
 

 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demà dimarts, 14 de febrer,  tindrà lloc -a l’edifici docent de MútuaTerrassa- la presentació del 6è 

Informe de Compromís Social amb el que MútuaTerrassa va revalidar el nivell Global Compact 

Advanced que atorga les Nacions Unides. 

La inauguració de la jornada tindrà lloc a les 9.30 hores i comptarà amb la presència el Sr. 

Francesc Puig, gerent de l’Àmbit de Servei Sociosanitari i president del Comitè Mútua i Societat de 

MútuaTerrassa i a continuació intervindrà la Sra. MªEmília Gil, adjunta a la direcció general de 

MútuaTerrassa, amb la presentació de l’Informe de Progrés 2015.  

Posteriorment s’exposaran -de la mà dels seus impulsors- algunes de les iniciatives de gestió 

responsable de l’entitat. Dividides en dos blocs “Les persones són el centre de la nostra activitat” i 

“Propers a la societat”, es presentaran un total de quatre iniciatives: els espais de reflexió ètica i 

l’acompanyament a les embarassades amb alt risc d’exclusió social formaran part del primer bloc i la 

promoció d’hàbits saludables a la població infantil i la Fundació Integralia Vallès -com a exemple de 

realitat d’integració professional- donaran forma al segon bloc. 

Finalment, la jornada comptarà amb la participació del pilot de ral·lis Isidre Esteve, que oferirà una 

conferència sota el títol: "Som el que ens proposem". 

L’esmentat informe reflecteix la trajectòria dels set anys de compromís social de MútuaTerrassa amb 

la societat des de la seva adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides l'any 2009. 

 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 

93 736 50 24 

comunicacio@mutuaterrassa.cat  

www.mutuaterrassa.cat 

 
 
Terrassa, 13 de febrer de 2017 

 
Jornada de presentació del 6è Informe de Compromís Social  

del Pacte Mundial de les Nacions Unides 

L’acte comptarà amb la participació del pilot de ral·lis Isidre Esteve 
 

Data: dimarts, 14 de febrer de 2017  Hora: 9.30 h  
Lloc: Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39. Terrassa) 

 


