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Creu de Sant Jordi 2008 per
al president de Mutual Mèdica
Aquest any, el Govern català ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements de la Generalitat de Catalunya,
a vint-i-quatre personalitats i a nou entitats.
Entre els distingits hi ha el president de
Mutual Mèdica, el doctor Nolasc Acarín, en
reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva contribució a la societat.
Recordeu que, el setembre de 1995, Mutual
Mèdica com a entitat va rebre la Creu de Sant
Jordi per la seva feina d’acció cívica.

El president de la Generalitat de Catalunya lliura la Creu de Sant
Jordi al doctor Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica, per
l’impuls que ha donat a la neurologia al nostre país i per la seva
contribució a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Èxit d’altes a Mutual Mèdica
Campanya alternativa a autònoms a tot Espanya.
La resposta dels metges de tot Espanya a la
Resolució de 24 de juliol de 2007 ha complert
les expectatives de la nostra entitat. El balanç
és positiu: més de 5.000 metges espanyols en
exercici lliure han optat per inscriure’s al producte Metge d’Exercici Lliure (MEL), alternatiu al
RETA. La majoria de les incorporacions s’han fet
pel web corporatiu (www.mutualmedica.com),
mitjançant un procés molt senzill que ha facilitat
els tràmits per donar-se d’alta. El nombre més
important de nous mutualistes procedeix de
Madrid, València, Alacant, Màlaga, Sevilla, Saragossa, Santa Cruz de Tenerife, Cadis, A Coruña,
Las Palmas, Biscaia i Múrcia, tot i que el nombre
d’altes rebudes de la resta de províncies també
ha estat força signiﬁcatiu.
Malgrat que la normativa establia com a data
límit el 24 de gener de 2008 per a la incorporació voluntària a Mutual Mèdica d’aquells
metges que estiguessin aﬁliats al Règim Es-

pecial de Treballadors Autònoms (RETA) i que
haguessin començat l’activitat privada entre
el 10 de novembre de 1995 i l’1 de setembre
de 2007, la legislació vigent preveu que els
metges que comencin a partir d’ara a treballar per compte propi tinguin un període d’un
mes des que iniciïn la seva activitat per decidir-se entre Mutual Mèdica o el RETA.
Mutual Mèdica ha signat convenis de collaboració amb la majoria de col·legis provincials i ha obert delegacions a diferents seus
col·legials per donar servei a tots aquests
nous mutualistes. L’objectiu és oferir-los ampliacions de les assegurances del producte
alternatiu al RETA i informar-los dels avantatges ﬁscals de Mutual Mèdica, a més de fer
conèixer als metges que comencin a treballar
per compte propi la possibilitat de contractar
el producte MEL com a alternativa al RETA.
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L A S E G U R E TAT D E
MUTUAL MÈDICA
Per garantir millor les assegurances que contracten els metges, Mutual Mèdica segueix
dues vies de seguretat. D’una banda, ampliar
el nombre de mutualistes, a ﬁ de millorar la
massa crítica. De l’altra, seguir una política
d’inversions de gran prudència i màxima garantia.
Pel que fa a l’augment del nombre de mutualistes, és reconfortant comprovar que dia
a dia hi ha més metges d’arreu d’Espanya
interessats a assegurar el seu futur mitjançant Mutual Mèdica, aproﬁtant les bones assegurances que ofereix, i també els avantatges ﬁscals que representen, en tant que som
l’única mutualitat de previsió social dedicada
als metges. Hem obert oﬁcines i punts d’atenció directa als metges a la seu de diversos
col·legis de metges, a Sevilla, Màlaga, Alacant, València, A Coruña, Saragossa, Bilbao,
a més de l’oﬁcina pròpia de Madrid, al carrer
Zorrilla.
Per facilitar la contractació i les relacions del
metge amb Mutual Mèdica, hem creat una
oﬁcina virtual que permet fer tot tipus d’operacions, comunicacions i sol·licituds d’informació durant les 24 hores del dia i 365 dies
l’any.
Així mateix, la prudència en l’estratègia d’inversions ﬁnanceres fa que afrontem el temps
de crisi actual amb tota tranquil·litat, perquè
les nostres inversions es fan majoritàriament
en renda ﬁxa i en immobles. Tan sols el 4%
de les reserves s’inverteix en renda variable
i, de tota manera, es fa en entitats de solvència reconeguda d’acord amb estàndards
internacionals. Potser en temps de bonança
econòmica no es guanya tant com alguns especuladors arriscats, però, en canvi, quan arriben dies d’incertesa, Mutual Mèdica manté
la seguretat i tranquil·litat de les seves inversions.
Des de fa molts anys practiquem una cultura de treball eﬁcient i d’austeritat que fa de
Mutual Mèdica la millor eina de previsió social
per als metges.

Dr. Nolasc Acarín i Tusell
President de Mutual Mèdica

www.mutualmedica.com
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Trobades Institucionals

Mutual Mèdica fomenta el diàleg amb les institucions

D’esquerra a dreta, el doctor Nolasc Acarín, president de Mutual
Mèdica; el senyor José Montilla, president de la Generalitat de
Catalunya; la doctora M. Pilar Tornos, vicepresidenta de Mutual
Mèdica, i el senyor Enric Tornos, director general de l’entitat.

Els diputats del PP, el senyor Jorge Fernández Díaz, quart per
l’esquerra, i el senyor Vicente Martínez-Pujalte, tercer per la dreta, i els membres del Consell d’Administració de Mutual Mèdica,
amb el seu president, el doctor Nolasc Acarín.

Els diputats del Congrés per CiU, el senyor Josep Sánchez Llibre, segon per l’esquerra, i el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, cinquè per l’esquerra, amb el president de Mutual Mèdica, el
doctor Nolasc Acarín, i els membres del Consell d’Administració
de l’entitat.

D’esquerra a dreta, el doctor Alexandre Darnell, president de
MUTUAL LAUDIS; la doctora M. Pilar Tornos, vicepresidenta de
Mutual Mèdica; el senyor Xavier Trias, president del grup CiU de
l’Ajuntament de Barcelona; la doctora M. Asunción Torrents, secretària del Consell d’Administració de Mutual Mèdica, i el doctor
Nolasc Acarín, president de l’entitat.

El diputat d’ERC, el senyor Joan Puig, tercer per l’esquerra de la
segona ﬁla, i el senador d’ERC, el senyor Miquel Boﬁll, quart per
l’esquerra de la segona ﬁla, amb el president de Mutual Mèdica,
el doctor Nolasc Acarín, i els membres del Consell d’Administració de l’entitat.

El doctor Josep Antoni Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques; el doctor Miquel Bruguera, president del Col·legi Oﬁcial
de Metges de Barcelona, i el doctor Patricio Martínez, secretari
general del sindicat Metges de Catalunya, amb el doctor Nolasc
Acarín, la doctora M. Asunción Torrents i la doctora M. Pilar Tornos,
del Consell d’Administració de Mutual Mèdica.

www.mutualmedica.com
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Pensem en el Mutualista

Centre de Vida Independent, treballem per
millorar l’autonomia de les persones
Assemblea General
Europa Medica a
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca acollirà per primera vegada l’Assemblea General d’Europa Medica
els propers dies 5 i 6 de juny a la seu de
l’Hotel Saratoga. Aquesta cita acull els presidents de les set mutualitats europees de
previsió social, els quals posen en comú les
accions que duen a terme en matèria de
previsió social per al metge a cada país i
porten a debat els temes d’actualitat que
afecten directament aquestes entitats en
l’àmbit europeu. Tot això, amb l’objectiu de
millorar els serveis i els productes que ofereixen als seus mutualistes.
Hi són representades les mutualitats següents: AGMF del Group Pasteur Mutualité
i la SHAM de França, The MDU d’Anglaterra, AMMA de Bèlgica, VVAA d’Holanda, LOF
de Suècia i Mutual Mèdica com a única
representant espanyola.
El president d’Europa Medica i de l’AGMF,
el doctor Bruno Gaudeau, destaca el bon
estat de salut de les mutualitats europees.
Prova d’això és que des de fa més de 15
anys aquesta agrupació segueix creixent.

Sabia vostè que...
els metges que iniciïn la seva
activitat per compte propi
tenen un mes a comptar
des de l’inici de l’activitat,
per decidir entre incorporar-se a Mutual Mèdica o al
RETA? La subscripció al producte MEL, alternatiu al RETA, es pot
fer directament mitjançant la pàgina web
www.mutualmedica.com. També podeu sollicitar informació al telèfon 901 215 216.
Si voleu que responguem les vostres
preguntes, mitjançant aquest espai
de MUTUALINFORMA, envieu un
correu electrònic amb la pregunta a
mutualinforma@mutualmedica.com o bé
visiteu la pàgina web de l’entitat, apartat
de preguntes.

L’Assemblea General
Ordinària se celebrarà el
proper 30 de juny a les
19:00 h a la seu social de
Mutual Mèdica a Barcelona.

L’Associació per a la Vida Independent, promotora del centre, va ser
constituïda per Mutuam i Mutual Mèdica sense ànim de lucre.
A l’espera de la inauguració oﬁcial, prevista
per a les pròximes setmanes, el Centre de
Vida Independent (CVI) ha estat presentat recentment a totes les entitats i empreses que
col·laboren en aquest projecte de l’Associació
per a la Vida Independent (AVI), organització
sense ànim de lucre constituïda per Mutuam i
Mutual Mèdica per millorar l’autonomia de les
persones en situació de dependència o amb
alguna discapacitat.
El secretari de l’AVI, el senyor Antonio López,
va donar la benvinguda als assistents i els va
agrair la col·laboració en la creació del CVI, a
més d’animar-los a continuar endavant amb
aquesta iniciativa. Els presents a l’acte van
dur a terme una visita detallada de les installacions del CVI i van manifestar la seva satisfacció per la culminació d’aquesta fase del
projecte.

laboració d’empreses pioneres en aquest àmbit. La idea és que aquest centre esdevingui
un habitatge assistencial intel·ligent, on es
pugui avaluar quines són les ajudes tècniques
i tecnològiques més adequades per optimitzar
al màxim l’autonomia dels usuaris. D’aquesta part del projecte s’encarrega la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
A més, recordeu que Mutual Mèdica posa a
disposició dels mutualistes el Servei Gent
Gran.

El CVI serà operatiu en breu i donarà servei
a persones en situació de dependència mitjançant el maneig de les noves tecnologies.
Per fer-ho realitat s’ha comptat amb la col-

Acolliment de nens, baixa per
paternitat i hospitalització,
noves cobertures
Totes aquestes millores en l’assegurança de
30 Primers Dies i Invalidesa es faran sense
cap increment en les quotes corresponents.
Mutual
Mèdica
treballa dia a dia
amb la ﬁnalitat de
millorar els serveis
i les assegurances
per als metges i
adaptar-los
als
canvis socials i a
les noves necessitats del professional de la medicina, amb l’objectiu d’oferir-li les solucions més adequades.
Actualment, un dels temes prioritaris a l’agenda de professionals i treballadors de tots els
sectors és el de la conciliació familiar i laboral. Es tracta que els pares augmentin la seva
presència en la vida dels ﬁlls i puguin participar més activament en la seva educació.
Amb aquesta idea, Mutual Mèdica ha millorat les cobertures de l’assegurança de 30 Primers Dies i Invalidesa. Aquesta assegurança
cobreix els metges amb una renda mensual
en cas de baixa laboral o invalidesa des de la
data de la baixa ﬁns als 70 anys.

Així, a les cobertures que els mutualistes ja
gaudien anteriorment, des de l’1 d’abril de
2008 s’hi han sumat les millores següents:
• Si esteu de baixa per maternitat o paternitat,
ﬁns ara la cobertura de Mutual Mèdica preveia una renda de quatre mesos en cas de part
o adopció. A partir de l’1 d’abril queda inclòs
l’acolliment de nens, amb la mateixa renda.
• La renda addicional de quatre dies s’estén i
es preveu no només en cas de naixement o
adopció d’un ﬁll, sinó també en cas d’acolliment.
• Si gaudiu del permís per paternitat, cobrareu una renda de 15 dies.
A més:
• En cas que patiu una hospitalització superior a tres dies, Mutual Mèdica us abonarà,
de manera addicional a la renda que tingueu contractada, una altra renda de la
mateixa quantitat per cada dia d’hospitalització, amb un màxim de 30 dies.
Totes aquestes millores es faran sense cap
increment en les quotes corresponents a l’assegurança.

www.mutualmedica.com
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El Mirador de Mutual Mèdica

Mutual Mèdica firma acords de col·laboració amb els col·legis de
metges provincials
En el marc de la resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, de 24
de juliol de 2007, segons la qual Mutual Mèdica
esdevé alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a tot Espanya, Mutual
Mèdica ha establert acords de col·laboració amb
pràcticament tots els col·legis provincials i en
algunes ciutats hem obert oﬁcina pròpia.
En aquests convenis, cada col·legi de metges
provincial i Mutual Mèdica es comprometen a
facilitar la contractació del producte alternatiu
al RETA perquè tots els col·legiats puguin beneﬁciar-se d’aquesta opció. Els acords recullen
també el compromís de totes les entitats d’oferir la previsió social especíﬁca i adequada per
als metges i millors serveis asseguradors.

D’esquerra a dreta, el doctor Ignacio Vallés, gerent del Col·legi
de Metges de València; el doctor Manuel Llombart, vicepresident del Col·legi de Metges de València; el doctor Vicente
Alapont, president del Col·legi de Metges de València; el
doctor Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica, i el senyor
Lluís Lana, director general adjunt de Mutual Mèdica.

El president de Mutual Mèdica, el doctor Nolasc Acarín,
amb el president del Col·legi de Metges de Màlaga, el
doctor Juan José Sánchez Luque.

Entrevista

Per quin motiu recomanaria Mutual Mèdica als seus col·legiats?
“La nova oferta proposada per Mutual Mèdica soluciona la previsió social futura del metge.”
Mutual Mèdica ha representat una alternativa al
RETA molt interessant per
als nostres col·legiats, com
demostra el gran nombre de
metges valencians —més
de 650— que han abandonat el RETA per decidir-se
per aquesta opció. Des del Col·legi de Metges
de València vam entendre que l’obertura a la
nostra seu d’una oﬁcina de Mutual Mèdica suposaria una gran facilitat i comoditat a l’hora
de dur a terme aquesta gestió per als nostres
col·legiats, per això va tenir lloc la ﬁrma de col-

laboració entre ambdues entitats el passat 10
de gener.
La nova oferta proposada per Mutual Mèdica
soluciona la previsió social futura del metge, ja
que mentre que per les quotes pagades al RETA
no obtenia cap prestació futura, el producte de
Mutual Mèdica li suposa un estalvi de 180 euros
mensuals aproximadament, a més de garantirli un capital mínim en la jubilació.
El fet que el Consell de Mutual Mèdica estigui
format per professionals de la medicina confereix a aquesta mutualitat —en el ram de vida—
una millor comprensió de les peculiaritats i les

Amb el Metge Jove

Donem la benvinguda als nous col·legiats
valencians
A principis de febrer, el Col·legi de Metges de
València organitzava el tradicional sopar anual
de benvinguda als nous col·legiats valencians
a l’Hotel Astoria Palace de la ciutat llevantina,
amb l’objectiu de continuar estrenyent llaços
amb els futurs professionals de la medicina. El
Col·legi va aproﬁtar la trobada per donar a conèixer, als 280 metges joves que van assistirhi, les activitats que du a terme regularment
i va convidar els nous col·legiats a participar
en els actes, jornades i cursos previstos per a
aquest any. El president del Col·legi, Vicente
Alapont Raga, i altres membres de la Junta de
Govern, van ser els encarregats de donar la
benvinguda als nous metges de València.
Mutual Mèdica va col·laborar en aquest acte.
Entre els assistents, va destacar la presència
del senyor Lluís Lana, director general adjunt

de l’entitat. A més, es va obsequiar els nous
metges col·legiats valencians amb un pen
drive que incloïa informació d’interès sobre
Mutual Mèdica, entitat que ofereix un any de
gratuïtat del producte Mutualista Jove durant
el primer any de col·legiació.

necessitats del col·lectiu que representen els
col·legis de metges, de manera que s’atorga un
valor afegit a la prestació del servei i al disseny
de productes d’assegurança, com ha ocorregut
amb el producte MEL, alternatiu al RETA.
Aquestes raons ens fan felicitar-nos pel nou servei que el Col·legi, a través de Mutual Mèdica,
ofereix als metges valencians, així com pels nous
beneﬁcis en assegurances de vida, orfenesa, dependència vital…
Dr. Vicente Alapont
President del Col·legi Oﬁcial
de Metges de València

Estem sempre a la seva disposició
de 8:00 h a 20:00 h.

El servei d’assistència en viatge
l’atén les 24 hores del dia.

Li oferim un contacte personal en
qüestió d’assegurances a:
Per telèfon, al 901 215 216
Per correu electrònic, a
infomutual@mutualmedica.com
O des del nostre web
www.mutualmedica.com

280 metges joves van assistir al sopar que el Col·legi de
Metges de València va organitzar per donar la benvinguda
als seus nous col·legiats.

www.mutualmedica.com

Ara tota la
previsió social
a un sol click
El mes de juny Mutual Mèdica ha fet un pas endavant
en la seva política de proximitat amb els mutualistes.
S’ha inaugurat la seu de Mutual Mèdica a la xarxa:
l’Oﬁcina Virtual.
L’Oﬁcina Virtual es troba a la pàgina web de l’entitat
www.mutualmedica.com, i permetrà dur a terme tots
els tràmits que el mutualista necessiti, des de comprovar
l’estat dels seus moviments (sol·licituds d’ampliació, sollicituds de duplicats de títol, estat dels rebuts…), ﬁns a
presentar baixes on line, demanar certiﬁcats especíﬁcs i
millorar l’estat de la cobertura de les assegurances per
adaptar-les a les seves necessitats, mitjançant un servei
virtual d’assessoria comercial que l’ajudarà a deﬁnir la
cobertura de previsió social idònia.
Amb aquesta iniciativa, Mutual Mèdica vol donar facilitats al metge, ajudant-lo a compaginar millor la vida
professional i la familiar, ja que podrà fer les gestions des
de casa o des del despatx amb un sol click. Les 24 hores
del dia i els 365 dies de l’any podrà accedir a l’Oﬁcina
Virtual.
L’Oﬁcina Virtual es complementa amb la nova ﬁnestra
creada per a la contractació del producte alternatiu al
RETA per a tots els metges espanyols que exerceixen
l’activitat privada. A la pàgina web inicial trobarà un
bàner especíﬁc i, amb un procés de només sis passos,
tindrà el producte MEL, alternatiu al RETA en l’àmbit
nacional.
Li recordem que es tracta d’un nou servei totalment
opcional i que, si ho desitja, pot continuar fent els seus
tràmits i gestions com ho feia ﬁns ara, per mitjà dels
canals tradicionals. Com sempre, l’atendrem al telèfon
901 215 216.

Fem costat a la investigació

SI EL QUE MÉS DESITGES
ÉS TIRAR ENDAVANT EL TEU
PROJECTE, MUTUAL MÈDICA
T’AJUDA A FER-HO REALITAT

9.000 € DE PREMI

+ 2 ACCÈSSITS DE 3.000 €

per a metges residents d’últim any o que hagin
completat el període de residència en els
darrers dos anys.
Sol·licita-la abans del 30 de setembre de 2008

www.mutualmedica.com
beca@mutualmedica.com

Per consultar i descarregar les bases de totes
dues convocatòries en format PDF, visiteu la
nostra pàgina web www.mutualmedica.com

A FAVOR DELS NOUS
CORRENTS EN INVESTIGACIÓ

3.000 € DE PREMI

al millor treball o article d’investigació

Per a metges en actiu que hagin presentat treballs
o articles d’investigació durant l’any 2007.

Sol·licita’l abans del 30 de setembre de 2008.

www.mutualmedica.com
beca@mutualmedica.com

