
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 
Per quinzè any consecutiu, l’àmbit de servei Sociosanitari de MútuaTerrassa ha organitzat el tradicional 
concurs de postals de Nadal; una jornada en la qual es premien les postals nadalenques realitzades pels 
residents dels diferents centres de dia i residències geriàtriques i de salut mental gestionades per la 
Fundació Vallparadís de MútuaTerrassa. El Centre de Dia Ca n’Anglada, ubicat a Terrassa, ha resultat el 
guanyador d’aquesta quinzena edició.  
 
Enguany han estat 17 els centres participants i una representació de cadascun d’ells -residents i 
professionals- s’ha desplaçat aquest matí a la Sala MútuaTerrassa de l’Edifici Docent amb l’objectiu de 
conèixer el veredicte del jurat, format per diferents representants de MútuaTerrassa i per l’artista terrassenc 
Sr. Robert Cabeza. 
 
Després del rebre el diploma, els participants han aprofitat el seu torn per -coincidint amb l’inici del període 
nadalenc- recitar un vers o cantar una cançó davant de tots els presents. L’acte ha conclòs amb l’entrega 
del guardó al centre reconegut. Més enllà d’esdevenir la nadala premiada, aquesta postal es convertirà en la 
felicitació institucional que MútuaTerrassa emprarà aquest any per desitjar Bon Nadal i Feliç 2017.  
 
Exposició fotogràfica en motiu dels 15 anys del concurs 
Per celebrar aquests 15 anys de trajectòria del concurs, enguany l’acte s’ha fet coincidir amb la inauguració 
d’una exposició fotogràfica que mostra el procés de creació de les postals nadalenques. Cada un dels 
centres participants protagonitza un dels plafons que donen forma a la mostra, la qual romandrà exposada a 
la primera planta de l’edifici docent fins passat Reis. 
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Terrassa, 5 de desembre de 2017 

 

 
MÚTUATERRASSA CELEBRA EL TRADICIONAL CONCURS 

DE POSTALS DE NADAL DE L’ÀMBIT DE SERVEI SOCIOSANITARI 
 El guanyador de l’edició d’enguany ha estat el centre de Dia Ca n’Anglada 


