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MUTUACAT RENOVA EL SUPORT AL PROJECTE
EDUCATIU, SOCIAL I ESPORTIU DE LA FUNDACIÓ UE VIC

Dues entitats sense ànim de lucre que comparteixen valors

Gemma Soley, delegada de Mutuacat a Osona, Leo Martínez, adjunt a la Direcció General
de Mutuacat i Ignasi Puig, president de la Fundació UE Vic

MANRESA, 21 de juny de 2022. Per segon any consecutiu, Mutuacat i la Fundació Unió
Esportiva Vic han formalitzat un acord de col·laboració. Es tracta de dues entitats sense
ànim de lucre que comparteixen valors com la catalanitat i estan estretament vinculades a
l’activitat esportiva. Arran de l’acord, les famílies dels esportistes de l’entitat vigatana
podran acollir-se a diferents propostes relacionades amb les assegurances de salut a un
preu preferencial.

Leo Martínez, adjunt a la direcció general de Mutuacat, i Gemma Soley, delegada de la
Mútua a Osona, han confirmat l’aposta per seguir col·laborant amb la Fundació UE Vic amb
la seva visita a l’Estadi Hipòlit Planàs, on han estat rebuts pel president de l’entitat, Ignasi
Puig.

https://fundaciouevic.cat/
https://fundaciouevic.cat/
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L’asseguradora catalana garantirà l’assistència sanitària als 150 futbolistes que aquest estiu
participaran al Campus Total Football que organitza la Fundació Unió Esportiva Vic.

Mutuacat és una mútua de salut especialitzada en assegurances esportives i de lleure, que
reverteix els beneficis en la millora dels serveis per als mutualistes.

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.


