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MUTUACAT I PIMEC OFEREIXEN TESTS D’ANTÍGENS
GRATUÏTS A PIMES I AUTÒNOMS

Les entitats tornen a col·laborar per assegurar la continuïtat de 
l'activitat empresarial amb les màximes garanties per a la salut

Els tests es faran al centre Itco Solucions del Grup Mutuacat

Antoni Cañete i Sergi Macià

MANRESA, 28 de juny de 2021. Mutuacat i Pimec Catalunya Central han signat un conveni de
col·laboració per realitzar tests ràpids d’antígens gratuïts per a les pimes i els autònoms del
territori. Han firmat el conveni de col·laboració el president de Pimec, Antoni Cañete, i el director
general del Grup Mutuacat, Sergi Macià. De fet, totes dues entitats ja havien col·laborat anteriorment
en el marc de la campanya “Pimec, covid free”, per la qual van acostar les proves diagnòstiques de la
Covid-19 a diversos polígons industrials.

En aquesta ocasió, en què ens trobem afortunadament en un nou estadi de la pandèmia, s’ha optat per
realitzar les proves a Itco Solucions, el centre mèdic que el grup Mutuacat té a la zona comercial de
Manresa i les duran a terme equips sanitaris, formats per professionals qualificats i certificats.

El president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, ha destacat que “la realització de cribratges 
massius en el món empresarial és la millor acció per garantir la continuïtat de l’activitat econòmica 
mentre segueixi el procés de vacunació de la població”.

http://www.salutsolucions.cat/
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En aquest sentit, Sergi Macià, director general de Mutuacat ha remarcat que mentre no tinguem 
immunitat de ramat cal continuar col·laborant amb el sector públic en la lluita contra la Covid. Nosaltres 
portem més de cinquanta anys avançant-nos, col·laborant i descongestionant el sistema públic de salut 
per adaptar-nos a les necessitats dels nostres mutualistes. Estem convençuts que la realització de tests 
d'antígens aporta un benefici social inqüestionable”.

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.




