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MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

Benvolguts Mutualistes,
Benvolgudes Mutualistes,
Aquest passat 2021, i després d'un parèntesi obligat, ha estat un any en què a poc a poc hem anat
transitant cap a la normalitat.
Les darreres notícies sobre l'estat actual de la situació sanitària, ens conviden a ser optimistes i és per
això que enguany podem tornar a celebrar l'Assemblea General Ordinària del pròxim dia 30 de juny
en l'habitual format presencial d'abans de la pandèmia.
Des de la Junta Directiva som conscients de la necessitat que tenim tots plegats de retrobar-nos en
l'esdeveniment anual més important de la nostra Entitat, és el moment de passar comptes i explicar
els projectes de futur, i enguany serà també una oportunitat de fer un brindis pels 70 anys d'història
de La Mútua!.
Avui som una realitat plenament consolidada amb gairebé divuit mil assegurats, sis centres propis,
una Clínica de Cirurgia programada, un centre de medicina avançada, el Cemav i un projecte ambiciós, capdavanter a la nostra comarca, la construcció a l'antiga seu del Montepio de Conductors,
d'uns apartaments amb serveis per a la nostra gent gran. Història, present i futur de la nostra mutualitat.
El model de La Mútua arrelat profundament a la nostra societat, és la resposta moderna a les necessitats asseguradores i assistencials d'un ampli sector de la nostra gent, així com una manera de ser
socials i solidaris de forma viable i sostenible.
En aquest sentit, us convidem a llegir la Memòria que us permetrà fer-vos una idea molt més extensa
de les dades que avalen la nostra trajectòria.
Des de l’agraïment, restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o suggeriment, que ens podeu
fer arribar al telèfon 93 860 01 59 o a l'adreça de correu electrònic mutua@mutua.org
Atentament,
Granollers, 30 de maig de 2022
Sr. Jaume Bages Badillo
President Mútua de Granollers
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