NOTA DE PREMSA
MÚTUATERRASSA INCORPORA RECOMANACIONS DE MOBILITAT SOSTENIBLE
EN ELS MISSATGES DE CITACIÓ ALS PACIENTS
Des de la posada en marxa de la iniciativa, a principis de juny,
més de 9000 pacients ja s’han descarregat les rutes
L’entitat contribueix així a la disminució de les emissions de diòxid de carboni, òxids de nitrogen i
partícules en suspensió; tot plegat per contribuir a la reducció de l’impacte del canvi climàtic

Des de l’adhesió, el juliol de 2020, als acords voluntaris amb la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GEH), MútuaTerrassa està aprofundint en el desplegament del seu Compromís Verd, el
programa d’acció climàtica de l’entitat.
Emmarcat en aquest programa es va desenvolupar el Pla de desplaçament d’empresa, el qual va posar de manifest
que al voltant del 50% dels pacients, acompanyants i visitants que accedeixen al Campus de Salut de MútuaTerrassa
ho fan en vehicle privat. Davant d’aquesta evidència i amb el propòsit de contribuir a la sostenibilitat de la ciutat, des
del passat 6 de juny l’entitat incorpora recomanacions de mobilitat sostenible i eficient en els missatges de citació als
pacients i un total de 9000 ja s’han descarregat les rutes proposades.
Paral·lelament, al web de l’entitat també s’hi han afegit les esmentades alternatives de desplaçament en termes de
mobilitat activa -a peu o en bicicleta- i transport públic -FGC o autobús-. En aquest sentit es convida als pacients a
desplaçar-se des de la zona d’influència del seu CAP de referència fins al Campus de Salut mitjançant qualsevol d’aquestes
modalitats, les quals s’acompanyen del temps estimat del desplaçament així com de l’estalvi a nivell d’emissions de diòxid
de carboni (el qual reverteix en la reducció de l’impacte pel canvi climàtic), d’òxids de nitrogen (els quals poden afectar
a l’aparell respiratori), de partícules en suspensió (les quals poden generar malalties cardiovasculars) i l’estalvi econòmic.
A través d’aquestes accions, MútuaTerrassa aposta per la contribució a la sostenibilitat de Terrassa, ciutat
compromesa amb la lluita envers el canvi climàtic i amb una ferma aposta promoguda pel Consistori envers les Zones
de Baixes Emissions (ZBE). El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire obliga als municipis situats a la zona
de protecció especial de l'ambient atmosfèric -entre els quals Terrassa, pel fet de comptar amb més de 100.00 habitantsa adoptar mesures per reduir les emissions de diòxid de nitrogen ja que se sobrepassen els nivells de contaminació fixats
per les directives europees. La delimitació d'aquestes zones permetrà l'aplicació d'actuacions orientades a millorar la
qualitat de l'aire, una de les quals es concreta amb la implementació d’aquestes accions promogudes per l’entitat.
De manera complementària a aquesta acció, des de l’entitat s’està treballant perquè els seus professionals puguin
esdevenir prescriptors de sostenibilitat, tal i com ja ho són d’hàbits saludables. En aquest sentit, i amb la premissa
“Primum non nocere” -Primer de tot, no ser nocius- (que es tradueix en el fet que, per contribuir en la millora de la salut,
primer cal cuidar l’entorn) se’ls està proporcionant eines per tal que puguin traslladar als pacients la conveniència
d’apostar per la sostenibilitat mitjançant sessions informatives sobre el Compromís Verd de l’entitat.
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En els propers mesos el desplegament de l’esmentat programa abordarà noves línies d’actuació -vinculades a la
micromobilitat de pacients i professionals i a la transició energètica- que han de suposar un salt important pel que fa
un dels eixos principals del Compromís Verd de MútuaTerrassa: la descarbonització de l’entitat.
Aquestes fites se sumaran a una de les accions ja consolidades en matèria de sostenibilitat gràcies al material tèxtil
quirúrgic i sanitari reutilitzable d’Axioma Solucions -empresa de MútuaTerrassa especialitzada en l’aprovisionament,
distribució, gestió i higiene d’aquest material-. En aquest sentit, s’ha de posar en valor la implementació, a múltiples
centres hospitalaris catalans, del material tèxtil quirúrgic reutilitzable d’Axioma com a exponent de l’economia circular
i les diverses avantatges ambientals que se’n deriven. Precisament el passat mes de juny l’entitat va esdevenir finalista
al XIII Premi Europeu de Prevenció de Residus (EWWR21) amb l’esmentat projecte com un dels puntals del Compromís
Verd de MútuaTerrassa i amb la premissa que salut i medi ambient són indissociables.

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
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