
                                                                             

 

CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA 

 

Demà dimecres, 20 de maig, a les 12.00hores, tindrà lloc la Roda de Premsa per 
presentar l’edició d’enguany de la campanya “Esport, salut i qualitat de vida” amb el 
programa Activa’t 2015, amb el calendari de Curses 2015 i la presentació del cicle de  
conferències sobre Salut i Esport sota els següents títols: 

 
- Nutrició i esport (16 de juny) 
- Seguretat en l’esport (29 de setembre) 
- Beneficis psicosocials de l’esport (24 de novembre) 

 
Aquesta campanya s’ha organitzat, com cada any, de forma conjunta per 
MútuaTerrassa i l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa en el marc del seu 
compromís amb la qualitat de vida del ciutadà. 
 
La Roda de premsa es durà a terme a la seu de l’Associació Esportiva Mitja Marató de 
Terrassa, carrer Del Vall, 53, 2ª, de Terrassa. Comptarà amb l’assistència del Sr. David 
Otero, president de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa i la Sra. Anna 
Folch, directora de Comunicació, RP i Protocol de MútuaTerrassa. 

 

Durant la presentació es donaran a conèixer les novetats que presentarà aquesta 
dotzena edició de la campanya “Esport, salut i qualitat de vida” i el programa  
Activa’t, iniciat el passat mes de gener amb la celebració de la Mitja Marató de 
Terrassa i la Cursa Santi Centelles, on destaca la incorporació de noves curses i el cicle 
de conferències que es durà a terme sobre salut i esport.  

 

LES DADES: 
Acte: Convocatòria Roda de Premsa Programa Activa’t:  
Organització: MútuaTerrassa i Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa 
Data: Dimecres 20 de maig de 2015 
Hora: 12 hores 
Lloc: Seu Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa (C/ Del Vall, 53. 2ª. Terrassa) 
 
Ens agradaria comptar amb la seva presència. 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 



 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MITJA MARATÓ TERRASSA 
www.mitjaterrassa.org 
Mail: info@mitjaterrassa.org 
Facebook: Mitjaterrassa   
Twitter: @mitjaterrassa #mitjaterrassa 

 
MÚTUATERRASSA 
Sra. Anna Folch i Filella 
Directora de Comunicació, RP i Protocol 
93 736 50 24 
anna.folch@mutuaterrassa.es 
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