
 
 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

L’ASSEGURADORA MÚTUATERRASSA I HOCKEY PER TERRASSA RENOVEN L’ACORD 

DE COL·LABORACIÓ 

 
L’Asseguradora MútuaTerrassa i Hockey per Terrassa han signat aquest migdia la renovació de l’acord de 

col·laboració que consolida la relació entre les dues entitats iniciada l’any 2020. Amb aquest acord, que manté 

l’aportació econòmica de l’entitat MútuaTerrassa, l’Asseguradora es manté com a partner oficial de Hockey per 

Terrassa i els clubs que l’integren, amb exclusivitat pel que fa al sector de les assegurances.  

 

L’acte de signatura ha tingut lloc a la seu de MútuaTerrassa i ha anat a càrrec d’Antoni Abad, president de 

MútuaTerrassa, Francesc Salvatella, president de Hockey per Terrassa, Lídia Martí, presidenta del CD Terrassa 

Hockey, Pere Marcet, president del Club Egara, Josep Ma. Biosca, president de l’Atlètic Terrassa Hockey Club i 

Raül Galy, president del Línia 22. 

 

Des de l’inici d’ aquest acord de col·laboració, l’Asseguradora MútuaTerrassa ha incrementat la seva presència -

en termes de comunicació- als quatre clubs i a més ha impulsat esdeveniments esportius amb un gran èxit de 

participació. De cara a aquest 2023 l’entitat tornarà a organitzar el Clínic de Mamis i Papis que va tenir lloc a finals 

de 2022 que va tenir un altíssima participació i valoració i, ja en clau competitiva, té prevista la celebració d’un 

torneig també de Mamis i Papis. 

 

L’Asseguradora MútuaTerrassa 

Els orígens de L’Asseguradora MútuaTerrassa es remunten a l’any 1900 amb la creació de “El Seguro Terrasense contra los 
Accidentes del Trabajo” per donar resposta als accidents de les fàbriques tèxtils. L’Asseguradora MútuaTerrassa és una 
Mútua de Previsió Social sense ànim de lucre que té com a missió cobrir les necessitats asseguradores de les persones i les 
empreses. Inclou activitat asseguradora i una corredoria pròpia i ofereix productes de salut, protecció, previsió, decessos, 
assegurances personals i col·lectives. 

Hockey per Terrassa 

Hockey per Terrassa SCP és una entitat formada pels clubs Atlètic Terrassa, Club Egara, CD Terrassa i Línia 22. El seu 
objectiu és potenciar i millorar el hockey terrassenc establint un model de col·laboració únic amb la ciutat i el món 
empresarial, però mantenint sempre la independència dels clubs i la sana rivalitat esportiva. 

 
Terrassa, 27 de gener de 2023 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat /@Mutua_Terrassa 
Mireia Olivé    Tel: 666 680 171   / premsa@hockeyperterrassa.cat  - http://www.hockeyperterrassa.cat/ 
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