
 
NOTA DE PREMSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MútuaTerrassa va ser reconeguda ahir al vespre en el marc dels Premis Cambra 2017 en la categoria de 
Compromís i Sostenibilitat. L’esmentada distinció va servir per posar en relleu el caràcter de benefici social 
de l’entitat i la seva voluntat de millora contínua i de preservació de la salut i l’autonomia de les persones. El 
guardó va ser recollit pel president de l’entitat, Sr. Jordi Parera de les mans del l'Hble. Sr. Jordi 
Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. 

Els Premis Cambra són el reconeixement públic anual que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 
Terrassa atorga a aquelles empreses i persones que contribueixen a potenciar el desenvolupament social i 
econòmic de la seva demarcació.  

Des de la seva fundació l’any 1900, MútuaTerrassa ha desplegat la seva activitat per esdevenir un referent 
en l’atenció a la salut de les persones des dels àmbits assegurador, assistencial i sociosanitari. Amb 
l’expertesa de més de 4.000 professionals, el seu l’equip humà atén més de 2M de persones l’any i forma a 
més de 1.500 estudiants anualment. 
 
En termes de compromís i sostenibilitat, MútuaTerrassa ha desenvolupat una política de creixement basada 
en un fort compromís amb la qualitat i especialment en l’àmbit de la gestió i la responsabilitat social 
corporativa. L’entitat ha estat reconeguda per l'excel·lència en les bones pràctiques i la qualitat en 17 
edicions dels Premis TOP 20 a nivell nacional i  ha rebut el Premi Avedis Donabedian a l'excel·lència en 
qualitat en la gestió de residències de salut mental, així com el reconeixement de la Societat Espanyola de 
Qualitat Assistencial a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa com a centre de referència per a l’Ictus en la 
iniciativa d’aplicació del Lean management.  
 
Membre del Pacte de les Nacions Unides, l’entitat -reconeguda amb el nivell Advanced- realitza una política 
activa de desenvolupament sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica i una gestió de recursos humans 
inclusiva i integradora i de potenciació del talent amb l’impuls del Campus Universitari de Salut i la Fundació 
de Recerca i Docència. A més, MútuaTerrassa compta amb la Fundació Integralia Vallès dedicada a la 
inserció  professional de persones amb discapacitat física.  
 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 
 
 
Terrassa, 16 de juny de 2017 

 
MÚTUATERRASSA, GUARDONADA EN ELS PREMIS CAMBRA 2017 

PEL SEU COMPROMÍS I SOSTENIBILITAT 
 

Ha estat una de les 13 empreses vallesanes reconegudes en l’edició d’enguany 


