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PIMEC Covid free 

PIMEC posa en marxa una campanya gratuïta amb 85.000 tests 

ràpids d’antígens per garantir la salut i la prevenció als llocs de 

treball a la tornada de Setmana Santa 

Amb la col·laboració del departament de Salut, la patronal inicia un rastreig proactiu de 

casos positius de Covid-19 a les pimes per aturar l’expansió del virus i donar continuïtat 

a la reactivació de l’activitat empresarial en benefici de la recuperació econòmica. 

Barcelona, 10 d’abril de 2021. Amb l’objectiu de continuar garantint la salut de les 

persones i de donar passes en la prevenció als llocs de treball a la tornada de Setmana 

Santa i davant l’inici de la quarta onada, PIMEC ha posat en marxa una nova campanya 

PIMEC Covid free a les pimes a través de la realització massiva de 85.000 tests 

ràpids d’antígens gratuïts als centres de treball i polígons industrials i zones de 

concentració laboral arreu del territori català. 

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha explicat que aquest cribratge “forma part de 

la voluntat inequívoca dels empresaris del nostre país per demostrar que és possible 

el manteniment de l’activitat econòmica amb la màxima seguretat per a la salut de 

les persones”. Així mateix, ha recordat campanyes anteriors de PIMEC en aquest 

sentit, com per exemple la donació de termòmetres i mascaretes a pimes i autònoms i, 

d’altra banda, ha explicat que PIMEC està posant a disposició de microempreses i 

autònoms totes les seves seus i delegacions per fer les proves. “Com venim dient 

des de PIMEC, els tests -com s'ha demostrat- són la solució mentre no arriba la 

vacunació total, ja que aquesta hauria de ser la solució”, ha afegit el president de 

l’entitat. 

Amb la col·laboració del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la patronal 

ha iniciat un rastreig de cerca proactiva de casos positius de Covid-19 per aturar 

l’expansió del virus i, així, donar continuïtat a reactivació de l’activitat empresarial en 

benefici de la recuperació econòmica. Entre d’altres qüestions, el servei inclou la 

realització dels tests, el personal sanitari per dur a terme el rastreig, la gestió i la 

destrucció del rebuig de les proves, l’anàlisi dels resultats i l’assessorament científic.  
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