NOTA DE PREMSA
MÚTUATERRASSA APOSTA PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS EN EL MARC
DE LA SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2021
L’entitat s’ha adherit a aquesta iniciativa -impulsada per la Comissió Europea- amb el lema:
“Un repte, una acció i un producte consolidat”
En el marc d’aquesta setmana MútuaTerrassa ha aprofitat per continuar aproximant el seu compromís en termes de
sostenibilitat i medi ambient. Per l’entitat, la salut i el medi ambient son indissociables i en conseqüència en primera
instància sempre posa en valor la màxima “Primum non nocere” -Primer no fer mal-; un precepte llatí que per MútuaTerrassa
es tradueix en el fet que per poder contribuir a la millora de la salut de la societat primer convé tenir cura de l’entorn.
L’adhesió de MútuaTerrassa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus s’ha concretat amb el lema “Un repte, una
acció i un producte consolidat”. En aquest sentit, durant aquesta setmana l’entitat ha plantejat:
-

El repte: un dia sense paper a les oficines de l’entitat
S’emmarca en el projecte de reducció del paper que empra el pacient (iniciat el 2 de novembre a l’àrea ambulatòria
de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa) i l’objectiu del qual és eliminar el paper que aquest mobilitza entre les
diverses àrees de l’entitat. Es calcula que, a finals del 2022, MútuaTerrassa haurà prescindit de la impressió de 300.000
papers a Atenció Primària i més de 400.000 papers a Consultes Externes (ja que s’han deixat d’imprimir peticions de
laboratori, de RX i proves complementàries, de derivacions a especialista i de preoperatoris urgents).

-

L’acció: retirada del plàstic al menjador laboral el passat 25 de novembre
Es reprèn la iniciativa, endegada el març del 2020 -pocs dies abans de l’inici de la pandèmia de la Covid-19-, de
prescindir de les ampolles de plàstic del menjador laboral i activar les fonts d’aigua osmotitzada. Amb aquesta acció,
l’estalvi previst anualment és de 74.000 ampolles de 0,5l i de 9.500 ampolles d’1,5l.

-

El producte consolidat: Axioma Solucions
És una empresa de MútuaTerrassa especialitzada en l’aprovisionament, la distribució, la gestió i la higiene de material
tèxtil sanitari reutilitzable per als centres sanitaris de Catalunya.
En el cas concret de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, el fet d’emprar l’esmentat material reutilitzable ha suposat
un estalvi de residus de 60kg/dia o 15.600kg/any en termes de pijames (ja que se n’empren 300 al dia i aquests pesen
0,2kg) i a nivell de llençols quirúrgics i bates de quiròfan s’ha generat un estalvi de 52.000 kg/any (ja que cada
intervenció suposa un estalvi de 3,5kg de material d’un sol ús i es realitzen 15.000 cirurgies majors/any). Tot plegat es
tradueix en un estalvi acumulat de 68.100 kg/any
A nivell de dades globals, el material reutilitzable va suposar un estalvi de 100.400 kg de residus anuals en concepte
de pijames i de 210.000 kg a nivell de llençols quirúrgics i bates de quiròfan.
Pel que fa a la petjada de carboni, l’estalvi ha estat d’un 27% pel que fa a llençols quirúrgics, d’un 66% en termes de
pijames i entre un 65 i un 80% a nivell de bates de quiròfan.
En referència al context Covid, durant els mesos més estrictes de la pandèmia, es van servir 2M de bates a tot
Catalunya, fet que va suposar un estalvi de residus de 500.000 kg.

Des de l’adhesió, l’any 2020, als acords voluntaris amb la Generalitat per a la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle,
MútuaTerrassa està aprofundint en la seva estratègia de desenvolupament sostenible en el marc del seu Compromís Verd.
L’objectiu és reduir l’impacte ambiental de la seva activitat, consolidar els principis de l’economia circular, fer un ús més eficient
dels recursos i apostar per sistemes d’estalvi d’aigua i energia, per les energies renovables i millorar de la seva gestió ambiental.
Més informació: Comunicació Corporativa MútuaTerrassa 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat
/@Mutua_Terrassa
Terrassa, 26 de novembre de 2021
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