
    NOTA DE PREMSA 
 MÚTUATERRASSA COMPARTEIX EL SEU CONEIXEMENT EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EN UNA GUIA SOBRE EXCEL·LÈNCIA EN GESTIÓ I SOSTENIBILITAT 

L’ha editat el Club Excelencia en Gestión, del qual l’entitat n’és membre, amb l’objectiu d’ajudar                      a les organitzacions a desenvolupar una gestió ètica i responsable de la seva activitat  
 
MútuaTerrassa ha participat en la concepció i desenvolupament de la Guía Práctica sobre Excelencia en 
Gestión y Sostenibilidad, un manual de referència en termes de gestió de la Responsabilitat Social Empresarial 
editat pel Club de Excelencia en Gestión i presentat aquest matí a Madrid. Mª Emília Gil, adjunta a la direcció 
general de MútuaTerrassa, ha participat en l’esmentat acte com a membre de l’equip de treball i representant 
de l’entitat. 
 
La guia s’ha gestat en el transcurs dels darrers dos anys i l’aportació de MútuaTerrassa s’ha concretat amb 
l’elaboració del “Decàleg de l’organització excel·lent i sostenible”. Es tracta d’una desena d’aspectes claus 
concebuts amb la voluntat d’ajudar a les organitzacions que inicien el seu recorregut en l’àmbit de la 
Responsabilitat Social i desenvolupats amb la idea que l’èxit empresarial està estretament vinculat a un entorn 
sostenible que emani d’una gestió ètica, responsable i excel·lent. 
 
Compromís ferm, trajectòria consolidada i voluntat de compartir coneixement 
El document ha estat elaborat en base a les aportacions d’un grup de treball integrat per una vintena d’experts 
procedents de diversos sectors empresarials. MútuaTerrassa és l’única entitat de l’àmbit assistencial que hi 
ha intervingut i la col·laboració ha estat possible gràcies al seu compromís i trajectòria en matèria de 
responsabilitat social així com a la seva determinació en compartir les seves bones pràctiques en aquest 
àmbit. 
 
Com a entitat de benefici social, MútuaTerrassa sempre s’ha sentit compromesa amb la societat. Des de l’any 
2009 està adherida al Pacte de les Nacions Unides i recentment ha revalidat -per tercer any consecutiu- el 
nivell Global Compact Advanced amb la presentació del 7è informe de Progrés Global Compact i ha estat 
reconeguda també per la Fundació Avedis Donabedian amb el Premi a la millor Informació sobre actuacions 
en responsabilitat social. 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  93 736 50 24  comunicacio@mutuaterrassa.cat   / @Mutua_Terrassa   Terrassa, 12 de juliol de 2018 


