
  
NOTÍCIA 
 
MÚTUACAT S’UNEIX 
A LA COOPERATIVA 
MÉSOPCIONS 

 
MÚTUACAT S’UNEIX A LA COOPERATIVA MÉSOPCIONS 

  

• Durant el 2018, els mutualistes de Mútuacat gaudiran gratuïtament dels serveis que 
ofereix la cooperativa mésOPCIONS 

• MésOPCIONS és una cooperativa integral de consum i serveis, que pretén canviar 
els hàbits de compra i estalvi 

  
Ricard Macià i Calmet, director de Mútuacat, i Jordi Rojas, responsable de Coordinació i Relacions 
Corporatives de mésOpcions. 

 
 
Manresa, 13 de desembre de 2017. Mútuacat i mésOPCIONS uneixen forces per apostar per 
un consum responsable, basat en la sostenibilitat personal, social i ecològica. 
 
Amb aquesta unió, tots els nous mutualistes de Mútuacat, i els que ja ho són, gaudiran 
gratuïtament dels serveis que ofereix la cooperativa mésOPCIONS. A més a més, gaudiran 
d’avantatges en altres entitats adherides al projecte i que tenen valors similars com: Abacus, 
SomEnergia, SomConnexió, Fiare – banca ètica... 
 
Mútuacat per la seva banda disposa del segell Etshi, distintiu que certifica que els seus 
productes asseguradors i la gestió de l’entitat fomenten una pràctica ètica. D’aquesta manera, 
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es facilita als usuaris una eina per escollir el producte que s’ajusti més als seus valors en funció 
d’uns paràmetres molt ben delimitats. 
 
L’objectiu principal de l’acord entre Mútuacat i mésOPCIONS és facilitar l’accés de les persones 
a l’economia social i solidària. 
 
 
 
 
 
Mútuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 oferim 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. 
Els beneficis es reberteixen en la societat, convertint-nos en una mutualitat fidel als valors de l’autosuficiència, l’autogestió i sense ànim de lucre. Som així 
perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i seguim 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.  
 

  
 Per a més informació: 

Departament de comunicació 
93 877 33 33  ext.: 123 

comunicacio@mutuacat.cat 


