Història de la Mútua
Neix en el si de la societat civil catalana la Mútua Hospital General de Catalunya, entitat
asseguradora sense ànim de lucre. A diferència de les entitats mercantils, la Mútua no neix
pas amb la intenció de repartir dividends entre un grup d'accionistes, sinó amb l'objectiu de
reinvertir els beneficis per a oferir sempre més i millors serveis als mutualistes, únics
propietaris de l'entitat.

1984

Neix en el si de la societat civil catalana la Mútua Hospital General de Catalunya,
entitat asseguradora sense ànim de lucre. A diferència de les entitats mercantils, la
Mútua no neix pas amb la intenció de repartir dividends entre un grup
d'accionistes, sinó amb l'objectiu de reinvertir els beneficis per a oferir sempre més
i millors serveis als mutualistes, únics propietaris de l'entitat.

1987

La Mútua supera la xifra de 20.000 assegurats.

1989

Desembre - Agrupación Mutua de Previsores s'integra a la Mútua General de
Catalunya, iniciant així el procés de fusions amb altres mutualitats, amb l'objectiu
d'encapçalar un moviment de renovació del mutualisme català.

1990

Es trasllada la seu social de Sant Cugat a Barcelona, al carrer Tuset 36.

1994

Febrer - La Mutualitat Sant Jordi s'integra a la Mútua General de Catalunya.
Desembre – El Montepío Sant Faust s'integra a la Mútua General de Catalunya.

1996

Es produeix el canvi de denominació social: de Mútua Hospital General de
Catalunya a Mútua General de Catalunya.
El conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya inaugura l'actual seu social
al carrer Tuset 5-11.

1997

Desembre – El Montepío Federació Santa Maria de Gràcia s'integra a la Mútua
General de Catalunya.

1998

27 de juliol - S'inauguren les instal·lacions de la Fundació Mútua General de
Catalunya [1], amb la presència de la consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. El mateix any, la Fundació organitza la Primera Setmana de la
Prevenció, i rep el Reconeixement d'Interès Sanitari concedit per l'Institut d'Estudis
de la Salut de la Generalitat de Catalunya.
S'inaugura la primera delegació de la Mútua a Igualada. L'alcalde d'aquesta
localitat i el director general de la Seguretat Social presideixen l'acte d'inauguració.

1999

La Mútua General de Catalunya, sempre atenta a les possibilitats de comunicació i
servei que donen les noves tecnologies, llença el seu primer portal a Internet.
17 de juny - El conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya i l'alcalde de
Girona presideixen la inauguració de les oficines de la Mútua a aquesta localitat.
Desembre - La Mútua de Previsió Social dels Periodistes de Catalunya s'integra a
la Mútua General de Catalunya.

2000

1 de febrer – Comença a funcionar l'oficina de la Mútua a Lleida.
9 de març - El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i
l'alcalde de Tarragona presideixen la inauguració de les oficines de la Mútua a
aquesta localitat.

2001

Juny – Posada en funcionament del Portal de Salut a Internet, que dóna accés a
les millors pàgines web amb informació sobre temes de salut orientada a pacients.
Juny - La Mútua General de Catalunya entra a formar part del Groupe APRI,
associació amb seu a París que aplega entitats d'economia social d'àmbit europeu.

2002

Juny – La Mútua, continuant amb la seva línia de desenvolupament i
modernització, renova la seva imatge, redissenyant el seu símbol i logotip. La
simplificació i l'allisament de les formes s'adapten a les tendències estètiques
actuals.
Desembre – La Mútua supera la xifra de 65.000 assegurats.

2003

8 de maig – El Sr. Manuel Aran, president de la Mútua General de Catalunya, rep
del conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Hble. Sr. Francesc Homs, la
medalla al Foment de l'Assegurança a Catalunya.
16 de juny - La Junta Directiva de la Mútua acorda nominar el Sr. Joan Guitart i
Agell nou president de l'entitat.
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2004

Setembre – S'inaugura l'oficina comercial de Palamós.
Desembre – La Mútua supera la xifra de 74.000 assegurats.

2005

Gener – La Mútua formalitza el nomenament de la Sra. M. Eugènia Cuenca com a
Defensora del Mutualista.
Octubre – La Mútua organitza la jornada tècnica "Jubilació complementària i
inversió regional: eines de cohesió i desenvolupament". La Mutualitat Santa
Dorotea de Previsió Social s'integra a la Mútua General de Catalunya
Desembre – La Mútua supera la xifra de 78.000 assegurats.

2006

Març – La Mútua General de Catalunya inaugura una nova oficina d'Atenció al
Mutualista a Sabadell.
Setembre – La Fundació patrocina el programa de televisió "Cuina Sana" de la
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
Novembre – La Fundació rep la "Distinció 2006" de l'"Associació d'Amics de la Seu
Vella" com a reconeixement de l'activitat realitzada a la Capella Recasens de la
catedral de Lleida.
Desembre – La Mútua supera la xifra de 85.000 assegurats.

2007

La Mútua cumpleix 25 anys.
Gener – L'oficina de Vic incorpora el servei d'Atenció al Mutualista.
Març – L'oficina de Mataró incorpora el servei d'Atenció al Mutualista.
Juny – La Mútua absorbeix l'Associació Socors Mutus Mutualitat de Previsió Social.
Juliol – Clínica Belodonte obre les seves portes.
Octubre – Presentació de l'estudi de la Fundació Catalunya Oberta sobre medicina
privada i sanitat pública.
Novembre – Inauguració de les noves instal·lacions de la Fundació.
Desembre – La Mútua supera la xifra de 91.000 assegurats.

2008

Maig – El Montepio de Conductors de Terrassa s'incorpora a la llista de mutualitats
integrades a la Mútua.
Maig – La Mútua absorbeix la Mutualitat Salesiana de Previsió Social Escolar San
Juan Bosco.
Maig – S'inaugura la nova oficina d'Atenció al Mutualista de Terrassa.
Juny – La Mútua absorbeix l'Associació Socors Mutus Mutualitat de Previsió Social.
Juliol – Inauguració de la restauració del paranimf de la Universitat de Cervera,
patrocinat per la Fundació Mútua General de Catalunya.
Octubre – Noves oficines d'Atenció al Mutualista a Amposta i Inca.
Novembre – Inauguració de la restauració del conjunt monumental de Santa Maria
de Vilabertran patrocinat per la Fundació.
Desembre – La Mútua supera la xifra de 100.000 assegurats.

2010

Maig – La Mútua es transforma en mútua d'assegurances generals.
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2011

Abril – La Mútua amplia el seu àmbit d'actuació a Madrid i Màlaga.

2012

Maig – El Sr. Daniel Redondo es anomenat director general de la Mútua.

2013

Febrer – El Dr. Bartomeu Vicens es anomenat president de la Mútua.

2014

Gener – La Mútua obre oficina a Sant Cugat del Vallès.

Enllaços:
[1] http://www.mgc.es/ca/fmgc/index_html
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