DOSSIER DE PREMSA
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HISTÒRIA I EVOLUCIÓ
Mútuacat és una mútua de salut sense ànim de lucre que té com a missió contribuir a
la salut i al benestar de les persones. Reverteix tots els seus beneficis en la millora dels
serveis als mutualistes i en projectes solidaris a Catalunya.
Mútuacat pertany al Grup Mútua Manresana, entitat nascuda l’any 1969 sota la denominació
de Mútua Manresana. Fundada per un conjunt de persones amb valors associatius amplis
i esperit solidari, compleix amb els principis fundacionals del mutualisme.
Durant gairebé mig segle, l’entitat ha evolucionat per millorar i ampliar els serveis als
mutualistes i a la societat en general. Ha estès constantment l’oferta de cobertura mèdica
i el seu àmbit d’actuació.

DE MÚTUA MANRESANA A MÚTUACAT
Fruit de l’evolució natural de tota entitat i de la necessitat d’adaptació als nous temps i a
la societat, el 2015 la imatge pública i el nom comercial de Mútua Manresana, va canviar
pel de Mútuacat. Amb aquesta nova denominació, es reforça el convenciment d’una
necessitat d’expansió territorial arreu de Catalunya.
El Grup Mútua Manresana-Mútuacat està orgullós dels seus orígens a la capital del
Bages. Nascut a Manresa, actualment hi conserva la seu central de Mútuacat i el gruix de
la gestió de l’equip directiu. Amb el canvi cap a la denominació de Mútuacat es reafirma
el compromís amb el país, des de la Catalunya Central. De Manresa, establim llaços a tot
Catalunya, juntament amb les seus de Girona, Vic i Barcelona.

CRONOLOGIA DEL GRUP
1969 Fundació de Mútua Manresana com a escissió de la Mutua Manresana de
Seguros Sociales
1980 Nou centre mèdic a Manresa i a Vic
1990 Noves oficines a Manresa
1992 Noves oficines a Lleida i Vic
1993 Renovació de la seu central de Manresa
1996 Oficines a Barcelona
1997 Oficines a Vic
1999 Oficines a Girona
1999 Creació de l’Institut Mèdic per la Imatge (IMI)
2006 Construcció de la Residència Geriàtrica RELAT
2008 Nou edifici de les Oficines Centrals de Manresa
2009 Creació del centre Salut Solucions
2013 Annexió amb PRESABA, Prevenció i Salut del Bages
2015 Creació de la corredoria ARA Mútua
2015 Nova marca comercial MÚTUACAT
2016 Creixement arreu del territori
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SERVEIS
Mútuacat és una mútua de previsió social, sense ànim de lucre, que disposa d’un ampli
ventall de cobertures de salut per a particulars i famílies, autònoms i empreses.
Ofereix solucions que inclouen des d’assegurances mèdiques versàtils per a diferents
col·lectius, subsidis diaris per a incapacitat temporal, indemnitzacions en cas de defunció
o invalidesa per accident, fins a intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions, prestacions
de vida, enterrament o orfandat.
L’entitat disposa també de cobertura a tot l’Estat. Actualment, assegura més de 20.000
persones i disposa d’una xarxa assistencial de 9.600 centres mèdics concertats, amb
22.000 facultatius al servei dels mutualistes. A Mútuacat es vetlla pels mutualistes, però
també per la qualitat de feina dels seus metges.
Al llarg de l’any 2014, els serveis que més van requerir els assegurats van ser: visites
en consultori, urgències mèdiques, proves diagnòstiques, anàlisis clíniques, sessions de
rehabilitació, parts i cesàries i intervencions quirúrgiques.

MÚTUACAT I PRESABA
L’any 2013, el grup Mútuacat va comptar amb l’annexió de PRESABA, Prevenció i Salut
del Bages, una empresa de referència a Europa en prevenció de riscos laborals.
Amb aquesta unió, Mútuacat s’ha convertit en la primera mutualitat de salut que ofereix
un serveix integral de salut tant per a persones com per a empreses.

MÚTUACAT I L’ESPORT
Mútuacat creu fermament amb la prevenció per evitar problemes de salut. Per això, hi ha
una aposta clara per fomentar una vida saludable, amb bon hàbits alimentaris i la pràctica
regulada i controlada de l’esport.
Des de 2015, Mútuacat és la mútua de referència de l’esport català. Són molts els acords
tancats per cobrir els federats del país a través de l’UFEC, la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya. A més a més, Mútuacat és la patrocinadora de molts actes
esportius i saludables arreu del país.

MÚTUACAT I SALUT SOLUCIONS
Mútuacat compta amb el centre mèdic Salut Solucions, al servei dels mutualistes.
Actualment, disposa d’un equip humà amb alta formació i una maquinària tècnica d’última
tecnologia especialitzada en medicina esportiva. D’aquesta manera, Salut Solucions
realitza controls i proves d’esforç des dels aficionats a l’esport, fins als esportistes
professionals d’elit.

MÚTUACAT I ARA MÚTUA
Mútuacat ha ampliat els seus serveis amb la creació d’una corredoria d’assegurances.
Mútuacat pot oferir als seus mutualistes, o a qualsevol persona interessada, un servei
integral de protecció i assegurança.
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VALORS
Mútuacat té uns principis de ser i d’actuar compromesos amb els seus mutualistes, amb els treballadors i
amb la societat en general. Punt de trobada de moltes sensibilitats, Mútuacat té com a prioritat màxima la
qualitat i l’acompanyament dels seus assegurats. Es tracta d’una entitat compromesa amb les persones,
solidària en les accions, i defensora de la bona feina de proximitat.
Mútuacat creu que l’accés a una salut de qualitat és un dret de totes les persones,
sense diferències ni condicions. L’entitat garanteix la igualtat de condicions de
tots els mutualistes, sense establir diferències individuals o de l’estat de salut, i
transparència total sobre el preu dels serveis. Aquests compromisos es mantenen
durant tota la vida del nostre mutualista, amb la garantia de no cancel·lar les pòlisses,
i sense aplicar increments imprevistos dels preus. Aquesta és una gran diferència
envers les societats mercantils d’assegurances.
En aquest compromís amb les persones, a partir dels 60 anys, tots els associats paguen la mateixa quota,
sense preferències ni distincions de la despesa mèdica. Aquest fet és destacable perquè al llarg de la
vida d’una persona, el 80% de la despesa sanitària es genera durant els últims cinc anys. Les mútues de
previsió social tenim actualment el doble de persones afiliades de més de 65 anys que les asseguradores
mercantils. Mútuacat està compromesa amb les persones d’edat avançada i els assegura una bona qualitat
assistencial.
Mútuacat és propietat de tots els mutualistes, sense pertànyer a cap accionista
majoritari o empresa. Per aquest motiu pot garantir una participació igualitària,
autosuficient i autogestionada. Com a entitat sense ànim de lucre, Mútuacat
reverteix tots els beneficis en la millora dels serveis als mutualistes. Durant
els últims temps, ha fet créixer les cobertures mèdiques, el personal d’atenció al
mutualista i una àmplia gamma de projectes per millorar la salut i el benestar de les
persones.
Mútuacat participa també en accions solidàries arreu del territori. Una de les aportacions històriques de
l’entitat és la gestió i l’organització de la Plataforma Manresa Mobilitza’t per la Marató de TV3. Un grup
associatiu que suma esforços de col·lectius, organitzacions, associacions, particulars i empreses, per a
La Marató de TV3. L’objectiu de la plataforma és sensibilitzar i recaptar diners per a la causa de cada
any. Mútuacat amb la gestió de la Plataforma Manresa Mobilitza’t per la Marató de TV3 en dotze anys ha
recaptat més de 317.000 euros, destinats íntegrament a la Fundació de La Marató de TV3.
Mútuacat creu en el bon fer de les persones i de les empreses del territori. Treballa
amb convicció i amb compromís ferm amb el projecte comú del nostre país.
Al llarg de la història, el Grup Mútua Manresana - Mútuacat ha desenvolupat
un profund arrelament al territori, i s’han construït vincles de col·laboració amb
empreses, entitats i persones d’arreu de Catalunya.
Actualment, Mútuacat cobreix les necessitats de moltes associacions com la Mutualitat l’Elèctrica de
Previsió Social de Figueres, el Gremi de Perruquers del Bages, la Germandat Protectora d’Artesans de
Tàrrega o l’Agrupació de Mutualistes de Castellbell, entre moltes d’altres.

SEGELL BEN FET
Per reforçar i fer més evident el compromís amb una manera de fer bé la feina, Mútuacat porta
el segell de Ben Fet. Amb aquest distintiu l’entitat s’ha unit a una comunitat compromesa,
i que permet oferir al mutualista un indicador de qualitat de referència. D’aquesta manera,
comparteix valors de treball i de manera de fer i ser amb altres empreses del país. És una
garantia de qualitat i excel·lència que aporta una qualificació extra a la feina i una tranquil·litat
de bona gestió i servei per a totes les persones que vulguin formar part de Mútuacat.
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DIRECCIÓ
Ricard Macià i Calmet, director general de Mútuacat, va néixer a Manresa l’any 1969.
Format a ESADE amb el PDE, Programa de Desenvolupament Executiu, i el Màster en
assegurances generals a INESE, ha desenvolupat la seva trajectòria professional sempre
vinculada al món de la salut i el mutualisme.
Després d’ocupar diverses posicions a l’equip del Grup Mútua Manresana, l’any 1997
n’assumeix la Direcció General. Actualment, forma part de la Junta Directiva de l’entitat i
és apoderat de l’Institut Mèdic per la Imatge (IMI).
Juntament amb la seva feina al capdavant de l’equip del Grup Mútuacat, és també
vicepresident primer de la Junta Rectora de la Federació de Mutualitats de Catalunya, i
representant al Consell d’Administració del Centre de Diagnosi per la Imatge del Vallès
(CEDIV).
D’altra banda, amb una clara vinculació amb la ciutat de Manresa, Ricard Macià és patró
de la Fundació Althaia des de la seva creació.

AL TEU COSTAT
Mútuacat aposta per la proximitat com a valor diferencial i ofereix diversos canals de
comunicació:
Presencialment amb seus a Manresa, Girona, Vic i Barcelona.
Atenció telefònica personalitzada les 24h del dia al 902 490 480.
I a través d’Internet, Mútuacat té la seva pàgina web www.mutuacat.cat.
Per correu electrònic podeu contactar amb nosaltres a mutua@mutacat.cat, i per temes
de comunicació a comunicacio@mutuacat.cat.
A les xarxes socials som al Facebook com a Mútuacat, i al Twitter i a l’Instagram com a
@mutuacat. Les etiquetes més utilitzades per Mútuacat són #femsalut i #fempaís.
Presaba compta alhora amb la pàgina web Presaba.cat, el Facebook de Presaba i el
Twitter amb la denominació de @presabaSL.
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Oficines Centrals
Mossèn Serapi Farré, 39-41
tel. 938 773 333
fax. 938 773 557
08240 MANRESA

Delegació Vic
Candi Bayés, 39
tel. 938 895 388
fax. 938 895 350
08500 VIC

Delegació Barcelona
Consell de Cent, 224-228 entl. 1a
tel. 934 548 903
fax. 934 515 128
08011 BARCELONA

Delegació Girona
Ciutadans, 11
tel. 972 227 775
fax. 972 218 387
17004 GIRONA
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