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Editorial Sumari

Acabem l’any 2010, un dels anys amb més notícies i movi-
ments que mai ha tingut la Mútua en els darrers 10 anys. 

En primer lloc, la construcció i posada en marxa del nou edi-
fici del Cemav, tot un repte per a nosaltres, com ja van tenir 
ocasió de veure en l’anterior número de la revista, del mes de 
juliol. Des de llavors fins ara, l’ocupació de les instal·lacions 
ha assolit quasi el 80%. 

L’apropament de la provisió dels serveis sanitaris al nostre 
associat ha marcat el desenvolupament d’aquest projec-
te. Cal destacar, en aquest sentit, la creació d’un servei de 
diagnòstic per la imatge i medicina nuclear, amb  els equipa-
ments més moderns del Vallès. Per tal de facilitar al màxim 
l’accessibilitat dels pacients, disposem d’un pàrquing al ma-
teix edifici, obert totes les hores del dia i tots els dies de l’any, 
a preus competitius i especials per als socis de la mutualitat.

En segon lloc, l’esdeveniment més important és la fusió per 
absorció de la Mutualitat Evangèlica de Barcelona. El 15 de 
novembre passat es va celebrar la nostra Assemblea Extraor-
dinària, en què es va aprovar per unanimitat dels assistents 
l’esmentada fusió; l’endemà la Mutualitat Evangèlica també 
la va aprovar a la seva Assemblea. Ara només quedarà que 
els estaments oficials, Federació de Mutualitats, Generalitat 
de Catalunya i el Registre Mercantil, donin el vistiplau a la 
fusió per absorció perquè sigui una realitat. Es tracta d’una 
entitat sanejada, amb 3.000 socis, que dóna una cobertu-
ra sanitària molt similar a la nostra i que té una distribució 
geogràfica més àmplia i complementària a la nostra. Tot això 
s’incorporarà, properament, en un sol quadre mèdic, la qual 
cosa suposarà posar a l’abast de tots vostès una oferta as-
sistencial més extensa.

Encara ens queda feina per fer, perquè tot això és molt re-
cent, però estem en disposició de fer-ho en un termini el més 
curt possible. A hores d’ara, Mútua de Granollers és ja la 
segona mutualitat de Catalunya amb pòlisses d’assistència 
sanitària.

No voldria obviar la situació econòmica actual i futura. Hem 
patit una petita davallada de socis, però que comparada amb 
altres institucions com la nostra ha estat minsa. Com bé sa-
ben, Mútua de Granollers, durant l’any 2010 no ha variat els 
preus de les pòlisses per donar més “tranquil·litat” econò-
mica als socis en uns moments tan difícils. Intentarem ser 
coherents i sensibles en aquest tema, tot i que la variació a 
l’alça (2,8%) de l’índex de preus al consum en l’àmbit sanitari 
i l’alta sinistralitat de les nostres pòlisses durant aquest any 
ens obliguen a ser molt curosos en aquest aspecte. Això no 
obstant, la Junta i la Direcció intentaran assolir la màxima 
contenció en relació amb els preus de cara a l’any vinent.

Finalment voldria desitjar a tots els socis un feliç Nadal i un 
millor 2011!
Moltes gràcies a tots.

Ricard Blanch i Mas
Director general de Mútua de Granollers
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Cemav Dental, 
Dr. Catalán

A la clínica Cemav Dental treballem 
amb la tecnologia i els procediments 
més avançats, per oferir als nostres 
clients el tractament més adequat a 
les seves necessitats, i garantim els 
resultats, l’atenció i la professionali-
tat d’aquells que els atenen.
Una de les tècniques que utilitzem és 
la teràpia làser, amb diferents aplica-
cions dins l’odontologia, principal-
ment en les especialitats següents:

- Odontologia conservadora: en 
casos d’hiperestèsia dentinària o 
sensibilitat molt important, sobre-
tot després de contusions directes 
sobre les peces dentals; per a la 
realització de blanquejaments, és 
el mètode de més predictibilitat, i 
pel seu component bactericida, en 
grans reconstruccions.

– Periodòncia: és el tractament 
més eficaç i menys invasiu (no dolor) 
per a la descontaminació de les bos-

ses periodontals, farcides de bacte-
ris, que es formen en els casos de 
malaltia periodontal.

– Endodòncia: amb la terapia làser 
s’aconsegueix la descontaminació 
bacteriana durant el tractament de 
conductes o endodòncies (“matar el 
nervi”).

– Odontopediatria: aquesta tècnica 
s’utilitza molt també en infants, per-
què en molts casos no requereix que 
el nen sigui punxat amb anestèsia, 
gràcies al fet que és una tècnica in-
dolora, i, després de frenectomies, 
per exemple, no és necessària la 
sutura; gràcies al seu efecte hemos-
tàsic, les ferides cicatritzen més ràpi-
dament i sense dolor.

- Disfuncions de l’articulació tempo-
romandibular com a bioestimulador.
- Cirurgia i implantologia per les 
seves aplicacions bactericides, he-

mostàsiques i estimuladores de 
teixits tous.

- Altres alteracions relacionades 
amb la cavitat bucal, com ara les af-
tes, herpes, luxacions d’articulació 
temporomandibular, cefalees, etc., 
gràcies al seu efecte analgèsic i an-
tiinflamatori.

La utilització de la tècnica làser ens 
permet oferir una praxi avançada 
de l’odontologia, i garantir millors 
resultats sense les molèsties de 
l’odontologia tradicional. 
El Col·legi de Metges de Barcelona, 
dins el programa de formació especia-
litzada, té la titulació de “Competència 
en Medicina i Cirurgia Làser”, de la 
qual el Dr Catalan és titulat i professor 
de l’aplicació del làser a l’odontologia.
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Servei de 
Neurologia, 
Dr. Cruz
 Segons la comis-
sió nacional de 
l’especialitat, Mi-
nisteri d’Educació 
i Ciència, d’acord 
amb el model del 
Ministeri de Sanitat 
i Consum espanyol

La neurologia és l’especialitat mèdica 
que estudia l’estructura, la funció i el 
desenvolupament del sistema nerviós 
central i del perifèric en estat normal i 
patològic, utilitzant totes les tècniques 
d’estudi, diagnòstic i tractament actual-
ment en ús o que poden desenvolupar-
se en el futur. 
Dins de les moltes manifestacions clí-
niques que afecten la neurologia hi ha 
les següents: 

La migranya, un tipus de mal de cap 
usualment molt intens i que pot incapa-
citar qui el pateix. 
La migranya clàssica, o migranya amb 
aura, és precedida per un conjunt de 
símptomes específics anomenats aura, 
que comunament s’experimenta com 
una distorsió en la visió. 
La migranya comuna, o migranya 
sense aura, per contra, no té aquesta 
característica. Molts pacients expe-
rimenten una sensació vaga que les 
coses no són com haurien de ser, una 
sensació que pot precedir la migranya, 
més freqüent en dones que en homes 
amb edats entre 11 i 45 anys. La fre-
qüència dels atacs tendeix a disminuir 
amb l’edat.

El tremolor, un tipus de moviment es-
tremidor involuntari, és a dir, que la per-
sona que el pateix tremola sense que 
tracti de fer-ho. El tremolor sovint és 
més notori a les mans, però pot afectar 
qualsevol part del cos (fins i tot el cap 
o la parla). 

Hi ha dos tipus principals de tremolors: 
Els tremolors de repòs, com és el cas 
de la malaltia de Parkinson.
Els tremolors intencionals o posturals. 
Aquests tenen conseqüència quan la 
persona està movent la mà o la part del 
cos afectada en fer alguna cosa. És el 
cas del tremolor denominat essencial, 
que té un fort component familiar, és a 
dir hereditari. 

El deteriorament cognitiu lleu: pa-
cients que expliquen pèrdua de me-
mòria i alteració en la realització de 
les seves activitats habituals. Aquesta 
simptomatologia és persistent en el 
temps i pot agreujar i desencadenar 
algun tipus de demència.

Demència, la pèrdua progressiva 
de les funcions cerebrals superiors, 
com ara la memòria, el llenguatge, 
l’orientació en el temps i l’espai, el ju-
dici, etc. (coneguts com a àmbits cog-
nitius) a causa de danys o desordres 
cerebrals més enllà dels atribuïbles a 
l’envelliment normal. 
Característicament, aquesta alteració 
cognitiva provoca incapacitat per a la 
realització de les activitats de la vida 
diària.

Dolor, una experiència objectiva i sub-
jectiva, generalment desagradable, que 
poden experimentar tots aquells és-
sers vius que disposen d’un sistema 
nerviós. El dolor pot estar causat per 
afectació dels teixits, com per exemple 
en el cas d’un trauma o un procés infla-
matori, per afectació del nervi transmis-
sor de les sensacions, dolor neuropàtic 
(associat a infecció postherpètica en 
el cas de l’herpes zòster o la diabetis 
mellitus) o dolor muscular per afectació 
del múscul de forma difusa, com passa 
a la fibromiàlgia.

La paràlisi, una pèrdua o disminució 
de la motricitat, o de la contractilitat 
d’un o diversos músculs, a causa de 
lesions de les vies nervioses o dels 
mateixos músculs. Si aquesta és par-
cial, és a dir que hi ha una pèrdua de 

força, es parla de parèsia. Les paràli-
sis poden ser centrals o perifèriques. 
La paràlisi o parèsia pot ser d’origen 
brusc o progressiu, cosa que pot estar 
determinada per la causa o l’origen de 
la paràlisi. Generalment, les d’origen 
brusc o sobtat estan relacionades amb 
processos que comprometen la irriga-
ció sanguínia del sistema nerviós, el 
que s’anomena accident vascular ce-
rebral (AVC).
La paràlisi facial perifèrica, anomenada 
paràlisi de Bell, és una afectació del 
nervi facial (nervi motor que innerva 
els músculs de la cara o músculs de la 
mímica) que ocasiona un quadre agut 
amb debilitat de la musculatura facial 
per lesions del nervi. 

Altres aspectes importants en neu-
rologia són les malalties durant 
l’envelliment. Actualment al voltant 
d’un 10% de la població mundial és 
més gran de 60 anys. Aquesta pro-
porció augmentarà i el 2050 arribarà 
al 21%. Paral·lelament a aquest feno-
men preocupant, el volum de naixe-
ments caurà de l’actual 30% al 20%. 
Aquest fet agreujarà la problemàtica, ja 
que no només ens veurem immersos 
en una societat envellida sinó que les 
possibilitats de recuperació d’aquesta 
i d’atenció a càrrec de la gent jove es 
veuen reduïdes a causa d’aquesta pro-
porció cada vegada més decreixent. 
A Catalunya s’estima que cap al 2020 
el 25% de la població tindrà més de 65 
anys. El 80% de les persones que te-
nen més de 65 anys pateixen almenys 
una malaltia crònica, i un 40% neces-
siten ajuda social, especialment en el 
cas de les malalties neurodegenerati-
ves en edats dependents, com poden 
ser-ho la malaltia d’Alzheimer i altres 
demències, com també la malaltia de 
Parkinson. 
El Servei de Neurologia del Cemav 
pretén oferir els mitjans més avançats 
per al diagnòstic i tractament de les 
malalties que afecten el sistema ner-
viós, i per a això compta amb els equi-
paments adequats que la institució ha 
cregut necessaris per a tal fi. 
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Actualitat:
Pàrquing Cemav
   
El nou edifici del Cemav inclou un pàrquing propi 
situat a les plantes inferiors del mateix centre. 
El servei d’aparcament vigilat, obert a tots els 
usuaris que en vulguin fer ús, estarà en funcio-
nament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 
La capacitat del pàrquing és de 57 places per a 
cotxes i 15 places per a motocicletes.
Aquest servei, que s’ha posat en funcionament a 
finals del mes d’octubre d’enguany, ofereix unes 

tarifes a preus molt assequibles:
 - Preu per minut: 0,037€
 - Preu per hora: 2,20€
Per als socis de Mútua de Granollers que utilitzin 
el servei, hi ha una bonificació del 10% sobre 
l’hora d’aparcament. Per a fer-lo efectiu, s’haurà 
de mostrar la targeta de soci o bé el tiquet del 
pàrquing segellat per la unitat que l’ha visitat al 
centre.
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Club Mútua;

CENTRE DE DIAGNÒSTIC MÈDIC
Torras i Bages, 31
Granollers 
T. 93 879 37 27
Densiometria òssia:
preu especial de 48 euros.

B10 GRANOLLERS
C/ Torres i Bages, 7
Granollers
T. 650 711 841
Condicions especials pels socis 
de La Mútua.
 

CENTRE COMARCAL 
D’AMBULÀNCIES
902 11 20 62
50% descompte
sobre preus a particulars.

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

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

CECOM: CENTRE CONDUCTA 
I MEMÒRIA
Venezuela, 19 La Torreta 
La Roca del Vallès
T. 93 861 36 34 / 607 847 041
10% descompte visites exploració
neuropsicològica.

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

CLUB TENNIS ELS GORCHS
Av. Gorchs, s/n Llerona
Les Franqueses del Vallès 
T. 93 849 34 30
50% descompte
en la quota d’entrada familiar.

EUROGIMNÀS
Marià Sans, 8
Granollers
Matrícula gratuïta i el primer mes 
sense càrrec.

ESPORT CLUB GRANOLLERS
Girona, 52
Granollers
T. 93 870 36 63
*Entrades gratuïtes pels partits de 
futbol del camp de l’ECG.
 

FisioDOM
www.fisiodom.es 
T. 692 363 494 
40% de descompte en tots els 
tractaments.

FECUNMED
Cal demanar dia i hora a “La Mútua”
Granollers 
T. 93 870 80 99
Preus especials en inseminació
artificial i fecundació “in vitro”.

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

EL DAU
SERVEI NEUROPSICOLOGIA
Roger de Flor, 33, 1r 1ª
Granollers 
T. 93 879 38 26
Descomptes especials en 
instrument. 

LA CASA RURAL ANTIESTRÈS
Parc Natural del Montseny
recuperacioemocional@yahoo.es
5% de descompte en estades.
 

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

MUTUAL DE CONDUCTORS
Verge de Núria, 13
Granollers 
T. 93 870 08 54
Quota d’entrada gratuïta. 50% 
descompte en la quota del 
primer any.

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

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

PARTENAIRE
Vidal i Jumbert, 10, 3-4
Granollers 
T. 93 846 62 42
Matrícula gratuïta.
10% descompte primer rebut.

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

NÚRIA GRAU CARBONELL
Tarafa, 14-16, 1r C Granollers 
T. 93 861 39 23 / 609 79 14 32 
10% descompte 
en drenatge limfàtic (mètode
LEDUC), reeducció funcional sòl 
pèlvic, i tractaments d’orina i anals.

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

PRADES
Ctra. Granollers a la Roca, Km, 17,00
Granollers 
T. 93 860 39 90
Tarja client sense cost. 
Condicions especials en vehicle 
nou i altres serveis.

TERMES LA GARRIGA
Banys, 23
La Garriga 
T. 93 871 70 86
Condicions especials pels socis de 
La Mútua.

B10 ARBÚCIES
C/ Estenedor, 43
Arbúcies
T. 650 711 841
Condicions especials 
pels socis de La Mútua.

RIQUER ADVOCATS, 
ASSESSORS
Francesc Llobet, 6 1-2
Granollers
Tel. 93 849 26 11
Condicions especials pels 
socis de La Mútua.
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Nom: 

José Manuel Ruiz Sánchez    
Data de naixement: 

19 de juny de 1958
Lloc de naixement: 

Granada
Lloc de residencia: 

Barcelona
Professió: 

financer

D’on ve Josep 
Manel Ruiz?
Fa molts anys que treballo en el 
sector sanitari fent funcions de cap 
del departament financer. La meva 
trajectòria professional passa per 
diferents empreses, entre les quals 
l’Hospital General de Granollers 
i darrerament, CRC Corporació 
Sanitària, empresa dedicada a la 
prestació de serveis de diagnòstic 
per la imatge i medicina nuclear a 
nivell nacional.

Per què decideix 
incorporar-se 
al projecte del 
Cemav?
Vaig apostar decididament pel Ce-
mav, ja que immediatament vaig 
veure que es tracta d’un projecte 
molt ambiciós i atractiu a l’hora de 
donar servei als usuaris de Grano-
llers i la seva comarca.

Què és el Centre de 
Medicina Avançada 
del Vallès, Cemav?
És un centre aglutinador de dife-
rents especialitats mèdiques i pro-
ves diagnòstiques, que proporcio-
na una oferta complementària als 
assegurats de la Mútua de Grano-
llers, MPS, als pacients privats i 
d’altres mutualitats.

Entrevista:
Sr. Ruiz, Dir. General 
de Cemav 
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Quins avantatges 
representa el 
Cemav per als 
socis de La Mútua?
Cemav apropa i amplia els serveis 
de què disposen els mutualistes 
sota una visió àmplia de grup, amb 
la finalitat de donar una atenció 
més completa i evitar desplaça-
ments a altres poblacions per a 
realitzar proves. D’altra banda, els 
socis de l’entitat gaudeixen de 
descomptes en alguns dels ser-
veis no contractats i també en l’ús 
del pàrquing de l’edifici.

Què pot aportar el 
Cemav als usuaris 
de la comarca?
El més important és disposar d’una 
cartera de serveis mèdics fins ara 
inexistents a la nostra comarca i 
ampliar l’oferta existent.

Quin tipus de ser-
veis hi trobem?
Des que es va inaugurar el centre 
ha anat posant en marxa diferents 
serveis: Diagnòstic per la Imat-
ge, Medicina Nuclear, Laboratori 
d’Anàlisis, Centre de Reconeixe-
ments Mèdics, Podologia, Clíni-
ca Dental, Nutrició i Sexologia, 
Osteopatia, Reumatologia Inter-
vencionista, Biològica i Molecular, 
Cirurgia General, Atenció Ambula-
tòria Sociosanitària i Dependent, 
Oftalmologia i Cirurgia Estètica & 
Plàstica.

Quin resum fa dels 
primers mesos de 
funcionament del 

centre?
La resposta dels usuaris ha sigut 
molt positiva, i a mesura que hem 
anat posant en marxa els diferents 
serveis s’ha anat cobrint automàti-
cament la demanda.

Alguna anècdota 
divertida?
Dos dies abans de la inauguració, 
ens vàrem trobar casualment amb 
la responsable del Catsalut comar-
cal, i ens va preguntar que com 
podíem inaugurar amb el carrer en 
obres? Les obres al carrer es van
acabar a temps, just per poder inau-
gurar el centre.

Què pot represen-
tar el Cemav en el 
futur?
Ja es pot percebre: tan sols uns 
mesos després de posar-lo en mar-
xa, el Cemav ja representa el cen-
tre sanitari de referència en medici-
na, tant a nivell local com comarcal.

Per acabar, com és 
el director general 
del Cemav quan 
arriba a casa? 

Sóc una persona molt casolana, 
m’agrada gaudir del temps lliure 
en família. Una de les meves afi-
cions és el bricolatge, encara que 
també intento trobar temps per de-
dicar a la lectura d’un bon llibre.



Notícies;

Guanyadors dels 
premis de la fira 
de l’Ascensió 
Martina i Mauro Lanza Arnela, de les Fran-
queses del Vallès, i Martí Arpí Giménez, de 
Vilanova del Vallès, han estat els guanyadors, 
respectivament, del viatge a Port Aventura per 
a quatre persones i d’una bicicleta júnior tot 
terreny.
Els afortunats van participar en el sorteig que 
cada any porta a terme l’entitat amb motiu de 
la Fira de l’Ascensió de Granollers. 
El lliurament dels premis va tenir lloc a les 
instal·lacions de Mútua de Granollers el mes 
de juliol passat. Els guanyadors van rebre els 
premis de mans del director comercial de La 
Mútua, el Sr. Xavier Alvarez.
Els germans Lanza Arnela, de 7 i 3 anys, van 
rebre el xec del viatge a Port Aventura i en 
Martí Arpi va marxar amb la bicicleta de mun-
tanya.

La Mútua amplia el 
servei de podología 
a Arbúcies
Durant el tercer trimestre de l’any, s’ha ampliat el 
servei de podologia a Arbúcies incorporant una 
nova professional, la podòloga Alba Arnés, espe-
cialista en la diagnosi i el tractament integral de les 
alteracions dels peus. Al seu centre d’Arbucies “La 
Mútua” ofereix unes instal·lacions perfectament 
equipades per a donar serveis de: 
- Revisions
- Exploracions
- Estudis biomecànics
- Tractament de durícies
- Fongs
- Berrugues
- Ungles encarnades
- Cirurgia ungueal
- Cirurgia de berrugues
- Plantilles termomodelables
- Plantilles de material tou
- Alces
- Silicones
Les visites al servei s’han de concertar per telèfon 
al 972 86 00 03. Els horaris d’atenció als usuaris 
són: dilluns i divendres, als matins de 9 a 14h i a 
les tardes de 15 a 20h.
Tots els socis de la mutualitat tenen preus espe-
cials.
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Concurs de la 
Postal de Nadal
Aquest any arribem a la XII edició del Con-
curs de la Postal de Nadal de Mútua de 
Granollers, que com cada any va adreçat 
als nens i nenes, socis de La Mútua, d’edats 
compreses entre 0 i 15 anys.
Els dibuixos presentats es distribuïen en 
aquesta ocasió en quatre categories dife-
rents, segons l’edat; la primera integrada per 
nens i nenes de 0 a 3 anys, la segona de 4 a 
6 anys, la tercera de 7 a 10 anys i la darrera 
per a jovenets d’11 a 15 anys. 
Entre tots els dibuixos presentats, el Jurat 
del concurs, selecciona a tres premiats per 
a cadascuna de les categories.
I tria el dibuix per il·lustrar la Postal de Na-
dal amb la que Mútua de Granollers, felicita 
les Festes Nadalenques. 

Tots els dibuixos presentats, s’exposen 
a la Sala d’actes del Cemav que es pot 
visitar des del dia 15 de desembre fins al 
7 de gener de 2011.

Mútua de 
Granollers i Riquer 
Advocats Assessors, 
signen un conveni 
de col·laboració

El Passat 1 de desembre de 2010, amb-
dues empreses van arribar a un acord de 
col·laboració a través del qual s’ofereixen 
condicions especials ens els serveis 

d’assessorament jurídic per als socis de 
l’entitat.
L’equip de Riquer Advocats & Assessors, 
està format per professionals dedicats a 
diferents àrees del Dret I l’Assessorament 
en: Urbanisme (Contenciós Administratiu), 
Civil,  Immobiliari,  Penal,  Laboral,  Matrimo-
nial,  Estrangeria,  Mercantil,  Fiscal,  Projec-
tes d’arquitectura i enginyeria, Assessoria 
d’empreses, i la Protecció de dades.
Podeu fer qualsevol consulta on-line a tra-
vés de la seva web:
www.riquerabogados.es

El cicle de conferències 
de “La Mútua” aquest 
any canvia d’ubicació  
Durant el 2010, el Cicle de Conferències que orga-
nitza Mútua de Granollers tindrà com a escenari la 
sala d’actes del nou edifici del Cemav.
L’edició d’enguany es va iniciar el 17 de novembre 
i acollirà diferents metges especialistes, que ens 
parlaran de les malalties de la societat actual que 
afecten directament la població.
Aquest any les propostes van acollir en primer lloc 
el Dr. Esteve Llargués, director del Servei de Me-
dicina Interna de l’Hospital de Granollers. La seva 
conferència va versar al voltant de ”l’Estudi AVall. 
Intervenció en alimentació i activitat física en edat 
infantil al Vallès Oriental”.
A primers de desembre ens acompanyava el Dr. 
Joan Giménez, director mèdic del Departament de 
Diagnòstic per la Imatge de la Clínica Corachan de 
Barcelona i cap de servei del Cediv. Durant la seva 
intervenció va parlar ”d’Evolució de la Radiologia. 
Quan s’ha de fer una ressonància magnètica? Re-
comanacions i criteris d’indicació”.
El proper 14 de desembre, a les 19.30h, també al 
Cemav, comptarem amb la presència del Dr. Enric 
Catalán Bajuelo, metge estomatòleg, implantòleg 

i periodontista de la Universitat de NY, màster en 
medicina i cirurgia làser i diplomat per l’acadèmia 
internacional d’odontologia integral, director mè-
dic de Diagonal Clínic i Cemav Dental. El doctor 
Catalán ens parlarà de “Implantopròtesi biològica. 
Optimum teeth”.
Reprendrem les conferències després de les fes-
tes nadalenques, el 12 de gener, amb el Dr. Juan 
Kowalinsky Millan, especialista en reumatologia 
per la UAB, especialista en medicina del treball a 
la UB, director de Kowalinsky International Rheu-
matology Center i director mèdic d’Ozogenics. La 
seva exposició versarà sobre la medicina regene-
rativa i molecular de les malalties osteoarticulars: 
“Curació amb les defenses del nostre propi cos”.
Per acabar el cicle, el dia 2 de febrer ens acom-
panyarà una professional de la podologia: Arace-
li Romero, cap del servei Cemav Podología, que 
parlarà al voltant de “La podologia al segle XXI”.
Atesa la bona acollida que té des dels seus inicis 
aquesta iniciativa, a través de la qual es pretén 
apropar-se a la problemàtica dels malalts i les 
seves famílies, Mútua de Granollers continuarà 
treballant per aconseguir que ens acompanyin els 
millors professionals mèdics del panorama actual.
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Assemblea 
Extraordinària de 
Mútua de Granollers
Mútua de 
Granollers aprova 
la fusió per 
absorció de la 
Mutualitat MEPS    
El 15 de novembre passat es va 
celebrar a la sala d’actes del nou 
edifici del Cemav l’Assemblea Ex-
traordinària de socis de la Mútua de 
Granollers en la qual es va aprovar 
l’absorció de la Mútua MEPS, amb 
seu a Barcelona.
Aquest acord suposa per a Mútua 
de Granollers l’accés a la ciutat de 
Barcelona, i obre les portes a l’inici 
d’una nova etapa d’expansió cap a 
nous mercats asseguradors, posi-
ciona la marca a Barcelona i ofereix 

grans perspectives de creixement 
per al futur. 
D’altra banda, a través de l’absorció, 
Mútua de Granollers aconsegueix 
sumar 3.000 persones assistides 
més i supera ja la xifra de 21.000 
persones en tota la seva àrea 
d’influència. 
Les xifres que aporta MEPS a 
l’operació ofereixen perspectives in-
teressants. La previsió de superàvit 
en el tancament de l’exercici 2010 
arriba a 150.000€, i el seu patrimoni 
és de prop de 1.900.000€, tal com 
es va exposar durant l’assemblea.
Cal destacar el marge de solvèn-
cia: segons les dades aportades, el 
mínim a què s’hauria de fer front és 
una xifra molt inferior al marge ac-
tual de Mútua de Granollers.
El president de Mútua de Grano-
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llers, el Sr. Joan Díaz, va manifes-
tar: “Les condicions de solvència 
que s’imposaran seran cada cop 
més elevades i la concentració de 
mutualitats serà un fet en el futur; 
nosaltres ens hi estem avançant.”
Per part de MEPS, es va aprovar 
l’operació en l’Assemblea Extraor-
dinària celebrada el dimarts dia 16 
de novembre. L’actual president, el 
Sr. Joaquín Garcia Ibars, passarà a 
formar part de la Junta de Mútua de 
Granollers com a vocal.
Mútua de Granollers continua treba-
llant amb pas ferm per aconseguir 
posicionar-se clarament com a refe-
rent a Catalunya. 
El seu creixement s’ha produït de 
forma progressiva, des del moment 
en què és van obrir les primeres de-
legacions a Sant Celoni i a Caldes, 

l’oficina de Mataró i l’absorció de la 
Mutualitat Montseny Benèfic que 
va propiciar el seu posicionament a 
Arbúcies i l’obertura d’una nova de-
legació.
En el darrer any s’ha fet realitat el 
nou edifici del Cemav a la ciutat de 
Granollers, i es tancarà l’exercici 
aterrant a Barcelona a través de 
l’absorció de MEPS.
Es tracta, sens dubte, d’una bona pla-
nificació de l’estratègia d’expansió, 
que ha produït ja grans resultats per 
a l’entitat i la situa actualment com la 
segona mutualitat de previsió social 
de Catalunya. 
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La Mútua de 
Granollers col·labora 
amb El Xiprer
Sempre oberts 
a tothom
De la mà de Càritas Granollers, va 
néixer ara fa 12 anys El Xiprer, un 
centre d’acollida que dóna aten-
ció a persones que es troben en 
situació d’especial precarietat, i 
on s’estableix una relació afectiva 
amb els voluntaris i totes les per-
sones que participen del projecte, 
per millorar la seva relació amb 
ells mateixos i amb la societat ac-
tual.
Amb la il·lusió, l’esforç i la voluntat 
dels més de 120 voluntaris, sumat 
a les ajudes econòmiques, El Xi-
prer s’ha convertit en un important 
referent comarcal en atenció soli-
dària. I és que, a més del suport 
material, els voluntaris fan com-
panyia a aquells que s’hi acosten, 
i creen un ambient i un caliu humà 
en el qual es sentin acollits.

Sempre al costat 
dels més necessi-
tats 

Les persones que acull El Xiprer 
provenen d’orígens geogràfics di-
versos, comparteixen una realitat 
social i cultural complicada, i han 

patit una història personal difícil, 
en què la manca o la insuficièn-
cia de recursos o de feina per fer 
front a les necessitats bàsiques de 
la vida quotidiana els fa viure una 
vida amb entrebancs. Pateixen di-
ficultats per accedir al món laboral, 
i tots ells busquen un lloc on ser 
escoltats i acollits amb dignitat.
 
Amics del Xiprer
Compromesos 
amb el present
Amics del Xiprer és una associació 
que es crea el mes d’abril de 2010. 
La iniciativa surt d’un grup de per-
sones de Granollers, amb inquie-
tuds i procedències diverses, que 
comparteixen l’anhel que les per-
sones, individualment, s’impliquin 
més en la recerca de les solucions 
que la societat requereix.
A partir del coneixement de l’acti-
vitat que fa El Xiprer a favor de 
la dignitat de les persones, el 
projecte Amics del Xiprer pretén 
despertar consciències, generar 
compromís i fer néixer les ganes 
de compartir.

Compromesos 
amb El Xiprer

Darrerament ha crescut el nom-
bre de persones que s’adrecen al 
Xiprer. Els efectes de la crisi ac-
tual han provocat que moltes més 
persones necessitin una ajuda ex-
terna per tirar endavant. Per altra 
banda, El Xiprer ha vist com les 
fonts que aporten ajuda econò-
mica estan començant a minvar, i 
això podria anar a més.
És per tot això que els objectius de 
l’associació són:
-Difondre la feina que desenvolu-
pa El Xiprer
-Crear una xarxa de persones que 
col·laborin econòmicament amb El 
Xiprer
-Organitzar un servei de voluntaris 
adreçat a assessorar i acompan-
yar les persones que es troben 
amb dificultats econòmiques.
 
Xifres que necessi-
ten l’ajuda de tots:
4.200 persones obtenen mensual-
ment aliments del magatzem
8 habitatges d’acollida
120 persones hi esmorzen o dinen 
diàriament
30 persones utilitzen diàriament el 
servei de dutxa i bugaderia
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