
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

MÚTUATERRASSA RECULL EL PREMI DE LA FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN  

A LA MILLOR INFORMACIÓ SOBRE ACTUACIONS EN RESPONSABILITAT SOCIAL 

Ho va fer el Sr. Antoni Abad, vicepresident de l’entitat, en el marc de la XXIX edició dels Premis a la 

Qualitat en institucions sanitàries celebrada ahir al Palau de la Música Catalana 

 

MútuaTerrassa va rebre ahir al vespre el Premi a la millor Informació sobre Actuacions en Responsabilitat 

Social en Institucions Sanitàries per part de la Fundació Avedis Donabedian per la publicació del seu 7è 

Informe compromís social.  

 

Es tracta d’un guardó que -emmarcat en l’àrea d’informació social i transparència- distingeix les institucions 

que presenten una millor informació sobre les estratègies desenvolupades en l’àmbit de la Responsabilitat 

Social. El reconeixement el va recollir el Sr. Antoni Abad, vicepresident primer de l’entitat, de mans de la Sra. 

Antonia Solvas, Delegada-directora d’ASISA Barcelona. 

 

Com a entitat de benefici social, MútuaTerrassa sempre s’ha sentit compromesa amb la societat, i l’estímul 

que des de l’any 2009 ha representat l’adhesió al Pacte de les Nacions Unides ha permès reproduir en el 

seu 7è informe de compromís social les actuacions del conjunt de l’entitat en relació a les persones, la 

comunitat, la transparència i la sostenibilitat.  

 

L’entitat ha assolit -per tercer any consecutiu- el màxim nivell de reporting “Advanced” amb la presentació 

d’aquest informe relatiu a l’any 2016. Sota el lema “Arribem més lluny”, evoca l’esforç de tots els 

professionals i la voluntat d’aprofundir en les iniciatives i fer-ne partícips a tots els grups d’interès. 

 

MútuaTerrassa ja ha estat reconeguda per la Fundació Abedis Donabedian amb anterioritat. Ja a l’any 1997 

el Centre Residencial l’Ametlla del Vallès de la Fundació Vallparadís -amb més de 25 anys al servei de la 

gent gran i les persones amb dependència, discapacitat intel·lectual i malalties mentals- va ser mereixedora 

del Premi a la Qualitat en la categoria d’atenció sociosanitària i l’any 2014 la Llar Residència Salut Mental 

Triginta també va rebre aquest reconeixement, en la categoria de salut mental i addicions. 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa 93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat  @Mutua_Terrassa 
 
Terrassa, 12 d’abril de 2018 
 

mailto:comunicacio@mutuaterrassa.cat

