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Èxit de la primera acció PIMEC Covid free 

PIMEC i Mutuacat realitzen tests ràpids d’antígens a 

treballadors i treballadores de 32 empreses del 

Vallès Occidental  

Un 0,613% de les persones que s’han fet el test han resultat positives en Covid-

19 i ara seguiran els protocols sanitaris establerts 

Sant Quirze del Vallès, 5 de novembre de 2020. PIMEC i Mutuacat, amb la 

col·laboració de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de 

Sant Quirze del Vallès, han realitzat avui al Polígon Can Feu – Barcelona Moda 

Centre un total de 163 test ràpids d’antígens per detectar possibles casos de Covid-

19 en els treballadors i treballadores de 32 d’empreses de la comarca. Un 0,613% 

de les persones que s’han fet el test han resultat positives en Covid-19 i ara seguiran 

els protocols sanitaris establerts. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa impulsada des de l’àmbit privat és complementar les 

diferents accions que s’estan portant des de l’Administració per combatre la Covid-

19. Així ho ha explicat el president de PIMEC, Josep González, qui ha insistit en el 

fet que “cal buscar fórmules que permetin fer compatible l’activitat econòmica 

i empresarial amb les màximes garanties de prevenció i seguretat en els llocs 

de treball”.  

Per la seva banda, Sergi Macià, director general de Mutuacat, ha manifestat que “és 

des d’aquesta col·laboració publico privada que podem revertir la situació al 

més aviat possible i minimitzar l’impacte d’aquesta crisi sanitària i econòmica. 

Com més testos fem, més entorns segurs creem”.  

El doctor Oriol Mitjà, que ha supervisat aquest pla d’actuació des d’un punt de vista 

sanitari, també ha estat present en aquesta primera acció i ha explicat que “els tests 

ràpids d’antígens són una mesura addicional a la resta de mesures restrictives 

i de prevenció per evitar els rebrots”. En aquest sentit, ha recomanat generalitzar 

l’ús d’aquest tipus de test “en entorns d’alta concentració de persones com la 

feina, però també l’oci, la cultura i la restauració”.  

PIMEC continua treballant per garantir al màxim la continuïtat de l’economia i fer 

encara més segura l’activitat a les empreses. Cal recordar que els contagis no 

s’estan produint majoritàriament en l’àmbit laboral, ja que les empreses i els 

treballadors i treballadores han pres les mesures necessàries per prevenir el virus: 

treball a distància, flexibilitat horària, reunions telemàtiques, equips de protecció 

individual... Ara se suma aquesta nova iniciativa per fer de les empreses industrials 

espais lliures de virus.  

L’acció d’avui també ha comptat amb la presència d’Antoni Cañete, secretari general 

de PIMEC, Josep Maria Catalán, president de PIMEC Vallès Occidental, Leo 

Torrecilla, president de l’Associació de Polígons Industrials, Antoni Torres, president 

de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, entre altres 

personalitats.  
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La de Sant Quirze del Vallès ha estat la primera parada però les unitats mòbils 

medicalitzades recorreran diferents polígons industrials de Catalunya per continuar 

fent tests ràpids d’antígens. Les següents accions estan previstes a Les Franqueses 

del Vallès (Vallès Oriental), Sant Fruitós de Bages (Bages) i Sant Feliu de Llobregat 

(Baix Llobregat), Fornells de la Selva (Gironès) i Reus (Baix Camp).  

Descarrega les fotos al Flikr de PIMEC 
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