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Carles Pons, director de Reanima, Eulàlia Sardà, responsable de l'Oficina de la Delegada,
Sergi Macià, director general del  Grup Mutuacat i de la mutualitat, Mercè Piñot, presidenta

de Mutuacat, Rosa Vestit, delegada del Govern a la Catalunya Central, Esteve Pintó,
president PIMEC Catalunya Central i Àngel Vilarasau, director de Som Prevenció.

MANRESA, 27 de juliol de 2022. Hem rebut la visita de la delegada del Govern a la
Catalunya Central, Rosa Vestit, acompanyada de representants de Pimec, Esteve Pintó i
Montse Ficapal.

https://delegacionscatalunya.gencat.cat/ca/delegacions/catalunya-central
https://delegacionscatalunya.gencat.cat/ca/delegacions/catalunya-central
https://www.pimec.org/ca/institucio/nosaltres/territoris/catalunya-central
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Han rebut l’equip de la delegada, Mercè Piñot, presidenta de Mutuacat, Sergi Macià,
director general, Angel Vilarasau, director de Som Prevenció i Carles Pons, responsable
Reanima.

D’aquesta manera, la delegada ha pogut conèixer en directe els serveis que des del Grup
Mutuacat oferim a les persones i a les empreses del territori.

Ha estat una reunió interessant, en la qual hem pogut conversar amb la delegada i
amb Pimec de l’arrelament ila projecció de futur de les nostres empreses en el
territori.

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.

https://somprevencio.cat/
https://somprevencio.cat/serveis/cardioproteccio/

