
  
 

NOTA DE PREMSA 
 

RELLEU A LA PRESIDÈNCIA DE MÚTUATERRASSA:                                                                        
ANTONI ABAD POUS, NOU PRESIDENT DE L’ENTITAT 

Jordi Parera Martinell ha finalitzat el seu mandat de 6 anys com a president                                                 
i un total de 19 anys com a membre de la Junta de Direcció de l’entitat 

 

Antoni Abad Pous és el nou president de MútuaTerrassa segons l’acord que va prendre la Junta Directiva de l’entitat 

ahir a la tarda, moment en el qual es va aprovar el seu nomenament. El relleu en la presidència s’ha produït en el 

moment en què Jordi Parera Martinell -l’anterior president- ha donat per finalitzat el seu mandat al capdavant de 

MútuaTerrassa.  

Nascut l’any 1958 a Barcelona, Antoni Abad va entrar a la Junta Directiva de MútuaTerrassa el 26 de juny de 2007 i hi 

ha desenvolupat una llarga trajectòria. En aquest sentit, durant 7 anys, fins el 30 de juny de 2014, hi va exercir el càrrec 

de vocal, a continuació va ocupar la vicepresidència tercera durant poc més d’un any -fins el 29 de setembre de 2015- i 

entre setembre del 2015 i setembre del 2016 va exercir com a vicepresident segon. Des de finals de setembre del 2016 i 

fins a l’actualitat ha ocupat el càrrec de vicepresident primer. 

Llicenciat en Ciències Empresarials i Master in Bussines Administration per ESADE, Abad va presidir la patronal 

terrassenca CECOT fins el passat 29 de juny, càrrec que va ostentar durant 17 anys. Actualment presideix el Bussines 

Angels Network Catalunya (BANC), el Centre de Reempresa de Catalunya i la Xarxa Espanyola de Bussines Angels (ESBAN). 

Abad està vinculat als sectors educatiu, metal·lúrgic, turístic així com al terreny de la consultoria financera i és conseller 

en diverses empreses.  

També exerceix com a docent a ESADE, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPC) 

en els àmbit de gestió financera, comptabilitat analítica i creació d’empreses i emprenedoria i, paral·lelament, és 

articulista en múltiples publicacions econòmiques i sectorials. 

Jordi Parera i Martinell, president sortint  

Parera va entrar a formar part de la Junta Directiva de l’entitat el maig del 2003. Fins el juny del 2007 va exercir-hi el 

càrrec de vocal, entre 2007 i 2010 va ocupar la vicepresidència tercera i entre 2010 i 2014 la vicepresidència segona. 

Entre 2014 i 2016 va exercir com a vicepresident primer fins que el 27 de setembre d’aquell any va ser nomenat president, 

en substitució de Josep Betriu Pi. 

Durant la presidència de Jordi Parera s’ha fet realitat la creació de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (2017), la 

inauguració de l’Edifici Estació amb la conseqüent ubicació en aquest emplaçament de les Consultes Externes (2018), 

la posada en marxa de la primera Unitat d’Hospitalització TEA de tot l’Estat (2020), l’inici del desplegament del 

Compromís Verd de l’entitat (2021), i ja aquest mateix 2022, la recent posada en funcionament -a principis de juliol- 

de les noves dependències del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  



  
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
Fundada l’any 1900, MútuaTerrassa és un grup d’entitats de benefici social que té per 
missió el servei a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats 
amb la salut, l'autonomia personal o el seu benestar. Destina tots els seus recursos a 
millorar la salut i el benestar de les persones; en cap cas reparteix beneficis entre 
accionistes ni participants. 
 
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 

 
 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
 
 
Terrassa, 20 de juliol de 2022 


