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La Transéquia 2022 recupera el format d'abans de la pandèmia

Laia Muns, directora de la Fundació Aigües Manresa - Junta de la Séquia i Leo Martínez,
adjunt a la Direcció General de Mutuacat, en l’acte de presentació de la Transéquia 2022

MANRESA, 7 de març de 2022. Ahir es va celebrar la 38a edició de la Transéquia, organitzada pel
Parc de la Sèquia. Afortunadament, enguany va poder tornar a la modalitat presencial i en una sola
jornada, tot i mantenint  mesures de seguretat per la covid.

La caminada transcorre paral·lela a la Séquia, l’obra d’enginyeria medieval més important de
Catalunya. Es pot inicial des de Balsareny, Sallent o Sant Pedor per arribar al Parc de l’Agulla de

https://www.parcdelasequia.cat/
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Manresa. Caminant o corrent, fer la Transéquia permet endinsar-se en la història i en la llegenda,
connectar amb el territori i gaudir dels camins fressats per generacions i generacions que ens han
precedit.

Mutuacat, com en anys anteriors, va col·laborar-hi i va assegurar els seus participants. A
més, en aquesta ocasió regalava serveis dentals durant un anys a tots aqueslls que ho
demanessin.

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.


