
                                                                   NOTA DE PREMSA  LA UNITAT DE TREBALL SOCIAL DE MÚTUATERRASSA                                                
CELEBRA MIG SEGLE DE VIDA 

El dijous 9 de maig, entre les 12 i les 14h, prepara un acte de commemoració d’aquests 50 anys 
 
El proper dijous, 9 de maig, la Unitat de Treball Social (UTS) de MútuaTerrassa celebrarà -entre les 12 
i les 14h- el seu 50è aniversari. La benvinguda anirà a càrrec del Dr. Esteve Picola, director general de 
MútuaTerrassa i a continuació hi intervindrà la Sra. Isabel Marín, coordinadora de la UTS, la qual farà 
un breu repàs anecdòtic per aquest mig segle de vida amb una conferència titulada “50 anys d’evolució: 
de l’Assistència Social al Treball Social 2.0”. 
Acte seguit es projectarà un audiovisual que aplega vivències i anècdotes dels professionals de la unitat 
així com el reconeixement de companys d’altres UTS com la del Consorci Sanitari de Terrassa o l’Hospital 
Universitari Parc Taulí, l’Àrea de Treball Social de l’Ajuntament de Terrassa o companys d’Oncolliga. El 
comiat anirà a càrrec de la Sra. Carme Casas, treballadora social del PADES del Consorci Sanitari de 
Terrassa. 
A més, des del passat dilluns 6 de maig i fins el divendres 10, l’edifici docent de MútuaTerrassa (ubicat 
al C/ St. Antoni, 39) acull una exposició commemorativa amb diferents records de la Unitat de Treball 
Social de MútuaTerrassa. Fotografies dels equips de professionals, retalls de premsa de les seves fites, 
fulletons i materials promoguts des de la UTS així com un cronograma relatiu a l’evolució del Treball 
Social a l’entitat són alguns dels elements que donen forma a aquesta mostra, la qual es podrà visitar a 
la primera planta de l’edifici entre les 9 i les 19h. 
A tall d’anècdota, els primers quintigèmins d’Espanya van néixer a MútuaTerrassa el 1969 i l’assistent 
social hi va ser per ajudar als seus pares. En aquest sentit -des del 2 de gener 1968- la treballadora social 
ha estat sempre present a l’entitat per tal d’ajudar als pacients i a les seves famílies, acollint-los, 
acompanyant-los i coordinant-se amb equips i professionals d’altres institucions sociosanitàries.  
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa 93 736 50 24  comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa   Terrassa, 7 de maig de 2019 


