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dels Metges i per als Metges

Congressos

Concurs de dibuix

Ens trobem amb els metges a diferents llocs d’Espanya

I concurs de dibuix infantil de felicitacions de Nadal

L'últim trimestre de l'any, i com és habitual, hem col·laborat amb
diferents societats mèdiques i hem assistit als congressos següents:

Aquest any, com a novetat, MUTUAL MÈDICA ha organitzat el
I CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DE FELICITACIONS DE
NADAL per a tots els fills i filles dels metges socis de MUTUAL
MÈDICA.

SEC- 2005 CONGRÉS DE LES MALALTIES CARDIOVASCULARS
Del 26 al 29 d'octubre a Barcelona
PRIMER CURS DE LA SCMAL I CONGRÉS DE LA SOCIETAT
CANÀRIA DE MEDICINA ASSISTENCIAL LABORAL
Del 28 al 30 d'octubre a Las Palmas
3r CONGRÉS SCARTD
Del 3 al 5 de novembre a Barcelona
XXV CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
Del 23 al 26 de novembre a Santiago de Compostel·la
Tots els metges participants en aquests congressos, més de 9.000,
han estat assegurats per MUTUAL MÈDICA durant els dies de celebració del congrés amb una assegurança d'accidents amb una cobertura
de 30.000 €.

Com podreu observar més endavant, el dibuix que ha resultat guanyador ha esdevingut la felicitació de Nadal 2005 de MUTUAL MÈDICA.
Aquesta felicitació s'ha enviat per correu electrònic als metges mutualistes, s'ha penjat a la pàgina web de la MUTUAL i, en definitiva,
és amb la que felicitem tots els mutualistes des d'aquest butlletí
MUTUAL INFORMA.
Ens va semblar una manera més d'apropar MUTUAL MÈDICA als
metges i al seu entorn no només professional sinó també familiar. I
creiem que entre tots ho hem aconseguit. L'èxit de participació ha estat notable, amb 28 treballs presentats. Entre tots els fills i les filles
dels mutualistes hem descobert un gran nombre de petits artistes.
El jurat, reunit el dia 21 de novembre, va atorgar els premis
següents:
PREMI CATEGORIA MINI
Maximilian, de 3 anys, fill del Dr. Antoni Puig i Domènech.
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Plans de jubilació amb
avantatges fiscals
Última oportunitat per estalviar

A final d'any MUTUAL MÈDICA comença a
comercialitzar dues assegurances d'estalvi amb
una rendibilitat financerofiscal elevada.
El Pla d'Estalvi i Jubilació, exclusiu per als
metges amb activitat per compte propi,
garanteix un tipus d'interès a venciment de
contracte (habitualment l'edat de jubilació) del
3 % anual, que s'incrementa cada any amb
una participació en l'excés de rendiment de les
inversions de MUTUAL. Les aportacions en
aquesta assegurança són deduïbles de la base
imposable amb els límits legals dels plans de
pensions.

Torneig de Golf
Mutual Mèdica
XI Edició
El proppassat dia 6 d'octubre vam celebrar, com és habitual cada any,
el Torneig de Golf de MUTUAL MÈDICA, en aquesta ocasió la XI edició.
Com a novetat, aquest any es va començar al matí i va resultar una
jornada molt agradable, malgrat la boira que va provocar un retard de
la sortida.
Els acompanyants van gaudir per primer cop des que celebrem el
torneig d'un clínic d'iniciació al golf. D'aquesta manera volem encoratjar tots els principiants a millorar els seus coneixements. Les persones que van participar van gaudir amb els consells del professor
per perfeccionar la seva tècnica i han promès repetir l'any vinent.
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PREMI CATEGORIA JÚNIOR
Marta, d'11 anys, filla del Dr. Joan Bertran i Muñoz.

El Pla de Previsió Assegurat Mutual, per a
tot el col·lectiu de mutualistes, ofereix un
interès garantit durant tota la vigència del
contracte del 2,75 % anual i la possibilitat
de traslladar l'estalvi acumulat a un altre
pla de previsió assegurat. Aquest interès
garantit augmenta anualment amb la
participació en el resultat de les inversions
de la MUTUAL. Les quotes pagades són
deduïbles de la base imposable amb els
mateixos límits que els plans de pensions.

Tots plegats van gaudir finalment del dinar i del lliurament de premis
com a cloenda de la jornada.

jubilació
Plans Integrals
d’Alta Rendibilitat

Els guanyadors es van repartir entre les classificacions següents:

GUANYADORS DE LA
XI EDICIÓ DEL
TORNEIG DE GOLF
MUTUAL MÈDICA

Sabia vostè
que…

CATEGORIA INFERIOR
1r classificat no metge
Sr. Andrés Obis Gilabert
1r classificat metge

PREMI CATEGORIA INFANTIL I GUANYADOR DEL CONCURS
DE DIBUIX MUTUAL MÈDICA 2005
Paula, de 6 anys, filla de la Dra. Marta Valls Estevé.

Dr. Miguel Cortada Rius

Servei
d’Atenció
al Client...

2n classificat metge
Dr. Manuel Torrades Ferrer
CATEGORIA SUPERIOR
1r classificat no metge
F. Javier Garcia Camps
1r classificat metge
Dr. Valentí Badia Segura
2n classificat metge
CONCURS DE DIBUIX MUTUAL MÈDICA 2005
Guanyadora, Paula de 6 anys, filla de la Dra. Marta Valls Estevé.

Dr. Xavier Costa Mestre

www.mutualmedica.com

En cas d'estar
en desacord
amb la liquidació d'un sinistre, la normativa asseguradora permet
adreçar-se al Servei d'Atenció
al Client (SAC), que actua
amb independència absoluta
de la Mutualitat per resoldre
la reclamació.

E D I T O R I A L
Des de fa uns anys sentim parlar els representants dels diferents partits polítics de la
necessitat de buscar solucions a les situacions
en què es troben les persones dependents.
Sembla que és intenció del govern aprovar
una Llei de dependència que aporti solucions a aquesta problemàtica.
Es tracta d'un problema que afecta les
societats avançades, en què l'esperança de
vida de les persones s'ha allargat molt en
els darrers anys i en què els canvis d'hàbits
familiars han fet que les persones grans,
quan comencen a patir algun grau de
minusvalidesa, al marge de la frustració
íntima que senten, provoquin una situació
de desconcert en el seu entorn.
La cobertura pública és insuficient per poder
donar satisfacció al nombre cada vegada
més important de persones dependents i,
per tant, les entitats privades i en particular
les mutualitats de previsió social que, recordem-ho, no tenim afany de lucre, són institucions molt adequades per donar resposta
a aquests col·lectius de persones grans.
La nostra mutualitat des de fa uns anys ha
creat una assegurança de dependència que
tracta de donar resposta a aquesta problemàtica mitjançant una aportació econòmica
en cas que el mutualista es trobi en aquesta
situació, però el que estem esperant del
legislador és una llei que ens permeti fer
més atractiu el nostre producte mitjançant
l'obtenció d'avantatges fiscals, ajuts als
familiars, etc.
D'altra banda, cal anar treballant en l'oferta
de serveis per a les persones dependents,
com ara residències, centres de dia, etc., i
per això hem signat contractes de col·laboració amb entitats que tenen molta experiència en aquest àmbit.
Seguim pendents de com evoluciona la
posició de l'Administració i des de la
Confederación Española de Mutualidades i
la Federació Catalana de Mutualitats estem
participant en reunions de treball amb les
diferents administracions perquè la nova llei
permeti la participació del mutualisme com
a sector clau en el desenvolupament de
l'ajut a les persones dependents.

Í N D E X
Plans de jubilació amb avantatges
fiscals
El MEL es revalora
Nou disseny de la WEB Mutual Mèdica
Beca 2005 Mutual Mèdica
Avantatges fiscals i d'estalvi amb
Mutual Mèdica i Medicorasse
Congressos
Torneig Golf
Concurs dibuix

www.mutualmedica.com

Documento 044 modif.qxp

28/11/2005

18:26

PÆgina 4

44

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE MUTUAL MÈDICA

dels Metges i per als Metges

44

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE MUTUAL MÈDICA

dels Metges i per als Metges

BECA Mutual Mèdica 2005
incrementades les seves cobertures bàsiques mensuals en:

El MEL
es revalora

Invalidesa:

309 euros

30 primers dies:

10'30 euros

El dia 22 de novembre va tenir lloc l'acte de
lliurament de la Beca MUTUAL MÈDICA 2005.
L'edició d'enguany és ja la quinzena, i ha
marcat un punt d'inflexió quant al nombre de
treballs presentats i la seva procedència.

El metge no perd poder adquisitiu
Tal com es va informar en el darrer Mutual núm. 43, del mes de setembre, les cobertures bàsiques d'Invalidesa i els 30 primers dies del
producte MEL, es revaloraran a partir de l'1 de gener de 2006 en un
3 % anual.
En conseqüència, tots els mutualistes que tinguin contractat l'esmentat producte MEL abans del 31 de desembre de 2005, veuran

MUTUAL MÈDICA continua evolucionant i adaptantse als nous temps amb l'única finalitat de millorar el
servei i els productes asseguradors per als metges.
Amb aquesta perspectiva, treballem dia a dia per
oferir les millors alternatives tant en l'àmbit assegurador com de serveis, i així ho hem fet des de fa
més de 85 anys, basant-nos en una tecnologia innovadora i una imatge moderna.
Un dels mitjans de comunicació de MUTUAL
MÈDICA amb el metge és la pàgina web que, com
tots els canals de comunicació, cal que tingui un
accés ràpid i dinàmic. Amb aquest objectiu prioritari
hem estat treballant des de l'estiu i el resultat ha
estat la introducció de canvis substancials a la
pàgina web www.mutualmedica.com.
A la pàgina inicial s'han creat menús emergents i
els continguts existents s'han agrupat de manera

Finalment, el jurat, després de constatar
que tots els treballs presentats eren de
gran qualitat i havien estat desenvolupats
per equips de recerca altament competitius, ha atorgat el premi de la beca al treball següent:
"Eficàcia de la cafeïna en la desintoxicació de pacients amb dependència de
la cocaïna", del Dr. Xavier Castells Cervelló,
de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
de Barcelona.

WWW

Nou disseny del WEB de
MUTUAL MÈDICA
www.mutualmedica.com

Des de Saragossa, passant per Barcelona,
Tarragona i Reus, fins a Madrid, s'han presentat al voltant de 50 treballs per optar a
la Beca MUTUAL MÈDICA 2005.

Aquest increment de cobertures suposa un increment en la quota
d'aquestes assegurances d'un 3 %.
L'objectiu d'aquesta revaloració és mantenir el valor real de les assegurances davant l'increment de l'IPC.
Restem a la vostra disposició al telèfon del Centre d'Informació al
Metge de MUTUAL MÈDICA 901 215 216, on el vostre assessor
us atendrà personalment.

WEB

que l'usuari tingui al seu abast una major quantitat
d'informació. S'han creat continguts nous i una
secció especial dedicada als avantatges de ser mutualista. Amb la creació d'un quadre comparatiu
dels productes asseguradors que MUTUAL MÈDICA
ofereix als metges, es dóna una visió molt àmplia
de les característiques de cada una de les assegurances per tal que l'usuari mateix (metge) pugui
trobar en temps real la cobertura més adient per a
les seves necessitats.
Ara l'usuari trobarà una navegació més intuïtiva i
visual i podrà aconseguir la informació de manera
més ràpida i fàcil.
Totes aquestes novetats han millorat la navegació,
han agilitat la cerca d'informació necessària i han
permès garantir la finalitat informativa del web.

I com a premis accèssit als treballs:
"Estudi de la relació clínica i genètica
entre un subgrup de pacients amb

anorèxia nerviosa i pacients amb trastorn obsessivocompulsiu en nens i
adolescents", de la Dra. M.ª Teresa Plana
Turró, de l'Hospital Clínic de Barcelona.
"Impacte d'una intervenció de prevenció i suport a l'alta de malalts crònics",
de la Dra. Berta Ortiga Fontgivell, de la
Divisió Hospitalària de l'Institut Català de la
Salut.
L'acte va tenir lloc a la seu del Casal del
Metge, i hi van assistir els tres guanyadors
juntament amb els directors de cada un
dels treballs presentats. Per part de
MUTUAL MÈDICA va presidir l'acte el president del jurat de la beca, el Dr. Miquel
Vilardell i Tarrés, així com el president de
MUTUAL MÈDICA, el Dr. Nolasc Acarin i
Tusell, juntament amb l'equip directiu de
l'entitat.
Durant el mes de desembre es farà un acte
de presentació del treball premiat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, d'on ha sortit el
treball guanyador.

Avantatges fiscals i d'estalvi amb
Mutual Mèdica i Medicorasse
Cada professional de la medicina té circumstàncies familiars i professionals diferents
Com cada any en aquesta època ens plantegem fer algun tipus d'ingrés en un pla d'estalvi o de jubilació per tal de poder desgravar
el màxim de cara a l'any fiscal que acabem.
Des de MUTUAL MÈDICA i Medicorasse sabem que això preocupa molts mutualistes i
que cada professional de la medicina té circumstàncies familiars i professionals diferents. Per això, posem a la vostra disposició
productes de jubilació que s'adapten tant al
metge que treballa per compte propi (Pla de
Jubilació) com al que ho fa per compte
d'altri (Pla de Previsió Assegurat Mutual) i que
us ofereixen un ampli ventall d'opcions perquè
pugueu obtenir els mateixos avantatges

fiscals i d'estalvi independentment de l'activitat que dugueu a terme.
A Medicorasse, la corredoria d'assegurances del vostre col·legi, hi trobareu un equip
de professionals per poder-vos assessorar
i deixar-vos aconsellar en aquell escenari
que més s'ajusti a les vostres necessitats.
Només cal que us poseu en contacte,
sense cap compromís, amb Medicorasse,
trucant al 902 133 667 o a través de
medicorasse@med.es i el vostre assessor
personal es posarà en contacte amb vosaltres. Si ho preferiu, us pot venir a veure a la
consulta o a casa vostra.

jubilació
Plans Integrals
d’Alta Rendibilitat

902 133 667
medicorasse@med.es

www.mutualmedica.com
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BECA Mutual Mèdica 2005
incrementades les seves cobertures bàsiques mensuals en:

El MEL
es revalora

Invalidesa:

309 euros

30 primers dies:

10'30 euros

El dia 22 de novembre va tenir lloc l'acte de
lliurament de la Beca MUTUAL MÈDICA 2005.
L'edició d'enguany és ja la quinzena, i ha
marcat un punt d'inflexió quant al nombre de
treballs presentats i la seva procedència.

El metge no perd poder adquisitiu
Tal com es va informar en el darrer Mutual núm. 43, del mes de setembre, les cobertures bàsiques d'Invalidesa i els 30 primers dies del
producte MEL, es revaloraran a partir de l'1 de gener de 2006 en un
3 % anual.
En conseqüència, tots els mutualistes que tinguin contractat l'esmentat producte MEL abans del 31 de desembre de 2005, veuran

MUTUAL MÈDICA continua evolucionant i adaptantse als nous temps amb l'única finalitat de millorar el
servei i els productes asseguradors per als metges.
Amb aquesta perspectiva, treballem dia a dia per
oferir les millors alternatives tant en l'àmbit assegurador com de serveis, i així ho hem fet des de fa
més de 85 anys, basant-nos en una tecnologia innovadora i una imatge moderna.
Un dels mitjans de comunicació de MUTUAL
MÈDICA amb el metge és la pàgina web que, com
tots els canals de comunicació, cal que tingui un
accés ràpid i dinàmic. Amb aquest objectiu prioritari
hem estat treballant des de l'estiu i el resultat ha
estat la introducció de canvis substancials a la
pàgina web www.mutualmedica.com.
A la pàgina inicial s'han creat menús emergents i
els continguts existents s'han agrupat de manera

Finalment, el jurat, després de constatar
que tots els treballs presentats eren de
gran qualitat i havien estat desenvolupats
per equips de recerca altament competitius, ha atorgat el premi de la beca al treball següent:
"Eficàcia de la cafeïna en la desintoxicació de pacients amb dependència de
la cocaïna", del Dr. Xavier Castells Cervelló,
de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
de Barcelona.

WWW

Nou disseny del WEB de
MUTUAL MÈDICA
www.mutualmedica.com

Des de Saragossa, passant per Barcelona,
Tarragona i Reus, fins a Madrid, s'han presentat al voltant de 50 treballs per optar a
la Beca MUTUAL MÈDICA 2005.

Aquest increment de cobertures suposa un increment en la quota
d'aquestes assegurances d'un 3 %.
L'objectiu d'aquesta revaloració és mantenir el valor real de les assegurances davant l'increment de l'IPC.
Restem a la vostra disposició al telèfon del Centre d'Informació al
Metge de MUTUAL MÈDICA 901 215 216, on el vostre assessor
us atendrà personalment.

WEB

que l'usuari tingui al seu abast una major quantitat
d'informació. S'han creat continguts nous i una
secció especial dedicada als avantatges de ser mutualista. Amb la creació d'un quadre comparatiu
dels productes asseguradors que MUTUAL MÈDICA
ofereix als metges, es dóna una visió molt àmplia
de les característiques de cada una de les assegurances per tal que l'usuari mateix (metge) pugui
trobar en temps real la cobertura més adient per a
les seves necessitats.
Ara l'usuari trobarà una navegació més intuïtiva i
visual i podrà aconseguir la informació de manera
més ràpida i fàcil.
Totes aquestes novetats han millorat la navegació,
han agilitat la cerca d'informació necessària i han
permès garantir la finalitat informativa del web.

I com a premis accèssit als treballs:
"Estudi de la relació clínica i genètica
entre un subgrup de pacients amb

anorèxia nerviosa i pacients amb trastorn obsessivocompulsiu en nens i
adolescents", de la Dra. M.ª Teresa Plana
Turró, de l'Hospital Clínic de Barcelona.
"Impacte d'una intervenció de prevenció i suport a l'alta de malalts crònics",
de la Dra. Berta Ortiga Fontgivell, de la
Divisió Hospitalària de l'Institut Català de la
Salut.
L'acte va tenir lloc a la seu del Casal del
Metge, i hi van assistir els tres guanyadors
juntament amb els directors de cada un
dels treballs presentats. Per part de
MUTUAL MÈDICA va presidir l'acte el president del jurat de la beca, el Dr. Miquel
Vilardell i Tarrés, així com el president de
MUTUAL MÈDICA, el Dr. Nolasc Acarin i
Tusell, juntament amb l'equip directiu de
l'entitat.
Durant el mes de desembre es farà un acte
de presentació del treball premiat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, d'on ha sortit el
treball guanyador.

Avantatges fiscals i d'estalvi amb
Mutual Mèdica i Medicorasse
Cada professional de la medicina té circumstàncies familiars i professionals diferents
Com cada any en aquesta època ens plantegem fer algun tipus d'ingrés en un pla d'estalvi o de jubilació per tal de poder desgravar
el màxim de cara a l'any fiscal que acabem.
Des de MUTUAL MÈDICA i Medicorasse sabem que això preocupa molts mutualistes i
que cada professional de la medicina té circumstàncies familiars i professionals diferents. Per això, posem a la vostra disposició
productes de jubilació que s'adapten tant al
metge que treballa per compte propi (Pla de
Jubilació) com al que ho fa per compte
d'altri (Pla de Previsió Assegurat Mutual) i que
us ofereixen un ampli ventall d'opcions perquè
pugueu obtenir els mateixos avantatges

fiscals i d'estalvi independentment de l'activitat que dugueu a terme.
A Medicorasse, la corredoria d'assegurances del vostre col·legi, hi trobareu un equip
de professionals per poder-vos assessorar
i deixar-vos aconsellar en aquell escenari
que més s'ajusti a les vostres necessitats.
Només cal que us poseu en contacte,
sense cap compromís, amb Medicorasse,
trucant al 902 133 667 o a través de
medicorasse@med.es i el vostre assessor
personal es posarà en contacte amb vosaltres. Si ho preferiu, us pot venir a veure a la
consulta o a casa vostra.
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Congressos

Concurs de dibuix

Ens trobem amb els metges a diferents llocs d’Espanya

I concurs de dibuix infantil de felicitacions de Nadal

L'últim trimestre de l'any, i com és habitual, hem col·laborat amb
diferents societats mèdiques i hem assistit als congressos següents:

Aquest any, com a novetat, MUTUAL MÈDICA ha organitzat el
I CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DE FELICITACIONS DE
NADAL per a tots els fills i filles dels metges socis de MUTUAL
MÈDICA.

SEC- 2005 CONGRÉS DE LES MALALTIES CARDIOVASCULARS
Del 26 al 29 d'octubre a Barcelona
PRIMER CURS DE LA SCMAL I CONGRÉS DE LA SOCIETAT
CANÀRIA DE MEDICINA ASSISTENCIAL LABORAL
Del 28 al 30 d'octubre a Las Palmas
3r CONGRÉS SCARTD
Del 3 al 5 de novembre a Barcelona
XXV CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
Del 23 al 26 de novembre a Santiago de Compostel·la
Tots els metges participants en aquests congressos, més de 9.000,
han estat assegurats per MUTUAL MÈDICA durant els dies de celebració del congrés amb una assegurança d'accidents amb una cobertura
de 30.000 €.

Com podreu observar més endavant, el dibuix que ha resultat guanyador ha esdevingut la felicitació de Nadal 2005 de MUTUAL MÈDICA.
Aquesta felicitació s'ha enviat per correu electrònic als metges mutualistes, s'ha penjat a la pàgina web de la MUTUAL i, en definitiva,
és amb la que felicitem tots els mutualistes des d'aquest butlletí
MUTUAL INFORMA.
Ens va semblar una manera més d'apropar MUTUAL MÈDICA als
metges i al seu entorn no només professional sinó també familiar. I
creiem que entre tots ho hem aconseguit. L'èxit de participació ha estat notable, amb 28 treballs presentats. Entre tots els fills i les filles
dels mutualistes hem descobert un gran nombre de petits artistes.
El jurat, reunit el dia 21 de novembre, va atorgar els premis
següents:
PREMI CATEGORIA MINI
Maximilian, de 3 anys, fill del Dr. Antoni Puig i Domènech.
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Plans de jubilació amb
avantatges fiscals
Última oportunitat per estalviar

A final d'any MUTUAL MÈDICA comença a
comercialitzar dues assegurances d'estalvi amb
una rendibilitat financerofiscal elevada.
El Pla d'Estalvi i Jubilació, exclusiu per als
metges amb activitat per compte propi,
garanteix un tipus d'interès a venciment de
contracte (habitualment l'edat de jubilació) del
3 % anual, que s'incrementa cada any amb
una participació en l'excés de rendiment de les
inversions de MUTUAL. Les aportacions en
aquesta assegurança són deduïbles de la base
imposable amb els límits legals dels plans de
pensions.

Torneig de Golf
Mutual Mèdica
XI Edició
El proppassat dia 6 d'octubre vam celebrar, com és habitual cada any,
el Torneig de Golf de MUTUAL MÈDICA, en aquesta ocasió la XI edició.
Com a novetat, aquest any es va començar al matí i va resultar una
jornada molt agradable, malgrat la boira que va provocar un retard de
la sortida.
Els acompanyants van gaudir per primer cop des que celebrem el
torneig d'un clínic d'iniciació al golf. D'aquesta manera volem encoratjar tots els principiants a millorar els seus coneixements. Les persones que van participar van gaudir amb els consells del professor
per perfeccionar la seva tècnica i han promès repetir l'any vinent.

dels Metges i per als Metges
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PREMI CATEGORIA JÚNIOR
Marta, d'11 anys, filla del Dr. Joan Bertran i Muñoz.

El Pla de Previsió Assegurat Mutual, per a
tot el col·lectiu de mutualistes, ofereix un
interès garantit durant tota la vigència del
contracte del 2,75 % anual i la possibilitat
de traslladar l'estalvi acumulat a un altre
pla de previsió assegurat. Aquest interès
garantit augmenta anualment amb la
participació en el resultat de les inversions
de la MUTUAL. Les quotes pagades són
deduïbles de la base imposable amb els
mateixos límits que els plans de pensions.

Tots plegats van gaudir finalment del dinar i del lliurament de premis
com a cloenda de la jornada.

jubilació
Plans Integrals
d’Alta Rendibilitat

Els guanyadors es van repartir entre les classificacions següents:

GUANYADORS DE LA
XI EDICIÓ DEL
TORNEIG DE GOLF
MUTUAL MÈDICA

Sabia vostè
que…

CATEGORIA INFERIOR
1r classificat no metge
Sr. Andrés Obis Gilabert
1r classificat metge

PREMI CATEGORIA INFANTIL I GUANYADOR DEL CONCURS
DE DIBUIX MUTUAL MÈDICA 2005
Paula, de 6 anys, filla de la Dra. Marta Valls Estevé.

Dr. Miguel Cortada Rius

Servei
d’Atenció
al Client...

2n classificat metge
Dr. Manuel Torrades Ferrer
CATEGORIA SUPERIOR
1r classificat no metge
F. Javier Garcia Camps
1r classificat metge
Dr. Valentí Badia Segura
2n classificat metge
CONCURS DE DIBUIX MUTUAL MÈDICA 2005
Guanyadora, Paula de 6 anys, filla de la Dra. Marta Valls Estevé.

Dr. Xavier Costa Mestre

www.mutualmedica.com

En cas d'estar
en desacord
amb la liquidació d'un sinistre, la normativa asseguradora permet
adreçar-se al Servei d'Atenció
al Client (SAC), que actua
amb independència absoluta
de la Mutualitat per resoldre
la reclamació.

E D I T O R I A L
Des de fa uns anys sentim parlar els representants dels diferents partits polítics de la
necessitat de buscar solucions a les situacions
en què es troben les persones dependents.
Sembla que és intenció del govern aprovar
una Llei de dependència que aporti solucions a aquesta problemàtica.
Es tracta d'un problema que afecta les
societats avançades, en què l'esperança de
vida de les persones s'ha allargat molt en
els darrers anys i en què els canvis d'hàbits
familiars han fet que les persones grans,
quan comencen a patir algun grau de
minusvalidesa, al marge de la frustració
íntima que senten, provoquin una situació
de desconcert en el seu entorn.
La cobertura pública és insuficient per poder
donar satisfacció al nombre cada vegada
més important de persones dependents i,
per tant, les entitats privades i en particular
les mutualitats de previsió social que, recordem-ho, no tenim afany de lucre, són institucions molt adequades per donar resposta
a aquests col·lectius de persones grans.
La nostra mutualitat des de fa uns anys ha
creat una assegurança de dependència que
tracta de donar resposta a aquesta problemàtica mitjançant una aportació econòmica
en cas que el mutualista es trobi en aquesta
situació, però el que estem esperant del
legislador és una llei que ens permeti fer
més atractiu el nostre producte mitjançant
l'obtenció d'avantatges fiscals, ajuts als
familiars, etc.
D'altra banda, cal anar treballant en l'oferta
de serveis per a les persones dependents,
com ara residències, centres de dia, etc., i
per això hem signat contractes de col·laboració amb entitats que tenen molta experiència en aquest àmbit.
Seguim pendents de com evoluciona la
posició de l'Administració i des de la
Confederación Española de Mutualidades i
la Federació Catalana de Mutualitats estem
participant en reunions de treball amb les
diferents administracions perquè la nova llei
permeti la participació del mutualisme com
a sector clau en el desenvolupament de
l'ajut a les persones dependents.
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