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MÚTUACAT OBTÉ 
EL SEGELL ETHSI 

MÚTUACAT OBTÉ EL SEGELL DE QUALITAT EUROPEU ETHSI 
 
• Mútuacat rep el segell d’assegurança ètica i solidària ETHSI Ethical and Solidarity 

Based Insurance  
• Aquest segell certifica la gestió responsable de la mutualitat de previsió social. 
 

 
Leo Martínez, director de màrqueting i comercial, amb Sergi, representant del segell EthSi. 

 
Manresa, 28 de juliol de 2016. Mútuacat ha rebut el segell de qualitat ETHSI. Aquest distintiu 
s’atorga  a entitats que demostren una garantia de qualitat responsable de la seva gestió. 
El segell EthSI té en compte aspectes relacionats amb el comportament ètic de l’organització, la 
responsabilitat social, la inversió socialment responsable o altres aspectes com la transparència 
o la vinculació a l’economia social.  
Aquesta qualificació és atorgada per un comitè avaluador independent i està gestionada per Arç 
Cooperativa, el primer mediador d’assegurances d’Europa registrat per a la gestió de 
l’assegurança ètica i solidària amb el nivell màxim de registre, l’RG2 
D’aquesta manera, Mútuacat certifica l’adopció de bons criteris i facilita als mutualistes una eina 
per escollir amb més garanties de qualitat l’entitat de previsió social. 
 
Som una mutualitat catalana fundada al 1932 i enfocada a la salut dels nostres mutualistes. Hem creat un centre mèdic i tenim un equip de professionals 
enfocat a la prevenció de riscos laborals, esdevenint així, la primera mutualitat de previsió social que treballa en la medicina preventiva de les persones i 
de les empreses.  
Creixem de manera constant, sota els administradors de la mutualitat, que són els mateixos mutualistes. Mútua Manresana no és propietat de cap persona o 
empresa, és propietat dels mutualistes.  
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.  
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