NOTA DE PREMSA
REVISIONS MÈDIQUES A
LA FCECS

REVISIONS MÈDIQUES A LA FCECS
Mutuacat col·labora un any més a les revisions esportives de la FCECS

MANRESA, 20 de setembre de 2022. Com cada principi de temporada, Mutuacat ha col·laborat amb la
Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS) en la realització dels reconeixements mèdics als
esportistes cecs.
La majoria de revisions s’han fet aquest 16 de setembre a la Seu de l’ONCE a Barcelona, on s’han
desplaçat els professionals dels centres HCG. També s’ha ofert als esportistes la possibilitat de
realitzar-los de manera descentralitzada Girona, Lleida i Tarragona. Les revisions inclouen una anamnesi
personal,

una

exploració

cardiològica,

una

exploració

física

i

de

l’aparell

locomotor,

un

electrocardiograma i una antropometria bàsica.
Aquesta col·laboració entre Mutuacat i la FECS té com a objectiu millorar la integració de les persones
cegues i normalitzar la seva presència en l’àmbit esportiu. De fet, tant la solidaritat com l’activitat
esportiva es troben en l’ADN de les dues entitats. Mutuacat és l’asseguradora líder de l’esport català i es
regeix pels principis del mutualisme, solidari per definició i la FCECS és una entitat catalana privada
d’utilitat pública, d’interès cívic i social i sense ànim de lucre. Aquesta federació està constituïda per
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clubs, socis, guies, entrenadors i tècnics de cadascuna de les disciplines que la integren. Des de la seva
creació el seu fi ha estat lluitar sempre per la promoció i tractament igualitari dels seus esportistes per
part de totes les entitats públiques o privades amb les quals s’ha relacionat.

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.

