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• Un any més, Mútuacat participa al concurs d'aparadors del Girona Temps de Flors 

 
 

Girona, maig de 2018. Us informem que la nostra seu de Girona ja està decorada pel Girona 

Temps de Flors!  

 

Aquesta festivitat decora la ciutat de Girona amb moltes exposicions de flors. Es va inaugurar el 12 de 

maig i es podrà visitar fins el  20 de maig. Son 203 projectes repartits en 157 espais. Una de les 

principals novetats d'enguany és la incorporació a la mostra de dos espais en punts emblemàtics: els 

jardins del Campaner i els jardins de la Devesa. 

 

Mútuacat, un any més, ha participat al concurs d'aparadorisme i decoració interior de la ciutat. 

Aquesta participació la portem a terme per unir-nos a la promoció del comerç local en les activitats a la 

ciutat 

 

Us deixem el nostre enllaç del concurs! ens agradaria molt que us el miréssiu i ens hi féssiu un 

"m'agrada" a la pàgina del Facebook!  

Potser no guanyarem però almenys es veurà que fem pinya a favor del comerç local i de la 
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participació col·lectiva! 

 

https://www.facebook.com/Turismegi/photos/a.1821269181264697.1073741847.451768531548109/18

21269394598009/?type=3&theater 

 

 
 

Mútuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 ofereix assegurances d’assistència sanitària i de prestacions 
econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la societat catalana. 
Som una entitat sense ànim de lucre, revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim  fidels als valors de l’autosuficiència, i l’autogestió. Som 

així perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i continuem creient en els valors del mutualisme.  

Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges a tot l’estat.  

 

  
 Per a més informació: 

Departament de Comunicació 
93 877 33 33  -  646 829 707 

comunicacio@mutuacat.cat 


