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CEMAV
CENTRE DE MEDICINA AVANÇADA DEL VALLÈS

Un somriure és per sempre!

Pròtesi completa inferior i superior 
40% de descompte

Pacients privats              *finançament a mida.
C/ Agustí Vinyamata 7-9-11 · Granollers · Tel. 93 693 44 59

SERVEIS CEMAV

DIAGNÒSTIC PER
LA IMATGE (CEDIV)
· Ressonància magnètica
· TAC
· Densitometria
· Ecografia
· Mamografia
· Ortopantomografia
· Radiologia convencional

TRAUMATOLOGIA

CIRURGIA GENERAL I
DE L’APARELL DIGESTIU
PROCTOLOGIA I
TÈCNIQUES LÀSER

SEXOLOGIA

CIRURGIA ESTÈTICA I
PLÀSTICA

CLÍNICA DENTAL I
IMPLANTOLÒGICA

RECONEIXEMENTS MÈDICS
OFICIALS-B0062 / CARNET
DE CONDUIR

MEDICINA FÍSICA I
REHABILITADORA

DEPENDENTIA VALLÈS

PSIQUIATRIA

OSTEOPATIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

PSICOLOGIA CLÍNICA

OFTALMOLOGIA I
MICROCIRURGIA OCULAR
CLÍNICA DEL DOLOR

CARDIOLOGIA

MEDICINA INTERNA

PODOLOGIA

LABORATORI D’ANÀLISIS
CLÍNIQUES

C/ Agustí Vinyamata, 7-9-11
08402 · Granollers
Tel. 93 693 44 55

NOVA WEB: www.cemav.cat
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Benvolguts socis,

Estem en una nova etapa que dóna un nou impuls al 
mutualisme, es tracta del projecte “Som Mútua” im-
pulsat pel nostre President Sr. Ramon Daví i per la 
seva Junta Directiva, del que donem bona compta en 
aquesta revista. A través d’aquest projecte ens reafir-
mem en l'acció social i la solidaritat que fa La Mútua 
i que inclou la campanya “Somriures que curen”. 
Creiem fermament que aquest és un projecte solidari 
que engloba els nostres socis, la nostra societat i el 
nostre entorn per continuar essent capdavanters en 
el nostre àmbit d’influència.

Ara fa un any, anunciàvem en aquesta editorial de 
la revista un nou model tarifari per la pòlissa de “La 
Mútua Familiar”. En resum, podem dir que l’impacte 
durant el 2015 ha estat similar al d’altres anys, i això 
és degut, segons el nostre criteri, a tres factors fona-
mentals. En primer lloc, a l’important descompte per 
antiguitat que hem aplicat als nostres socis més grans 
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i fidels. En segon lloc, a la baixada de preus a la gent 
jove que ja ha comportat un abaratiment de les pòlis-
ses amb quatre o cinc membres en els quals hi han 
nens. I en tercer lloc, vist els preus que hi ha al mercat 
assegurador per a persones de més de 60 anys, no-
saltres som altament competitius. Aquesta pòlissa 
continuarà oferint als seus usuaris un descompte 
important amb criteris similars als de l'any 2015.

La resta de pòlisses per l’any vinent segueixen les 
mateixes directrius d’altres anys amb diferents aug-
ments o fins i tot congelació del preu, depenent de 
la pòlissa, però sempre segons criteris de sinistrali-
tat en el seu conjunt. Aquest criteri de “conjunt” de 
La Mútua ens diferencia d’altres asseguradores que 
“castiguen” a l’assegurat, que té una despesa massa 
elevada un any, incrementant la pòlissa l’any següent 
de manera única i per sobre de la resta, ja que apli-
quen criteris per a pòlisses individuals.

La Mútua és conscient que hi ha certes tècniques 
mèdiques que cada cop s’han tornat més imprescin-
dibles per als professionals per a millorar els diag-
nòstics i que tenen una demanda creixent. En aquest 
sentit, hem incorporat a la pòlissa Familiar dues ex-
ploracions molt utilitzades per les persones grans 
com la densitometria òssia, per detectar i controlar 
l'osteoporosi, i la Tomografia Ocular Computeritzada 
(OTC), per diagnosticar amb precisió la degeneració 
macular i altres malalties del pol posterior de l’ull. Un 
altre servei que hem millorat és la limitació d’estada 
que generava més d’un mal de cap a familiars i al pro-
pi afectat, hem tret aquesta limitació a partir de l'any 
vinent (excepte en alguns casos molt concrets).

Altres novetats que incorporarem són la cita-web 
mitjançant una aplicació via Internet per poder de-
manar hora sense necessitat de desplaçar-se o trucar 

per telèfon. Iniciarem aquest procés amb dues de les 
especialitats més demandades, la pediatria i medici-
na general, i anirem gradualment incorporant altres 
especialitats. També a principis d’any incorporarem 
l'espai “e-client” per consultar l’estat dels seus comp-
tes amb la Mútua, fer qualsevol gestió relacionada 
amb els seus rebuts, domiciliació, pòlisses, etc.

Per primer cop a Granollers, la Federació de Mutua-
litats de Catalunya, ha organitzat conjuntament la 
Mútua, les II Trobades de Mutualisme Català que 
ha donat impuls a les nostres institucions al mercat 
assegurador i català.

Tots aquests “esforços” que fa La Mútua es deuen a 
un procés de modernització continua i a una voluntat 
de millor servei als nostres socis i al nostre entorn. En 
aquest sentit hem elaborat un nou Pla Estratègic pels 
pròxims quatre anys que servirà de guia per afrontar 
els nous reptes que van sorgint any rere any i que de 
ben segur seran importants i podrem superar fent les 
coses amb seny i amb seguretat institucional.

Arriben les Festes Nadalenques i tots ens sentim una 
mica més solidaris, per tant és el moment de fer les 
seves aportacions al projecte de “Somriures que cu-
ren” comprant les polseres Candela, que estan a la 
vostra disposició a les nostres oficines. Els animo a 
participar-hi, perquè tots “Som Mútua”.

Seguirem, amb el vostre suport i confiança, essent 
una entitat forta, orgullosa del seu passat, sabedora 
del seu present i preparada per encarar el futur.

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

Ricard Blanch i Mas
Director General de La Mútua de Granollers
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M
útua de Granollers ha 
posat en marxa una cam-
panya de sensibilització 
i difusió dels valors de 
la nostra entitat. Volem 

transmetre als nostres socis, treballadors, 
col·laboradors i a la societat en general, 
el significat del mutualisme i quins són 
els valors afegits que aporta la Mútua de 
Granollers, més enllà dels serveis mèdics 
que presta als seus associats.

La Mútua i en general tot el mutualisme 
de Catalunya ha de competir dins d’un 
sector assegurador en el qual prima el 
preu per sobre de tot. Ens cal, per tant, 
incrementar l'enginy per poder conti-
nuar sent competitius.

I en aquesta línia de treball només ens 
queda una oportunitat: seguir oferint els 
millors serveis possibles, des de la proxi-
mitat i la qualitat. En això la Mútua, a 
Granollers i al Vallès, és líder del sector. 
Però volem diferenciar-nos una mica 
més d'aquelles societats asseguradores 
que només persegueixen un benefici 
pels seus accionistes, i és per tot plegat 
que hem cregut convenient promoure els 
valors del mutualisme i en concret els va-
lors de la Mútua de Granollers.

Som mÚTuA

 Presentació Somriures que curen.

quÈ SignificA Som mÚTuA?

SER DE LA MÚTUA DE GRANO-
LLERS SIGNIFICA COMPARTIR:

• Un projecte en comú, de tots els 
milers d'associats.

• Que no persegueix cap afany lu-
cratiu.

• Que reverteix tots els beneficis 
en la millora dels serveis.

• i que és solidari en un doble sentit 
intern i extern.

Un any més MÚTUA DE GRA-
NOLLERS, en l’àmbit de la 
solidaritat interna de l’entitat, 
destina una important par-
tida pressupostaria per apli-
car descomptes que mitiguin 
l’increment de les quotes en 
els socis més antics que es ve-
gin afectats per l’increment a 
causa del canvi de model ta-
rifari que es va produir l’any 
passat.

Des de Mútua de Granollers fomen-
tem aquest valor en un doble sentit:

LA SoLiDAriTAT inTernA és la pròpia 
de tota mutualitat, la que significa que 
aquells associats que gaudeixen de més 
bona salut i que per tant fan menys ús 
dels serveis sanitaris, ajuden amb les se-
ves quotes a cobrir les despeses d'aquells 
associats que tenen una salut més pre-
cària i necessiten fer més ús dels serveis. 
En aquest punt, cal tenir molt present 
que moltes de les companyies mercantils 
competidores no segueixen aquest prin-
cipi solidari de tal manera que, qui més 
gasta, més paga. A la Mútua de Grano-
llers, en canvi, dins d'una mateixa fran-
ja d'edat tots els socis tenen la mateixa 
quota, independentment de quin us facin 
dels serveis.

LA SoLiDAriTAT exTernA és la que re-
vertim a la societat que ens envolta. La 
Mútua va néixer i s’ha desenvolupat grà-
cies a la voluntat i la força de la societat 
civil i, en conseqüència, part dels seus 
beneficis els vol retornar a la societat, en 
forma de col·laboracions molt diverses o 
participant en projectes de caràcter soli-
dari i humanitari.

LA SoLiDAriTAT com A vALor 
DeL muTuALiSme
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E
n l’àmbit de la col·laboració 
amb l’Hospital Sant Joan 
de Déu per a la investigació 
del Càncer Infantil enguany 
hem posat en marxa la cam-

panya solidària “Somriures que curen”.

Per fer possible aquest projecte hem 
comptat amb els companys de l’Aleix 
Sanchez, un amic de la nostra entitat que 
ha pogut superar aquesta terrible malal-
tia,  i també amb l’ajut del personal de 
Mútua de Granollers. Tots plegats hem 
participat en el vídeo promocional de la 
campanya que podreu veure tant a les 
nostres instal·lacions de Granollers com 
a la nostra pàgina web, o a la plataforma
www.implica-t.org i que s’emetrà gra-
tuïtament a la televisió comarcal VOTV 
que també ha volgut contribuir amb tots 
nosaltres al igual que el diari El 9 Nou i 

SomriureS que curen

 Presentació Somriures que curen.

 Polseres Candela i Participacions del Sorteig de Nadal.

com eS poT pArTicipAr
en LA cAmpAnYA

SomriureS que curen?

• Podeu comprar una polsera can-
dela tant a la Seu de granollers 
com a les delegacions de caldes, 
Sant celoni, arbúcies i Barcelona.

• Fins al dia 18 de desembre podeu 
comprar participacions de la Lote-
ria de Nadal de La Mútua, el dona-
tiu d’1¤ va destinat a la campanya.

• també podeu fer el vostre dona-
tiu a través de la web:

ES POT FER UN DONATIU A PAR-
TIR DE 10¤ DE MANERA SENzI-
LLA I RàPIDA.

www.implica-t.org

els diaris Ara Granollers i Contrapunt de 
Mollet.

A tots ells volem agrair el seu suport per 
fer possible aquesta campanya amb la 
qual volem sumar el màxim de persones 
possibles i transmetre un valor fonamen-
tal del mutualisme, la solidaritat.

Totes les activitats dels “Somriures que 
curen” serviran per recaptar fons que 
aniran destinats íntegrament a la inves-
tigació i la recerca del Càncer Infantil 
i a benefici de l’Hospital Sant Joan de 
Déu.

Esperem la vostra col·laboració i us ani-
mem a participar-hi en la mesura que us 
sigui possible.

Sumeu-voS ALS SomriureS que curen!
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D
eixem enrere un any que 
ha estat considerablement 
prolífic pel que fa al nom-
bre de notícies, fets i es-
deveniments relacionats 

directament amb La Mútua. En la meva 
anterior cita, la corresponent al número 
37 d’aquesta revista, oferia unes pinzella-
des relatives a l’anunci, per part del presi-
dent de l’entitat, Ramon Daví, d’una sèrie 
d’iniciatives de caràcter social que han 
posat en marxa i que han donat última-
ment molt joc informativament parlant. 

La major part d’aquestes propostes, entre 
les quals la presentació de la campanya 
Som Mútua, han de servir per fer conèi-
xer molt més el vertader DNI de l’entitat 
(compromís, ajuda, solidaritat, millora 
del servei als mutualistes, presència al 
carrer...), i tindran els propers mesos un 
paper fonamental.

En aquesta llarga cursa de la previsió so-
cial en la qual participa La Mútua des de 
1952, les etapes celebrades fins ara, a la 
manera de les que tenen lloc en les proves 
ciclistes, han presentat recorreguts ben 
diferents. L’etapa d’aquests últims mesos 
de La Mútua, amb sortida a la plaça de 
Pau Casals i amb meta volant al Cemav 
del carrer Agustí Vinyamata, té prevista 
la seva arribada a la meta final el proper 
mes de març. Ubicada ja en el Teatre Au-
ditori del carrer Torras i Bages de Grano-
llers, aquest final d’etapa permetrà, entre 
altres coses, retre un homenatge especial 
a uns quants mutualistes amb motiu de la 
celebració del Dia de la Mútua, una efe-
mèride que es vol perpetuar en el temps. 

Tanmateix, el reconeixement a altres 
guanyadors ens servirà per veure pujar 
al primer calaix dels triomfadors els nens 
que pateixen càncer. Ho faran, simbòlica-
ment i testimonialment, gràcies a la cam-
panya Somriures que curen organitzada 
per i des de la Mútua per recaptar fons 
i ajudar als professionals de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona en la seva 
lluita contra el càncer infantil.

L’objectiu, fer que augmenti encara més 
el percentatge dels càncers que es po-
den curar (80% actualment) i que dismi-
nueixi el 20% restant que tantes morts 
causen encara. Aquesta causa solidària, 
en la qual s’ha involucrat plenament el 

personal de La Mútua, juntament amb el 
record i agraïment especial als mutualis-
tes homenatjats, formarà part també del 
llibre ja en curs que ha de servir -com ja 
remarcava al primer article- per incidir 
encara més en les virtuts socials de La 
Mútua.

Amb aquestes pàgines tan socialment i 
solidàriament ja assegurades, La Mútua 
aprofundeix encara més en les claus del 
seu verdader ADN mutualista, al qual no 
vol renunciar. Al contrari, es tracta d’un 
compromís fortament arrelat i consolidat 
que han defensat amb fermesa tots els 
presidents que ha tingut l’entitat, deu fins 
ara: Joaquim Trullàs Cunillera (1952), 
Carlos Font Llopart (1959), Francesc Se-
rra Barber (1959), Jaume Orteu Figueras 
(1973), Joan Baulenas Vilardel (1988), 
Antoni Trullàs Cunillera (1991), Joaquim 
Raga Galià (1998), José Antonio Cabrera 
Sánchez (2001), Joan Díaz José (2003) i 
Ramon Daví (2012).

La gestió realitzada per cadascun 
d’aquests presidents i la manera com ho 
han fet, serà també el reflex del que ha 
estat la història de La Mútua al llarg de 
tots aquests anys.

LA mÚTuA
M Ú T UA D E G R A N O L L E R S , M P S

DE LES PàGINES D’UN LLIBRE A ESCRIURE ENTRE TOTS

PER acaBaR, UNa PEtició:

Si vostè lector té alguna foto 
especial, algun document im-
portant o alguna història nota-
ble relacionada amb l’entitat per 
explicar, li prec ben cordialment 
ens ho faci saber. Moltes gràcies.

Paco Monja
Periodista

Al costat d’algunes d’aquestes opinions 
en trobarem d’altres corresponents a 
persones que coneixen bé l’entitat des de 
ben diverses vessants, cas dels socis An-
toni Dachs, Joan Portet, Salvador Bassa 
i Francesc Escarmís; de la secretària de 
direcció, Dolors Ureña, i del Director Ge-
neral, Ricard Blanch. El llibre vol ser una 
finestra oberta a tots i molt especialment 
als socis de La Mútua, sempre primers.

 Primera seu del carrer Anselm Clavé l'any 
de la nevada (1962).

 Paco Monja.
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per a socis

DESCOMPTES

 

ESPAI WELLNESS PÀDEL
Passeig Conca del Besòs, 12
Granollers
Tel. 93 861 87 04
Dl - dv: 7-23h
Dss - dg i festius: 8-22h
Matricula gratuïta i un 10% de 
descompte a les quotes mensuals.

FECUNMED
Edifici "La Mútua"
Granollers
Tel. 93 861 18 28
Preus especials en inseminació
artificial i fecundació "in vitro".

P&P CAN PASCUAL
Ctra. Hostalric a Arbúcies, km. 12-13
17401 Arbúcies (Girona)
Tel. 97 216 20 60
www.pitchandputtcanpascual.com

ESPORT CLUB GRANOLLERS
Girona, 52
Granollers
Tel. 93 870 36 63
Entrades gratuïtes pels partits de
futbol del camp de l'ECG.

ICR
Pau Alcover, 69-71
Barcelona
Tel. 93 254 79 22
Visita informativa gratuïta.
Estudi preoperatori:
90 euros 2 ulls.
Cirurgia refractiva: 900 euros ull.

ISEP CLINIC
Psicologia clínica i de la salut
Avinguda del Parc, 1 5-1
Granollers
Tel. 93 879 34 71
30% de descompte en diferents
departaments.

 

MARTA CODINA
Marià Maspons, 4 4t 1ª
Granollers
Tel. 93 860 60 64
20% de descompte en
totes les visites.

ÒPTICS COTTET
Anselm Clavé, 37
Granollers
Tel. 93 879 38 26
Descomptes especials en
instrument òptic i ulleres
graduades.

VIATGES MC MONTCAR
Barcelona, 36
Granollers
Tel. 93 879 59 59
Obsequi segons el tipus de reserva.

TEATRE AUDITORI DE
GRANOLLERS
Torres i Bages, 50
Granollers
Tel. 93 840 51 21
25% de descompte en les entrades.

CRACKSPORTSCLUB
Turó Bruguet, 2
Granollers
Tel. 93 879 69 15
Condicions especials pels socis de 
"La Mútua".

SVELTA Llenceria i Complements
Bartomeu Brufalt, 33
Granollers
Tel. 93 849 32 82
10% de descompte en qualsevol
article.

”

CEDIV (DENSITOMETRIA)
Agustí Vinyamata, 7-9-11
Granollers
Tel. 93 693 44 55 
Preus especials pels socis de
"La Mútua".

BOIL FERNÀNDEZ GELI
Roger de Flor, 86 1º 3ª
Granollers
Tel. 93 879 54 59
Condicions especials en serveis
jurídics.

AUTOESCOLA ONA
Foment, 6
Granollers
Tel. 93 846 60 71
25% de descompte sobre tarifa
pel permís de conduir tipus B.

CENTRE
AUDITIU ACTIVITA
Tel. 93 840 17 02
Primer estudi gratuït.
10% de descompte en audífons.

cLuB mÚTuA

ÒPTICS COTTET
Anselm Clavé, 17
Granollers
Tel. 93 879 38 26
www.cottet.es

DESCOMPTES
en instrument òptic
i ulleres graduades
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un repreSenTAnT DeL projecTe
poLSereS cAnDeLA.

Nom i cognoms:
David Sànchez vallecillos

Professió:
funcionari

ExPLICA’NS LA hISTòRIA DE LES 
POLSERES CANDELA.

La historia comença amb la Candela, una nena in-
gressada a l’hospital de Sant Joan de Déu per Leu-
cèmia. Per omplir les llargues hores a l’hospital, una 
voluntària li va ensenyar a fer aquest tipus de polse-
res. Dues amigues seves van tenir la idea que aquestes 
polseres es diguessin Candela.  Van muntar una para-
deta i recaptaven fons per a la investigació del Càncer 
Infantil.  La idea va anar agafant forma i actualment 
les famílies de la planta 8a d’Onco-hematologia, jun-
tament amb els Chipirons (nens de la planta), hem es-
tès les Candeles per totes les parts, convençuts que a 
la investigació hi ha el futur dels nostres fills i de tants 
nens com els nostres.

QUINA éS L’ACOLLIDA QUE ESTAN 
TENINT?

Es pot definir amb moltes paraules, però em quedo 
amb una, Espectacular. Tot va començar com un joc 
de nens, però les Candeles és semblant a una taca 
d’oli, es va estenent per tot arreu, ja que en un any i 
mig les Candeles són conegudes a nivell nacional. Les 
persones tenim moltes ganes de col·laborar.

QUIN TIPUS D’AjUT NECESSITEU?

Qualsevol tipus d’ajuda és ben rebuda. De fet diem que 
tan important és la persona que fa la donació econò-
mica, com les persones que col·laboren fent-les. Així 
que qualsevol persona que vulgui col·laborar serà ben 

rebuda, ja sigui per muntar paradetes, per fabricar-
les, fer difusió del projecte, etc.

ON VAN A PARAR ELS DINERS RE-
CAPTATS?

Tots els diners recaptats van a parar íntegrament a 
l’Obra Social de Sant Joan de Déu, i més concreta-
ment a la línia d’Investigació del Càncer Infantil, sub-
vencionant el laboratori i el seu equip mèdic.

PER QUIN MOTIU T’IMPLIQUES EN 
AQUEST PROjECTE?

Perquè el febrer del 2014 al meu fill li van diagnosticar 
un tipus de Leucèmia i sortosament  està totalment 
recuperat. Perquè tot i que un 80% de nens que patei-
xen aquests tipus de malaltia es recuperen, encara hi 
ha un 20% de nens que no superen la malaltia i depèn 
del tipus de Càncer ni existeix tractament. Pel tracte 
que hem rebut per part de l’Hospital Sant Joan de Déu 
és un deute personal. I per molt motius més...

COM A PARE, COM VALORES LA 
SOLIDARITAT DE LA GENT AMB EL 
VOSTRE PROjECTE?

Primer amb agraïment, perquè penso que petites ac-
cions de moltes persones acaba sent una acció molt 
gran. I necessària, avui en dia crec que és molt impor-
tant poder traslladar als joves que s’ha de ser solidari. 
Que es poden realitzar tasques sense haver de rebre 
res material a canvi i que és una satisfacció enorme 

enTreviSTA A
DAviD SÀnchez
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saber que amb una petita ajuda es pot aju-
dar a nens que en un futur puguin rebre un 
tractament.

PER QUè éS IMPORTANT 
COL·LABORAR EN LA RE-
CERCA DEL CàNCER INFAN-
TIL?

Perquè per sort el Càncer infantil està re-
conegut com a malaltia minoritària. Al ser 
considerada malaltia minoritària no rep 
totes les ajudes que hauria de rebre per 
part dels organismes públics. Les farma-
cèutiques no inverteixen recursos com ho 
fan amb el Càncer d’adult, ja que de cada 
200 casos d’adults 1 és de nens, per un tema 
de rendiment econòmic. Per tot això, quan 
t’expliquen que el laboratori d’investigació 
de Sant Joan de Déu, reconegut a nivell 
mundial, el 70% del seu pressupost surt de 
donacions privades, i aquestes donacions 
sobretot són accions de famílies com nosal-
tres que estem realitzant les Polseres Can-
dela, te n’adones de la importància que té.

UN MISSATGE PER LES FA-
MÍLIES QUE ES TROBIN EN 
UNA SITUACIÓ COM LA 
VOSTRA.

Primer dir que la majoria de nens que pa-
teixen Càncer Infantil superen la malaltia, 

com ja he comentat abans el 80% la supe-
ra. Que tinguin confiança en els metges, ja 
que el nivell de coneixements per part dels 
metges és molt elevat. I que visquin el dia 
a dia.

QUè LI DIRIES ALS SOCIS 
DE “LA MÚTUA” PERQUè hI 
COL·LABORIN?

La nostra intenció no és una altra que la 
de poder transmetre la necessitat de ser so-

lidari per tal d’aconseguir recursos perquè 
els investigadors puguin fer la seva feina. I 
que amb una petita ajuda de moltes perso-
nes es pot fer molt. Els hi vull transmetre 
una dada, l’any passat el nostre projecte va 

recaptar més de 300.000¤. Tot amb petites 
ajudes de 3¤o 5¤. I que s’animin a adquirir 
polseres Candela, per la investigació del 
Càncer infantil. Donar-vos les gràcies per 
donar-nos l’oportunitat de poder explicar 
el nostre projecte. 

Tots els diners recaptats van a parar íntegrament a 
l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

 David Sànchez amb el seu fill.

 Presentació Somriures que curen.
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concerT enTre mAreS

L
es bombolles grans, màgiques 
i plenes d’il·lusió que crea 
Pep Bou seran les protago-
nistes del cinquè espectacle 
solidari que organitza Entre 

Mares. L’espectacle es farà el dissabte 30 
de gener de 2016 a les 17.30h a la Nau B1 
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. “Es-
pero que ens ho passem molt bé i que les 
bombolles siguin un homenatge al treball 
d’Entre Mares i que contribueixin a la 
causa”, ha explicat Pep Bou. L’entitat gra-
nollerina organitza un concert solidari, 
des de l’any 2012, per aportar diners a la 
investigació del càncer infantil i recordar 
a la Maria que va marxar abans de fer els 
dos anys i mig a jugar amb les estrelles, el 
sol i la lluna. Sumant les aportacions ob-
tingudes amb l’organització dels concerts 
anuals, l’associació Entre Mares ha lliu-
rat al Laboratori d’Investigació del Càn-
cer Infantil de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu un total de 15.568,92€. 

El cinquè espectacle solidari per a infants 
fins a 99 anys és obert a la participació de 
tothom, l’entrada donatiu té un cost, an-
ticipat de 8€ per a infants de 3 a 10 anys, 
i a partir d’11 anys l’entrada val 12€. De 0 
a 2 anys és gratuït i el dia de l’espectacle 
l’entrada té un preu únic de 14€. 

La Mútua de Granollers és un dels pa-
trocinadors d’aquest espectacle que cer-
ca donatius pel mateix objectiu que la 
campanya “Somriures que curen”, que 
la Mútua ha engegat aquesta tardor per 
recaptar fons per a la investigació del 
Càncer infantil i en benefici de l’Hospital 
Sant Joan Déu.

 Entre mares.
Fotografia: Griselda Escrigas.

LA MÚTUA PATROCINA EL CINQUè ESPECTACLE SOLIDARI
D’ENTRE MARES AMB PEP BOU
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EL DR. jOSE Mª ARANO 
S’iNcoRPoRa a cEMaV DENtal

Resumir els seus mèrits professio-
nals no és senzill, la seva passió 
per l’odontologia és evident, i la 
seva prioritat és la salut bucal dels 
seus pacients.

DR. hI hA TRADICIÓ A LA 
SEVA FAMÍLIA PER LA PRO-
FESSIÓ DENTAL?

Sí, la meva és una tradició familiar, el meu 
pare era protèsic dental.

prevenciÓ 

TABAC, EL PITjOR ENEMIC DE LA DENT I LES GENIVES

DTe. 25%
en els tractaments
periodontals
per tots els mutualistes i 
prova de halitosi

SE N’hA PENEDIT MAI 
D’hAVER TRIAT AQUESTA 
PROFESSIÓ I NO UNA ALTRA 
BRANCA DE LA MEDICINA?

No, mai. De fet aquesta és una especialitat 
molt completa i engloba moltes branques 
de la salut en general, no es tracta tan sols 
d’implants i pròtesis, sinó que moltes ve-
gades es detecten altres problemes com la 
diabetis del pacient, problemes renals se-
gons l’halitosi, problemes cardíacs segons 
l’estat de les genives, i actualment estem 
molt atents al càncer bucal provocat pel 
consum de tabac. 

VOL DIR QUE EL TABAC éS 
TAN PERjUDICIAL COM SEM-
BLA?

El dany que provoca el fum del tabac en la sa-
lut bucodental va més enllà del clàssic i ja co-
negut efecte de taques en les dents i halitosis.

La seva veritable i major amenaça és si-
lenciosa i no es veu.

El tabaquisme està estretament relacio-
nat amb la malaltia periodontal, la qual 
cosa provoca la pèrdua de peces dentals, 
i és juntament amb l'alcohol, causant 
principal del càncer oral, a més és un dels 
principals agents causants de la pèrdua 
d'implants dentals.

La cavitat bucal és una de les localitza-
cions on més clarament es manifesten els 
efectes del tabac.

 Dr. Arano.

El fum dels cigarrets està compost per uns 
4.000 productes que són farmacològica-
ment tòxics, mutagènics i carcinogènics. 

Entre aquests productes destaquen la nico-
tina i el quitrà. Si a més aquests productes 
s'associen a l’alcohol, que permeabilitza 
les mucoses oral, el risc de patir càncer oral 
s'eleva considerablement.

Actualment sabem que la geniva del fuma-
dor rep una menor aportació sanguínia i 
d'oxigen. I a més a més disminueixen els 
mecanismes de defensa contra els bacteris 
de la placa bacteriana.

El risc de sofrir periodontitis (malaltia de 
les genives) en els fumadors és tres vegades 
més alt i també que aquesta progressi més 
ràpidament.

Així mateix, està comprovat que els fuma-
dors, per diferents causes (taques en les 
dents, càries, por al fet que l’odontòleg els 
digui que han de deixar de fumar, etc.), so-
len retardar molt més l'atenció de la seva 
boca i amb això el diagnòstic i la necessitat 
del tractament adequat.

Els fumadors per tant, no han de deixar 
d'acudir a l'odontòleg, sinó que han de ser 
més conscients que necessiten cures, per 
mantenir òptimament l'estat de les seves 
genives i de tota la cavitat bucal en general.

Dr. Jose Mª Arano Sesma
Odontòleg
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comiATS

E
l Dr. Jaume Martí Font, metge especialista en Pe-
diatria ha deixat la seva activitat professional a La 
Mútua durant aquest any 2015. Ha estat més de 50 
anys atenent als més petits de la casa i seguint la 
seva trajectòria. En molts casos el Dr. Martí Font ha 

pogut veure com els primers nens a qui va atendre li han portat 
més tard els seus fills a la consulta i en alguns casos fins i tot els 
seus néts.

En una emotiva trobada amb el seu equip i la direcció de la Mútua, 
el Dr. Martí Font va rebre un detall commemoratiu de l’entitat i el 
caliu i l’afecte de tots els qui han treballat al seu costat.

E
l Dr. Guillem Beuter Bueno, metge especialista en 
Obstetrícia i Ginecologia  també va cèsar la seva ac-
tivitat professional abans de l’estiu. El Dr. Beuter va 
començar a visitar a la nostra mutualitat l’any 2005 
i durant més de deu anys ha  passat  consulta a la 

seu de La Mútua. Les experiències viscudes durant aquest pe-
ríode han estat molt emotives tant per ell com pel seu equip, 
ja que ha pogut compartir la il·lusió de molts pares que espera-
ven emocionats els seus primers nadons. “Això sempre és motiu 
d’alegria” ens comentava quan va marxar.

En el seu comiat també amb els membres del seu equip i l’equip 
directiu de La Mútua se li va lliurar el detall commemoratiu i el 
reconeixement de tots els que el coneixen.

 Dr. Martí Font.  Dr. Beuter.

DURANT 2015 S'hAN ACOMIADAT
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noveS incorporAcionS

 jaume Bages.

 Ramon Daví amb les noves incorporacions femenines a la junta directiva.

UNA jUNTA AMB PRESèNCIA FEMENINA

N
ascut a Granollers el 23 de 
desembre del 1962, l'any de 
la gran nevada, és el gran 
de 4 germans i l’únic baró. 
Està casat amb la Roser Fa-

bre i tenen una filla, la Laura, de 24 anys.

És Mutualista des de fa 50 anys igual que 
els seus pares i germanes.

És Diplomat en Direcció Financera i té un 
Màster Superior en Gestió Patrimonial. 
Actualment  és Director executiu en una 
Family Office dedicada a l’assessorament 
i gestió  global del patrimoni de  diferents 
Grups Familiars. També participa en el 
consell d'administració de diverses so-
cietats.

De la mà de Joan Diaz, el juny de l’any 
2008 va entrar a formar part de la Jun-
ta de La Mútua com a membre de la Co-

missió de Control, i l’any 2011 va agafar la 
responsabilitat del càrrec de Comptador.
Amb el nou President Ramon Daví, el no-
vembre del 2012 va passar a formar part 
del Comitè Executiu i el passat 26 de se-
tembre, la Junta el va triar per ser el nou 
Vicepresident, substituint Carles Brossa.

El Repte d’acceptar la Vicepresidència:
“Quan en Ramon Daví, em va proposar 
pel càrrec, em va venir de sorpresa, ja 
que no m'esperava res i tampoc tenia 
aquest objectiu. Després de pensar-ho 
i parlar-ho amb la meva família i amb 
les persones de la meva confiança, 
em vaig adonar de la importància 
d'aquesta proposta. La veritat, tinc 
ganes de fer-ho i de fer-ho bé. És un 
repte personal també. Però sobretot 
vull col·laborar amb La Mútua i amb la 
Ciutat”.

eL finS ArA vicepreSiDenT De LA mÚTuA, cArLeS BroSSA, hA DeixAT D’exercir LeS SeveS 
funcionS A LA junTA DirecTivA De LA quAL formAvA pArT DeS De feiA AnYS per moTiuS 
eSTricTAmenT perSonALS, DeguDA LA DificuLTAT De conciLiAr LA SevA AcTiviTAT pro-
feSSionAL AmB eL Seu cÀrrec.

ToTS eLS memBreS De LA mÚTuA Li hAn feT ArriBAr LeS SeveS moSTreS D’AgrAïmenT per 
LA TAScA reALiTzADA A LA noSTrA enTiTAT.

M
útua de Granollers és ac-
tualment una de les mu-
tualitats catalanes que 
incorpora a la seva Junta 
directiva més dones en 

càrrecs de responsabilitat.

La Sra. Rosa Maria Comas Camps, de 52 
anys, Auditora de comptes de professió i 
resident a l’Ametlla del Vallès ocupa el cà-
rrec de Comptador. La Sra. Gemma Fusté i 
Rufo, de 50 anys, Assessora financera i lli-
cenciada en Dret de Granollers és la Vice-
secretaria. Les noves incorporacions han 
estat la Sra. Margaret Cruellas Sitjà, de 55 
anys, mestra, llicenciada en Ciències de 
l’Educació i Directora del Col·legi Jardí, és 
un nou membre de la Comissió de Control 
i la Sra. Mª Antonia Parellada Garrell ocu-
pa el càrrec de Vocal 1 de la Junta.

jAUME BAGES BADILLO,
NOU VICEPRESIDENT DE MÚTUA DE GRANOLLERS
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CURSA MÚTUA KIDS 
SANT CUGAT

noTÍcieS

CONCURS
POSTAL DE NADAL

P
er tercer any consecutiu Mútua de Granollers ha 
estat un dels espònsors del Cros Ciutat de Sant 
Cugat.

El passat diumenge 8 d'octubre vam gaudir d’una magnífica 
jornada esportiva on els protagonistes van ser els més petits. 
Es tracta d’un esdeveniment multitudinari que va aplegar un 
miler de famílies al Parc Central per a la celebració de l’edició 
del 17è Cros.

Tots els participants i familiars van poder passar pel nostre es-
tand i inscriure’s al sorteig d’un fantàstic smartwatch que es va 
sortejar el passat 1 de desembre.

Tot l’equip de La Mútua vol felicitar, molt especialment, al 
guanyador del premi:

A
quest any hem celebrat  la XVII edició del Con-
curs de dibuix de Nadal de la Mútua, una acti-
vitat especialment pensada pels socis de menys 
de 16 anys.

En aquesta ocasió hem rebut més d’un centenar de dibuixos re-
alitzats per nens dels 0 a 15 anys, que com sempre han fet una 
gran feina creativa i han ocasionat molts dubtes al Jurat que ha-
via de triar els guanyadors de cada categoria.

Tots els participants, podran veure els seus dibuixos exposats a 
la Sala d’Actes del Cemav des del dia 16 de desembre, en què ce-
lebrarem la festa de lliurament de premis, i fins després de reis.

Com cada any els guanyadors de cada categoria rebran el seu 
regal de mans del Director General de La Mútua.

El dibuix guanyador d’aquest any, que il·lustra la Postal de Nadal 
amb la qual La Mútua felicita les festes, l'ha fet:

Aina Ventura Porcar,
de 12 anys

Alex López Puig
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noTÍcieS

II TROBADES DE MÚTUALITATS CATALANES

 Conseller Felip Puig i Alcalde josep Mayoral 
al sopar de la Fonda Europa.

 Tots els assistents de les II Trobades a la terrassa del Cemav.

M
útua de Granollers ha estat l’amfitriona de les 
II Trobades de Mutualitats de Catalunya or-
ganitzades per la Federació de Mutualitats de 
Catalunya.

Durant les Jornades es va fer palès l’esperit mutualista que des-
taca pels valors impregnats a l’ADN del mutualisme, valors com 
la solidaritat i la cooperació, que són l’ànima de les mútues ca-
talanes i que les diferencien de la seva competència. Empreses 
asseguradores que en comptes de socis tenen clients i que en 
comptes d’oferir serveis treballen només per aconseguir bene-
ficis econòmics.

Sota el lema “Cooperar per competir” tots els assistents van 
compartir les seves experiències i van participar de les con-
ferències organitzades amb la finalitat de garantir la seva sol-
vència i de dotar-se de les eines necessàries per ser més compe-
titius en el sector de les assegurances de salut.

En aquest acte tan especial pel mutualisme català s’hi han sumat 
les principals institucions, l’Ajuntament de Granollers i la Gene-
ralitat de Catalunya han ofert el seu suport acompanyant-nos 
durant les trobades en diferents actes.

DURANT ELS PASSATS 25 I 26 DE NOVEMBRE, 
GRANOLLERS VA SER EL LLOC DE TROBADA 
DE LES PRINCIPALS MÚTUES CATALANES. AL 
VOLTANT DE 100 REPRESENTANTS DE MUTUA-
LITATS D’ARREU DEL TERRITORI CATALÀ VAN 
ASSISTIR A LES JORNADES ORGANITZADES 
AL CEMAV I A LA SEU DE “LA MÚTUA” DE LA 
PLAÇA PAU CASALS. 
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DiA De LA mÚTuA

Tots els socis de Mútua de Granollers teniu una cita el proper 18 de març al Teatre Auditori de Granollers per celebrar la 
primera edició del “Dia de la Mútua”, un esdeveniment especialment preparat per gaudir amb la companyia dels nostres 
socis i una oportunitat de fomentar un dels valors més emblemàtics del mutualisme, la solidaritat.

A
quest acte és totalment 
gratuït pels nostres socis, 
amb l’opció de portar un 
acompanyat per cada per-
sona assegurada.

Per poder-vos inscriure haureu de confir-
mar la vostra assistència i la dels acom-
panyats al telèfon que s’indiqui a la invi-
tació que rebreu durant el proper mes de 
gener.

Volem comptar amb tots vosaltres per 
compartir una vetllada especial i emotiva 
que de ben segur gaudirem en companyia 
de tots els socis de l’entitat.

PROGRAMACIÓ

● Entrada gratuïta per a tots els socis de la Mútua (poden portar 
acompanyant).

● Benvinguda a càrrec del president Sr. Ramon Daví.

● lliurament d’insígnia als socis més antics de “la Mútua”.

● lliurament dels diners aconseguits amb la campanya solidària 
“Somriures que curen” per a la investigació del càncer infantil en 
benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu.

● concert a càrrec del cor de cambra d’amics de la Unió i del Quar-
tet de Jazz de Martí Ventura.

DIA DE LA MÚTUA

18 DE MARç DE 2016 AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

CONCERT GRATUïT AMB LA COMPANyIA DE:

● Cor infantil Amics de la Unió
● Cor jove Amics de la Unió

● Cor de Cambra de Granollers
● JazzGranollers Quartet

Dirigits per josep Vila jover

LA MàGIA DE BROADWAY
Selecció d’obres musicals de Broadway

 Cor de Cambra de Granollers.  Cor infantil Amics de la Unió.

 Martí Ventura.

Us esperem
el proper

18
TeaTre aUdiTori
de Granollers

de
març al
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AcTuALiTAT

LA MÚTUA A LA xARxA

uS eSperem A LA xArxA!

MÚTUA DE GRANOLLERS ESTRENA IMATGE DE LA WEB

D
es de fa uns mesos hem estat treballant per mi-
llorar la nova imatge de la pàgina web de La 
Mútua i amb això, proporcionar un millor servei 
als usuaris.

En la nova web hi trobareu la informació sobre els diferents ti-
pus d’assegurances que oferim, sobre el quadre mèdic, els ser-
veis generals de la Clínica del Carme, etc. Si voleu consultar pu-
blicacions de la Mútua com ara, les revistes, memòries o imatges 
sobre algun dels esdeveniments que fem durant l’any, també les 
podeu trobar a la web.

Com a novetat, hem introduït l’apartat “Club Mútua” on hi ha 
disponibles totes les promocions i condicions especials pels so-
cis de La Mútua. A més a més, dins la videoteca podeu trobar 
el vídeo promocional de la campanya solidària “Somriures que 
curen”.

Us animem que visiteu la nova pàgina web des del següent enllaç: 

E
ls nous temps ens ofereixen noves eines per comu-
nicar-nos i fer arribar el nostre missatge a tothom. 
En aquest sentit Mútua de Granollers ha iniciat una 
estratègia de comunicació OnLine que ens permetrà 
obrir noves vies de contacte també en l’àmbit virtual.

Recentment hem estrenat el canal de YouTube, un espai on 
podreu gaudir dels esdeveniments i accions de l’entitat en for-
mat audiovisual.

D’altra banda el Facebook de La Mútua que ja fa un temps que 
funciona ens permetrà establir un contacte més directe amb tots 
els nostres socis i amics i informar contínuament de les activi-
tats que es generen i de l’actualitat més destacada.

www.mutua.org
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ASSegurAnceS






