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La Mútua forma part de les empreses que sumen al Consell per la  República

Regala una assegurança mèdica als qui han demanat la ID Republicana

MANRESA, 20 de juliol de 2021. Mutuacat, fidel als seus valors, compromís, solidaritat i
sobretot catalanisme, s’ha convertit en empresa que suma en el Consell per la
República.

Per això, ha adequat els seus sistemes informàtics per introduir-hi la ID Republicana de
totes les persones assegurades que ho desitgin. També ha adaptat les sol·licituds i la resta
de documentació per recollir aquesta dada. D’aquesta manera, qualsevol persona que
l’hagi notificat podrà ser trobada pels cercadors a partir de la IDR en comptes del núm. de
DNI o el NIE.

A més, a d’incorporar la ID republicana en el seu sistema informàtic, Mutuacat vol fer un
obsequi a totes les persones inscrites al Consell que hagin sol·licitat la IDR. Per això, ha
decidit regalar una assegurança mèdica i dental baremada durant un any a qui es
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registri amb la ID republicana a https://www.mutuacat.cat/consellperlarepublica. El regal
dona accés a totes les especialitats mèdiques, atenció primària, proves diagnòstiques,
clíniques de referència, etc. amb els millors professionals i centres mèdics i dentals del
país.

En resum, volem sumar per Catalunya i aquesta és una manera més de posar en
pràctica el nostre lema: Fem Salut, Fem País.

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.
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