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• Amb aquesta renovació totes dues entitats reforcen la unió iniciada l’any passat. 

• L’objectiu és garantir una cobertura sanitària a tots els federats de la Federació 
Catalana d’Esports per a Cecs. 

 
Leo Martínez, Manel Eximeno i Pili Navarro, al moment de la firma de l’acord // MÚTUACAT 

 
Mútuacat recentment ha firmat la renovació de l’acord de col·laboració amb la Federació 
Catalana de Cecs, a través d’Unifedesport, la corredoria d’assegurances que té com a socis la 
UFEC i les Federacions Esportives Catalanes. 
L’objectiu d’aquest acord és estrènyer llaços i garantir la plena cobertura mèdica per a tots els 
federats cecs. 
L’acord de col·laboració, subscrit entre totes tres parts, Mútuacat, Unifedesport i la Federació 
Catalana de Cecs, garanteix la plena cobertura sanitària amb màxim rigor i proximitat. Pili 
Navarro, directora general d’Unifedesport, destacava “estem satisfets de renovar per segon any 
la cobertura d’assistència sanitària amb una entitat asseguradora catalana, que té una alta 
voluntat de construir acords a llarg termini”. Per la seva banda, Manel Eximeno, president de la 
Federació Catalana de Cecs, va ressaltar l’accessibilitat presencial de Mútuacat i el fet de poder 
conversar amb proximitat. Finalment, Leo Martínez, responsable de màrqueting de Mútuacat, 
afirmava que “a Mútuacat estem molt orgullosos de l’alt grau de satisfacció i bon tracte rebut 
que notem, i tenim, amb els federats de la Federació Catalana de Cecs”. 
Amb aquesta firma, Mútuacat i la Federació Catalana de Cecs es comprometen a treballar 
plegades en altres accions per fomentar el coneixement i la inclusió dels federats cecs i de tots 
els esports de la Federació Catalana de Cecs. 
 
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.  
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