
 
   

 NOTA DE PREMSA 
 

MESURES EXCEPCIONALS D’AMPLIACIÓ I READAPTACIÓ                                                                                    

DE TOTS ELS DISPOSITIUS DE MÚTUATERRASSA 

S’han adoptat per tal de poder donar resposta a les necessitats del Sistema Públic de Salut de 
Catalunya i fer front a l’actual situació d’emergència sanitària 

Amb l’objectiu de poder continuar prestant amb la màxima eficiència els seus serveis d’assistència sanitària i garantir que tots 

els dispositius dels quals disposa l’entitat estaran al servei assistencial, MútuaTerrassa ha pres les mesures següents: 

1- Transformació de les plantes sociosanitàries del Centre Vallparadís en plantes d’hospitalització d’aguts. Es 

transformen de manera immediata les plantes 1, 3 i 4. Es procedeix a l’adaptació de les plantes -1 i -3 per poder acollir 

pacients a curt termini. 

2- Adaptació de les plantes 0, 1 i 2 de les antigues Consultes Externes (carrer del Castell) en plantes d’hospitalització 

d’aguts, també a curt termini. 

3- Transformació de totes les habitacions dobles de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) en habitacions triples 

de manera progressiva. 

4- Les plantes d’hospitalització  2, 3 i 6 d’Àptima Centre Clínic s’han reconvertit com a habitacions dobles i com a àrea 

d’urgències pediàtriques. 

5- Els Centres d’Atenció Primària (CAP) han adaptat la seva manera de treballar i han prioritzat l’atenció                 -

telefònica, domiciliària i presencial- a aquells pacients afectats per problemes respiratoris, i la població més  fràgil. 

6- Els professionals dels dispositius d’hospitalització domiciliària han adaptat la seva activitat per intentar mantenir el 

màxim possible d’afectats a les seves residències habituals, minimitzant l’afluència als serveis d’urgències dels 

hospitals. 

7- Definició i organització del servei assistencial i logístic per atendre els pacients de l’Hotel Terrassa Park, tal i com ens 

ha encomanat el CatSalut. 

La transformació de les plantes sociosanitàries es preveu fer-la efectiva de manera imminent, mentre que la resta aniran 

compassades amb els treballs d’adaptació dels espais, així com de la disposició dels recursos materials necessaris. Pel que fa a 

la necessitat de recursos humans per poder atendre aquestes noves àrees, MútuaTerrassa ha dut a terme les mesures de 

reorganització necessàries de la seva plantilla i ha activat tots els dispositius de contractació al seu abast. 

L’adopció d’aquestes mesures pretén donar resposta a una situació d’excepcionalitat sense precedents. Dur-les a terme ha 

comportat altres efectes sobre els serveis que fins ara s’estaven donant en aquestes instal·lacions.  

Poder seguir servint a la ciutat de Terrassa i de les poblacions del nostre àmbit d’influència amb la màxima diligència possible 

i de la manera més eficient és l’objectiu de MútuaTerrassa i, per aquest motiu, l’entitat agraeix a la ciutadania la comprensió 

envers aquestes decisions dràstiques i, sobretot, l’empatia de les famílies i pacients que s’hagin pogut veure afectats, en uns 

moments tan delicats. 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat   / @Mutua_Terrassa 

Terrassa, 26 de març de 2020 
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