
 

 
 
 
 
 

 
ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, PRIMER PATROCINADOR  

DE LA COPA DEL MÓN TERRASSA 2022  
  
  

Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa s'uneix a l'organització de la Copa del Món FIH 
Femenina d'Hoquei Espanya & Països Baixos 2022 com official suplier i prestarà tots els 
serveis mèdics, material i personal necessaris per a la competició que tindrà lloc a Terrassa 
del pròxim 1 al 17 de juliol.  
  
Centre pioner en la utilització de les tècniques mèdiques i quirúrgiques més modernes, 
Àptima compta amb el suport sanitari de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i 
oferirà tots els serveis sanitaris tant a esportistes com a assistents i personal de 
l'organització.  
 
D'aquesta manera, la seu de Terrassa de la Copa del Món s'assegura un punt d'atenció 
mèdica a l'estadi amb personal i equip necessari per a les primeres atencions, incloent-hi 
reanimació bàsica instrumentada (desfibril·lador), així com un servei permanent de 24 hores 
de telemedicina, entre altres serveis sanitaris.  
 
En aquest sentit, Àptima hi aportarà un metge responsable del servei i mitjançant l’HUMT es 
proporcionarà supervisió d’infermeria, així com metge, traumatòleg i odontòleg 
d’Urgències. A més, en el punt d’Atenció Mèdica hi haurà presència d’un metge i personal 
d’infermeria i en cas de ser necessaris serveis de radiologia també seran prestats. 
  
Amb aquesta col·laboració, Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa demostra una vegada més 
el seu suport incondicional a l'esport i la vida saludable com a important mesura preventiva 
contra les malalties, col·laborant especialment amb l'esport femení, i reforça el seu 
compromís amb la ciutat de Terrassa i l'organització d'un esdeveniment mundial com la 
Copa del Món FIH Femenina d'Hoquei Espanya & Països Baixos 2022.  
  
  
  

 
  
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Contacte Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa: 
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat 
 
Premsa RFEH 
Rafa Gandía / 617696108 / prensa@rfeh.es 
 
Premsa Terrassa 2022 
Isidro López / 627946376 / ilopez@terrassa2022.com 
                              
  

ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, PRIMER PATROCINADOR  
DE LA COPA DEL MUNDO TERRASSA 2022  

  
 Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa se une a la organización de la Copa del Mundo FIH 
Femenina de Hockey España & Países Bajos 2022 como official suplier y prestará todos los 
servicios médicos, material y personal necesarios para la competición que tendrá lugar en 
Terrassa del próximo 1 al 17 de julio.  
  
Centro pionero en la utilización de las técnicas médicas y quirúrgicas más modernas, Àptima 
cuenta con el apoyo sanitario del Hospital Universitario MútuaTerrassa (HUMT) y ofrecerá 
todos los servicios sanitarios tanto a deportistas como a asistentes y personal de la 
organización.  
 
De esta forma, la sede de Terrassa de la Copa del Mundo se asegura un punto de atención 
médica en el estadio con personal y equipo necesario para las primeras atenciones 
incluyendo reanimación básica instrumentada (desfribilidaror), así como un servicio 
permanente de 24 horas de telemedicina, entre otros servicios sanitarios.  
 
En este sentido, Àptima aportará un médico responsable del Servicio y mediante el HUMT 
se proporcionará supervisión de enfermería, así como médico, traumatólogo y odontólogo 
de Urgencias. Además, el punto de Atención Médica contará con la presencia de personal de 
enfermería y en caso de ser necesarios servicios de radiología también serán prestados.  
  
Con esta colaboración, Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa demuestra una vez más su 
apoyo incondicional al deporte y la vida saludable como importante medida preventiva 
contra las enfermedades, colaborando en especial con el deporte femenino, y refuerza su 
compromiso con la ciudad de Terrassa y la organización de un evento mundial como la Copa 
del Mundo FIH Femenina de Hockey España & Países Bajos 2022.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Contacto Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa: 
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat 
 
Prensa RFEH 
Rafa Gandía / 617696108 / prensa@rfeh.es 
 
Prensa Terrassa 2022 
Isidro López / 627946376 / ilopez@terrassa2022.com 
 

 


