
                                          Convocatòria de premsa 

PIMEC Covid free a Sant Fruitós del Bages 

PIMEC i Mutuacat porten els tests ràpids 
d’antígens al polígon industrial Riu d'Or- 

Casanovas de Sant Fruitós del Bages  

Aquesta tercera acció, la qual comptarà amb la participació del conseller Ramon 
Tremosa, servirà per presentar una nova iniciativa de la patronal per facilitar encara més 
la utilització de tests a les empreses. 

El pròxim dijous, 19 de novembre, entre les 11 h i les 15 h, PIMEC i Mutuacat faran 
la tercera acció PIMEC Covid free al polígon Riu d’Or Casanovas de Sant Fruitós 
del Bages. La patronal continua treballant per fer compatible la continuïtat de l’activitat 
econòmica amb la seguretat i la prevenció a les empreses i, després de l’èxit del projecte 
a Sant Quirze i Les Franqueses del Vallès, les unitat mòbils arribaran a la Catalunya 
Central i comptaran amb equips sanitaris formats per professionals qualificats i 
certificats, els quals realitzaran tests ràpids d’antígens als treballadors i treballadores 
de les empreses del polígon industrial que ho sol·licitin. 

A les 11.30 hores hi haurà una atenció a peu dret als mitjans de comunicació per 
part del conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el president de PIMEC 
Catalunya Central, Esteve Pintó, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, i el 
director general de Mutuacat, Sergi Macià. 

Aquesta tercera acció, la qual servirà per presentar una nova iniciativa de la patronal 
per facilitar encara més la utilització de tests a les empreses, comptarà amb la 
presència del l’alcaldessa de Sant Fruitós del Bages, Àdria Mazcuñán, el primer tinent 
d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Felip Echarri, la presidenta del Consell 
Comarcal del Bages, Estefania Torrente, la directora general del departament 
d’Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, el director executiu 
de PIMEC, David Giménez, el president de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels 
Polígons Industrials de Sant Fruitós de Bages, Ferran Boixadós, i de l’adjunt a la 
direcció general de Mutuacat, Leo Martínez. 

Per a una millor organització i per tal de complir amb totes les mesures de seguretat, us 
agrairem que els periodistes ens indiqueu a quina hora voldreu accedir-hi al recinte, 
enviant un correu electrònic a premsa@pimec.org 

• DIA: Dijous, 19 de novembre de 2020. 
• HORA: De les 11 hores a les 15 hores (Atenció a mitjans: 11.30 hores). 
• LLOC: Polígon Riu d’Or Casanovas (C/ Moixeró, 52, 08272 Sant Fruitós de 

Bages). 
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