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MÚTUACAT I 
L’ATENEU  AMB EL 
PATGE REIAL 

MÚTUACAT I L'ATENEU LES BASES  
REBRAN EL PATGE REIAL 

 
 
• Amb aquest acord es garanteix que tots els nens i nenes podran deixar la carta per 

Ses .Majestats els Reis d’Orient amb tota tranquil·litat 

 
Leo Martínez i Sònia Orive, custodiant les cartes pels reis  // MÚTUACAT 

 
Manresa 15 de desembre de 2016. Mútuacat ha signat un acord d'intercanvi amb l'Ateneu les 
Bases de Manresa per a garantir una correcta estada del Patge Reial Eliseu, a la ciutat de 
Manresa. L’esdeveniment tindrà lloc dissabte, dia 17 de desembre, a  les instal·lacions de 
l'Ateneu les Bases. 
L’objectiu d’aquest acord és garantir la seguretat de les cartes reials i alhora també facilitar el 
repartiment de caramels. 
Mútuacat cedirà l’urna on es dipositaran totes les cartes i també donarà caramels a tots els nens 
i nenes que portin la correspondència a Ses Majestats Els Reis d’Orient. L’Ateneu les Bases 
facilitarà una part de les seves instal·lacions al Patge dissabte, dia 17, de 10 del matí a 13 h, i 
estarà obert a tothom. A l'exterior de les instal·lacions de les Bases també hi haurà un inflable 
gegant per tal que els nens i nenes puguin jugar. 
 
Mútuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 oferim 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. 
Els beneficis es reberteixen en la societat, convertint-nos en una mutualitat fidel als valors de l’autosuficiència, l’autogestió i sense ànim de lucre. Som així 
perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i seguim 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  ext.: 123 

comunicacio@mutuacat.cat 


