
LA IMMUNITAT
CONTRA EL 
CANVI CLIMÀTIC 
NO EXISTEIX

Si el sector de la salut 
fos un país, seria el 

cinquè  emissor més 
gran del planeta

sequeres 

Augment del 
nivell del mar 
més ràpid 
dels últims 
3.000 anys

Concentració 
d’emissions 
més alta dels 
últims
2 milions
d’anys

Xina

EE.UU.

Índia

Rússia

Sector salut

El sector de la salut 
és un dels principals 
responsables de la 
crisi climàtica

5è

EL CANVI 
CLIMÀTIC, UNA DE 
LES PRINCIPALS 
AMENACES 
ACTUALS PER 
LA SALUT DE 
LES PERSONES I 
L’ENTORN

més freqüents 

dels últims 
2.000 anys

i més intenses 

Les 

Realitzat per:

Efectes previstos del canvi climàtic 
en la salut i benestar de les persones

Malalties infeccioses

Malalties respiratòries

Malalties cardiovasculars

Salut Mental

Malalties metabòliques 
(ex. Diabetis)

A MútuaTerrassa treballem per revertir-ho.

PRIMUM 
NON NOCERE
Primer de tot, no ser nocius

• A MútuaTerrassa ens guiem per la premissa 
“Primer de tot, no ser nocius” en qualsevol de les 
nostres actuacions.

• Les entitats que vetllem per la salut no podem ser 
causants dels elements climàtics negatius que 
afecten la salut de les persones.
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LA IMMUNITAT
CONTRA EL 
CANVI CLIMÀTIC 
NO EXISTEIX

LA NOSTRA
PETJADA DE
CARBONI

En el nostre cas inclou: Fundació Assistencial 
MútuaTerrassa, Fundació Vallparadís, Àptima 
Centre Clínic, L’Asseguradora i la resta 
d’empreses que donen suport al grup.

Es calcula a partir dels gasos amb efecte 
d’hivernacle (expressat en tones de CO2 eq.)
emesos per les activitats de l’organització i la 
seva cadena de valor.

Viatges amb tren o amb cotxe
Terrassa-Barcelona

equival al 
CO2 absorbit 

anualment 
per una àrea 
equivalent a 

2 camps de 
futbol de pi 

blanc · 1,5ha

4,7 t CO2 eq.

És l’impacte directe 
o indirecte que tenen 
les activitats d’una 
organització.

4,7
tones de CO2  equivalent 
per professional i any

1.810 462

PETJADA
CARBONI

*Dades extretes de la Generalitat de Catalunya i inèdit

QUIN ÉS EL
PODER DE
LES NOSTRES 
BATES 
BLANQUES?

ENS ATREVIM A CANVIAR-HO.
T'HI APUNTES? 

Realitzat per:Realitzat per:
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Implementem 
el model de 
recollida selectiva

Envasos

Paper

Orgànica

Rebuig

+400
papereres
de 87 L*

* Campus MútuaTerrassa

Vidre

Mútua Terrassa 
estalviarà més de

330.000 kg 
d’emissions de CO2 eq.

Reduint la petjada de carboni 
generada per la gestió de 

residus 

COCOCOCOCOCOCOCOCO222
COCOCOCOCOCOCOCO222

ABOCA-T’HI
AMB UNA MENT

SELECTIVA

Realitzat per:
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! Retirada d’ampolles 
de plàstic al 
menjador laboral 
de l’HUMT

per bidons 
reutilitzables i 
gots de vidre 

el consum de 
plàstics d’un sol 
ús  83.500 ampolles 

d’aigua embotellada 
equivalent a un 
estalvi de 951 kg de 
plàstic d’un sol ús i  
6.611 kg de CO2 eq.         

la font d’aigua 
osmotitzada al 
menjador laboral 
de l’HUMT  

NO ET 
BEGUIS
EL 
PLÀSTIC

APOSTEM

EVITEM

ACTIVEM

REDUÏM

Realitzat per:
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Realitzat per

1 dia sense paper 
a les oficines de 
MútuaTerrassa

PERDEM
ELS
PAPERS!

Per produir
1 tona de paper 
es necessiten 

12 arbres

Són necessaris
10 litres d’aigua

per fer un A4

El blanqueig és una de les 
etapes més contaminants del 

procés de producció del paper. 
L’ús de clor és la principal causa 

–3.175
 kg de CO 2  eq.

–700.000
fulls de paper

L’objectiu és deixar d’imprimir peticions de laboratori, 
de RX, de proves complementàries i de preoperatoris 

urgents, així com les derivacions a especialistes.

Objectiu 2022: 

Què fa MútuaTerrassa?

Què pots fer tu?
•  Evita l’ús del paper. Que cada dia sigui el dia sense 

paper. 

•  Si el seu ús és inevitable, prioritza l’ús de paper reciclat. 

•  Un cop utilitzat, recull el paper de forma selectiva i 
diposita’l en el seu contenidor. 
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COMPROMESOS 
AMB LA VIDA

COMPROMESOS 
AMB EL PLANETA

Cobertura reutilitzable

Bata reutilitzable

Pijama reutilitzable

1
llençol

reutilitzable
estèril

1
bata

reutilitzable
estèril

1
pijama

quirúrgic
reutilitzable

75 llençols d’un sol ús 

75 bates d’un sol ús 

300 pijames d’un sol ús 

Comparativa de 
productes quirúrgics 
reutilitzables respecte 
als d’un sol ús

Utilitzant els productes reutilitzables 
d’AXIOMA, MútuaTerrassa estalvia 
160.000 kg de residus*

MútuaTerrassa Altres centres

+160.000 kg

 residus

(*Dada anual)

Realitzat per:
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El REPTE de
MútuaTerrassa

La salut i el benestar de la població ja es 
veuen afectades pel canvi climàtic i es 
preveu que les conseqüències puguin
afectar a:

SALUT
I CANVI
CLIMÀTIC

Agreujament de
MALALTIES PREVALENTS

–Ja existents a la salut pública actual–

Aparició de
MALALTIES EMERGENTS
–En zones on abans no existien–

Chikungunya Zika

Dengue Malària

Malalties cardiovasculars Malalties respiratòries

Trastorns de la salut mental

Malalties neurològiques

Malalties infeccioses

Malalties de la pell i els ulls

Desnutrició

Recerca amb l’objectiu d’identifi car les 
persones i grups més vulnerables al canvi 
climàtic per poder prevenir i tractar els 
problemes de salut que se’n derivin.

1

1

2
Defi nició d’indicadors útils pel 
monitoratge i mesura dels efectes i 
conseqüencies del canvi climàtic
i estratègies per pal·liar-lo.

2

Per què nosaltres?
•  La unió entre recerca en salut i el 

canvi climàtic conforma un dels 
compromisos ambientals de 
l’entitat.

•   Tenim una visió holística i 
global dels problemes de salut 
en totes les etapes vitals d’una 
persona, que ens permeten 
abordatges innovadors i 
diferenciats: atenció primària, 
hospitalària, sociosanitària i 
salut mental. 

+info

La recerca
de MútuaTerrassa
en salut i clima
Impulsada per la Fundació Docència i 
Recerca MútuaTerrassa

Realitzat per:
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MOBILITAT 
SOSTENIBLE

MOBILITAT ACTIVA

Estalviï emetre 0,4 kg de CO2 (diòxid de carboni), reduint l’impacte pel canvi climàtic **

Estalviï emetre 1,5 g de NOx (òxids de nitrogen), gasos que poden afectar l’aparell respiratori **

Estalviï emetre 0,1 g de PM (partícules en suspensió), partícules que poden generar malalties cardiovasculars **

Estalviï 4,7 € en el seu trajecte **

TRANSPORT PÚBLIC 12 minuts*

Estalviï emetre 0,29 kg de CO2 (diòxid de carboni), reduint l’impacte pel canvi climàtic **

Estalviï emetre 1,5 g de NOx (òxids de nitrogen), gasos que poden afectar l’aparell respiratori **

Estalviï emetre 0,1 g de PM (partícules en suspensió), partícules que poden generar malalties cardiovasculars **

Estalviï 1,3 € en el seu trajecte **

Cliqui per accedir a la 
ruta des del seu origen

1 minuts 85 m
aproximadament* 

1 minut 80 m
aproximadament* 

10 minuts 5 parades
Línia 6  Serveis cada 20 minuts aprox. (Horaris)

Línia 3  Serveis cada 15 minuts aprox. (Horaris)

+

+

22 minuts 
aproximadament*

1,5 km

9 minuts 
aproximadament*

1,8 km

Cliqui per accedir a la 
ruta des del seu origen

CAP Rambla

CAP
Rambla

Hospital Universitari 
MútuaTerrassa

CAP
Rambla

Hospital Universitari 
MútuaTerrassa

* Els temps de desplaçament indicats són aproximats, i dependran de l’origen de l’usuari i el destí a l’edifici corresponent del Campus 
sociosanitari de MútuaTerrassa.

** L’estalvi s’estima respecte el mateix trajecte efectuat en un vehicle privat estàndard. 
    Els indicadors ambientals i econòmics han estat obtinguts dels manuals elaborats per l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 

l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
    Bases cartogràfiques i itineraris obtinguts de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Mou-te en transport públic (ATM) i Google Maps.

Caminem plegats per deixar més  
empremta i menys petjada

Com anar des de l’entorn del seu 
CAP fins al 
Campus MútuaTerrassa amb una 

mobilitat sostenible i eficient?

Realitzat per:

Incorporem a les 
citacions als pacients 

consells de mobilitat
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MÉS INFORMACIÓ i
Qui és Inèdit i quina és la seva 

base de dades?

Informació dels factors d’emissió (kg de Co2 eq.)
i informació de l’entitat col·laboradora

Petjada professional (4,7 t de Co2 eq.) i distribució 
de la petjada segons contribució

Quin és el detall de la petjada de 
carboni de MútuaTerrassa?

Quant CO2 eq. absorbeixen els 
boscos de Catalunya?

Equivalència de la petjada de carboni per 
professional amb camps de futbol de pi blanc

Actuacions relacionades amb paper, residus
i material quirúrgic reutilitzable

Què és la setmana europea de 
prevenció de residus i com hi 
col·labora MútuaTerrassa?

Si el sector de la salut fos un país,
seria el cinquè emissor més gran del planeta

Com contribueix el sector de la 
salut a la crisi climàtica global?

Efectes previstos del canvi climàtic
en la salut i en el benestar de les persones

Quina ciència hi ha darrera les 

amb el canvi climàtic?
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Caminem plegats per deixar més  
empremta i menys petjada.

Els reptes globals necessiten solucions 
conjuntes, tots podem prendre petites 
decisions, però essencials, per reduir la 
nostra petjada ecològica. 

L’èxit de tots depèn de la responsabilitat 
de cadascú de nosaltres. Col·laborem 
diàriament, des de la proximitat i la 
confiança, donant-nos suport i 
construint junts
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