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E D I T O R I A L

Nou Pla d’Estalvi i Jubilació
al 5,15% fins al 30 de desembre de 2007
Aquest any els metges poden confiar els seus estalvis, amb les millors condicions, a la seva mutualitat
professional, Mutual Mèdica. El nou Pla d’Estalvi i
Jubilació 105 ofereix un 5,15% d’interès tècnic
anual garantit i acumulable any rere any.
Fidels a la nostra missió, hem revertit els beneficis de
la mutualitat a obtenir un producte amb un interès
garantit alt perquè els metges en puguin disposar per
fer les seves inversions i assegurar-se la jubilació.
El 5,15% està garantit durant tota la vigència del
contracte; d’aquesta manera el metge s’assegura
que el capital que inverteix avui, li donarà un tipus
d’interès del 5,15% fins que es jubili, a diferència
d’altres entitats el tipus d’interès de les quals es
manté solament durant un curt període de temps.
Aquest producte està dissenyat exclusivament
per als metges que facin aportacions ÚNIQUES.
El període per fer l’aportació ÚNICA es va iniciar
al principi d’OCTUBRE i finalitza el 30 de DESEMBRE de 2007.

Com a novetat destacable d’aquest any i a diferència dels anteriors, els familiars de primer grau i
cònjuges poden fer aportacions al Pla d’Estalvi i
Jubilació 105 amb els mateixos avantatges fiscals
que els metges, gràcies a la nova llei de l’IRPF, que
també els permetrà reduir la base imposable per
l’import que hagin aportat.
Cal recordar que aquest any els límits fiscals
màxims per a les aportacions a plans de pensions
i mutualitats de previsió social s’han modificat, i
han quedat de la manera següent:
- Contribuents de fins a 50 anys, de les aportacions
següents, la que sigui menor: o 10.000 euros, o el
30% dels rendiments nets de treballs i activitats
econòmiques.
- Contribuents majors de 50 anys, de les aportacions següents, la que sigui menor: o 12.500 euros,
o el 50% dels rendiments nets de treballs i activitats
econòmiques.
Aquest pla d’estalvi i jubilació ofereix les millors
garanties de solvència financera, gràcies al fet
que els actius financers que suporten aquestes
inversions estan garantits independentment de
l’evolució dels tipus d’interès del mercat. La garantia de compliment d’aquests compromisos està
controlada en tot moment per la Direcció General
d’Assegurances del Ministeri d’Economia i Hisenda
i auditada anualment per la firma Deloitte.
A continuació informem amb alguns exemples del
capital garantit que s’obté per una aportació única
de 10.000 euros al Pla d’Estalvi i Jubilació 105.
Aportació única de

Edat

10.000 €
Capital garantit als 70 anys

55

19.888,08 €

50

25.366,99 €

40

41.093,99 €

P R E M I

MUTUAL MÈDICA, OPCIÓ DE SEGURETAT
Fa vuitanta-set anys que un grup de metges varen fundar Mutual Mèdica, amb el suport del Sindicat de Metges de Catalunya.
Des d’aleshores, els responsables de la
Mutual, l’han administrada amb seriositat i
sense riscos, mai no s’han patit crisis patrimonials i sempre s’han complert els
compromisos amb els metges.
La Mutual protegeix les metgesses i els
metges davant del risc personal: malaltia,
accident, invalidesa, jubilació, dependència, mort i orfenesa. Enguany, per posar
un exemple, la Mutual ofereix el Pla d’Estalvi i Jubilació a un interès garantit, i acumulat any rere any, del 5,15% anual fins al
dia de la jubilació, a més dels grans avantatges fiscals en fer la contractació.
Mutual Mèdica és una entitat econòmica,
sense ànim de lucre, al marge dels interessos polítics, científics o sindicals. La representació dels metges té institucions
pròpies. Els col·legis de metges tenen la
funció representativa general. Les acadèmies assumeixen la interlocució científica.
El sindicat de metges exerceix la representació laboral. La Mutual administra els recursos dels metges per a la seva protecció
davant de la incertesa del demà. La Mutual
garanteix aquesta seguretat.
Des de fa temps, Mutual Mèdica ofereix els
seus serveis als metges de tot Espanya.
Tenim oficines obertes a Madrid, Tenerife,
València, Alacant i Sevilla, i a Santander
mantenim una fraternal relació amb Caja
Familiar de los Médicos de Cantabria. Des
del setembre de 2007, Mutual Mèdica ha
estat reconeguda pel Ministeri de Treball i
Seguretat Social com a alternativa al RETA
a tot Espanya.
Aquesta novetat fa preveure el creixement
de Mutual Mèdica, amb millores en les assegurances per als metges i més estabilitat de cara el futur. Afrontem el futur amb
més i millors mitjans en benefici de les
metgesses i dels metges. Cada vegada
amb més seguretat. Aquest és el repte per
als propers anys.

Mutual Mèdica ha estat guardonada amb el premi a una de
Les millors idees de la sanitat de l’any 2007
Diario Médico reconeix la labor diària d’aquelles persones, institucions o empreses que amb la seva
aportació diària han ajudat a millorar la medicina, l’assistència sanitària i la salut.
Mutual Mèdica ha estat guardonada aquest any per la seva idea «ALTERNATIVES NACIONALS AL
RETA» juntament amb Caja Familia i la Direcció General d’Ordenació d’Assegurances.

Dr. Nolasc Acarín Tusell
President de Mutual Mèdica
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Guardonats BECA Mutual
Mèdica 2007

D’esquerra a dreta, la Dra. A. Conesa, el Dr. M. Villardell, la Dra. M. Aguirregomozcorta, la Dra. C. Santos, el Dr. J. E. Herrero i el Dr. J. Petriz en representació de la Dra. V. Pons

El 20 de novembre d’enguany va tenir lloc el lliurament de la
Beca Mutual Mèdica 2007 al Casal del Metge, un dels premis
més apreciats pels metges joves que comencen en el món de la
recerca. I és per això que Mutual Mèdica, any rere any, dóna suport als metges i les iniciatives per crear nous projectes de recerca amb la dotació del premi Beca Mutual Mèdica.
L’acte va ser presidit pel president de Mutual Mèdica, el
Dr. Nolasc Acarín, que va estar acompanyat pel president del jurat,
el Dr. Miquel Vilardell i Tarrés.
El jurat, format pels doctors Miquel Vilardell i Tarrés, Martí Vidal i Mañas
i Alexandre Darnell i Tey, va valorar la qualitat dels treballs rebuts.
En aquesta dissetena edició la guardonada amb la Beca Mutual
Mèdica va ser la Dra. Arantzazu Conesa Mateos, de la Fundació
IMIM-Hospital del Mar de Barcelona, pel treball “Identificación
de polimorfismos en el Gen SQSTM1 y en el Sistema RANK/OPG
en la enfermedad ósea de Paget esporádica i familiar”. La Dra.
Arantzazu Conesa Mateos rebrà el premi de la Beca Mutual

Mèdica, valorat en 9.000 euros, per desenvolupar el projecte del
treball en els propers dos anys.
En aquesta edició de la beca es van atorgar tres accèssits, dotats
amb 3.000 euros cadascun. Les guardonades van ser:
La Dra. Verònica Pons Escoll, de l’Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, pel treball “Identificación y caracterización de células
madre de la Side Population en leucemias agudas. Papel en la resistencia a la quimioterapia”.
La Dra. Cristina Santos Vivas, de l’Institut Català d’Oncologia–
Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat, pel treball
“Identificación y validación clínica de un perfil genético de resistencia farmacológica en el tratamiento del càncer colorrectal”.
La Dra. Maria Aguirregomozcorta Gil, de l’Hospital Dr. Josep
Trueta de Girona, pel treball “Canvis en els patrons d’activació cerebral mesurats per ressonància magnètica funcional associats a
la rehabilitació cognitiva en pacients amb esclerosi múltiple”.

Primera edició del premi Dr. Josep Font
Mutual Mèdica, en homenatge al Dr. Font, conseller de l’entitat,
ha creat el premi Dr. Font, dotat amb 3.000 euros.
El Dr. Font era un especialista en malalties immunes i és per aquest
motiu que aquesta primera edició del premi que porta el seu nom
s’ha concedit a un treball molt relacionat amb la seva especialitat.
El premi Dr. Josep Font en la seva primera edició és per a

l’article “Inmunoadsorption against two distinct epitopes on
human type XVII collagen abolishes derma-epidermal separation
induced in vitro by autoantibodies from pemphigoid gestationis
patients” del Dr. José E. Herrero González, del Departament de
Dermatologia de la Universitat de Wüzburg i Lübeck, Alemanya,
publicat a la revista European Journal of Immunology 2006 amb
un factor d’impacte 4,876.

Sopar del Consell
d’Administració
El dia 20 de novembre, els membres del Consell
d’Administració de Mutual Mèdica van sopar a la
seu del Casal del Metge amb els representants de
les institucions mèdiques: el Dr. Bruguera, president del Col·legi de Metges de Barcelona, el Dr.
Bombi, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i el Dr.
Martínez, del Sindicat de Metges.
D’esquerra a dreta, el Dr. Acarín, la Dra. Torrents, el Dr. Bombi, la Dra. Tornos, el Dr. Bruguera i el Dr. Martínez
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Organitzada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB),
juntament amb l’Hospital de Puigcerdà i la Universitat Ramon
Llull, i amb el suport econòmic de Mutual Mèdica, es va celebrar
a Puigcerdà el 13 de juliol de 2007 la Primera Jornada d’Estiu de
la Professió Mèdica, amb l’objectiu d’estimular la reflexió dels
metges sobre alguns dels nous reptes que la professió planteja.
Hi van participar, entre altres, el vicepresident del COMB, el
Dr. Miquel Vilardell, que va exposar les conclusions de la taula rodona “Són necessaris més metges a Catalunya?”, i en nom de
Mutual Mèdica, el Dr. Alexandre Darnell, amb el tema “La previsió
social dels metges”.

El 23 d’octubre de 2007 va tenir lloc al Casal del Metge la Primera Jornada Fiscal per a Metges organitzada per Mutual Mèdica. La trobada
havia estat convocada amb l’objectiu d’exposar als metges i els seus
assessors quin és el tractament fiscal que tenen les assegurances de
Mutual Mèdica, i més concretament les assegurances d’estalvi per
a la jubilació, en el marc definit per la nova llei de l’IRPF.
La reunió es va inaugurar amb una presentació del president de
l’entitat, el Dr. Nolasc Acarín, i va continuar amb les presentacions
en matèria fiscal del gerent del despatx Garrigues, Advocats i Assessors Tributaris, el Sr. Manel Santa-María, i de la cap de l’Àrea
Fiscal de Mutual Mèdica, la Sra. Letícia Llobet. Per acabar, el director general adjunt de l’entitat, el Sr. Lluís Lana, va exposar les
interessants condicions financeres que aquest any ofereix el Pla
d’Estalvi i Jubilació 105 de Mutual Mèdica, que garanteix un
5,15% d’interès tècnic anual durant tota la vigència del contracte.
La trobada va ser un èxit tant per l’assistència de mutualistes com
d’assessors dels diferents col·legis de metges i particulars interessats a millorar els coneixements sobre temes fiscals que afecten els
professionals de la medicina.
Mutual Mèdica va aconseguir el seu objectiu d’apropar la mutualitat als metges i va demostrar que la seva mutualitat professional
és una entitat asseguradora sòlida i solvent però també un lloc de
trobada per assabentar-se de les qüestions d’actualitat i que, com
sempre, ofereix el millor servei al metge, amb professionals a la seva disposició.
En finalitzar l’acte es va servir un còctel durant el qual es va continuar debatent sobre les novetats de la llei de l’IRPF i com aquesta
llei afecta les aportacions a les mutualitats de previsió social i, en
definitiva, la fiscalitat del metge.

Inauguració d’una
nova sala de formació
al Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears amb el patrocini
de Mutual Mèdica

D’esquerra a dreta, el Sr. Lluís Lana, director general adjunt de Mutual Mèdica,
el Dr. Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica, la Sra. Letícia Llobet, cap de
l’Àrea Fiscal de Mutual Mèdica, i el Sr. Manel Santa-María, gerent del despatx
Garrigues, Advocats i Assessors Tributaris

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) compta
ja amb una nova aula per oferir formació mèdica continuada de
qualitat. Aquesta aula ha estat patrocinada per Mutual Mèdica,
entitat sense ànim de lucre. El president del COMIB, el Dr. Joan
Gual, i el president de Mutual Mèdica, el Dr. Nolasc Acarín, van ser
els encarregats d’inaugurar la sala, que està dotada de videoconferència i alta tecnologia audiovisual, amb capacitat per desenvolupar activitats de formació continuada per als metges de totes
les Illes.
Coincidint amb l’acte d’inauguració, Mutual Mèdica va presentar
a la seu del COMIB la nova mutualitat Mutual Laudis, entitat promoguda per Mutual Mèdica per oferir servei i previsió social a tots
els professionals de la sanitat. L’acte va estar presidit pel president del COMIB, el Dr. Joan Gual, i pel president de Mutual Laudis,
el Dr. Alexandre Darnell.
Durant l’acte es va confirmar l’excel·lent trajectòria de Mutual
Mèdica, la gran acceptació que té entre els metges de les Balears
i les bones perspectives de futur de Mutual Laudis.

D’esquerra a dreta, el Dr. Joan Gual, president del COMIB, i el Dr. Nolasc
Acarín, president de Mutual Mèdica, inauguren la sala Mutual Mèdica

Tant el president del Col·legi de Metges de les Illes Balears com
el de Mutual Mèdica van destacar el bon clima d’entesa i col·laboració entre ambdues institucions, “que es traslladarà en un benefici per als col·legiats i els mutualistes”, va ressaltar Joan Gual.
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Concurs de dibuix
Mutual Mèdica amb els més petits
Per tercer any consecutiu Mutual Mèdica ha volgut ser al costat dels més petits.
El concurs de dibuix que durant aquests darrers anys hem organitzat ha tingut una
gran acollida.
Amb aquest acte Mutual Mèdica s’impregna de vitalitat, tendresa i futur. Des de
l’arribada dels dibuixos fins al dia de la festa, els pares, el personal de la Mutual i
tots els assistents podem gaudir d’un ambient que només els nens són capaços
d’aportar amb la seva innocència i al mateix temps saviesa que sempre ens arrenca un somriure.

Dra. M. Asunción Torrents
que va presidir l'acte

Guanyadora categoria
Mini: Ainhoa Navarro
Arrufat (5 anys)

Guanyadors concurs de dibuix:

Guanyador categoria Infantil:
Yago Mendoza Juan (7 anys)
Guanyador absolut postal

Guanyadora categoria Júnior: Laura López Ponte (10 anys)

Torneig de Golf
Mutual Mèdica
El 4 d’octubre d’enguany va tenir lloc la tretzena edició del Torneig de
Golf Mutual Mèdica al Club de Golf Montanyà. Aquest any, tot i que vam
comptar amb un gran nombre de metges inscrits, les condicions climatològiques no ens van acompanyar, ja que una forta tempesta ens va fer
aturar el torneig a la meitat.
La pluja no ens va impedir, però, poder fer el lliurament de premis i atorgar la copa a l’equip guanyador, format pel Dr. Juan José Ramos Palacín
i el Sr. Román Rollán de Idigo-Angulo i a les altres parelles classificades.

Esperem poder comptar amb tots vosaltres el proper any!

D’esquerra a dreta, el Dr. Lluís Morales i el Sr. Lluís Lana amb els
guanyadors del torneig, el Dr. Juan José Ramos i el Sr. Román Rollán

>> Sabia vostè que...
• Mutual Mèdica ofereix a tots els mutualistes una sala
d’actes/auditori per a l’organització de concerts amb una
acústica excel·lent per a qualsevol mena de música.

• Ofereix també dues sales per a conferències, reunions
d’empresa i actes de formació amb una dotació de primera
línia en imatge, so i il·luminació i com a complement perfecte amb vistes esplèndides a la Catedral i al barri Gòtic.
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