
NOTA DE PREMSA
RENOVACIÓ DE L’ACORD

DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CMAG I

MUTUACAT

EL COL·LEGI DE GIRONA I MUTUACAT RENOVEN LA
SEVA COL·LABORACIÓ

Totes dues entitats comparteixen valors com el catalanisme i la preocupació
per l’ètica de les assegurances

Leo Martínez, adjunt a la Direcció de Mutuacat i Jordi Triola, president del CMAG

MANRESA, 17 de febrer de 2022. El 15 de febrer va tenir lloc la signatura del protocol de col·laboració
per al 2022 entre el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i Mutuacat. Jordi Triola, president
del Col·legi, i Leo Martínez, adjunt a la Direcció General de Mutuacat, van ser els encarregats de
formalizar-la.

https://mediadorsdassegurances.cat/
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Amb la firma del protocol es renova l’acord de col·laboració entre les dues entitats, que té com a eixos
principals el foment de les activitats formatives i de millora de la professionalització de la mediació
d’assegurances, el suport als actes de caràcter professional que agrupen els mediadors col·legiats i la
presència continuada de Mutuacat en les diferents accions que el Col·legi realitza.

“Per Mutuacat sempre ha estat un plaer col·laborar amb el Col·legi de Girona, amb qui ens sentim molt
còmodes perquè compartim valors com el catalanisme, la llengua i la preocupació per l’ètica a
l’assegurança de salut”, va afirmar Leu Martínez.

Així mateix, Jordi Triola,  va manifestar que la renovació de l’acord significa “continuar sumant interessos
comuns, especialment en la defensa de l’ètica dins del món assegurador”.

Mutuacat 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.


