del Pare Noël, 

el patge Xiu-Xiu i Els Reis Mags d'Orient. Paral·lelament, en el decurs dels propers dies, diversos 

representants de clubs esportius de la ciutat també s'acostaran fins a les dependències de l'HUMT 

amb el propòsit de desitjar Bones Festes, igual que també ho farà l'Associació Esportiva Mitja 

Marató de Terrassa a Triginta Salut Mental MútuaTerrassa.  

 
Per a més informació: 
Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RRPP i Protocol 
MútuaTerrassa 
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
 
Terrassa, 16 de desembre de 2015  
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Iniciatives com “Aquest Nadal regala un desig” i  
el tradicional concurs de postals de Nadal són alguns exemples 
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