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EDITORIAL
Per substituir en Ramon Daví, el Sr. Jaume Bages va
ser escollit nou President de La Mútua per majoria de
vots. Una persona amb la qual ja hem tingut el plaer
de treballar-hi des del Comitè Executiu de la Junta, i
que aportarà, a part de la seva experiència personal
en l'àmbit econòmic, una visió "més pragmàtica", segons les seves pròpies paraules, i que donaran un nou
impuls amb un nou pla d'actuació que va proposar a
tots els socis que estaven a l'Assemblea. Nosaltres, la
Direcció, només farem que complir i executar el que
ens plantejarà. Estarà acompanyat, això sí, de part de
la nova Junta Directiva que incorpora a persones de
la Ciutat de reconeguda vàlua com són Josep Mª Vallbona, Pietat Sanjuán i Antoni Vila. Sàvia nova per un
projecte que si més no sembla engrescador. Com cada
estiu a la revista d'enguany fem ressò d'allò que ha
esdevingut des del mes de gener fins al mes de juny
i com sempre remarquem actes i persones que han
estat o són noticia durant aquest període de temps.

Benvolguts socis,
Estem amb un nou canvi que de ben segur portarà
noves i renovades actuacions en vers La Mútua i els
seus serveis. En la passada Assemblea, el que era
fins ara el President de l'entitat el Sr. Ramon Daví,
va acomiadar-se de tothom i va donar les gràcies a
tots els que hem col·laborat amb ell perquè aquests
últims quatre anys hagin estat claus per consolidar
La Mútua i el Cemav com Entitats sanejades i en ple
funcionament.

En primer lloc cal remarcar la salutació del nou President Jaume Bages, a l'Assemblea va dir com són les
línies mestres i els objectius que té de cara al futur.
També fem esment de l'acte del Dia de La Mútua que
va estar presidit pel President de la Generalitat, Molt
Honorable Sr. Carles Puigdemont, i en el que el llavors President Sr. Ramon Daví va exposar els valors
del mutualisme i la solidaritat. També va explicar el
nou concepte de Som Mútua, i es va reconèixer la fidelitat dels socis més antics. A més a més, en el mateix
acte es va fer entrega d'un premi solidari per la investigació del càncer infantil en benefici de l'Hospital
Sant Joan de Déu per un valor de 26.509 ¤ en diferents
campanyes fetes des de La Mútua. La Galeria de Presi-

dents, dins d'aquests actes del SOM MÚTUA, va ser un
dels altres esdeveniments que van donar valor i reconeixement a tots els Presidents que ha tingut l'Entitat
amb un paper rellevant durant tota la història de La
Mútua i on també es va homenatjar a altres membres
de les Juntes Directives antecessores.
També com és preceptiu el Sr. Daví, ja expresident,
es dirigeix a tots els socis en una carta de comiat que
de ben segur els hi agradarà. En aquesta revista, també hi ha un article d'un dels pilars assistencials de la
casa, amb el Sr. Ernest Ramon al capdavant, que és
el nostre servei de fisioteràpia i finalment hi ha un
recull de notícies destacades del que ha succeït durant aquests sis mesos i que reflecteixen, si més no,
la bona salut de La Mútua, com són el llibre de La
Mútua, que sortirà ben aviat, els Premis del Publifestival, la Mútua Kids, etc.
Només voldria fer constar, des de la Direcció, el nostre agraïment al Sr. Ramon Daví i a la seva Junta Directiva, el seu suport i dedicació que han tingut per
fer efectiu tot un treball en equip que ens ha portat
a ser una Entitat puntera en el nostre sector. També
volem esperonar, i tindrà tot el nostre suport, al nou
President per dur a terme tot allò que ell i la seva Junta Directiva ens proposi i ens marqui en aquest futur
pròxim.
Bon estiu!!!
Ricard Blanch i Mas
Director General de La Mútua de Granollers
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Assemblea General de Socis

E

l passat dimecres 29 de juny,
va tenir lloc l'Assemblea General de Socis de La Mútua,
entre els temes de l'ordre del
dia com cada any la Junta
i l'equip directiu de l'entitat van rendir
comptes dels resultats obtinguts durant
l'exercici 2015.
Entre les accions destacables de l'any
passat cal fer una menció especial al
procés engegat per tenir a punt totes les
necessitats que permeten estar al dia de
la normativa Europea sobre Solvència II,
que ja s'ha posat en funcionament durant
el 2016.

Aquesta normativa regula les entitats asseguradores en tres àmbits fonamentals que
en garanteixen la seva
viabilitat:
• Solvència de l'entitat
• Eficiència en la gestió
• Transparència

Mútua de Granollers ja està aplicant totes
les mesures necessàries per complir amb
els tres objectius i sota la supervisió de la
Generalitat de Catalunya que n'està assabentada de totes les accions.

d'ingressos a banda d'un patrimoni considerable de l'entitat.

Pel que fa a la gestió econòmica de
l'entitat, un any més els números reflectits a la Memòria que es troba disponible a la pàgina web, www.mutua.org,
demostren la bona salut econòmica de
Mútua de Granollers.
El resultat obtingut l'any 2015 de
324.376,70 ¤ després d'impostos, ha permès que La Mútua obtingui un marge de
solvència molt superior al requerit, i d'un
import de 13.191.357,59 ¤. Aquestes dades,
un any més permeten afrontar el futur
amb tranquil·litat garantint la qualitat del
servei als socis.
D'altra banda cal destacar que les empreses participades de La Mútua que es
troben al Cemav han reflectit bons resultats, aquest fet ens permet anunciar
que aquesta inversió ha estat un èxit que
comença a donar els seus fruits i que en
el futur garantirà una font considerable

Discurs del nou President.

Assemblea, intervenció Jaume Bages.
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U

n dels punts destacats
d'aquesta Assemblea va ser
l'elecció dels nous càrrecs
de la Junta Directiva i de la
Comissió de Control.

sident del Cemav. Bages, va ser nomenat
President de La Mútua, després de guanyar la votació per una amplia majoria dels
vots dels socis.

es va adreçar als socis en un emotiu discurs en què va traçar
les línies mestres del
que és el seu projecte
per aquest mandat sustentat sobre les bases
dels àmbits:

Votació.

El fins ara President de La Mútua Ramon
Daví, ja va anunciar que no es presentava
a la reelecció per motius personals i professionals, el candidat per fer el seu relleu
va ser Jaume Bages, membre de la Junta
des de fa 8 anys que ha ocupat diferents
responsabilitats i darrerament els càrrecs
de Vicepresident de La Mútua i de Pre-

Jaume Bages Badillo, soci de La Mútua
des de ben petit i Granollerí implicat amb
la ciutat i amb l'entitat
Per poder dur a terme aquest projecte,
Bages s'ha rodejat d’un excel·lent equip
en el qual s'incorporen cares noves com
el futur secretari; Josep Maria Vallbona
i on destaca Gemma Fusté en el càrrec
de vicepresidenta, sent la primera dona
amb aquesta responsabilitat. D'altra banda s'incorporen a la comissió de control,
Pietat Sanjuán i Antonio Vila.

• Social: defensant els valors del
mutualisme, i impulsant iniciatives i accions de caràcter social i cultural que s'han fet fins
ara.
• Econòmic: treballant per continuar garantint la competitivitat de l'entitat.
• Serveis: continuant treballant
en la millora de serveis com urgències, obstetrícia i pediatria,
el servei de fisioteràpia o la millora de l'oferta de la Clínica
del Carme.

La nova Junta.
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MÚTUA KIDS
ÈXIT A LA SEGONA EDICIÓ DE LA MÚTUA KIDS

El 30 d’abril va tenir lloc la
segona edició de la cursa infantil de La Mútua Kids que
es va celebrar com ja és habitual al Parc Torras Villà
de Granollers.

E

n aquesta ocasió vam aconseguir un total de 320 nens
inscrits, superant àmpliament la participació de la
primera edició.

Tot i la pluja que va caure unes hores abans
de l’inici de la cursa, vam gaudir d’una esplèndida jornada familiar on l’esport i la salut en van ser els protagonistes principals.
Tots els participants de les quatre categories que es van distribuir per trams
d’edat, des de P3 fins a 4t d’ESO van rebre el seu regal, mentre que els primers
classificats tant de la categoria femenina
com masculina van pujar al pòdium on
l’Alcalde de Granollers Josep Mayoral,
acompanyat pel President de La Mútua
Sr. Ramon Daví i del Director General Dr.
Ricard Blanch els van lliurar les medalles.
Per segon any volem agrair la participació
de tots els nens i nenes que van compartir
un matí tan especial per La Mútua, i esperem comptar amb tothom en la pròxima
edició de 2017.

Tots els guanyadors de les diferents
categories.

6

La Mútua
una història per explicar

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

Nous capítols d’un llibre sempre obert

A

mb el llibre de la història de la Mútua de Granollers gairebé acabat i preparat per entrar a impremta -era intenció finalitzar el seu recorregut
històric amb la commemoració, el passat dia 18
de març, del Dia de la Mútua al Teatre Auditori, acte emotiu i participatiu que comptà amb l’assistència del
president de la Generalitat, Carles Puigdemont-, recents i rellevants esdeveniments ens permetran sumar ara nous capítols.
El més significatiu va tenir lloc, com poden llegir en aquest número, el passat dia 29 de juny a la sala d’actes del Cemav amb
motiu de la celebració de l’Assemblea General Ordinària de socis en la qual i entre altres coses estretament relacionades amb
l’entitat, es va fer efectiu el relleu en la presidència.

L'OBJECTIU
Fer un recorregut per la història, la vida i les
emocions, que de tot n'hi ha hagut, de la Mútua
de Granollers des de l’any de la seva fundació el
1952 fins ara.
Paco Monja
Periodista

Ramon Daví, el president que ha fet de la defensa dels valors del
mutualisme el seu full de ruta en temps en què el compromís
i l’orgull d’arrelament no són valors que cotitzen en borsa, va
portar fins a la sala d’actes i més enllà dels resultats econòmics
de la gestió, l’esperit mutualista de les emocions. Ho va fer, amb
llàgrimes als ulls, quan es va acomiadar davant de l’àgora de
l’assemblea, màxim òrgan de decisió de l’entitat, tot recordant
el seu pas per l’entitat i l’entusiasme i la fidelitat demostrada
per una sèrie de persones que han treballat amb ell darrerament.
Impregnada ja la sala d’un bon senyal wifi emocional, Jaume
Bages Badillo (Granollers, 1962), el nou president, va aconseguir pujar encara més la temperatura emocional de tots els assistents en recordar, amb satisfacció i orgull, com havia respirat
ell el mutualisme a casa seva des d’aquell 1 d’abril de 1966 en
què el seu pare Joan (carnet núm. 11.114) va decidir que tota la
seva família passés a formar part de la gran família de La Mútua.
El passat més recent de l’entitat, determinat pel president número 10, Ramon Daví, es va abraçar a través d’aquesta forta i
intensa línia emocional amb la qual molts socis s’identifiquen i
volen veure encara més reforçada, amb la d’un present que té el
nom de Jaume Bages, i un número, el de l’11è president.
Donada la rellevància de l’acte i la proximitat amb el temps
amb la qual haurien coincidit la publicació del llibre ja gairebé
enllestit i aquest darrer relleu en la presidència, sembla lògic i
de justícia esperar una mica més per a poder oferir les notícies
derivades d’aquest esdeveniment, el qual ha marcat sempre i en
diferents èpoques la història de l’entitat.
Per sort, en aquesta ocasió, l’activa vida de La Mútua fa possible
que els actes relacionats amb el seu dia a dia ens permetin a tots
plegats, escriure noves i brillants pàgines.
Les relatives a aquests fets van estar marcades, com es va poder comprovar a l’Assemblea, per una línia argumental basada
en la força d’unes quantes paraules (Granollers, Vallès, “Som
Mútua”, orgull, sentiment, socis, compromís, serveis, atenció,
arrelament, satisfacció...) que formen part també de la línia narrativa d’un llibre a punt ja, ara sí, d’entrar definitivament en
màquines.

Paco Monja.
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club Mútua

ICOF
Camèlies, 18
Barcelona
Tel. 93 284 20 40
www.icof.es

Prim
comp era vis
it
per a leta grat a
socis socis i fi uïta
lls
ls 8 a de
nys.

fins e

20%DESCOMPTE
si no es disposa
de "La Mútua".
Promoció vàlida fins
el 30/12/16.

DESCOMPTES
per a socis

ÒPTICS COTTET
Anselm Clavé, 17
Granollers
Tel. 93 879 38 26
www.cottet.es
Descomptes en instrument òptic i
ulleres graduades.

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

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

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

CENTRE AUDITIU ACTIVITA
Francesc Ribas, 2-4
Granollers
Tel. 93 849 46 57
Primer estudi gratuït.
10% de descompte en audífons.

ESPAI WELLNESS PÀDEL
Passeig Conca del Besòs, 12
Granollers
Tel. 93 861 87 04
Dl - dv: 7-23h
Dss - dg i festius: 8-22h
Matrícula gratuïta i un 10% de
descompte en la quota anual.

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

P&P CAN PASCUAL
Ctra. Hostalric a Arbúcies, km. 12-13
17401 Arbúcies (Girona)
Tel. 97 216 20 60
20% de descompte.

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

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

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

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

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

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

ISEP CLÍNIC (PSICOLOGIA)
Avinguda del Parc, 1 5-1
Granollers
Tel. 93 879 34 71
30% de descompte en diferents
departaments.

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

PUNT ÒPTIC
Ctra. de Ribes, 194
Les Franqueses del Vallès
Facebook.com/puntoptic

10%D

E

en ull SCOMPT
gradu eres de sol E
a
i prov des, Revisiói
a
gratuït d’audiòfon
am
obseq és un
ui.

PTE
COM
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%
5
p
a
1
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o
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Clínica OsteopàtIca
Granollers
Plaça de la Corona, 8 3a
Granollers
www.osteopatiagranollers.com

Tennis Pàdel Granollers
Camp de les Moreres, 23
Granollers
www.tpgranollers.cat

Preu pista de pàdel o
tennis 3€persona/hora
Excepte de dilluns a
divendres a partir de
les 18h.

ESCOM

P
opatia TE
.

en oste

10%DESCOMPTE
en osteopatia
obstètrica o per a
embarassades.

TE
OMP
ESC patia
D
%
steo er a
10
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is.
en c o tenn

Villà Viatges
Girona, 13
Granollers
www.villaviatges.com

CON
ES DICIO
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D
%
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ses
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PelL Bella Franqueses
Plaça de l’Espolsada, 7
Les Franqueses del Vallès

10%DESCOMPTE

en tractaments
d’electroestimulació.

Vallromanes P&P
Camí de Vilassar, s/n
Vilanova del Vallès
www.pitchandputtvallromanes.com

10
la € els
bo
(18 rab dies
fora les
ts).

18€ els dies
festius
(18 forats).

a
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s d ona
sse r pers
a
l
C pe €.
a
5
hor a 2
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ENTREVISTA A
JAUME BAGES

Nou President de Mútua de Granollers
Nom i cognoms:
Jaume Bages Badillo
Professió:
Director de finances i Gestor patrimonial

Des de quan està vinculat a La
Mútua?
Vaig néixer l'any 1962 en el cor d'una família mutualista, els meus pares em van fer soci de La Mútua tant
a mi com als meus germans des de ben petits, concretament l'any 1966.

Què l'ha impulsat a assumir la
responsabilitat de ser el President?
Sens dubte el meu sentiment Mutualista, la meva implicació amb l'entitat i el meu compromís amb el projecte. Quan vaig rebre la trucada del senyor Ramon
Daví per plantejar-me la proposta vaig quedar gratament sorprès, i la decisió d'acceptar ha estat el fruit
d'una profunda i meditada reflexió. Però finalment ho
vaig veure molt clar, i vaig decidir presentar la meva
candidatura a la presidència perquè tenia clara una
cosa molt important, i és que estem preparats!

Com afronta el repte?

Soci des de ben petit.

A casa Som Mútua de tota la vida, sentim i vivim
La Mútua perquè els nostres records hi estan estretament lligats des de la vessant assistencial amb
cada malaltia, petit accident, urgència etc. i més tard
també des de l'àrea de gestió quan vaig començar la
meva aportació exercint diferents responsabilitats a
la Junta en la qual he estat, Membre de la Comissió
de Control, Comptador, membre del Comitè Executiu
i darrerament Vicepresident de La Mútua i President
del CEMAV.

10

L'afronto amb el millor equip possible, tenim una
Junta Directiva compromesa, amb empenta, amb
noves incorporacions que ens ajudaran a millorar
encara més el projecte, i vull destacar també que per
primer cop tenim una dona en el càrrec de Vicepresidenta, La Gemma Fusté. D'altra banda comptem amb
un equip de professionals mèdics, un equip directiu i
la resta de personal de la casa que aporten en el dia
a dia de La Mútua la seva experiència i saber fer per
donar la millor resposta i servei als nostres socis.

Quins objectius es marca per
aquesta etapa que ara comença?
La Junta que presideixo s'ha marcat els objectius del
proper mandat en base a tres eixos sobre els quals anirem treballant les diferents accions:
• L’àmbit social: Els socis són el nostre principal pa-

trimoni, per això continuarem defensant
els valors del mutualisme i col·laborant en
iniciatives socials i culturals com fins ara.
• L’àrea de serveis: Treballarem per seguir garantint el millor servei als socis, i
volem iniciar millores en diferents àrees
assistencials: Urgències, el servei de Fisioteràpia, Obstetrícia i Pediatria, així com la
planta d'hospitalització de la nostra Clínica.
• La vessant econòmica: Gestionarem els
recursos per garantir la bona salut econòmica de La Mútua i la seva futura viabilitat. Volem ser fidels al compromís adquirit, de continuar bonificant les quotes dels
socis més antics de la pòlissa "La Mútua
Familiar".

Quin missatge adreça
als socis de La Mútua el
nou President?
A cada soci vull dir-li que encaro aquesta nova etapa de la meva vida, i els meus
vincles amb l'entitat sobretot amb Il·lusió,
compromís i convicció.

D'altra banda, a nivell més general, seguirem patrocinant estudis mèdics i estarem
amatents a altres iniciatives de caràcter
social i solidari que puguin sorgir.
El vincle entre La Mútua i Granollers no es
trencarà mai i, alhora, cada cop més, volem
ser presents a ciutats del nostre entorn i,
especialment a Arbúcies, Caldes i Sant Celoni, on hi tenim delegacions. Tampoc podem oblidar, per motius obvis, Barcelona.
Com a manera de fer, La Mútua vetllarà
per fomentar i enfortir el seu arrelament
al territori.

Ets director executiu
d'un Family Office amb
despatx a Mataró, quÈ
és un Family Office?
Les famílies i les empreses tenen dificultats
a l'hora de prendre decisions sobre temes
financers, fiscals, jurídics i empresarials i
necessiten l'orientació d'un professional
que els doni assessorament integral en la
gestió del seu patrimoni. Jo baso la meva

sionals i entitats utilitzades en la gestió del
patrimoni.

Com és un dia normal en
la vida de Jaume Bages?
Sóc una persona pragmàtica, el que significa que sóc pràctic i realista, això ho aplico a la meva vida professional i privada.
Començo el dia passejant una horeta amb
el meu gos, cosa que em permet "activarme", llegir el correu electrònic i planificarme el dia.
I en la meva vida personal, m'agrada
compartir els moments més importants
amb la meva dona, la Roser i amb la Laura, la meva filla, que ara mateix estudia a
l'estranger.
Els caps de setmana els passo amb la família, fent càmping a l'estiu i anant a la muntanya a l'hivern. Llegir, estudiar...
Els que em coneixen saben que sóc una
persona senzilla amb qui poden comptar
per tot.

Sóc una persona pragmàtica, el que significa que sóc
pràctic i realista.

Per acabar, ja que estàs
en el món de les finances, quina és la millor
Inversió per treure una
bona rendibilitat?

prestació de serveis en el coneixement global del patrimoni dels meus clients, coordinant i supervisant als diferents profes-

Sense cap mena de dubte, per tenir una
bona rendibilitat el millor és invertir en
formació i coneixements.

Confio plenament en què tot l'equip que
m'acompanya en aquesta nova aventura
i jo mateix estem preparats per afrontar
els nous reptes amb empenta, iniciativa i
experiència.
Veig el Futur de La Mútua com a un moment de noves oportunitats que espero liderar sempre amb esperit mutualista i en
defensa dels interessos dels socis, perquè
no oblidem que... TOTS SOM MÚTUA!

Com preveu que siguin
les futures relacions
de La Mútua amb la ciutat?
Com ja vaig anunciar al meu discurs a
l'Assemblea General de Socis, continuarem
treballant en l'àmbit social.
Promocionarem i serem presents en aquells
esdeveniments solidaris que s'organitzin i
col·laborarem, com fins ara, en diferents
iniciatives socials i culturals de la ciutat
com: el concert de l'Orquestra de Cambra,
la Festa Major de Granollers o la cursa infantil de La Mútua Kids.

Jaume Bages a l'Assemblea
General de socis.

11

DIA DE LA MÚTUA, I EDICIÓ
18 DE MARÇ DE 2016, PRIMERA EDICIÓ DEL DIA DE LA MÚTUA
En el marc dels actes del Dia de La Mútua, que la nostra entitat va
celebrar el passat 18 de març, vam començar les activitats amb la
presentació de la Galeria de Presidents que actualment llueix a la
Sala de Juntes de la Seu de l’entitat.
Fent honor a les arrels de la història de La Mútua, aquest és un
petit homenatge a totes les persones que des del seu inici l’any
1952 han estat peces fonamentals per consolidar Mútua de Granollers com a la gran entitat que és avui en dia.
Els retrats de la Galeria de Presidents
que han dirigit el rumb de La Mútua són de:
Joaquim Trullàs 1952-1959, Carles Font 1959-1959,
Francesc Serra 1959-1973, Jaume Orteu 1973-1988,
Joan Baulenas 1988-1991, Antoni Trullàs 1991-1998,
Joaquim Raga 1998-2001, José Antonio Cabrera
2001-2003 i Joan Díaz 2003-2012.

Presidents de La Mútua.
Ricard Blanch, Carles Puigdemont,
Ramon Daví, Josep Mayoral.

Teatre Auditori
En presència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont; de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i d’una àmplia representació de les principals autoritats comarcals va tenir lloc l’acte central de la primera edició de El Dia de la Mútua a la Sala Gran
del Teatre Auditori.
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L’objectiu de l’entitat es basa a fomentar els
valors del mutualisme, que són aquells que diferencien a Mútua de Granollers de la resta
d’asseguradores. Entre les activitats previstes
en aquest acte, una de les més destacades va ser
l’homenatge als socis i treballadors més antics,
tots ells van rebre una placa commemorativa de
mans de les autoritats i del President i Director
General de La Mútua.
D’altra banda la Gala va ser l’escenari triat per
donar a conèixer l’import dels diners recaptats
amb la campanya solidària “Somriures que curen” en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu
per a la investigació del càncer infantil.

El total recollit van ser

26.509¤

amb els quals esperem aportar el
nostre granet de sorra per combatre aquesta terrible malaltia.
Per acabar l’acte vam comptar amb un concert de
primer nivell, interpretat pels tres cors més reconeguts de la Ciutat de Granollers, el Cor Infantil
Amics de la Unió, el Cor Jove Amics de la Unió,
i el Cor de Cambra de Granollers acompanyats
per la formació de jazz de Martí Ventura, tots ells
van interpretar La Màgia de Broadway, posant el
punt final a una nit inoblidable.

President de la Generalitat
Carles Puigdemont.
Concert "La Màgia de
Broadway".
Diners recaptats campanya
solidària "Somriures que
curen".
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COMIAT RAMON DAVÍ
PERQUÈ SOM MÚTUA,
SOM DIFERENTS
Dono per fet que una de les prioritats de La Mútua és prestar
serveis mèdics de qualitat. Sens dubte, aquest és el primer objectiu que els socis i usuaris persegueixen quan es donen d'alta
a la nostra entitat i, en conseqüència, tots els directius i personal de la casa dediquen els seus coneixements i esforços a
poder oferir aquest nivell esperat.
Tot i així, considero que aquesta prioritat no pot ser única i
exclusiva, ja que si fos així, si només preocupés la qualitat del
servei, seria indiferent la forma jurídica de l'entitat o la titularitat de la propietat, i això, des del meu punt de vista, és tan
important per la viabilitat de l'empresa, que cal prestar-hi el
mateix grau d'atenció que el que es pugui dedicar a les accions
assistencials.
El "Som Mútua" pretén això, donar valor a la idiosincràsia i
trets diferencials de l'entitat, més enllà dels serveis que, com
he dit, dono per fet que han de cercar l'excel·lència. I és que, si
no potenciem el mutualisme i els seus valors, que ens diferenciarà de la competència de les grans asseguradores mercantils
que tenen per primera prioritat l'obtenció de beneficis pels
seus accionistes?
Mútua de Granollers és quelcom més que una asseguradora, és
una entitat sense afany de lucre, solidària i arrelada al territori.
Sense afany de lucre, perquè la propietat és en exclusiva de
tots els socis mutualistes, que mai es reparteixen els beneficis,
quedant dipositats en la mateixa entitat que els reverteix per
una millor qualitat assistencial.
És solidària, perquè dins d'una mateixa franja d'edat, paguen
el mateix els socis que han de fer molt ús dels serveis, perquè
estan malalts, com els que en fan poc ús perquè gaudeixen de
bona salut. A la nostra Mútua, mai a ningú se li apujarà la quota indiscriminadament en funció de la seva, diguem-ne, mala

salut, quan de tothom és sabut que les altres asseguradores, les
que sí que tenen afany de lucre, una alta sinistralitat particular
acaba sent sinònim de pujada segura de la quota, per no dir, la
rescissió de la pòlissa d'assegurança.
I està arrelada al territori, perquè participa activament de
la vida social de Granollers i del Vallès Oriental, col·laborant
en múltiples iniciatives associatives de tot tipus. Perquè La
Mútua de Granollers és de les poques entitats independents,
nascudes de la mateixa societat civil, que podem dir ajuden a
configurar el perfil de la ciutat i de la comarca.
Per tot plegat, val molt la pena que tots "siguem Mútua", que
defensem els seus valors i que els difonguem entre els nostres
veïns, amics i familiars. Hem de pretendre uns bons serveis,
és indubtable (i si considerem que no ho són prou i que en alguns casos poden ser millorables, no deixem d'expressar-ho)
però també és convenient que tots junts ens impliquem en
"ser Mútua", en explicar els seus valors, en implicar-nos en la
seva governabilitat, en fer propostes per seguir avançant i per
ser diferents de l'anonimat mercantilista i sense ànima, que
l'economia de mercat imposa.
Per ser diferents, per ser solidaris, sense afany de lucre i arrelats
al territori, tenim un bon camí, amb punt de sortida a la Plaça
Pau Casals de Granollers, que es diu: "Som Mútua".

PD: Per mi ha estat un gran honor poder representar
aquesta entitat tan estimada, per la qual cosa els hi
estaré sempre molt agraït que m'hagin permès serne el president en aquests darrers 4 anys i espero que
d'alguna manera hagi ajudat a mantenir viu aquest
camí que va començar a construir-se l'any 1952.

Ramon Daví

Ramon Daví.
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NOTÍCIES

PREMI PUBLIFESTIVAL '16

DAVID ROIG I OMAR EL ASRI

La Mútua guanya el Publifestival 2016 a la Millor Estratègia en Esdeveniment Cultural

Omar El Asri ÉS EL guanyaDOR
DE la tablet sortejada a La
Mútua Kids 2016

M

C

útua de Granollers ha estat guardonada amb el
prestigiós premi Publifestival en la categoria
de la Millor Estratègia en Esdeveniment Cultural per l'estratègia seguida en la campanya
d'inscripcions de la cursa "La Mútua Kids" del
passat abril on es va aconseguir que s'apuntessin a la cursa més
de 300 nens.
Ramon Daví i Ricard Blanch, President i Director General de
La Mútua, van recollir el premi durant la Gala Publifestival
2016 que va tenir lloc al CaixaForum, on es van premiar les
millors campanyes publicitàries amb un important component
social.

Podeu veure el vídeo guanyador:

http://publifestival.mutua.org/

om ja és habitual, tots els inscrits a la cursa infantil de La Mútua Kids poden participar en el sorteig per guanyar una fantàstica tablet.

En aquesta edició de 2016, el premi ha estat per Omar El Asri
de 4 anys, que va rebre el premi de part del Director Comercial
i Màrqueting David Roig.
Desitgem que l'Omar gaudeixi d'aquest magnífic regal i animem
a tots els inscrits a continuar en les diverses promocions de La
Mútua.

Omar El Asri
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NOTÍCIES

"LA SETENA DE BEETHOVEN"

COMIAT DEL DR. HERAS

E

E

En aquesta ocasió l’Orquestra de Cambra de Granollers, acompanyada pel reconegut Flautista Granollerí Claudi Arimany,
consagrat al panorama musical internacional, van interpretar
“La setena de Beethoven” dirigits per Corrado Bolsi.

A la delegació d’Arbúcies el Dr. Heras ha atès les seves pacients
des dels inicis en un clima familiar i acollidor, dels anys en
aquesta població en destaca l’afecte que ha rebut sempre per
part de tothom, tant dels pacients com de la resta de l’equip.

Els socis de La Mútua que van fer la reserva d’entrada van poder
gaudir d’un fantàstic concert amb una de les millors obres del
compositor.

En homenatge als anys de servei amb l’entitat el passat mes de
juny va rebre un obsequi de part del nostre Director General Dr.
Ricard Blanch.

l passat 17 d’abril va tenir lloc el concert anual patrocinat per La Mútua que es celebra al Teatre Auditori de Granollers.

l Dr. Joan Heras Ruiz, pediatra que ha treballat
amb nosaltres a Arbúcies des de fa més de 40 anys,
s’acomiada després d’una llarga trajectòria professional plena d’anècdotes per recordar.

Tots els companys i amics li fan extens els millors desitjos per aquesta nova etapa que inicia.
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SERVEI DE FISIOTERÀPIA i
RECUPERACIÓ FUNCIONAL

El servei de Fisioteràpia i Recuperació Funcional de La Mútua dirigit pel
Sr. Ernest Ramon va atendre durant
l'any 2015 més de 2.000 usuaris i es
van realitzar al voltant de 35.000
sessions de fisioteràpia.

Sr. Ernest Ramon

Ubicat a la tercera planta de l'edifici de La
Mútua de Granollers, el Servei de Fisioteràpia compta amb unes instal·lacions
adaptades i preparades per atendre a
qualsevol soci en el seu procés patològic i
de recuperació funcional.

El Servei també disposa d'un box específic pels tractaments d'Hidroteràpia on es
practiquen banys d'extremitats i banys de
contrast.
Com a zona comuna, disposem d'un ampli gimnàs equipat on els usuaris realitzen la part activa dels tractaments i on
es practiquen tractaments específics de
teràpia manual.
Els tractaments que es fan al centre estan
enfocats a les recuperacions derivades
de problemes de traumatologia, com els
processos post-quirúrgics, fractures, etc.
i l'atenció a pacients on l'afectació més
important és el dolor com en els processos reumàtics, artrosis, etc.

Els tractaments que s'ofereixen:

Consta d'un equip professional integrat
per 5 fisioterapeutes, amb una alta qualificació i en permanent formació i 3 auxiliars amb una contrastada trajectòria i
una àmplia experiència.
El servei disposa d'11 boxes
d'Electroteràpia equipats amb
diferents aparells de:
•
•
•
•
•

Magnetoteràpia
Ultrasons
Corrents interferencials
Làser
Radar, entre d'altres

La societat actual ha provocat uns hàbits
de vida que poden influir que el dolor
crònic passi a considerar-se una patologia i no tan sols un símptoma associat a la
possible lesió.

L'equip del Servei de Fisioteràpia de La
Mútua encara els tractaments de forma
personalitzada, des de la vessant científica actual, l'evidència clínica i tenint presents les expectatives del pacient i sempre amb un enfocament BioPsicoSocial,
sobretot en els casos dels pacients que
presenten patologies associades al dolor
crònic.

• Tècniques d'Electroteràpia, individualitzades per a cada pacient i adaptades als nous avenços.
• Tractaments Individuals de Teràpia Manual, per pacients amb
dèficits funcionals i de mobilitat
articular.
• Tractaments Actius que l'usuari
fa al mateix Servei i que a vegades repeteix al seu domicili.
• Tractaments Grupals per millorar el control motor i la bona funció de la columna.
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LA MÚTUA DENTAL

NO PERDIS EL SOMRIURE

5'5
¤/mes

Més avantatges
• Sense qüestionari de salut
• Sense carències ni preexistències
• Per totes les edats
Serveis sense cost:
Visites, revisions i urgències

Nova incorporació al
Quadre Dental

INFORMA'T
Tel. 93 860 01 56
www.mutua.org
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”LA MÚTUA”

