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1a acció PIMEC Covid free a Sant Quirze del Vallès:  
Salut i prevenció als llocs de treball 

PIMEC i Mutuacat porten els tests ràpids 
d’antígens als polígons industrials de Catalunya 

Dijous, 5 de novembre, de 12 h a 16 h, al Polígon Can Feu de Sant Quirze  

El pròxim dijous, 5 de novembre, entre les 12 h i les 16 h, PIMEC i Mutuacat 
faran la primera acció PIMEC Covid free al polígon Can Feu – Barcelona Moda 
Centre de Sant Quirze del Vallès. A través d’unitat mòbils, que comptaran amb 
equips sanitaris formats per professionals qualificats i certificats, es realitzaran 
tests ràpids d’antígens als treballadors i treballadores de les empreses del 
polígon industrial que ho sol·licitin.  

Aquesta primera acció, que es planteja com una prova pilot, comptarà amb la 
presència del president de PIMEC, Josep González, el director general de 
Mutuacat, Sergi Macià, el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep 
Maria Catalán, i el doctor Oriol Mitjà, qui ha supervisat aquest pla d’actuació 
des d’un punt de vista sanitari. A les 12.50 hores es farà un recorregut per les 
unitats mòbils i a les 13 h hi haurà una atenció a peu dret als mitjans de 
comunicació.  

Els mitjans de comunicació podran accedir al recinte per prendre imatges de les 
unitats mòbils i de la realització de tests a qualsevol hora entre les 13 h i les 16 
h. Per a una millor organització i per tal de complir amb totes les mesures de 
seguretat, us agrairem que ens indiqueu a quina hora voldreu accedir-hi.  

PIMEC continua treballant per fer compatible la continuïtat de l’activitat 
econòmica i empresarial amb la seguretat i la prevenció als llocs de treball. La 
de Sant Quirze és la primera parada però les unitats mòbils recorreran diferents 
polígons industrials de Catalunya. Les següents accions estan previstes a Les 
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), Sant Fruitós de Bages (Bages) i Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).  

 

• DIA: Dijous, 5 de novembre de 2020 

• HORA: De 12 hores a 16 hores (Atenció a mitjans: 13 hores) 

• LLOC: Polígon Can Feu – Barcelona Moda Centre. Ronda Maiols, 1. 

Sant Quirze del Vallès, Barcelona.  
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