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LA MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA VOL DISTINGIR-SE PER SER CONEGUDA I RECONEGUDA PER FER 

LES COSES BÉ, AMB MUTUALISTES, TREBALLADORS I COL·LABORADORS SATISFETS I ORGULLOSOS DE 

FORMAR-NE PART, I PER SER UNA ENTITAT IMPLICADA AMB LA SOCIETAT I SOLIDÀRIA.
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Som una entitat asseguradora sense 
afany de lucre, especialitzada en 
el ram de salut, que destina els 
beneficis que obté, exclusivament, 
a serveis que oferim als mutualistes, 
únics propietaris de l’entitat. 

El passat any 2016 un 48 % dels nous 
assegurats van venir recomanats per 
algú que ja tenia concertada la seva 
assegurança amb la Mútua. Aquesta 
dada mostra l’alt grau de satisfacció 
dels nostres mutualistes i la confiança 
que dipositen en l’entitat dia a dia, la 
qual cosa ens encoratja a treballar per 
continuar sent-ne mereixedors.

Igual de revelador és el fet de 
col·laborar amb més d’un 
centenar de col·legis professionals, 
mutualitats, associacions, empreses, 
escoles i clubs esportius que han 
confiat en la Mútua per oferir les 
nostres assegurances de salut als seus 
membres.  

Amb 75.000 assegurats, una 
facturació de 78 milions d’euros i un 
marge de solvència del triple de l’exigit 
legalment, podem dir amb orgull que 
som una de les mútues més solvents 
de l’Estat espanyol. Tenim més de 
9.000 referències al nostre quadre 
mèdic a Catalunya i Balears.

Segons les darreres enquestes 
publicades pel Col·legi de Metges 
de Barcelona i de Girona, la Mútua 
General de Catalunya és l’entitat 
de caràcter mutualista més ben 
valorada pels metges que treballen 
en el sector assegurador, mantenint 
la mateixa posició al rànquing de 
l’anterior investigació de mercat.

La nostra voluntat és que la Mútua 
sigui coneguda i reconeguda per fer 
les coses bé, però sobretot per estar 
implicada amb la societat d’una forma 
solidària, amb mutualistes satisfets i 
orgullosos de formar-ne part, i amb 
treballadors entusiastes de poder 
executar aquesta tasca, donant un 
valor addicional a la seva feina i oferint 
el millor d’ells mateixos, amb passió.

La base de la nostra estratègia no 
ha variat mai. Som fidels als valors 
que ens defineixen com a mútua: 
l’esforç, la il·lusió, el compromís, la 
transparència i la confiança. Com a 
entitat asseguradora especialitzada en 
salut, el nostre ofici és protegir la salut 
dels socis. Desenvolupem una política 
de prevenció, sostinguda i constant, 
promocionant un estil de vida 
saludable. Per això no ens sentim una 
asseguradora com les altres, sinó una 
“companya de viatge” dels mutualistes.

qüestió
de confiança

Ens distingim per posar a disposició 
dels assegurats les millors cobertures 
de salut, perquè no se sentin 
desprotegits en cap moment. Així, 
any rere any incorporem a les 
cobertures les noves tècniques que 
s’homologuen en l’àmbit sanitari, 
tant diagnòstiques com terapèutiques, 
que ajuden al tractament menys 
invasiu de les malalties.
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Aquesta ha estat i és l’actitud gràcies 
a la qual podem assolir els nostres 
objectius, i probablement la raó per la 
qual la Mútua torna a situar-se com la 
primera entitat de caràcter mutualista 
més ben valorada pel Col·legi de 
Metges de Barcelona i pel Col·legi de 
Metges 

Tot això s’ha produït en un context 
econòmic particular, en què el 2016 
ha estat més favorable que els anys 
anteriors. Aquest nou escenari torna a 
ser força positiu, i vol consolidar una 
tendència de recuperació que, aquesta 
vegada sí, ens fa ser optimistes. El 
Producte Interior Brut o, el que és el 
mateix, el creixement experimentat 
per l’Estat espanyol el 2016 es va situar 
en un 3,2 %, una dada que convida a 
creure en un nou canvi de cicle. 

En aquest context, el 2016 també ha 
estat un any força positiu per al sector 
assegurador, catalogat per la patronal 
UNESPA fins i tot com un exercici 
«històric», ja que ha consolidat amb 
escreix la tendència de l’any anterior, 
amb un creixement del 12,24 %, cosa 
que no es produïa des del 2002. Pel 
que fa al nostre ram, el de la salut, 
la tendència s’ha consolidat i ha 
continuat el creixement, concretament 
un 4,2 %, un augment ferm que 
confirma una tendència d’estabilitat 
en el ram. L’assegurança de salut ha 
demostrat fortalesa al llarg d’aquests 
anys de dificultats i de crisi, la qual 
cosa té un mèrit especial, ja que 
es tracta d’una cobertura de doble 
pagament per a les famílies. A més, 
el 2016 ha estat particularment 
important, perquè s’ha batut el record 
d’assegurats i s’ha superat la barrera 
dels 11 milions.

L’any passat dèiem que encara 
quedava molt camí per recórrer abans 
de tornar als nivells de consum pre-
crisi, però apuntàvem amb convicció 
que anàvem pel bon camí; i així 
ha estat, ja que s’ha instaurat amb 
ganes un nou escenari de confiança i 
d’il·lusió, i, si em permeten l’expressió, 
amb una alegria consumista en tots els 
àmbits. Només hem de veure com han 
augmentat les vendes d’automòbils, 
el repunt de les hipoteques per a 
l’adquisició d’habitatges o el ritme de 
les exportacions. També han canviat 

L’any 2016 ha estat el primer any de la 
segona etapa del projecte Som-hi!,
que comprèn des de l’any 2016 
al 2018. Estàvem convençuts que 
continuar en la nostra línia d’actuació, 
segons les premisses del projecte 
que vam posar en marxa el 2013 
i que tants bons resultats ens ha 
proporcionat, era una aposta segura. 
I així ha estat, ja que la transformació 
a la qual s’ha vist sotmesa la nostra 
entitat i en la què continuem 
immersos és la clau del nostre èxit. Puc 
afirmar, amb orgull, que tothom hi ha 
participat i s’hi ha implicat plenament.

Vull recordar l’esperit que impregna 
el nostre pla estratègic, del qual 
mantenim, amb molta convicció, 
el lema «Som-hi!», que expressa 
moviment, ens incita a actuar i a 
moure’ns, no només individualment 
sinó com a col·lectiu, escrivint 
amb lletres majúscules l’esforç, la 
dedicació i el treball en equip, i posant 
decididament el col·lectiu per davant 
de les individualitats.

CARTA
DEL PRESIDENT

CARTA DEL PRESIDENT

DR. BARTOMEU VICENS SAGRERA

PRESIDENT

“ El dia perfecte
és anar-se’n al llit
amb un somni
i despertar-se 
amb un projecte. “
ANÒNIM

ASSEMBLEA 27 DE JUNY DE 2017
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alguns hàbits de compra, impulsats 
pels avenços tecnològics; i el comerç 
electrònic està prenent una velocitat 
insòlita, cosa que ens mostra aquesta 
confiança en el canvi de cicle i de 
mentalitat, i, per tant, en la recuperació 
econòmica.

La Mútua no ha estat aliena a 
aquesta situació i l’any 2016 ha 
ofert, novament, molt bons resultats 
econòmics, i també, respecte a la 
gestió, ha estat particularment positiu 
pel que fa als resultats obtinguts de les 
diverses accions i campanyes que hem 
posat en marxa. 

Aquest exercici hem tornat a créixer en 
volum de primes, però el que és més 
important per a nosaltres és que ha 
continuat augmentant el nombre de 
mutualistes que han decidit unir-se a 
les nostres files, és a dir, que han pres 
la decisió d’afiliar-se a la Mútua per 
tal de gaudir de la millor assegurança 
del mercat. Aquesta dada és un 
motiu per sentir-nos molt orgullosos i 
convençuts de la nostra feina i de les 
actuacions que s’han fet per capgirar 
una tendència pròpia dels anys de 
dificultats que hem sofert i que, 
definitivament, sembla que ja queden 
enrere.

Hem demostrat, una vegada més, la 
nostra fortalesa, refermant la nostra 
rendibilitat, solvència i bona gestió, 
mantenint i augmentant, amb gran 
esforç, una base de mutualistes 
satisfets i orgullosos de formar part 
de la Mútua General de Catalunya. 
Això no vol dir que no haguem de 
continuar vigilants, doncs queda 
molta feina per fer, que requereix 
innovació, imaginació, compromís i 
passió, si volem continuar pel camí 
del creixement, la qualitat màxima i 
l’excel·lència.

L’any 2016, també hem aplicat criteris 
de Solvència II, que afecta i continuarà 
afectant tota l’organització, exigint-
nos una millora dels processos i 
més control dels riscos de l’activitat. 
Solvència II es basa, i alhora engloba, 
un conjunt de normes i lleis que 
es proposen que les companyies 
asseguradores donem les màximes 
garanties als nostres assegurats, fet 
que ens ha exigit, al llarg d’aquest 
2016 –i malgrat que ja veníem 
d’un procés transitori d’adaptació– 
incorporar una nova manera de 
treballar. Això ens permet detectar 
ineficiències i plantejar canvis, que 
estem implementant gradualment, 
orientats a aconseguir una gestió més 
eficient.

En un altre ordre de coses, un any 
més hem continuat posant una 
atenció especial en l’ampliació de les 
nostres cobertures i serveis i n’hem 
consolidat un dels més ben valorats 
pels mutualistes, el que anomenem 
«Estem amb tu». Continuarem estant 
al costat dels mutualistes tant en els 
bons moments com en els que no ho 
són tant, com ara una hospitalització. 
Aquest és un moment crític i de 
vulnerabilitat en el qual l’ajuda 
que oferim és extraordinàriament 
ben rebuda, i per això visitem els 
mutualistes hospitalitzats i els seus 
acompanyants per detectar i atendre 
les més mínimes necessitats perquè 
l’estada hospitalària els resulti més 
còmode.

Vull referir-me al nostre ampli i 
qualificat Quadre Facultatiu i de 
Serveis Assistencials Autoritzats, 
per agrair als que en formen part, 
novament, la seva implicació i la 
seva entrega. Per a tots nosaltres, és 
un orgull immens rebre d’ells una 
valoració tan positiva de la nostra 
gestió i la nostra actuació. I és que, 
com dèiem abans, les darreres 
enquestes elaborades pel Col·legi de 
Metges de Barcelona i pel Col·legi 
de Metges de Girona confirmen a 
la Mútua com l’entitat de caràcter 
mutualista millor valorada a Catalunya. 

Pel que fa al nostre pla d’expansió i 
d’adaptació d’oficines al servei Espai 
Mútua, podem dir amb orgull que el 
pla de renovació de la imatge i canvi 
d’ubicació de les 21 oficines de la 
Mútua, iniciat el 2013, ja en el marc 
del projecte Som-hi!, ha finalitzat 
amb la inauguració de les darreres 
delegacions del Vendrell, Olot, 
Figueres, Terrassa i Tortosa. 

La nostra voluntat respecte a les 
noves oficines és oferir una qualitat 
intangible, no només per l’alt nivell 
de prestacions i cobertures que 
oferim a la Mútua, sinó per un tipus 
de servei que aposta decididament 
per la proximitat. Un exemple clar 
d’això el tenim en l’èxit i l’acollida de 
l’Espai Mútua a les nostres oficines, 
per les quals han passat més de 
7.000 persones el darrer any, cosa 
que avala que és un autèntic espai 
de trobada i participació, i demostra 
la clara voluntat de la Mútua de ser a 
prop del mutualista en tot moment, 
fins i tot quan, conceptualment, no 
necessita la Mútua perquè el seu estat 
de salut no ho demana. Treballem, en 
definitiva, per oferir als mutualistes, i a 
la ciutadania en general, activitats que 
els aportin un valor real.

Finalment, com no podia ser d’una 
altra manera, he de fer referència a les 
principals accions desenvolupades 
enguany per la Fundació Mútua 
General de Catalunya, entre les quals 
ha tornat a destacar l’acció solidària
«1 origami 1 euro».

CARTA DEL PRESIDENT
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Compartir un desig solidari amb tota la 
societat i donar fons per a tres causes 
solidàries ha estat l’objectiu d’aquesta 
campanya solidària impulsada per la 
Fundació. El projecte, que el 2016 va 
celebrar la quarta edició, va traslladar 
la tècnica mil·lenària de la papiroflèxia 
i els seus valors de salut, benestar i 
felicitat a un total de 215 escoles i 
més de 86.000 nens i nenes, superant 
un cop més totes les expectatives 
fent més de 330.000 origamis. La 
Fundació Mútua General de Catalunya 
va transformar els seus bons desitjos 
en donatius que es van lliurar a la 
Fundació de Nens amb Càncer, a la 
Fundació Ivan Mañero, i a la Fundació 
La Marató de TV3. Cal destacar que 
van ser les mateixes escoles adherides 
a la campanya les encarregades 
d’escollir el projecte amb el qual volien 
col·laborar. 

Els origamis, a més, tenen un valor 
intrínsec, perquè, ja des de la primera 
edició, els nens i nenes, alumnes 
de les escoles participants en la 
campanya, els ofereixen a la nostra 
gent gran, als pacients i als residents 
de diferents hospitals i centres de 
dia, tot manifestant-los el seu desig 
de salut, benestar i felicitat, tal com 
diu la llegenda japonesa, tancant un 
cercle de solidaritat i valors socials 
encomiables. 

Pel que fa al centre assistencial –com 
a màxima expressió del foment de la 
salut i prevenció de la malaltia, que en 
constitueix l’objecte de la fundació–, 
l’any 2016 hem continuat potenciant-
ne i incrementant-ne l’activitat. 
La disposició d’aquests espais a la 
primera planta de la seu de la Mútua 
a Barcelona, i dels recursos humans i 
materials que hi han estat destinats ha 
permès oferir atenció a 6.712 pacients 
i practicar 38.165 actes assistencials, 
corresponents a 23 especialitats 
mèdiques. 

Per concloure, l’any 2016 ha estat 
un any en què hem consolidat 
el creixement del nombre de 
mutualistes, a la qual cosa hi ha 
contribuït la línia de les assegurances 
de salut derivades d’accidents 
esportius i el canvi de tendència en 
l’economia, sí, però, en qualsevol 
cas, gràcies a l’esforç i la bona feina 
d’un gran equip de col·laboradors i 
de professionals que conformen la 
Mútua, als quals vull donar les gràcies, 
i encoratjar-los a continuar amb èxit el 
nostre pla estratègic.

Som-hi!

Molt afectuosament.

Dr. Bartomeu Vicens
President
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presentació

La Mútua General de Catalunya, 
constituïda l’any 1982 i amb seu a 
Barcelona, és una entitat especialitzada 
en assegurances d’assistència 
sanitària, que ofereix un ampli ventall 
d’assegurances personals en benefi ci 
exclusiu del conjunt dels seus socis, 
únics propietaris de l’entitat. 

Amb una trajectòria de 35 anys, la 
Mútua s’ha distingit per una sèrie de 
valors totalment diferenciats de les 
companyies mercantils, destinant els 
benefi cis obtinguts a l’ampliació i la 
millora de les cobertures i serveis, i 
assumint com a objectiu principal 
garantir les millors condicions als seus 
associats, amb la millor relació quota-
cobertura. 

L’entitat, ferma hereva de l’esperit 
mutualista català, va saber encapçalar 
i donar continuïtat a un moviment 
de renovació del mutualisme gràcies 
a un procés de fusions i acords de 
col·laboració amb d’altres mutualitats, 
procés que ha contribuït a consolidar 
i difondre gràcies al seu ferm 
compromís amb la responsabilitat 
social i la solvència econòmica.

Col·lectius diversos, com col·legis 
professionals, associacions, empreses 
i altres entitats, han establert convenis 
amb la Mútua al llarg d’aquests anys 
amb la fi nalitat de proporcionar als 
seus membres les millors cobertures 
en les millors condicions.

L’encert en les seves actuacions ha 
permès que la Mútua ocupi, avui dia, 
llocs destacats en els rànquings del 
sector d’assegurances d’assistència 
sanitària, tant a nivell català ocupant la 
9a posició, com estatal (15è lloc).

La Mútua General de Catalunya, fi del 
a la seva fi losofi a fundacional, és a dir, 
l’absència d’afany de lucre, la solidaritat 
i l’ajuda mútua, va impulsar el 1996 la 
creació de La Fundació que porta el 
seu nom amb la fi nalitat de retornar 
a la societat el que d’ella en rep. Així, 
una part dels excedents econòmics 
es destinen al foment de la salut i la 
prevenció de les malalties a través dels 
Programes de Medicina Preventiva que 
ofereix al Centre Mèdic Mútua General 
de Catalunya; a través de les Xerrades 
Saludables, cicles de conferències sobre 
temes de salut de màxima actualitat, i a 
l’acció social de caire divers.

Amb la fi nalitat de situar-se en les 
millors condicions derivades de 
la previsible evolució del sector 
assegurador, l’any 2009 l’entitat va 
aprovar la seva transformació en 
mútua d’assegurances i l’ampliació 
del seu àmbit territorial a tot l’estat 
espanyol, sense ànim de lucre i en 
benefi ci del conjunt d’associats.
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La Mútua General de Catalunya està 
governada pels següents òrgans: 

QUI SOM · òrgans de govern

òrgans
de govern

SR. DANIEL REDONDO GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

Assemblea general
L’ Assemblea General és l’òrgan 
superior de representació i govern de 
la Mútua i estarà integrada per tots els 
mutualistes.

Consell d’administració
Dr. Bartomeu Vicens Sagrera
PRESIDENT  

Sr. Joan Guitart Agell
VICEPRESIDENT

Sr. Joan Maria León Mussons
VOCAL 

Sr. Javier Encinas Duran
VOCAL

Sr. Agustí M. Bassols Paré
VOCAL 

Sr. Francesc Coll Klein
VOCAL 

Sr. Lluís Morillas Mateu
VOCAL

Sr. Daniel Redondo García
SECRETARI NO MEMBRE DEL CONSELL

Equip directiu
Sr. Daniel Redondo García
DIRECTOR GENERAL

Sr. David Sánchez Vila
DIRECTOR GENERAL ADJUNT

Dr. Andreu Martínez Puche 
SOTSDIRECTOR GENERAL 
DIRECTOR MÈDIC

Sr. Guillermo Padrisa Sánchez 
SOTSDIRECTOR GENERAL 
DIRECTOR DE PROMOCIÓ

Sr. Joan Antoni Guinot Jaumandreu 
SOTSDIRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT

Sra. Montse Sadurní Hill
SECRETARIA GENERAL

Caps de departament
Sr. José Pedro Vicente Fernández 
ADMINISTRACIÓ

Sra. Sandra Redondo
ASSESSORIA JURÍDICA

Sra. Lourdes Sans Quer
ATENCIÓ AL MUTUALISTA

Sr. Jordi Adsarà Grau
AUDITORIA INTERNA

Sr. Enric Hervàs Ventura
CARTERA I PRESTACIONS

Sr. Xavier Botella
COORDINADOR COMERCIAL

Sr. José Antonio Ramos García 
INFRAESTRUCTURES

Dra. Carme Curià Casanoves 
INSPECCIÓ MÈDICA

Sra. Núria Morer González
MÀRQUETING

Sra. Àgata Piferrer Codinach
RECURSOS HUMANS

Sr. Lluís Campos Benito
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Sra. Myriam Codina Ventura 
TELECITACIONS

Sr. Asterio Martín Mascaró
BALEARS
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mutualitats
integrades

QUI SOM · mutualitats integrades

Des de 1989, les mutualitats que 
s’han integrat a la Mútua General de 
Catalunya han estat les següents:

AGRUPACIÓN MUTUA DE 
PREVISORES DE P.S.
desembre de 1989

MUTUALITAT SANT JORDI DE 
PREVISIÓ SOCIAL
febrer de 1994

MONTEPIO SANT FAUST DE 
PREVISIÓ SOCIAL
desembre de 1994

MONTEPIO “FEDERACIÓ SANTA 
MARIA DE GRÀCIA” DE PREVISIÓ 
SOCIAL
desembre de 1997

MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL 
DELS PERIODISTES DE CATALUNYA
desembre de 1999

MGC INSURANCE, MUTUA DE 
PREVISIÓN SOCIAL
gener de 2004

MUTUALITAT SANTA DOROTEA DE 
PREVISIÓ SOCIAL
octubre de 2005

ASSOCIACIÓ DE SOCORS MUTUS 
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL
juny 2007

MONTEPIO DE CONDUCTORS DE 
TERRASSA, MPS
abril de 2008

MUTUALITAT SALESIANA DE 
PREVISIÓ SOCIAL ESCOLAR SAN 
JUAN BOSCO
abril de 2008
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mutualitats
col·laboradores

QUI SOM · mutualitats col·laboradores

ALTER MÚTUA ADVOCATS 

Des del mes de maig de 1996, la 
mútua dels advocats de Catalunya, 
Alter Mútua Advocats, ofereix als seus 
mutualistes la cobertura d’assistència 
sanitària a través de la Mútua General 
de Catalunya. 

MUTUALITAT DE PS DEL COL·LEGI 
OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS 
DE CATALUNYA

Des del mes d’octubre de 1998, la 
Mutualitat de PS del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya 
ofereix al seu col·lectiu mutualista els 
productes d’assistència sanitària de la 
Mútua General de Catalunya.
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QUÈ PENSEM
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La Mútua General de Catalunya, per 
la seva naturalesa jurídica, compta 
amb un caràcter diferencial innegable, 
consubstancial a una filosofia i a una 
manera determinada de fer les coses. 

No obstant, això no significa que 
la Mútua no coincideixi amb la 
resta d’empreses en fixar objectius 
excel·lents per a competir de manera 
exitosa amb la resta d’entitats del seu 
mateix sector, créixer en la mesura 
del que li sigui possible i millorar la 
qualitat dels seus productes i serveis, 
ja que, de fet, amb independència 
de la seva forma jurídica, la immensa 
majoria de les empreses són molt 
semblants i volen coses molt similars.

Tot això s’ha aconseguit amb 
la màxima transparència i ètica 
professional, com posa de manifest el 
fet que la Mútua, de nou, ha acomplert 
rigorosament durant l’exercici 
amb la Guia de Bones Pràctiques 
en matèria de govern corporatiu 
elaborada i recomanada per la Unió 
Espanyola d’Entitats Asseguradores i 
Reasseguradores (UNESPA).

L’èxit de les entitats com la nostra 
se sustenta exclusivament en la 
qualitat dels seus serveis i, en el cas 
de la Mútua General de Catalunya, 
vetllar per la salut i la seguretat dels 
seus associats suposa contribuir 
a la tranquil·litat i benestar de la 
família dels mutualistes. I atès que 
el concepte de “prestació d’un bon 
servei” és intangible i difícil de puntuar 
i avaluar, la Mútua ha apostat per 
compatibilitzar l’oferta del més ampli 
ventall assegurador amb la constant 
adaptació i millora de les seves 
cobertures.

L’obtenció d’uns excedents similars 
a la mitjana del sector i, en ocasions, 
superiors, sense haver renunciat a 
l’element diferenciador del mutualisme 
i mantenint el reconeixement i la 
satisfacció dels mutualistes, evidencien 
que la Mútua ha aconseguit un 
avantatge competitiu sostenible. 
Això només ha estat possible gràcies 
a la orientació que té l’entitat als 
seus socis, als professionals que 
formen part del Quadre Facultatiu i 
de Serveis Assistencials Autoritzats, 
als col·laboradors externs, a aquells 
que recomanen la Mútua perquè s’hi 
senten a gust, a la pròpia competència, 
a la vigilància permanent de 
l’entorn i a la necessària coordinació 
interfuncional.

I és per això que els òrgans de 
govern de la Mútua, amb el Consell 
d’Administració al capdavant, són els 
encarregats d’estructurar un sistema 
de gestió que garanteixi l’efectiva 
i eficient utilització dels recursos. 
Malgrat l’absència d’afany de lucre que 
deriva de la pròpia naturalesa jurídica 
de la Mútua, la nostra entitat, com 
qualsevol altra, tingui la naturalesa que 
tingui, ha de perseguir la consecució 
del seu objecte social amb les 
tècniques i els instruments propis 
de la gestió empresarial,  inherents, 
d’altra banda, a la seva activitat 
asseguradora, i amb subjecció als 
deures i obligacions que s’estableixen 
en les normes mercantils que li són 
d’aplicació.

polítiques 
i objectius

QUÈ PENSEM · polítiques i objectius
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les nostres oficines

ON ESTEM · les nostres oficines

Reus

Tarragona
El Vendrell

Lleida

Vilanova i la Geltrú

Barcelona
Sabadell

Terrassa

Granollers

Tortosa

Blanes
Mataró

Palamós

Girona

Manresa

Igualada

Olot

Vic

Figueres

València

Palma de Mallorca

Sant Cugat del Vallès

Oficines 

GRANOLLERS
Alfons IV, 36 - 08401 Granollers
T. 93 860 02 88 - F. 93 870 87 26

IGUALADA
Ctra. de Manresa, 131 - 08700 Igualada 
T. 93 804 90 02 - F. 93 804 90 54

MANRESA
Pg. Pere III, 66 (accés per pl. 11 de setembre)

08242 Manresa 
T. 93 875 22 54 - F. 93 872 11 75

MATARÓ
La Rambla, 38 - 08302 Mataró
T. 93 741 47 42 - F. 93 757 27 78

SABADELL
Gràcia, 118-124 - 08201 Sabadell
T. 93 745 14 31 - F. 93 725 77 79

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Girona, 14, local 3 (plaça Can Quiteria)

08172 Sant Cugat del Vallès
T. 93 589 78 78 - F. 93 675 98 15

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
08195 Sant Cugat del Vallès
T. 93 589 08 51 - F. 93 589 48 73

TERRASSA
Plaça Progrés, 11-12 - 08224 Terrassa
T. 93 788 27 18 - F. 93 788 65 02

VIC
Rambla Hospital, 6 - 08500 Vic
T. 93 881 46 44 - F. 93 883 24 50

VILANOVA I LA GELTRÚ
Havana, 22 - 08800 Vilanova i la Geltrú
T. 93 814 71 64 - F. 93 893 19 95

GIRONA
Rda. Sant Antoni M. Claret, 28
17002 Girona
T. 972 41 42 30 - F. 972 22 29 68

BLANES
Joaquim Ruyra, 2 - 17300 Blanes
T. 972 35 91 11 - F. 972 33 85 78

FIGUERES
La Rutlla, 15 - 17600 Figueres
T. 972 67 72 79 - F. 972 67 16 60

OLOT
Pg. Bisbe Guillamet, 4 - 17800 Olot
T. 972 27 35 58 - F. 972 26 30 09

PALAMÓS
Av. Catalunya, 2 - 17230 Palamós
T. 972 31 22 86 - F. 972 60 13 49

TARRAGONA
Pare Palau, 5 - 43001 Tarragona
T. 977 25 28 55 - F. 977 23 69 78

TORTOSA
Plaça Ramon Cabrera, 1 - 43500 Tortosa
T. 977 44 92 67 - F. 977 70 76 13

EL VENDRELL
Prat de la Riba, 10 - 43700 El Vendrell
T. 977 15 59 80 - F. 977 15 59 81

REUS
Pg. de Sunyer, 3 - 43202 Reus
T. 977 12 81 23 - F. 977 12 81 30

LLEIDA
Av. Prat de la Riba, 27 - 25008 Lleida
T. 973 27 80 13 - F. 973 26 78 60

PALMA DE MALLORCA
Santiago Rusiñol, 13
07012 Palma de Mallorca
T. 971 42 57 72 - F. 971 71 89 19

VALENCIA
San Vicente Mártir, 61, entl. 1-B
46002 València
T. 96 352 45 80

Seu social
BARCELONA
Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona
T. 93 414 36 00 - F. 93 201 22 22
www.mgc.es
mgc@mgc.es
atm@mgc.es (atenció al mutualista)
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Tenim una àmplia 
presència a Catalunya, 
Balears i València,
amb 22 oficines que 
conformen un nou 
concepte d’oficina més 
propera i participativa.

L’espaimútua ofereix un ampli ventall 
d’activitats sense cap cost addicional 
per als mutualistes i transcendeix el 
concepte d’espai, de simple lloc físic, 
per convertir-se en quelcom més 
ampli que pretén identificar la Mútua 
davant dels mutualistes i de la societat 
en general, amb un alt nivell de servei i 
d’exclusivitat. 

La nostra voluntat és oferir un 
intangible de qualitat, no només per 
l’alt nivell de prestacions i cobertures 
que oferim, sinó per un tipus de 
servei exclusiu amb el que busquem, 
principalment, aportar un valor diari, 
real i palpable, als nostres socis.

ON ESTEM · un nou concepte d’oficina

un nou concepte
d’oficina

espaimútua
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espaimútua
negocis
Els professionals i els emprenedors 
tenen la possibilitat d’organitzar 
reunions de treball, presentacions, 
xerrades... en unes instal·lacions 
equipades amb totes les eines que 
puguin necessitar.

espaimútua
aniversaris
Els pares poden celebrar una festa 
d’aniversari inoblidable per als fills, 
dissenyada a mida de les seves 
necessitats i plena de sorpreses. 

espaimútua
estudi
Els nens poden accedir al mètode 
d’Aloha Mental Arithmetic, amb el 
qual potenciaran les seves capacitats 
intel·lectuals i complementaran a la 
perfecció el seu desenvolupament 
escolar.

espaimútua
salut
Els mutualistes, i la societat en general, 
poden participar en diferents activitats 
destinades a divulgar i fomentar hàbits 
de vida saludables com, per exemple, 
les xerrades saludables o els tallers de 
diferents temàtiques que organitzem 
puntualment.
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informe de gestió

L’exercici 2016, després de dos anys 
amb tendència a l’estancament 
econòmic, es comencen a apreciar 
símptomes de recuperació a escala 
macroeconòmica i a les empreses. 
La Mútua ha tancat l’exercici 2016 
amb un creixement de 1.194 noves 
persones assegurades respecte a l’any 
anterior, i  conforma així un col·lectiu 
total de 75.559 assegurats, com recull 
el quadre “Dades més significatives”. 
Aquest creixement de socis el 2016 
significa la tornada a índexs de 
creixement que comencen a ser 
significatius.

Per altra banda, la xifra total de 
les quotes recaptades ha estat de 
78.579.083,29 €, import que suposa 
un creixement de l’1,79% respecte 
a l’exercici anterior, el qual hem de 
valorar de manera molt positiva.

Pel que fa als Fons Propis, l’exercici 
2016 aquests s’han situat en 
49.141.270,66 €, amb un increment 
que supera el 4,86 % respecte a 
l’exercici 2015. Això ha estat a causa 
dels bons resultats econòmics de 
l’exercici 2016, que ha acabat amb 
dades molt positives en sinistralitat, 
ingressos i optimització de despeses. 
Alhora, la Mútua continua mantenint 
uns nivells de Fons Propis i de 
Solvència significativament per sobre 
de la mitjana del sector, i és més de 
tres vegades superior als requeriments 
de Solvència II.

En l’exercici 2016 ha finalitzat el 
projecte d’expansió, canvi d’imatge 
i modernització de les oficines de la 
Mútua per tal de proporcionar una 
atenció millor als nostres mutualistes i 
poder oferir-los serveis addicionals. A 
més, ha continuat el desenvolupament 
de nous rams, com el d’Accidents.

Un fet significatiu per al sector és la 
implantació definitiva de la normativa 
de Solvència II, ja de manera completa.

No hi ha fets posteriors significatius al 
tancament de l’exercici. 

Al llarg de l’exercici 2016, la Mútua no ha 
adquirit accions pròpies.

En darrer terme, en el transcurs de 
l’exercici 2016, la Mútua ha rebut, 
novament, la confiança d’un total 
de vuit nous col·lectius (quatre clubs 
esportius, un gimnàs i tres associacions 
empresarials) que s’han adherit a 
l’entitat formalitzant els convenis 
corresponents.

Aquests nous col·lectius han estat els 
següents:

· Club Gimbe de Manresa

· Club de Tennis Vic

· Club Esportiu Catalunya Tennis Ressort 

· Club Natació Sabadell

· Fit Point de Palma de Mallorca

· Empresa Isern 

· Viu Comerç de Vilanova 

· Federació Catalana d’Estanquers

LA MÚTUA EN XIFRES · informe de gestió

DADES MÉS SIGNIFICATIVES 

 2012 2013 2014 2015 2016

PERSONES ASSEGURADES  84.379 80.089 74.301 74.365 75.559

FACTURACIÓ NETA (*) 75.914,63 76.146,22 75.063,74 77.196,96 78.579,08

PROVISIONS 
(Reserves per a futures prestacions) (*) 18.342,89 18.057,36 20.736,41 20.640,54 24.105,37

FONS PROPIS (*) 44.420,05 41.367,89 44.291,24 46.862,86 49.141,27

 (*) milers d’€
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LA MÚTUA EN GRÀFIQUES · estadístiques
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EVOLUCIÓ
DE LA FACTURACIÓ NETA
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EVOLUCIÓ
DE LES PROVISIONS
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EVOLUCIÓ
DELS FONS PROPIS
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col·legis 
professionals

Diversos col·lectius de professionals 
han designat la Mútua General 
de Catalunya per a donar als seus 
membres diferents cobertures 
d’assistència sanitària i de previsió 
social. Aquests col·lectius són els 
següents:

CATALUNYA

Alter Mútua dels Advocats
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Graduats i Enginyers Industrials de Barcelona 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona  
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Col·legi de Farmacèutics de Lleida
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona  
Col·legi de Logopedes de Catalunya  
Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Col·legi Ofi cial d’Agents Comercials de Girona i Comarques 
Col·legi Ofi cial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província
Col·legi Ofi cial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida
Col·legi Ofi cial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Col·legi Ofi cial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
Col·legi Ofi cial de Farmacèutics de Lleida
Col·legi Ofi cial de Gestors Administratius de Catalunya
Col·legi Ofi cial Infermers/eres de Girona
Col·legi Ofi cial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Ofi cial de Metges de Girona
Col·legi Ofi cial de Psicologia de Catalunya
Col·legi Ofi cial de Químics de Catalunya  
Col·legi Ofi cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya - COEC
Il·lustre Col·legi Ofi cial de Geòlegs 
Il·lustre Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Tarragona
Mútua d’Enginyers Industrials de Catalunya 

BALEARS

Col·legi d’Administradors de Finques de les Illes Balears 
Col·legi d’Economistes de les Illes Balears
Col·legi Ofi cial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Islas Baleares
Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears
Mutual Mèdica de Catalunya i Balears
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altres col·lectius

CATALUNYA

AME Asistencia Médica
Assegur, Grup Assegurador (Andorra) 
Asociación para la Promoción del Comercio entre España y China
Associació Antics Alumnes i Amics de la UDL
Associació de Comerciants de Barberà del Vallès
Associació d’Empresaris Castell - Platja d’Aro - S’Agaró 
Associació d’Empresaris de Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
Associació d’Empresaris d’Hosteleria de Tarragona
Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Torrefarrera
Associació Empresaris d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament i afins Terrassa
Associació de Marxants de les Comarques Gironines
Associació Flequers d’Osona
Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya
Associació Pares i Mares Col·legi Sagrat Cor d’Amposta
Caixa d’Enginyers
CD Terrassa Hoquei
Centre d’Ensenyament de Natació S’Aigua Blava
Centre d’Esports Manresa
Centre de Golf Sant Cebrià
Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell
Club Ball Esportiu Amposta Quick Dance 
Club Bàsquet Amposta
Club Bàsquet Artés
Club Bàsquet Castelldefels 
Club Bàsquet Femení Sant Adrià
Club Bàsquet Olot 
Club Bàsquet Sitges
Club Bàsquet Vilanova del Vallès
Club Catalunya Tennis Resort
Club CC Buero Vallejo
Club Deportivo La Floresta
Club Esportiu Natació Cabrera de Mar
Club Esportiu Mercantil-Marina
Club Esportiu Sitgeta de Basquetbol
Club Esportiu Valldoreix
Club Esportiu Xamba
Club Futbol Santpedor
Club Futbol Vilanova del Vallès
Club Gimbe
Club Handbol Calonge i Sant Antoni
Club Hoquei Atlètic Terrassa 
Club Hoquei Caldes 
Club Hoquei Mataró
Club Junior Sport & Spa
Club Muntanyenc de Sant Cugat
Club Natació Badalona
Club Natació Sabadell 
Club Natació Sitges
Club Patí Riudoms 
Club Sport Area
Club Tenis Cubelles
Club Tenis Masnou (Mesnousport, SL)
Club Tenis Vic
Club Tennis / Pàdel Jordi Plana 
Club Vanguardia
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa
Confederació Empresarial de Comerç i de Serveis de les Comarques Tarragonines 

ACORDS AMB COL·LECTIUS · altres col·lectius
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Consell Regulador de la Denominació d’Origen de Tarragona 
Cooperativa 70, SCCL 
Colla Castellera de Figueres
Colla Jove Xiquets de Vilafranca
Escola Nàutica Focus 
Espai Pàdel Blanes
FECOTUR Palamós
Federació d’Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures de Catalunya
Federació Catalana d’Estanquers
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida
Fundació Universitària del Bages
Futbol Club Fruitosenc
Franqueses Pàdel Sport, SL
In & Out Pàdel Girona
Isern
Gimnàstic de Tarragona
Girona Centre Eix Comercial
Germandat St. Joan Baptista
Golf, Travel & Wine
Gremi d’Hostaleria de Sant Boi i Comarca
Gremi d’Hostaleria de Sitges
Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental
Gremi d’Hostaleria i Restauració 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme 
Gremi de Venedors de Vehicles a Motor de Barcelona i Província
Grup Excursionista i Esportiu de Girona (Geiec)
Mercat Municipal de Vic (Mermuvic SL)
Mirasol-Baco Unón CF
Montepio de Conductors de Manresa-Berga
Open Sport Club
Unió de Comerciants i Empresaris de La Pineda 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Unió de Botiguers de Mataró
Unió de Botiguers de Montornès del Vallès
Unió de Botiguers de Reus
Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni 
Unió Empresarial de l’Anoia 
Unió Empresarial del Penedès
Unió Esportiva Minorisa Sagrada Font
Unió Esportiva Sant Andreu
Unió Esportiva Sant Joan Despí
Unió Esportiva Sitges
Unión Deportiva Tancat
Vic Comerç
Viu Comerç

BALEARS

Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca
Fit Point
Unió de Federacions Esportives de Balears
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Durant l’any 2016  han estat aprovades 
o bé publicades les següents 
disposicions legals que tenen 
incidència en el sector d’assegurances:

entorn legal

INTERNACIONALS:

· Directiva (UE) 2016/97 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 20 de 
gener de 2016, sobre la distribució 
d’assegurances. (DOUE de 2 de febrer 
de 2016)

· Directiva (UE) 2016/2258 del Consell, 
de 6 de desembre de 2016, per la que 
es modifi ca la Directiva 2011/16/UE 
pel que fa a l’accés de les autoritats 
tributaries a informació contra el 
blanqueig de capitals. (DOUE de 16 de 
desembre de 2016)

· Reglament Delegat (UE) 2016/467 
de la Comissió, de 30 de setembre 
de 2015, pel que es modifi ca el 
Reglament Delegat (UE) 2015/35 
en relació amb el càlcul del capital 
reglamentari obligatori per a varies 
categories d’actius mantinguts 
per les empreses d’assegurances i 
reassegurances. (DOUE d’1 d’abril de 
2016)

· Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel 
que es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament General de Protecció de 
Dades). (DOUE de 4 de maig de 2016)

· Reglament d’Execució (UE) 2016/869 
de la Comissió, pel que s’estableix 
informació tècnica pel càlcul de les 
provisions tècniques i els fons propis 

bàsics a efectes de la presentació 
d’informació amb data de referència 
compresa entre el 31 de març i el 29 
de juny de 2016, de conformitat amb 
la Directiva 2009/138/CE del Parlament 
Europeu i del Consell (Solvència II). 
(DOUE de 3 de juny de 2016)

· Reglament d’Execució (UE) 
2016/1976 de la Comissió, de 10 
de novembre de 2016, pel que 
s’estableix informació tècnica pel 
càlcul de les provisions tècniques i 
els fons propis bàsics a efectes de la 
presentació d’informació amb data 
de referencia compresa entre el 30 
de setembre i el 30 de desembre de 
2016, de conformitat amb la Directiva 
2009/138/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, sobre l’accés a l’activitat 
d’assegurança i reassegurança i el seu 
exercici. (DOUE de 16 de novembre de 
2016)

· Reglament (UE) 2016/2340 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 
14 de desembre de 2016, pel que 
es modifi ca el Reglament (UE) n.o 
1286/2014 sobre els documents 
de dades fonamentals relatius als 
productes d’inversió minorista 
empaquetats i els productes d’inversió 
basats en assegurances, pel que fa a la 
seva data d’aplicació. (DOUE de 23 de 
desembre de 2016)

· Resolució de 18 de novembre 
de 2016, de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions, 
per la que es dona publicitat a les 
directrius preparatòries de l’Autoritat 
Europea d’Assegurances i Fons de 
Pensions de Jubilació relatives als 
procediments de governança i 
vigilància de productes per a empreses 
d’assegurances i distribuïdores 
d’assegurances. (BOE d’1 de desembre 
de 2016)  
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NACIONALS:

· Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016. (BOE de 30 d’octubre de 
2015)

· Ordre ECC/664/2016, de 27 d’abril, 
per la que s’aprova la llista d’informació 
a remetre en supòsits d’adquisició 
o increment de participacions 
significatives en entitats asseguradores 
i reasseguradores i per qui 
pretenguin exercir càrrecs de direcció 
efectiva o funcions que integren 
el Sistema de Govern en entitats 
asseguradores, reasseguradores i en 
els grups d’entitats asseguradores i 
reasseguradores. (BOE de 6 de maig de 
2016)

· Ordre ECC/724/2016, de 9 de maig, 
per la que s’aproven els models 
d’informació quantitativa a efectes 
estadístics i comptables, a remetre 
per les entitats asseguradores i 
reasseguradores en règim general de 
Solvència, els models d’informació 
quantitativa a efectes de supervisió, 
estadístics i comptables, a remetre 
per les entitats asseguradores i 
reasseguradores en règim especial 
de solvència, els models d’informació 
quantitativa, a efecte de supervisió, 
estadístics i comptables, sobre 
inversions i decessos, per a entitats del 
règim general de solvència i models 
d’informació quantitativa, a efectes 
de supervisió a remetre a l’entrada en 
vigor del règim especial de solvència. 
(BOE de 14 de maig de 2016)

· Ordre ECC/1591/2016, de 4 
d’octubre, per la que s’aproven els 
models d’informació quantitativa a 
efectes estadístics i comptables a 
remetre amb periodicitat semestral 
pels grups d’entitats asseguradores i 
reasseguradores. (BOE de 5 d’octubre 
de 2016)

· Resolució de 15 de gener de 2016, 
de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, per la que es publica 
el tipus d’interès màxim a utilitzar en 
el càlcul comptable de la provisió 
d’assegurances de vida, d’aplicació a 
l’exercici 2016. (BOE  de 26 de gener de 
2016)

· Resolució de 15 de gener de 2016, 
de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, per la que es publica 
el tipus d’interès màxim a utilitzar en 
els plans i fons de pensions respecte 
a les contingències en que es trobi 
definida la prestació i per a les que 
es garanteixi exclusivament un tipus 
d’interès mínim o determinat en 
la capitalització de les aportacions, 
d’aplicació a l’exercici 2016. (BOE de 26 
de gener de 2016)

· Resolució de 31 de maig de 
2016, de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions, 
per la que es modifica la clàusula 
d’indemnització pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances de les 
pèrdues derivades d’esdeveniments  
extraordinaris en assegurances de 
persones. (BOE de 4 de juny de 2016)

· Resolució de 31 de maig de 2016, de 
la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, per la que s’aprova 
el recàrrec a favor del Consorci de 
Compensació d’Assegurances per 
a finançar les seves funcions com 
a fons de garantia de l’assegurança 
obligatòria de responsabilitat civil en la 
circulació de vehicles a motor. (BOE de 
4 de juny de 2016) 

· Resolució de 18 d’octubre de 2016, 
de la Direcció General de Treball, per 
la que es registra i publica el Conveni 
col·lectiu d’àmbit estatal per a les 
empreses de mediació d’assegurances 
privades per al període 2016-2018. 
(BOE de 28 d’octubre de 2016)

· Circular 1/2016, de 31 de març, de 
la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, de reconeixement i 
valoració de contingències, impostos 
diferits i determinades inversions en 
entitats de crèdit i asseguradores 
a efectes del règim especial de 
Solvència. (BOE de 8 d’abril de 2016)

AUTONÒMIQUES:

Catalunya: 

· Decret 321/2016, de 22 de 
novembre, d’obligacions d’informació 
de caràcter econòmic de les 
mutualitats de previsió social i altres 
entitats asseguradores supervisades 
per la Generalitat de Catalunya. (DOGC 
de 25 de novembre de 2016)

· Decret 252/2015, de 15 de 
desembre, pel qual s’estableixen els 
criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 (LCAT 2015/138), 
mentre no entrin en vigor els del 2016. 
(DOGC de 17 de desembre de 2015)

· Decret Llei 4/2015, de 29 de 
desembre, de necessitats financeres 
del sector públic i altres mesures 
urgents en pròrroga pressupostària. 
(DOGC de 31 desembre de 2015)

· Acord GOV/101/2016, de 19 de juliol, 
pel qual s’aprova el Pla de Salut de 
Catalunya 2016-2020. (DOGC de 21 de 
juliol de 2016)
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AQUEST ANY



La Mútua General de 
Catalunya es consolida 
com la millor entitat de 
caràcter mutualista 
Manté la mateixa posició que a 
l’anterior edició al rànquing del 
Col·legi de Metges de Barcelona 
consolidant-se com la millor mútua 
de Catalunya.

La Mútua General de Catalunya és 
l’entitat de caràcter mutualista més 
ben valorada segons l’enquesta del 
Col·legi de Metges de Barcelona, 
feta pública el 28 de gener de 2016, 
Assegurança Lliure i el rànquing de les 
mútues 2015, que recull l’opinió dels 
metges que treballen amb entitats 
d’assegurances. D’aquesta manera, la 
Mútua General de Catalunya manté 
la mateixa posició al rànquing que 
a l’anterior edició, realitzada el 2013, 
consolidant-se com la millor mútua de 
Catalunya.

El rànquing s’elabora a partir d’una 
enquesta feta a més de 300 metges 
del sector que han valorat les mútues 
segons diferents aspectes com les 
seves condicions de treball, la seva 
relació amb la companyia, l’agilitat 
de les entitats en la gestió de tràmits 
burocràtics, terminis de pagament, 
gestió, etc. Segons dades facilitades 
pel COMB, a Catalunya, al voltant de 
6.000 metges treballen en el sector de 
les assegurances sanitàries, dels quals 
el 59% és la seva activitat principal. Les 
entitats d’assegurança lliure donen 
servei a més de 2 milions de persones. 

fets destacats
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ASSEMBLEA GENERAL 

Dr. Bartomeu Vicens: “Ha 
augmentat el nombre de 
mutualistes que han decidit 
unir-se a les nostres files”
El Pla Estratègic 2016-2018, sota 
el lema “Som-hi !”, és una crida a 
l’acció en què la interiorització d’una 
determinada actitud per part de tot 
el personal de la Mútua té un paper 
fonamental i situa els mutualistes 
com a centre ineludible de la seva 
actuació.

La reunió del nostre màxim òrgan de 
govern, celebrada el 29 de juny de 
2016, es va iniciar amb el discurs del 
Dr. Bartomeu Vicens, que va fer balanç 
de l’exercici 2015 destacant els bons 
resultats econòmics ” i un gran any a 
nivell de gestió; particularment positiu 
pel que fa als resultats que han donat les 
diverses accions i campanyes que hem 
posat en marxa”.

Així mateix, el president de l’entitat 
va subratllar que “hem tornat a créixer 
en volum de primes però, el que és 
més important per a nosaltres, ha 
augmentat el nombre de mutualistes 
que han decidit unir-se a les nostres 
files, és a dir que han pres la decisió 
d’afiliar-se a la Mútua per tal de gaudir 
de la millor assegurança del mercat”. 
“En definitiva –va concloure– hem 
demostrat, una vegada més, la nostra 
fortalesa, refermant la nostra rendibilitat, 
solvència i bona gestió, mantenint i 
augmentant, amb gran esforç, una base 
de mutualistes, satisfets i orgullosos de 
formar part de la Mútua General de 
Catalunya”.

Posteriorment, el Sr. Daniel Redondo, 
director general de l’entitat va 
enumerar les dades més significatives i 
les activitats més destacades portades 
a terme per la Mútua al llarg de 2015. 
Per la seva part, el Sr. David Sánchez, 
director general adjunt, va presentar 
els resultats econòmics de l’entitat 
que, que, de nou, van fer palès la 
solidesa de la gestió i la fortalesa de la 
Mútua.

QUÈ HEM FET AQUEST ANY · fets destacats
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Signatura d’acords
Al llarg de l’any 2016 quatre clubs 
esportius (Club Gimbe de Manresa, 
Club de Tennis Vic, Club Esportiu 
Catalunya Tennis Ressort i Club 
Natació Sabadell), un gimnàs (Fit Point 
de Palma de Mallorca) i tres col·lectius 
i associacions empresarials (Empresa 
Isern, Viu Comerç de Vilanova i 
Federació Catalana d’Estanquers) han 
decidit dipositar la seva confiança 
en nosaltres, oferint als seus socis 
la possibilitat de contractar les 
assegurances de la Mútua en les 
millors condicions. A més, la Mútua ha 
signat tres acords de comercialització 
de les nostres assegurances amb Caixa 
d’Enginyers, COFB Serveis i amb AME 
Assegurances.

Èxit rotund dels Tornejos 
de Pàdel Mútua General 
de Catalunya
Al llarg de 2016 s’han celebrat 
diversos tornejos patrocinats per 
la Mútua, amb un gran èxit de 
participació, cosa que ha contribuït 
a incrementar la nostra bona imatge 
arreu del territori.

En poques hores es van exhaurir 
totes les places per participar, el 
diumenge 20 de novembre de 2016, 
al 1r Torneig de Pàdel Mútua General 
de Catalunya a les instal·lacions de 
les emblemàtiques Piscines Bernat 
Picornell de Barcelona. Per la seva 
banda, el 1r Campionat de Pàdel 
Mútua General de Catalunya al Club 
Tennis Lleida, que va finalitzar el 
mateix dia, va convocar més de 300 
participants. Aquests només en són 
alguns exemples.

En altres poblacions, com ara Sant 
Antoni de Vilamajor, Granollers, 
Cardedeu, Les Franqueses, Vic, Blanes, 
Salou o Tarragona, també hem fet 
tornejos o bé la nostra marca ha estat 
present a les pistes de pàdel. La nostra 
voluntat és patrocinar campionats 
d’aquest esport, que tants adeptes 
està aconseguint, associant la nostra 
marca als valors que promou, com 
l’esforç, la salut, la constància o la 
cooperació. 

“ESTEM AMB TU” 

TORNEIG DE PÀDEL A GRANOLLERS

EL DIRECTOR GENERAL, SR. DANIEL REDONDO, EL PRESIDENT, DR. BARTOMEU VICENS I EL DIRECTOR GENERAL 

ADJUNT SR. DAVID SÁNCHEZ DURANT L’ASSEMBLEA DEL 2016.

SIGNATURA DE L’ACORD AMB LA FEDERACIÓ 

D’ESTANQUERS DE CATALUNYA
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“ESTEM AMB TU”

Un servei al mutualista 
hospitalitzat 
La Mútua està al costat dels 
mutualistes en situacions que 
realment són importants per a ells 
i per a la seva família, com ara el 
naixement d’un nadó, però també 
hi és en moments de més dificultat, 
perquè la nostra voluntat és estar 
veritablement al seu costat, donant-
los un servei d’un alt valor afegit.

Amb la voluntat que el mutualista 
percebi que estem sempre a prop seu 
i que vegi que ens preocupem per 
ell, vam posar en marxa la iniciativa 
“Estem amb tu” per fer palès que la 
Mútua General de Catalunya vol estar 
al costat dels mutualistes en els bons 
i en els mals moments. Visitem els 
mutualistes, entre altres, en el moment 
del naixement d’un fill, per fer-los un 
regal ple de simbologia. Els obsequiem 
amb un petit detall de benvinguda 
al nadó (un sonall i un pack origami), 
que vol ser el nostre desig de salut i 
benestar per a tota la família. 

Però “Estem amb tu” és una iniciativa 
més àmplia de servei al mutualista 
hospitalitzat, que va molt més 
enllà. També els visitem quan estan 
hospitalitzats per causes mèdiques 
o quirúrgiques, ens interessem 
per la seva situació i intentem, 
complementàriament, satisfer 
necessitats menors que puguin tenir 
ells o els acompanyants.

En definitiva, a la Mútua volem 
acompanyar els mutualistes en els 
moments més complicats, perquè 
som una asseguradora de salut que 
vol estar realment a prop dels seus 
assegurats, i som molt conscients que 
una hospitalització és un moment 
de vulnerabilitat en què l’ajuda que 
oferim, la que estigui al nostre abast, 
és extraordinàriament ben rebuda. 
Al llarg de 2016 hem visitat més de 
2.600 mutualistes a l’Hospital General 
de Catalunya i als hospitals de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

SITUACIONS DIVERSES

Són moltes les situacions que es 
troba la persona responsable de 
visitar els pacients als hospitals: des 
de comprar roba a l’acompanyant 
d’una pacient que va haver de  ser 
ingressada d’urgència a altes hores 
de la nit fins a buscar un hotel als 
familiars d’un altre pacient que havien 
de dormir a Barcelona o, simplement, 
posar monedes a la televisió perquè 
la mutualista s’havia quedat sense. 
Són només algunes anècdotes, les 
més amables, de fins on arriba l’ajut 
o el servei que volem proporcionar 
a les persones que es troben 
hospitalitzades. 

Altres casos, més difícils o 
compromesos, també han estat 
tractats amb la mateixa sensibilitat i 
professionalitat que requereixen. La 
Myriam Piñeros se sent molt orgullosa 
de la seva tasca “sobretot per la vessant 
humana que comporta i per l’agraïment 
que trobo com a retorn per part de tots 
els mutualistes”, ens diu. “Sens dubte 
és la millor recompensa!” I afegeix 
que “moltes vegades, quan t’anticipes 
a les seves necessitats i els resols petits 
problemes, ni tan sols s’ho esperen!”
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FARMACARDIO

Les farmàcies de 
Barcelona han realitzat 
més de 200 proves per 
identificar factors de 
risc cardiovascular en 
persones d’entre 35 i 74 
anys
Farmacàrdio és un programa de 
detecció del risc cardiovascular 
que es realitza a les farmàcies de 
Barcelona que hi estan adherides.

És una iniciativa impulsada pel 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Barcelona conjuntament amb la 
Mútua General de Catalunya.

Més de 290 farmàcies de Barcelona 
van realitzar 205 proves, (de 
novembre de 2015 al març de 
2016) per identificar factors de risc 
cardiovascular en persones d’entre 35 i 
74 anys i estratificar a 10 anys el risc de 
patir una malaltia coronària. Ho van fer 
en el marc del programa Farmacardio, 
que va néixer al març de 2014 fruit 
d’un conveni de col·laboració entre el 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
(COFB) i Mútua General de Catalunya. 
Després de l’èxit de la prova pilot, 
realitzada al districte barceloní de 
Sarrià-Sant Gervasi, al novembre de 
2015 es va estendre a tota la província, 
amb la incorporació de la Fundació 
Mútua General de Catalunya i COFB 
Serveis.

Dels pacients atesos, un 6,83 % van 
presentar un risc cardiovascular alt o 
molt alt.

Del total de pacients atesos, el 71,70 
% (147) amb un factor de risc baix i 
el 21,46 % (44) amb un risc moderat 
es van derivar al metge de capçalera; 
i amb el 6,83 % (14) amb un resultat 
de risc alt o molt alt, un cop van rebre 
l’informe mèdic, se’ls va derivar a una 
unitat especialitzada.

COM FUNCIONA LA PROVA?

Els resultats es poden extreure a 
partir de les proves específiques 
que realitza el farmacèutic –format 
prèviament per realitzar-les– que 
permeten mesurar els factors de risc 
cardiovascular en persones sense 
cap antecedent personal de malaltia 
d’origen cardiovascular diagnosticada 
per un metge (malaltia coronària, 
vascular cerebral o arterial perifèrica). 
Els factors que analitza, en no més 
de 30 minuts, són l’hàbit tabàquic, 
l’edat, el sexe, la tensió arterial, la 
xifra de colesterolèmia, l’IMC (Índex 
de Massa Corporal) i els possibles 
antecedents personals de diabetis 
mellitus diagnosticada, així com la 
xifra de glicèmia capil·lar, el perímetre 
abdominal i l’índex cintura/maluc.

Al finalitzar-les, entrega a l’usuari els 
resultats de les proves realitzades i un 
fulletó amb informació i consells per 
dur hàbits de vida saludables. Al seu 
torn, en un termini de 4 dies, l’equip 
mèdic de Mútua General de Catalunya 
envia a l’usuari per correu electrònic 
un informe a partir dels resultats 
analitzats i una proposta d’actuació 
individualitzada en funció del risc 
detectat.

Les farmàcies que ofereixen el servei 
estan identificades amb un distintiu i 
també es poden localitzar a través del 
web farmacardio.com des d’on es pot 
adquirir el cupó de compra del servei 

a un preu de 58 €. Per als mutualistes 
amb assegurança de salut, en edats 
compreses entre 35 i 74 anys, el servei 
és gratuït.

Es tracta d’un projecte pioner a 
Espanya, doncs és el primer cop que 
una entitat asseguradora privada 
compta amb el farmacèutic com a 
professional decisiu per intervenir 
en el desenvolupament d’activitats 
preventives. De fet, gràcies a la 
proximitat i accessibilitat de les 
farmàcies, un dels aspectes que han 
valorat positivament els usuaris, es 
pot aconseguir una major incidència 
en un dels públics principals del 
programa: persones que, per la seva 
edat, aparentment no tenen cap 
problema de salut o no acudeixen al 
metge de forma habitual, però que 
poden ser, en canvi, població amb risc 
cardiovascular.

El ‘Programa de detecció del risc 
cardiovascular’, a més, va ser guardonat 
el maig de 2014 pel comitè científic 
del Congrés de la Societat Espanyola 
de Farmacèutics Comunitaris celebrat 
a Màlaga i el 2015 va rebre el premi 
atorgat pel diari especialitzat Correo 
Farmacéutico com “La millor iniciativa a 
les farmàcies en la categoria de professió 
i deontologia”, cosa que situa la Mútua 
com la primera entitat que impulsa 
una iniciativa innovadora com aquesta 
i remunera el farmacèutic per la seva 
activitat sanitària.
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Els packs “Mútua 
Experiències” es renoven i 
canvien de nom: Il·lusions, 
Màgia i Prèmium
La campanya de prescripció 
premiada “Si tens un amic... tindreu 
una experiència” ha premiat, al llarg 
de 2016, tots els mutualistes que ens 
han recomanat i els que s’han donat 
d’alta gràcies a aquesta recomanació.

Actualment són el 50 % els nous 
assegurats que han decidit incorporar-
se a les nostres files i han concertat 
l’assegurança de salut amb la Mútua 
gràcies al consell que els han donat 
altres mutualistes contents i satisfets 
de pertànyer a la nostra entitat. 
Hem volgut celebrar aquesta dada 
extraordinària amb nous packs “Mútua 
Experiències”.

Així, recomanar la Mútua té premi 
doble i continua sent tota una 
experiència que consisteix en 
escapades rurals, spa i massatges, 
sopars, activitats d’aventures i un 
llarg etcètera. Concretament, els 
mutualistes que ens recomanin a un 
amic rebran un Mútua Experiències 
Il·lusió. Els mutualistes que ens 
recomanin més d’una vegada podran 
gaudir d’un Mútua Experiències Màgia 
(recomanació a 2 col·lectius nous) i el 
Mútua Experiències Prèmium serà el 
pack que rebran els qui ens recomanin 
a 3 amics o més, perquè la Mútua vol 
seguir agraint encara més la confiança 
dipositada en nosaltres. 

ESPAI  MÚTUA

Renovades totes les 
oficines de la Mútua 
Un dels objectius principals de 
la Mútua és apropar les oficines 
al mutualista i oferir-li unes 
instal·lacions immillorables i un 
tracte de màxima qualitat. Totes elles 
ofereixen l’Espai Mútua, un concepte 
de servei exclusiu per als nostres 
assegurats que ha tingut i té una 
gran acceptació.

Podem dir amb orgull que el pla de 
renovació de la imatge i de canvi 
d’ubicació de les 21 oficines de la 
Mutua, iniciat el 2013 en el marc del 
Projecte Espai Mútua ja ha finalitzat. El 
Vendrell, Terrassa i Olot són les darreres 
oficines que han estat renovades el 
mes de novembre de 2016. L’oficina 
del Vendrell va ser inaugurada amb 
una jornada de portes obertes que 
va tenir lloc el l’ 1 de desembre i a 
la qual van assistir representants 
d’entitats, associacions, clubs esportius 
i membres de l’Ajuntament, així com 
mutualistes i veïns. Tots ells   van poder 
conèixer de primera mà les noves 
instal·lacions i van celebrar els serveis 
i les diferents activitats que els ofereix. 
De cara al febrer de l’any vinent estan 
previstes les inauguracions de les 
oficines de Terrassa i d’Olot.

PROXIMITAT I ACTIVITATS PER A 
TOTHOM

La nostra voluntat amb les noves 
oficines és oferir un intangible de 
qualitat, no només per l’alt nivell de 
prestacions i cobertures que oferim 
a la Mútua, sinó per un tipus de 
servei que aposta decididament per 
la proximitat. L’exemple clar és l’èxit i 
l’acollida de l’Espai Mútua a les nostres 
oficines, per les quals han passat més 
de 7.000 persones el darrer any, cosa 
que avala que és un autèntic espai 
de trobada i participació i demostra 
la clara voluntat de la Mútua de ser a 
prop del mutualista en tot moment, 
fins i tot quan, conceptualment, no 
necessita la Mútua perquè el seu estat 
de salut no ho demana. Treballem, en 
definitiva, per oferir als mutualistes i a 
la ciutadania en general activitats que 
els aportin un valor real.
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ESPAI MÚTUA, UN SERVEI SINGULAR

L’Espai Mútua ofereix un ampli ventall 
d’activitats sense cap cost addicional 
per als mutualistes i transcendeix el 
concepte d’espai, de simple lloc físic, 
per convertir-se en quelcom més 
ampli que pretén identificar la Mútua 
davant dels mutualistes i de la societat 
en general, amb un alt nivell de servei i 
d’exclusivitat. 

L’ espaimútua negocis ofereix la 
possibilitat de fer ús, sense cap cost 
per als mutualistes, d’una sala de 
reunions o una sala de conferències 
per organitzar xerrades, presentacions 
o qualsevol altra tasca relacionada 
amb la seva activitat professional. 

Per altra banda, en col·laboració 
amb Aloha Mental Arithmetic, a 
l’espaimútua estudi oferim tallers 
específics per als nens on els ajudem a 
millorar en matemàtiques i, en general, 
a treure més partit de les seves 
capacitats intel·lectuals. Són tallers 
subvencionats al 100 % per la Mútua. 

A l’ espaimútua salut, metges i 
professionals de la salut experts en 
les seves especialitats imparteixen 
xerrades sobre temes d’actualitat de 
salut i medicina.

En darrer terme, els pares poden 
organitzar la festa d’aniversari dels seus 
fills a l’ espaimútua aniversaris, que ha 
esdevingut un dels serveis “estrella” i és 
un dels més sol·licitats i valorats.

Gran acollida de l’Espai 
Mútua a Barcelona
El setembre va tenir lloc la 
inauguració del nou Espai Mútua al 
centre comercial Pedralbes Centre, 
en plena Diagonal de Barcelona. 

Dissabte 17 de setembre de 2016 es 
va celebrar la festa de presentació 
del nou Espai Mútua a Pedralbes 
Centre, amb l’assistència d’un 
important nombre de famílies que 
van tenir l’oportunitat de conèixer 
de primera mà el nou recinte de la 
Mútua, així com les activitats que es 
desenvoluparan al llarg de l’any. 

Des de l’octubre, a l’Espai Mútua s’hi 
duen a terme diferents activitats 
programades, com ara els tallers 
d’aprenentatge d’Aloha per als nens 
i nenes, tallers Gymboree per a pares 
i mares amb els seus nadons, tallers 
d’entrenament cerebral per mantenir 
activa la memòria i l’atenció (Brain 
Factory) dirigits a persones de més 
de 50 anys, i els habituals cicles de 
“Xerrades Saludables”. Així mateix, 
s’organitzen aniversaris per als 
infants mutualistes els divendres i 
els dissabtes. És una de les activitats 
que més èxit ha obtingut, ja que 
gairebé tots els caps de setmana 
fins al desembre han estat reservats 
per celebrar les festes de molts nens 
mutualistes.

“El vi a l’òpera”, un èxit més 
a Pedralbes Centre
D’altra banda, l’Espai Mútua 
Barcelona també va acollir un 
esdeveniment que va reunir un 
públic molt nombrós i entregat. 
Parlem de l’espectacle operístic “El 
vi a l’òpera”, conduit pel periodista 
i comunicador Marcel Gorgori. 
El concert va oferir als assistents 
alguns dels moments operístics més 
populars de la història del gènere en 
els quals el vi és protagonista absolut 
o hi està directament relacionat. 
A l’esdeveniment, organitzat per 
la Mútua, hi va assistir un gran 
nombre de persones que van gaudir 
plenament de l’espectacle i van poder 
prendre una copa de vi gentilesa de 
la Mútua i de la botiga especialitzada 
“Plaisirs du vin”.

EL VI A L’ÒPERA AL CENTRE COMERCIAL PEDRALBES CENTRE.

FESTA D’INAUGURACIÓ DE L’ESPAI MÚTUA AL CENTRE 

COMERCIAL PEDRALBES CENTRE DE BARCELONA.
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CONVENCIÓ COMERCIAL 2016

“Convençuts”
Els dies 28 i 29 de gener va tenir  lloc 
la Convenció Anual del Departament 
Comercial, en la que, sota el lema 
“Convençuts!”, es va posar de manifest 
la voluntat de renovar el projecte 
“Som-hi !” els propers tres anys, dins 
el marc del pla estratègic 2016-2018, 
i continuar avançant pel camí del 
creixement. Així mateix, en la reunió 
del departament Comercial es va fer 
balanç de l’any 2015 i es van presentar, 
com ja és habitual, les novetats i 
accions previstes per enguany. Per 
últim, es van lliurar els diplomes 
a la producció, així com el viatge 
d’incentius a Galicia, que va tenir lloc el 
mes de maig. 

activitat interna

QUÈ HEM FET AQUEST ANY · activitat interna
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JORNADA DE CAPS

La digitalització, la 
millora de l’eficàcia en 
els processos interns 
i l’optimització de la 
producció comercial, 
temes claus 
L’Auditori IM CLÍNIC de Sant Cugat va 
ser l’escenari escollit per celebrar la 
Jornada de Caps de la Mútua també 
el passat març. El director general, 
en Daniel Redondo, va abordar el 
tancament de l’exercici 2015, les 
perspectives previstes per al 2016 i 
va fer un balanç positiu del projecte 
“Som-hi!”, desenvolupat entre el 2013 
i el 2015. Finalment, va apuntar el full 
de ruta del Pla 2016-2018, demanant la 
plena implicació de tots els caps.

IN-FORMACIÓ CORPORATIVA 

“Els projectes són globals 
i transversals i ens afecten 
a tots” 
Els dies 18, 21 i 22 de març van 
tenir lloc, a la seu del carrer Tuset, 
les diferents sessions d’In-Formació 
Corporativa per al personal, en les que 
es va fer un resum de l’any 2015 i es 
van presentar els nous projectes per 
al 2016, així com el nou logo “Som-hi!” 
per als propers tres anys. En el marc 
del nou Pla Estratègic 2016-2018, els 
objectius primordials que va anunciar 
en Daniel Redondo, director general 
de la Mútua, són: continuar creixent, 
tant en nombre de mutualistes com 
en volum de primes, crear noves línies 
de negoci abordar nous canals de 
distribució, i l’expansió de la nostra 
entitat a la comunitat valenciana. 

QUÈ HEM FET AQUEST ANY · activitat interna

FORMACIÓ ATENCIÓ
AL MUTUALISTA

“ Somriu, si us plau, això és 
un assumpte molt seriós ”
Sota aquest lema tant original, els dies 
s 4, 5 i 12 de maig, el departament 
d’Atenció al Mutualista va realitzar una 
sessió de formació, els objectius de la 
qual va ser promoure les actituds, els 
coneixements i habilitats necessàries 
per obtenir el millor rendiment en 
la interacció amb els mutualistes. 
D’aquesta manera és pretenia que en 
el moment de parlar amb ells, aquests 
percebin la proposta de valor que 
se’ls ofereix, valorar en tot moment el 
paper rellevant que porten a terme 
les persones d’ATM i incentivar la seva 
aportació d’idees.

FORMACIÓ D’ATENCIÓ AL MUTUALISTA.
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PROJECTE
“3.600 KM SOLIDARIS”

Gràcies a l’esforç
del personal es van 
superar els 500 kilòmetres 
solidaris !
La Mútua va donar al projecte “3.600 
km Solidaris”, impulsat per la Fundació 
Dr. Ivan Mañero, 1€ per cada kilòmetre 
aportat pels treballadors de la Mútua, 
amb una donació màxima de 500 €.  

Des de l’1 de juny, i fins al dia 20, 
els treballadors de la Mútua van 
poder  aportar el seu granet de sorra i  
contribuir a una bona causa impulsada 
per la Fundació Dr. Ivan Mañero: la 
creació i posada en funcionament d’un 
Centre de Salut a Biselanca, Biombo, a 
Guinea Bissau.

Corrent o caminant, van estar estat 
molts els que van participar en 
aquesta aventura solidària aportant 
els seus kilòmetres, que la Mútua va 
transformar en una donació  màxima 
al projecte de 500 € (1€ per cada km 
aportat).

Es va recolzar, així, el projecte “3.600 
km Solidaris” que va realitzar el 
corredor d’ultra Trail Alfredo Corralero, 
voluntari de la Fundació, que va unir 
els 4 punts cardinals més distants de 
la península corrent (un total de 3.600 
km). El recorregut va partir de Cap de 
Tarifa a Càdis, fins al cap Touriñán i 
l’Estaca de Bares a Galicia per acabar al 
Cap de Creus.

Donació de sang
La Mútua, en col·laboració amb el 
Banc de Sang i Teixits, va tornar  a fer 
campanya de donació de sang oberta 
a tothom: al personal, als mutualistes 
i al la ciutadania en general. ja és 
habitual el personal de la Mútua 
va estar  convocat a donar sang. 
L’extracció es va fer, igual que en les 
edicions anteriors, al Centre Mèdic 
Mútua General de Catalunya, al carrer 
Tuset, 15-11 de Barcelona, el mes de 
juliol. 

Festa de Nadal
Al desembre, com ja és habitual, es 
va celebrar a la seu de la Mútua la 
tradicional trobada de Nadal entre 
tots els treballadors. La celebració va 
començar a les 19:30 h i va durar fins 
passades les 22:00 h. El vicerpesident, 
el Sr. Joan Guitart, i el president, el Dr. 
Bartomeu Vicens,i el director general, 
el Sr. Daniel Redondo, van dir unes 
paraules als assistents i van desitjar 
bones festes a tothom. Acte seguit, 
es va realitzar el tradicional lliurament 
de premis i obsequis al personal. De 
la mateixa manera, els ja habituals 
premis als millors suggeriments del 
2016 fets pel personal, a través de la 
Base Interna Corporativa, el canal de 
comunicació intern, també van ser 
atorgats després dels discursos. En 
acabar els parlaments, es va brindar 
amb cava i es va poder gaudir del 
magnífic pica-pica.
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La comunicació dirigida als socis, als 
col·laboradors, al personal intern i a 
la societat en general és fonamental 
per a la Mútua. L’entitat, conscient 
de la importància de difondre les 
accions, les novetats i els compromisos 
adquirits amb els seus grups d’interès, 
hi destina molts esforços, que es 
gestionen optimitzant els recursos 
humans i materials. L’edició de revistes 
(tant l’elaboració dels continguts 
com el disseny gràfic), l’actualització 
permanent del portal web i les 
campanyes publicitàries online, a 
ràdios, televisions i mitjans escrits, des 
del contingut i el disseny dels anuncis 
fins a les veus que hi participen, es 
fan adaptant-nos a la nova realitat 
del mercat, a les tendències actuals 
i seguint el canvi de paradigma que 
estem vivint... Això ens impulsa a 
optimitzar costos i involucrar les 
persones, que s’impliquen fermament 
en el projecte del qual formen part.

política de 
comunicació

PUBLICITAT

La nova campanya de 
publicitat de la Mútua ens 
convida a gaudir de la 
vida
L’entitat aposta, una vegada més, per 
un prescriptor de referència que, per 
tercer any consecutiu, es personalitza 
en Marcel Gorgori, el reconegut 
periodista i comunicador català.

Protagonitzada, una vegada més, per 
en Marcel Gorgori, des del  diumenge 
11 de setembre i fins al desembre de 
2016, en horari de màxima audiència, 
vam poder veure la nova campanya de 
publicitat de la Mútua a TV3, “Gaudeix 
de la vida”. El popular periodista i 
mutualista ens mostrava, en clau de 

profunda catalanitat, el nostre estil 
com a Mútua, que és ocupar-se i 
preocupar-se d’allò que és important: 
la nostra salut i el nostre benestar. 

Tal com ell mateix reflexiona en una 
entrevista que li vam fer sobre el lema 
“Gaudeix de la vida”,  “l’experiència 
personal m’ha demostrat que la Mútua 
General de Catalunya entén que, sense 
salut, no hi ha qualitat de vida possible, 
però només amb salut, tampoc. És a dir, 
que tot i que és evident que la prioritat 
absoluta és donar la millor assistència 
sanitària als mutualistes, a més, es 
preocupa de facilitar-los una qualitat de 
vida més alta, oferint-los també facilitats 
en altres terrenys”.

L’anunci i el making of també es 
va poder veure al nostre canal de 
YouTube. La campanya, a més, va 
tenir la seva versió en paper per a les 
revistes de col·lectius, amb els quals 
tenim acords de col·laboració, i per a la 
premsa local. 

El Pla estratègic 2016-2018, basat 
en una orientació total al mercat, 
va aconsellar consolidar el canvi 
en l’estratègia de comunicació de 
l’entitat iniciada el 2013 amb l’objectiu 
d’incrementar arreu la notorietat de 
l’entitat i millorar el coneixement de 
la marca. Així, el 2016, vam continuar, 
per quart any consecutiu, amb la 
campanya publicitària a un mitjà 
massiu com és la televisió, en concret 
a TV3 i TV8. La campanya de publicitat 
va ser un èxit, segons els rànquings 
d’audiència. Ens van veure un total de 
3.720.510 persones una mitjana de 16 
vegades.
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REVISTA 

L’ ”interès mutu”, la nostra 
revista corporativa
Al llarg de 2016 s’han publicat 5 
números de la revista corporativa 
Interès Mutu: dos de dirigits als 
mutualistes, un al quadre facultatiu i 
dos més al personal de la Mútua.

Pel que fa a temes divulgatius de salut, 
en el números per als mutualistes, 
publicats al juny i a l’octubre es 
va tractar el tema de les malalties 
cardiovasculars, el de l’acupuntura o el 
de l’aplicació del làser en odontologia  
entre altres. 

Els butlletins van incloure reportatges 
sobre l’Espai Mútua i la seva 
implantació a diverses oficines de 
l’entitat i sobre la campanya solidària 
de la Fundació Mútua General 
de Catalunya “1origami 1euro”.
Altres temes que es van tractar a la 
revista van ser les habituals notícies 
d’actualitat de la Mútua i les novetats 
en cobertures i serveis per als 
mutualistes.

La revista corporativa, del personal 
i per al personal, de la qual s’editen 
dos números a l’any, té com a missió 
informar totes les persones que 
formen part de la Mútua de les tasques 
que fan els diferents departaments i 
de la feina que es realitza a les oficines 
per tal que es coneguin les fites 
remarcables que es produeixen al llarg 
de l’any i per estar al cas dels projectes 
que afecten tots els treballadors 
directament. En definitiva, per apropar 
la realitat interna de la Mútua a tots 
els qui hi treballen i per conèixer els 
equips que ho fan possible. 

El 2016, en particular, vam tornar a 
posar l’accent en el projecte Som-
hi!, en el qual té una importància 
fonamental la interiorització d’una 
determinada actitud per part del 
personal, que inclou, principalment, 
esperit d’equip, iniciativa i passió. 
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ONLINE

Plana web
Amb l’objectiu d’adaptar-nos a 
la ràpida evolució de les noves 
tecnologies  es va modernitzar el 
disseny, es va millorar la navegabilitat 
i es va revisar el contingut per tal de 
seguir garantint el bon servei del web. 
Era clara la necessitat d’un redisseny 
que ens permetés créixer a la xarxa 
i aprofitar totes les oportunitats de 
negoci que s’estan generant al voltant 
dels nous mitjans (consolidació 
i promoció de marca, publicitat i 
venda de productes, comunicació 
entre l’empresa i els clients i noves 
oportunitats comercials).

Tenim tres objectius principals: 
promocionar els nostres productes, 
oferir servei als nostres clients i millorar 
la percepció de la nostra marca. El 
primer objectiu s’aconsegueix facilitant 
la navegació i l’accés a la informació de 
les assegurances i campanyes, oferint 
una informació clara i transparent 
que ens permeti convèncer els 
nostres visitants que oferim el millor 
producte del mercat; respecte al 
web actual s’ha simplificat moltíssim 
l’estructura i la presentació és molt 
més clara i atractiva. El segon objectiu 
s’aconsegueix amb una oficina virtual 
que permeti realitzar els tràmits i 
consultes als nostres clients amb 
total comoditat i amb els avantatges 
d’Internet (immediatesa, flexibilitat, 
etc.). El tercer objectiu s’aconsegueix 
presentant una imatge adequada 
de la Mútua lligada als valors que 
formen part de la nostra naturalesa 
i potenciant la nostra presència als 
resultats de cerca i xarxes socials

Blog Interès Mutu
El blog www.interesmutu.com conviu 
amb la revista en paper del mateix 
nom i té com a objectiu informar 
els mutualistes per aquest mitjà. Al 
mateix temps, ja que és un canal obert 
a tothom, es pretén guanyar nous 
lectors i donar a conèixer la Mútua.
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Participació en fires i 
esdeveniments
També per donar-nos a conèixer 
en aquelles poblacions on tenim 
oficines, la Mútua va participar en 
diferents fires i esdeveniments locals.

Un any més, la Mútua i Aloha Mental 
Arithmetic van participar amb un 
estand conjunt a la Fira Petitalia de 
Lleida.  Els tallers dirigits als infants 
i subvencionats per la Mútua van 
despertar una gran interès i curiositat 
entre tots aquells que es van acostar a 
l’estand.  Així mateix, al llarg d’aquest 
any la Mútua ha participat en diverses 
fires i accions puntuals per donar a 
conèixer les nostres assegurances i 
serveis, com ara a la fira ExpoBages 
a Manresa, Exponadó a Vilanova,  
FirAnoia a Igualada, entre altres, i 
accions comercials a clubs esportius, 
com ara el Club Natació Sabadell, Club 
Nàutic Salou, Club Padel Girona, Club 
Tennis Vic, etc.

FIRA PETITALIA A LLEIDA.

ONLINE

Píndola de salut
El butlletí electrònic ‘Píndola de 
Salut’ està pensat exclusivament per 
als mutualistes i dona prioritat a la 
informació divulgativa sobre salut, 
tal com fem amb la nostra publicació 
en paper, Interès Mutu. 

El 2016, els mutualistes van rebre 
mensualment la ‘Píndola de Salut’ 
amb un consell i amb informació 
d’interès sobre la Mútua. A l’octubre 
vam renovar la newsletter incorporant 
vídeos que nosaltres anomenem 
“capsules de salut”, vídeos divulgatius 
que donen resposta a temes de salut i 
medicina que preocupen a la societat. 
De fet, les temàtiques s’han escollit en 
funció de les demandes d’informació 
més freqüents com, per exemple, 
l’insomni, els roncs, les palpitacions, el 
colesterol, la febre en els nens i molts 
altres.

Aquests vídeos volen donar prioritat a 
la informació divulgativa sobre salut, 
tal com fem en la nostra publicació en 
paper i online, l’ ”Interès Mutu” i donen 
veu als metges del Centre Mèdic 
Mútua General de Catalunya, que ens 
parlen sobre el tema en qüestió des 
de l’òptica de la prevenció, amb sentit 
pràctic, llenguatge clar i brevetat.

D’aquí el nom “càpsula de salut”, 
perquè és com un petit comprimit, 
immediat i efectiu, i una forma original 
de tractar la informació, el que ens 
permet diferenciar-nos de la gran 
quantitat de butlletins que omplen a 
diari els nostres correus electrònics.

Els mutualistes reben mensualment el 
butlletí que inclou, a més, informació 
d’interès sobre les novetats en 
cobertures, serveis i avantatges de la 
Mútua, així com les darreres notícies 
de l’entitat. Les “càpsules de salut”, a 
més, es poden consultar a YouTube i 
Vimeo o seguint-nos a Facebook i a 
Twitter.
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REPERCUSSIÓ PÚBLICA

Els mitjans parlen de la 
Mútua
Com a últim punt, cal esmentar que 
la intensa activitat desplegada en la 
política de comunicació, ha tingut 
–com era lògic– el seu ressò en els 
mitjans, que han recollit a les seves 
pàgines esdeveniments diversos i 
activitats rellevants de la Mútua al 
llarg de l’any.

La Mútua ha estat notícia al llarg 
del 2016 en diversos mitjans de 
comunicació, principalment escrits. 
En són alguns exemples la publicació 
del rànquing del Col·legi de Metges 
de Barcelona, la participació de 
la Mútua en el projecte “Manresa 
Cardioprotegida”, les diferents activitats 
desenvolupades a l’Espai Mútua de 
les ofi cines, la campanya solidària 
“1 origami 1 euro. Per la seva part, el 
diari econòmic Expansión va publicar, 
a l’abril, una entrevista al director 
general, que va fer especial èmfasi en 
els valors i la fi losofi a de la Mútua, la 
qualitat de les nostres assegurances 
de salut, l’amplitud del nostre quadre 
mèdic i les cobertures i serveis.
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ASSEGURANCES D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA

Les assegurances de salut de la Mútua 
ofereixen una atenció sanitària a mida, 
prestada pels millors professionals, 
centres i clíniques de tota Espanya, 
complementada amb el més ampli 
ventall de serveis per tal de garantir 
als associats una atenció integral i 
immediata. 

A-S JUNIOR
Una assegurança dissenyada 
especialment per als més joves, sense 
el cost extra que representen aquelles 
cobertures que no necessiten, com la 
d’embaràs i part.

A-S DENTAL 
COMPLEMENT F
L’assegurança dental més completa, 
que complementa les prestacions 
odontològiques (sense cost per a 
l’assegurat o franquiciades) incloses a 
les assegurances de salut de la Mútua.

A-S DENTAL COMPLET F
L’assegurança dental per a tots 
aquells assegurats que no tenen una 
cobertura de salut concertada. 

A-S PRÒTESIS
L’assegurança que cobreix la 
implantació de pròtesis internes, el 
material d’osteosíntesi i osteotaxi, 
les audiopròtesis, els aparells de 
fonació, les cadires de rodes per a 
discapacitats i tots els costos derivats 
del processament i la preservació de 
teixits i òrgans humans.

A-S CLÍNIC
L’assegurança per als metges que, 
sense incloure els honoraris mèdics, 
permet fer front als grans riscos, 
donant cobertura en cas d’urgència, 
hospitalització i intervenció quirúrgica, 
així com per a les exploracions i 
tractaments més costosos.

A-S CLÍNIC PLUS
És l’assegurança de salut exclusiva per 
als metges i els seus familiars, que no 
inclou els honoraris mèdics.

A-S GLOBAL
L’assegurança de salut per als 
més exigents, que combina el 
quadre mèdic més ampli amb el 
reembossament de despeses i permet 
la lliure elecció de metge i centre a 
qualsevol país del món.

A-S TOTAL
L’assegurança més completa, amb 
les millors cobertures i quadre mèdic 
a tota Espanya, en el que s’inclouen 
més de 9.000 facultatius i centres 
assistencials de Catalunya i Balears.

A-S Total posa els millors professionals 
i les institucions més prestigioses al 
servei d’una atenció sanitària integral i 
exhaustiva.

A-S IDEAL
L’assegurança amb un quadre mèdic 
especialment seleccionat amb 4.000 
facultatius i centres assistencials, per 
tal que no s’hagi de renunciar a cap 
cobertura.

assegurances

QUÈ OFERIM · assegurances
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ASSEGURANCES 
D’INDEMNITZACIÓ SALUT

Les assegurances d’indemnització 
econòmica de la Mútua garanteixen 
poder fer front a la reducció dels 
ingressos i l’increment de les despeses 
que originen una hospitalització, una 
intervenció quirúrgica, un accident o 
una baixa laboral.

I-S HOSPITALITZACIÓ
L’assegurança que garanteix una 
indemnització econòmica i permet  
fer front a les despeses addicionals 
que sorgeixen derivades d’una 
hospitalització, ja sigui mèdica o 
quirúrgica, o d’estades en hospital 
de dia, en cas de cirurgia major 
ambulatòria.

I-S RENDA
L’assegurança que complementa els 
ingressos dels professionals autònoms 
en cas de malaltia o d’accident.

I-S RENDA PLUS 
L’assegurança que amplia les 
cobertures de I-S Renda amb una 
indemnització per dia d’hospitalització.

ASSEGURANCES DE VIDA

Les assegurances de vida de la Mútua 
garanteixen el futur de la família, 
oferint un ampli ventall de cobertures 
que es poden modular segons les 
necessitats del mutualista.

A-V VIDA ANUAL 
RENOVABLE 
L’assegurança de vida renovable 
cada any que garanteix el benestar 
futur de la família. Inclou, de forma 
complementària i opcional, una 
garantia en cas d’invalidesa permanent 
i absoluta.

A-V RENDA ESTUDIS
L’assegurança que protegeix els fills 
en cas que l’assegurat falti, garantint-
los una renda mensual per fer front 
a les despeses dels seus estudis 
o per ajudar-los en els seus inicis 
professionals.

A-V DECÉS
L’assegurança de decés que ofereix 
cobertura econòmica i un servei 
d’orientació als familiars.

ASSEGURANCES D’ACCIDENTS

A-V ACCIDENTS 
L’assegurança A-V Accidents de la 
Mútua garanteix una indemnització 
econòmica en cas de mort o lesions 
a causa d’un accident. Permet 
assegurar un capital addicional en cas 
de mort per accident de circulació o 
d’invalidesa permanent absoluta o 
parcial.
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ASSEGURANCES PER A 
L’EMPRESA

Un dels principals reptes de les 
empreses del segle XXI és fomentar 
la motivació, lleialtat i benestar dels 
seus treballadors amb plans i beneficis 
addicionals a la remuneració del 
treball. Les cobertures asseguradores 
són cada vegada més freqüents com 
a incentiu per als treballadors i, a 
més, permeten a les empreses gaudir 
d’importants avantatges fiscals.

La gamma d’assegurances per a 
empreses de la Mútua General de 
Catalunya inclou, a més, totes les 
cobertures contemplades en els 
convenis col·lectius.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
A-S EMPRESA
Assegurança mèdica per a treballadors 
residents a Espanya.

MODALITAT GLOBAL
L’assegurança mèdica que combina 
el quadre facultatiu i de serveis 
assistencials més ampli amb el 
reembossament de despeses.
A-S Global permet la lliure elecció de 
metge i centre a qualsevol país del 
món.

MODALITAT TOTAL
L’assegurança integral d’assistència 
sanitària, amb totes les cobertures i un 
quadre mèdic a tota Espanya.

MODALITAT IDEAL
L’assegurança d’assistència sanitària 
amb un quadre mèdic especialment 
seleccionat per tal que els seus 
treballadors no hagin de renunciar 
a cap cobertura. Inclou les visites 
d’urgències al Centre Mèdic Téknon.

A-S SELECT BUSINESS
I A-S SELECT BUSINESS PLUS
Assegurances d’assistència sanitària 
dissenyades a mida de les necessitats 
de les empreses, a un preu molt 
ajustat, i amb la possibilitat de 
concertació per part de la pròpia 
empresa o dels treballadors.

ASSEGURANCES DE VIDA

VIDA ANUAL RENOVABLE

L’assegurança de vida que pot renovar 
cada any per a garantir el benestar 
futur dels seus. Opcionalment, permet 
concertar una cobertura en cas 
d’invalidesa permanent i absoluta.

CONVENIS COL·LECTIUS

ACCIDENTS COL·LECTIUS

Assegurances d’accident segons 
els criteris recollits en els diferents 
convenis col·lectius. En les seves 
diferents modalitats, inclou les 
contingències de mort i diferents 
graus d’incapacitat laboral. 

VIDA COL·LECTIUS

Assegurances de vida recollides en els 
convenis col·lectius amb les garanties 
de mort i incapacitat permanent.
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QUADRE MÈDIC
A més de comptar amb centres de 
renom inclou, també, els equips 
mèdics de prestigi que hi treballen.

PLA PERSONALITZAT DE 
MANTENIMENT DE LA SALUT
Té per objectiu valorar l’estat de salut 
i el perfil de risc del mutualista per 
prevenir, diagnosticar i/o controlar la 
malaltia, personalitzant al màxim cada 
cas. 

PRÒTESIS
La cobertura més àmplia, inclou 
totes les pròtesis d’implantació 
interna i preveu les que apareguin 
com a resultat dels avenços científics 
i tecnològics. A més garanteix el 
reembossament del 90 % del cost (fins 
un màxim determinat per barem) i el 
100% de cobertura, sense necessitat 
d’avançar diners, si la compra de 
la pròtesis es tramita a través de la 
Mútua. 

ASSISTÈNCIA INTEGRAL DEL 
CÀNCER
Inclou medicacions i teràpies que 
d’altres companyies no cobreixen. 
Inclou les tècniques de diagnòstic, 
la radioteràpia i quimioteràpia 
oncològiques, la medicació 
anticancerosa administrada durant 
l’hospitalització i de forma ambulatòria 
en centres autoritzats i la medicació 
antiemètica i protectors gàstrics. 

HOSPITALITZACIÓ EN QUALSEVOL 
CENTRE DEL MÓN

Cobertura total, fins a un màxim de 
42.000 €, per a tractaments especials 
que no prestin cap dels nostres 
centres concertats. 

PSICOLOGIA I PSICOTERÀPIA
Inclou 7 visites anuals de l’especialitat 
de psicologia clínica, podent-les
concertar directament sense 
necessitat de que un psiquiatre les 
prescrigui, i preus especials per a les 
sessions de psicoteràpia. 

CIRURGIA DELS DEFECTES DE LA 
REFRACCIÓ
Cobertura total, en centres concertats, 
quan el defecte refractiu iguala o 
supera les 5 diòptries per ull i preus 
especials per a la resta de casos. 

què ens fa diferents
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REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
Les parelles que compleixen els 
requisits establerts pel reglament 
tenen 2 intents d’inseminació 
artificial i 2 intents de fecundació in 
vitro o per ICSI (injecció d’esperma 
intracitoplasmàtica)

ACUPUNTURA, HOMEOPATIA I 
MEDICINA NATURAL
Preus especials per a totes les 
especialitats. En el cas de l’acupuntura, 
contempla un reembossament del 
100% del tractament per a lumbàlgies 
de més de dos anys de durada, amb el 
límit establert pel barem. 

OZONOTERÀPIA
Cobertura total en cas d’espondilitis 
anquilopoiètica o d’hèrnia discal no 
quirúrgica. Preus especials per a la 
resta de casos. 

PODOLOGIA
Inclou 12 sessions de quiropòdia 
a l’any i sessions il·limitades per a 
pacients amb peu diabètic. A més, 
ofereix plantilles podològiques i ortosis 
fraqnuiciades en centres concertats.   

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
La cobertura més àmplia, amb validesa 
a tot el món a partir de 30 km de la 
seva residència habitual. 

GARANTIA DE PROTECCIÓ DE 
QUOTES
Cobertura gratuïta durant un any als 
fills menors de 18 anys, en cas de mort 
d’un dels progenitors.
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serveis i avantatges

La Mútua General de Catalunya 
complementa les seves assegurances 
amb els serveis més complerts per als 
mutualistes.

TELECONSULTA MÈDICA

Urgències Mútua 24 hores
Urgències Mútua 24 hores és un servei 
que la Mútua posa a disposició dels 
mutualistes per tal que siguin atesos 
a qualsevol hora durant tots els dies 
de l’any, especialment en els casos 
d’urgència.

 619 818 555

+ 34 93 414 36 00
 (des de l’estranger)

Aquest servei telefònic, a disposició 
dels socis a qualsevol hora del dia o 
de la nit, és un dels més valorats pels 
mutualistes. Es poden fer consultes 
d’urgència al metge, sol·licitar una 
visita a domicili, obtenir informació 
sobre el centre assistencial més proper 
al domicili, tramitar les autoritzacions 
derivades d’un ingrés d’urgència o, 
en els casos més extrems, demanar 
una ambulància per a un trasllat a 
l’hospital.

Teleconsulta pediàtrica
Per a resoldre tots els dubtes sobre 
pediatria i puericultura, les 24 hores 
del dia.

Teleconsulta psicològica
Per a dubtes de caràcter psicològic, 
tractables per via telefònica de 7 h a 
23 h.

ATENCIÓ AL MUTUALISTA

Atenció telefònica personalitzada i a 
les oficines de l’entitat per resoldre les 
necessitats dels socis de forma àgil 
i eficaç. Permet fer consultes sobre 
la cobertura contractada, el quadre 
facultatiu, tramitar autoritzacions, fer 
reclamacions i suggeriments.

SERVEIS RELACIONATS AMB 
ASSEGURANCES DE SALUT

Coordinació de serveis 
d’assistència mèdica no 
urgent a pacients enllitats
La coordinació de l’assistència mèdica 
no urgent a pacients enllitats és un 
servei que la Mútua ofereix amb 
l’objectiu de procurar al malalt un 
tracte amb la màxima personalització 
i eficàcia.

Per mitjà d’aquest servei, es coordinen 
tots aquells controls i serveis 
assistencials necessaris amb una 
determinada periodicitat, com són:

· les visites del metge de capçalera
 (o del pediatre)

· els serveis d’infermeria (extraccions 
 de sang, recollida d’orina, sondatges, 
 cures, injeccions, etc.)

· el servei de rehabilitació

· el servei de podologia.

Aquests serveis són coordinats per 
un metge de la Mútua per tal d’evitar 
que siguin atesos com una urgència 
puntual desvinculada de qualsevol 
procés.
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Estètica 
El servei d’estètica s’ofereix a tots els 
mutualistes al Centre Mèdic i permet 
accedir a totes les prestacions de 
l’especialitat de cirurgia estètica i als 
tractaments de medicina estètica a 
preus especials, amb un important 
estalvi respecte als preus del mercat 
de fins un 30 %.

Els serveis que s’ofereixen són els 
següents:

· Medicina i tractaments estètics 
(fotodepilació, botox, farciments 
facials amb àcid hialurònic, peelings, 
mesoteràpia, Vela Smooth, drenatges 
limfàtics, etc.)

· Tractament integral de l’obesitat 
(endocrinologia, dietètica i nutrició, 
psicologia, tècniques especials –baló 
intragàstric, cirugia bariàtrica i cirurgia 
reconstructora-)

· Tractament estètic de les varius.

Odontologia
El desig de lluir un somriure bonic 
és més que una aspiració estètica. 
Cada vegada són més les evidències 
científiques que demostren que els 
problemes bucodentals poden afectar 
al nostre organisme. Gaudir d’una 
boca sana i prevenir futurs problemes 
dentals proporciona seguretat i 
augmenta la confiança en un mateix, 
a més de contribuir directament a 
millorar la nostra salut en general.

La Mútua ofereix als mutualistes el 
servei d’odontologia a preus especials 
per a les prestacions no cobertes per la 
seva assegurança de salut a la Clínica 
Belodonte (al carrer València, 211) amb 
un descompte del 10 %.

Conservació de cèl·lules 
mare del cordó umbilical
Mútua General de Catalunya ofereix 
la possibilitat de contractar a preus 
especials aquest servei d’extracció, 
anàlisis i crioconservació  de les 
cèl·lules mare del cordó umbilical.

El procediment de l’extracció de les 
cèl·lules és molt senzill, no resulta 
dolorós ni per a la mare ni per al 
nadó i suposa una esperança per al 
futur en cas de patir determinades 
afeccions difícils de tractar. A més, el 
fet que es segueixi investigant sobre 
les seves possibilitats terapèutiques 
farà que, amb el pas del temps, les 
àrees d’actuació d’aquesta pràctica 
augmentin.

Assistència en viatge
L’assistència en viatge també 
està coberta per a tots els socis 
que tenen concertada una 
assegurança de salut de la Mútua: 
assistència mèdica d’urgències 
(despeses mèdiques, quirúrgiques 
i d’hospitalització a l’estranger), 
transport o repatriació sanitària de 
ferits o malalts, avançament de fons 
en cas de robatori, defensa jurídica 
automobilística, retorn anticipat en cas 
de mort d’un familiar, en cas d’incendi 
o de sinistre a domicili.

SERVEIS D’ASSESSORAMENT

Assistència jurídica
Aquest servei ofereix orientació 
legal gratuïta en casos de mort o 
invalidesa, com ara la presentació 
de reclamacions a la Seguretat 
Social, la sol·licitud de pensions, 
el reconeixement administratiu 
d’invalideses, les reclamacions a tercers 
per danys corporals i, en general, la 
realització de tràmits relacionats amb 
la defunció de familiars. 

Per accedir a aquest servei, s’ha de 
trucar per concertar una visita i, si el 
plantejament de la qüestió demana un 
tractament més exhaustiu (requereix 
el tràmit d’un procediment judicial 
o administratiu), des de la Mútua 
es posa en contacte al mutualista 
amb despatxos professionals externs 
d’acreditada experiència que li oferiran 
unes condicions especials.
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centre mèdic
mútua general 
de catalunya

El Centre Mèdic Mútua General de 
Catalunya ha estat concebut amb 
la voluntat d’oferir la comoditat de 
trobar en un mateix espai una gran 
varietat d’especialitats mèdiques, 
oferir assistència mèdica immediata 
sense haver de demanar cita prèvia, i 
potenciar de manera decidida la Unitat 
de Medicina Preventiva de la Fundació. 

Excel·lència en els serveis
La Mútua pretén distingir-se de la 
resta d’entitats per l’excel·lència dels 
seus serveis i, per això, any rere any 
donem un pas endavant per tal de 
créixer i oferir més i millors cobertures 
als mutualistes. Amb el nostre propi 
centre mèdic volem fer un salt 
qualitatiu i proporcionar als assegurats 
un servei mèdic més personalitzat, 
més exhaustiu, i emfatitzar la 
prevenció de la salut. El nostre desig 
és que sigui un referent de qualitat en 
l’atenció sanitària. 

És per aquest motiu que el Centre 
Mèdic està dotat d’equipament mèdic 
d’última generació i el conforma 
un excel·lent equip de metges i 
professionals sanitaris, especialistes 
que ofereixen un tracte personalitzat, 
altament professional i de total 
confiança. El compromís del centre és 
que els professionals sanitaris destinin 
el temps i els recursos necessaris per 
atendre i comprendre els pacients i 
transmetre’ls de forma entenedora la 
informació mèdica que els concerneix.

Ubicat a la seu de la 
Mútua
El Centre Mèdic Mútua General de 
Catalunya, ubicat a la segona planta 
de la seu de la Mútua al carrer Tuset, 
5-11, de Barcelona, i amb horari de 9 
a 17 h, de dilluns a dijous, i de 9 a 15 h 
els divendres (excepte festius) disposa 
d’una superfície de 800 m2. Compta 
amb 16 consultoris equipats amb 
les últimes novetats tecnològiques i 
ofereix diferents serveis assistencials, 
especialitats mèdiques i programes 
de medicina preventiva, que es van 
ampliant i millorant per a completar 
una oferta assistencial de màxima 
qualitat que doni cobertura a les 
necessitats mèdiques fonamentals 
dels assegurats.

Especialitats mèdiques
El Centre Mèdic disposa d’un ampli 
quadre d’especialitats mèdiques, 
pensades per donar la millor 
assistència i garantir una atenció a 
mida de les necessitats dels pacients. 
Les especialitats ofertes són:

• Angiologia i Cirurgia Vascular

• Aparell digestiu

• Cardiologia

• Dermatologia

• Endocrinologia  i Nutrició

• Ginecologia i Obstetricia

• Medicina Física i Rehabilitació

• Medicina General

• Nefrologia

• Neurologia

• Oftalmologia

• Otorinolaringologia

• Pneumologia

• Podologia

• Psicologia

• Reumatologia

• Traumatologia i Ortopèdia

• Unitat de diagnóstic per l’imatge

• Urologia
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Serveis assistencials
A més de les especialitats esmentades, 
el Centre Mèdic Mútua General 
de Catalunya posa també a l’abast 
dels usuaris una sèrie de serveis 
assistencials que els faciliten una 
atenció ràpida, segura i adient.

ATENCIÓ MÈDICA IMMEDIATA

Aquest servei facilita als usuaris una 
consulta sanitària immediata que els 
estalvia esperar els dies de demora 
habituals del seu metge de capçalera, 
sempre que el seu cas no revesteixi 
una gravetat suficient que requereixi 
atenció urgent a una clínica o centre 
hospitalari. Per garantir aquesta 
assistència, el Centre Mèdic Mútua 
General de Catalunya compta amb 
tres facultatius, un metge de capçalera 
i dos especialistes en Medicina Familiar 
i Comunitària, a més de personal 
d’infermeria i auxiliars de clínica. 
Aquest servei possibilita l’atenció 
mèdica, sense cita prèvia, en horari 
ininterromput, de 9 a 17 h, de dilluns 
a dijous, i de 9 a 15 h, els divendres 
(excepte festius). 

INFERMERIA ASSISTENCIAL 
PERMANENT

L’usuari que necessiti, per exemple, 
que li realitzin una cura, que li posin 
una injecció o que li retirin els punts 
d’una ferida, podrà fer-ho utilitzant 
aquest servei en horari ininterromput 
de 9 a 17 h, de dilluns a dijous, i de 9 a 
15 h, els divendres (excepte festius).

Unitat d’estètica
A la Unitat de Medicina Estètica del 
Centre Mèdic Mútua General de 
Catalunya, quan parlem d’estètica, 
parlem també de salut, benestar 
i qualitat de vida. La medicina i la 
cirurgia estètica estètica estan al servei 
de la nostra salut física però també de 
la psicològica. Són potenciadors de 
l’autoestima i signifiquen una solució 
efectiva per als problemes estètics. 

La Unitat de Medicina Estètica compta 
amb les novetats tecnològiques 
d’última generació i un reconegut 
equip de professionals, quelcom que 
permet garantir els millors resultats i la 
màxima seguretat.

Unitat de medicina 
preventiva
La Unitat de Medicina Preventiva 
desenvolupa una sèrie de programes 
de Fundació Mútua General de 
Catalunya destinats a prevenir 
l’aparició de malalties: Programa de 
Podologia Preventiva, Programa de 
Biomecànica de la Marxa, Programa de 
Control de Greix Abdominal, Programa 
de Despistatge de l’Apnea/Hipoapnea 
del son i Pla Personal de Salut. (...)

Aquest últim consisteix en un 
exhaustiu reconeixement, d’unes 
dues hores de durada,  consistent 
en la realització de proves mèdiques 
necessàries en cada cas particular, 
i una avaluació completa per part 
de l’equip mèdic mitjançant la qual 
s’identifiquen possibles patologies o 
estats de risc que poden evolucionar 
cap a alteracions de diferents òrgans i 
sistemes.  Si es detecten patologies es 
recomana la visita als especialistes que 
convingui. Si es detecten situacions 
de risc (prepatològiques), s’elaboren 
consells de salut individualitzats per 
tal de modificar els hàbits de vida poc 
saludables que s’hagin detectat amb 
l’objectiu de revertir la situació.

www.mgc.es
El portal de la Mútua disposa d’una 
àrea específica denominada “Centre 
mèdic propi”, per tal que tothom pugui 
ampliar la informació que necessiti 
sobre el nostre centre assistencial. 

CENTRE MÈDIC
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

Tuset, 5-11, 2a planta
08006 Barcelona
T. 93 414 36 00
Fax 93 201 22 22

www.mgc.es
centremedic@mgc.es
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La Fundació Mútua General de 
Catalunya es va constituir l’any 1996, 
promoguda per la Mútua General 
de Catalunya, té com a òrgan de 
govern el Patronat. L’objecte de la 
Fundació és el foment de la previsió 
social i de la salut en tots els seus 
vessants a més d’altres fi ns d’interès 
general. La seva fi nalitat no és altra 
que la universalització de la vocació 
divulgativa i de servei de la Mútua.

Després de més d’una dècada 
d’existència, període durant el qual 
la Fundació, d’acord amb el seu 
objectiu fundacional, ha portat a 
terme diferents activitats d’interès 
general (serveis assistencials, patrocini 
d’actuacions culturals i projectes 
solidaris, organització d’iniciatives 
dirigides a difondre diferents aspectes 
relacionats amb la prevenció de la 
salut), el seu Patronat va acordar 
potenciar els serveis assistencials oferts 
per l’entitat.

PREVENCIÓ DE LA MALALTIA: 
PROGRAMES DE MEDICINA 
PREVENTIVA

L’any 1998, la Generalitat de 
Catalunya va concedir a la Fundació 
el “Reconeixement d’Interès Sanitari” 
per les seves activitats d’establiment, 
manteniment i actualització de 
programes de promoció, tutela i 
prevenció de la salut, útils, de qualitat i 
accessibles a tota la societat.

El camp de la prevenció de la 
malaltia és la principal raó de ser de 
la Fundació. A la Unitat de Medicina 
Preventiva, ubicada al Centre Mèdic 
Mútua General de Catalunya, estan 
a disposició de tota la societat els 
següents programes destinats a 
prevenir la malaltia:

Programa “Pla Personal de 
Salut”: Reconeixements 
de Medicina Preventiva
Mitjançant un reconeixement 
consistent en la realització de les 
proves mèdiques necessàries en 
cada cas i una avaluació completa 
per part de l’equip mèdic, es valora 
l’estat de salut general i s’identifi quen 
possibles patologies o estats de 
risc que poden evolucionar cap a 
alteracions de diferents òrgans i 
sistemes. Si es detecten patologies, es 
recomana la visita als especialistes que 
convingui. Si es detecten situacions 
de risc (prepatològiques), s’elaboren 
consells de salut individualitzats per 
tal de modifi car els hàbits de vida poc 
saludables que s’hagin detectat amb 
l’objectiu de revertir la situació.

Programa de Podologia 
Preventiva
L’objectiu d’aquest programa és la 
detecció d’alteracions podològiques 
i ortèsiques, l’eliminació d’helomes, 
tilomes i quelomes i la prescripció 
i el·laboració d’ortesis i plantilles si 
s’escau. 
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Programa de Biomecànica 
de la Marxa
El programa consisteix en la realització 
d’un estudi estàtic i dinàmic dels 
components que poden alterar 
la dinàmica de la marxa: peus, 
genoll, malucs... Així mateix, es 
fan recomanacions i prescripcions 
ortopèdiques o ortèsiques, segons la 
necessitat.

Programa de Despistatge 
de l’Apnea/Hipoapnea
Durant el son es pot produir un 
tancament parcial o total de la via 
aèria superior, amb la consegüent 
limitació del flux aeri cap als bronquis 
i els pulmons, sent aquest fenomen el 
responsable de la síndrome d’apnea/
hipoapnea del son. A la Unitat de 
Medicina Preventiva del Centre Mèdic 
s’ofereix un programa extrahospitalari 
per diagnosticar aquest problema. 
La seva finalitat és ajudar a identificar 
aquells pacients més propensos a patir 
aquest trastorn i proposar, s’escau, el 
tractament per solucionar-lo. 

Els pacients susceptibles de poder 
beneficiar-se d’aquest programa són 
aquells que presentin la següent 
simptomatologia: 

· roncs durant el son.

· pauses respiratòries durant el son.

· moviments corporals excessius 
durant el son.

· mal de cap al llevar-se després de 
dormir.

· somnolència diürna.

Programa de Control del 
Greix Abdominal (CGA)
L’objectiu d’aquest programa 
preventiu és fer una valoració de si el 
greix acumulat al perímetre abdominal 
constitueix un risc per a la salut. Inclou 
les següents exploracions:

1. Analítica bàsica:
Hemograma complert amb fórmula 
leucocitària, PCR, Ferritina, Creatina, 
Glucosa, Colesterol total, Colesterol 
HDL, Colesterol LDL, Triglicèrids, Àcid 
Úric, Transaminases GOT, GPT, GGT/
FA, Sediment d’orina amb cultiu i 
antibiograma, si s’escau.

· Mesura de pes, talla i IMC (Índex de 
Massa Corporal) 

· Índex perímetre abdominal/cintura 
pelviana (PA/CP) 

· Pressió arterial 

· Identificació de factors de risc: 
història clínica, estil de vida. 

2. Valoració per part del metge en 
cas de: 

· IMC > 25 

· PA > 102 cm en homes i 88 cm en 
dones 

· Dislipèmia o qualsevol altra alteració 
analítica 

· Intolerància a la glucosa/diabetis 

· Hipertensió arterial 

3. Derivació al nutricionista
per definir una dieta adequada i canvis 
d’estil de vida.

4. Derivació a l’especialista
que correspongui en cas de descobrir 
patologies.

Programa preventiu de 
salut integral de la retina 
i detecció precoç del 
glaucoma
Amb aquest programa es podran 
detectar malalties com la retinopatia 
diabètica, la retinopatia hipertensiva, la 
degeneració macular associada a l’edat 
i el glaucoma.

Aquestes malalties, que afecten la 
retina, poden ser detectades a temps 
amb revisions oftalmològiques i 
consultant l’oftalmòleg si notem 
alteracions de la visió, encara que en 
un primer moment no semblin greus.

L’equipament és el següent:

· Sistema integrat de gestió mèdic-
administratiu. 

· Retinògraf digital. 

· Tonòmetre d’aire. 

· Equip de campimetria de despistatge. 

· Equip de valoració de l’agudesa 
visual. 
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Diagnòstic precoç, 
seguiment i tractament 
de les lesions 
pigmentàries de la pell
Permet identificar i diagnosticar 
precoçment les lesions pigmentàries 
malignes de la pell efectuant un 
acurat diagnòstic diferencial respecte 
d’aquelles que no ho són però que 
tot i així també precisen d’un intens i 
exhaustiu seguiment pel seu potencial 
risc de malignitat. 

Microscopia d’epiluminiscència 
digitalitzada 
La microscopia d’epiluminiscència 
digitalitzada o dermatoscòpia 
digital és una prova diagnòstica que 
consisteix en la captura fotogràfica 
d’imatges de lesions cutànies en 
format digital mitjançant un sistema 
d’il·luminació i amplificació de la 
imatge que permet veure més enllà 
de la capa còrnia de la pell. Amb la 
dermatoscòpia digital, la capa còrnia 
es fa transparent i es visualitzen 
estructures que no es poden veure a 
simple vista, ajudant així al diagnòstic 
de les lesions cutànies i a diferenciar 
entre lesions benignes i malignes.

La microscopia d’epiluminiscència 
digitalitzada també permet 
confeccionar mapes corporals. Això 
significa que es poden capturar 
imatges de cos sencer i seleccionar les 
que requereixen estudi dermatoscòpic 
posterior, així com detectar canvis 
o l’aparició de noves lesions en les 
visites de seguiment, tant des del punt 
de vista macroscòpic com del de la 
imatge d’epiluminiscència.

Detecció precoç, 
seguiment i tractament 
de la hipertensió arterial
L’objectiu d’aquest programa 
és identificar els pacients amb 
hipertensió arterial i valorar la seva 
intensitat. A més, permet analitzar 
l’existència o no de repercussions en 
els òrgans diana i establir un perfil 
del risc cardiovascular per procedir a 
l’abordatge terapèutic individualitzat, 
descartant prèviament l’existència 
d’altres patologies que puguin influir 
en el pronòstic i/o tractament de la 
hipertensió.

La hipertensió no presenta 
símptomes
Una tensió arterial amb valors de 
140/90 ja es considera hipertensió. 
Entre 120/80 i 140/90 es considera 
un estadi de prehipertensió.  És 
una malaltia que, generalment, no 
presenta símptomes i que només es 
detecta amb revisions periòdiques. 
Si no es tracta pot ser una de les 
causes de patir altres malalties com 
atac de feridura, infart de miocardi o 
insuficiència renal. Acostuma a anar 
associada a altres malalties com la 
hipercolesterolemia, la diabetis o 
l’obesitat.
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Detecció precoç, 
seguiment i tractament 
integral del pacient 
diabètic
Aquest programa està orientat 
a la identificació de les persones 
susceptibles de patir diabetis i, donat 
el cas, al seu tractament mitjançant 
un abordatge assistencial integral 
i pluridisciplinari (endocrinòleg, 
nefròleg, oftalmòleg, cardiòleg, 
angiòleg, podòleg).

La diabetis tipus 2, cada cop més 
freqüent 
La diabetis és una malaltia metabòlica 
que es caracteritza per la presència 
d’alts nivells de sucre en sang, i les 
seves conseqüències a llarg termini 
són importants. La diabetis tipus 2 o 
de l’adult és cada cop més freqüent i 
va en augment. Excés de pes, consum 
abusiu d’hidrats de carboni d’absorció 
ràpida (sucres, pa blanc, patates, arros) 
i de greixos saturats (d’origen animal) 
o mala alimentació en general, manca 
d’exercici i antecedents de diabetis a la 
família són factors que predisposen de 
manera determinant per desenvolupar 
aquesta malaltia. En el 90 % dels casos, 
simplement portant una vida sana es 
pot prevenir o, si més no, retardar la 
seva aparició.

Programa de diagnòstic 
precoç de les arítmies 
cardíaques i la fibril·lació 
auricular 
Protocol clínic estandarditzat per 
identificar els pacients amb arítmies 
cardíaques, amb especial atenció 
als més propensos a desenvolupar 
fibril·lació auricular. 

Un cop identificat el pacient, es 
documenta el trastorn del ritme i/o de 
la conducció cardíaca, es descarta la 
presència de cardiopatia estructural i 
afectació en altres òrgans i s’estableix 
un perfil de risc cardioembòlic 
amb la finalitat d’implementar 
l’estratègia terapèutica adient, integral 
i individualitzada que minimitzi el 
possible impacte en la qualitat de vida 
del pacient i eviti les complicacions 
embòliques.

Fibril·lació auricular
La fibril·lació auricular (FA) es la 
més freqüent de les alteracions del 
ritme cardíac i la seva prevalença 
augmenta amb l’edat, apareixent 
aproximadament en un 5% de les 
persones majors de 70 anys, tot i que 
sovint també s’associa a l’existència 
d’altres factors de risc com la 
hipertensió arterial i la diabetis.
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Xerrades Saludables
Diversos cops a l’any, s’organitzen 
conferències en què es tracten els 
temes centrals dels programes de 
prevenció i d’altres temes d’interès 
relacionats amb la salut. Aquestes 
conferències, que s’emmarquen en el 
que anomenem Xerrades Saludables, 
s’ofereixen arreu del territori, en les 
diferents oficines de la Mútua com 
a servei de l’Espai Mútua Salut. Les 
Xerrades Saludables han aconseguit 
èxit d’assistència i una gran acollida i 
acceptació gràcies als ponents, grans 
experts en les seves matèries.

La recerca i selecció dels temes es 
defineix en funció de l’actualitat 
mèdica i tenint molt presents les 
inquietuds d’informació i de prevenció 
de la salut de la població. Els ponents 
busquen establir una complicitat amb 
els assistents i captar-ne l’atenció 
ja que, en major o menor mesura, 
tothom es pot sentir identificat 
amb els temes escollits. La vessant 
divulgativa i de foment d’hàbits 
saludables és l’objectiu principal, en 
la mesura que es pretén proporcionar 
coneixements molt pràctics d’aspectes 
de la salut que no sempre estan a 
l’abast de tothom o que simplement 
desconeixem.

Les Xerrades Saludables tenen el 
seu origen en les “Setmanes de la 
Prevenció” en les que, al llarg de 
15 anys s’han tractat més de 70 
temes, han aplegat a més de 50 
conferenciants i han convocat a més 
de 3.000 persones a la seu central 
de la Mútua. Des dels seus inicis 
es van abordar temes tan diversos 
com l’osteoporosi, l’estrès i l’ansietat, 
l’anorèxia i la bulímia, la diabetis, les 
medicines alternatives, la fibromiàlgia 
i el dolor crònic, les malalties 
cardiovasculars i un llarg etcètera. En 
totes i cada una de les Setmanes van 
col·laborar els millors especialistes 
de cada àrea, que van transmetre els 
seus coneixements al públic assistent. 
Durant aquests anys, la Fundació ha 
comptat amb experts tan reconeguts 
com la Dra. Carme Vidal, psicòloga de 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC); el Dr. Lluis Recasens, cardiòleg; 
la Dra. Magda Carlas, metgessa 
nutricionista; el Dr. Ferran García, 
reumatòleg; o la Dra. Isabel Giralt, 
metgessa acupuntora i presidenta de 
la Secció Col·legial d’Acupuntura del 
Col·legi de Metges de Barcelona.
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MERCÈ ROSICH, REGIDORA DELEGADA DE SALUT 

DE MANRESA, VALENTÍ JUNYENT, ALCALDE DE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA, ANTONI COMÍN, 

CONSELLER DE SALUT DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, SANTIAGO VIVANCOS, PRESIDENT DE 

ROTARY CLUB MANRESA CENTRE I DANIEL REDONDO, 

DIRECTOR GENERAL DE MÚTUA GENERAL DE 

CATALUNYA, A L’ACTE DE PRESENTACIÓ.

Les apps de la Fundació, 
jocs educatius per als més 
petits
La Diana Menja Sa, l’aplicació infantil 
per a mòbils de la Fundació Mútua 
General de Catalunya, que ensenya 
els més petits a menjar bé, ha tingut 
un èxit més que rellevant. L’app és la 
primera que va crear la Fundació, el 
mes de maig de 2013, i ràpidament 
va assolir la primera posició dins 
l’apartat de novetats per a iPhone (jocs 
educatius) de l’Apple Store a Espanya. 

La Fundació Mútua General de 
Catalunya, fi del als seus valors de 
prevenció de la malaltia i divulgació 
d’hàbits saludables, després de l’èxit 
de la primera app va crear La Diana 
fa esport, que té com a objectiu 
promoure l’hàbit de l’exercici entre la 
població infantil com a complement 
a una alimentació saludable, tema 
de la primera app. Ambdues són 
aplicacions plenes de jocs divertits per 
a mòbils i tauletes, que et convidem a 
descarregar ara mateix.

La mecànica dels diferents jocs és molt 
senzilla i permet als pares jugar amb 
els seus fi lls mentre aquests aprenen 
com és de saludable fer esport amb 
la Diana, gairebé sense adornar-se’n! 
Són jocs per a tota la família: puzzles, 
pinta i colora, jocs d’arrossegar, 
de trobar les diferències... que 
proporcionen hores de diversió a 
grans i petits.

La Fundació contribueix a 
la protecció cardiovascular 
dels ciutadans

LA MÚTUA GENERAL DE 
CATALUNYA, A TRAVÉS DE LA 
FUNDACIÓ, L’OBJECTE DE LA QUAL 
ÉS EL FOMENT DE LA PREVISIÓ 
SOCIAL I LA SALUT EN TOTS ELS 
SEUS VESSANTS, VA IMPULSAR 
UN PROJECTE PER DOTAR DE 
DESFIBRIL·LADORS LA CIUTAT DE 
MANRESA. 

El més de març de 2016 es van 
instal·lar 31 desfi bril·ladors d’ús públic 
a Manresa en indrets cèntrics, que 
d’aquesta forma es converteix en una 
de les ciutats més cardioprotegides 
de Catalunya, només darrera de 
Barcelona i Girona. El projecte ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Manresa, Rotary Club 
Manresa-Centre i la Mútua General de 
Catalunya. 

A Catalunya cada any perden la vida 
més de 3.000 persones per mort 
sobtada cardíaca. L’única manera de 
salvar qui la pateix és intervenint amb 
un desfi bril·lador: un aparell que dóna 
una descàrrega elèctrica per tal que 
el cor torni a bategar normalment. 
El desfi bril·lador és un aparell que 
pràcticament funciona de forma 
automàtica i que ell mateix decideix si 
ha de fer una descàrrega a la persona 
que ha patit un atac de cor. 



INFORME ANUAL 2016  ·  MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

projecte
1 origami 1 euro

FUNDACIÓ MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA · projecte 1 origami 1 euro

Més de 330.000 origamis 
incloent 99 senbazuru
L’edició de 2016 de la campanya 
solidària, impulsada per la Fundació 
Mútua General de Catalunya, va 
aconseguir  una nova fita: les escoles 
van assumir el “Repte Senbazuru”, 
és a dir, unir 1.000 origamis en un 
gran lligam tot formant una original 
composició. La campanya va batre  
el seu propi rècord i va superar 
novament amb escreix la participació 
i la recollida d’origamis de les anteriors 
edicions.

La idea del “Repte Senbazuru” era 
aconseguir que els alumnes, a més 
de fer origamis, intentessin lliurar-
los en aquest format (1.000 grues 
unides amb fils formant un gran 
lligam). Aquesta original composició 
representa el treball en comú que 
busca un desig de salut, seguint 
l’esperit de la llegenda japonesa. Es va 
plantejar com un objectiu que s’havia 
d’aconseguir mitjançant la feina en 
equip de tots els nens i nenes, posant 
en valor el seu esforç, imaginació i 
solidaritat. I podem dir, amb molta 
satisfacció, que ho han aconseguit! 
L’enhorabona a totes les escoles que 
ho van fer possible!

QUATRE EDICIONS I EL MATEIX 
ESPERIT SOLIDARI

L’acció solidària “1 origami 1 euro” 
acumula ja quatre edicions (va 
començar el 2013) i es dirigeix, 
fonamentalment, a les famílies 
catalanes i particularment als milers de 
nens i nenes de les escoles d’arreu de 
Catalunya, en les quals ha obtingut un 
èxit sense precedents.

Més de 220 escoles i més de 76.000 
nens es van implicar en l’edició de 
2015, i en l’edició d’enguany han estat 
més de 86.000 els alumnes que hi han 
participat confeccionant milers de 
grues de paper per expressar el seu 
desig de salut, que la Fundació Mútua 
General de Catalunya transformarà 
després en un donatiu econòmic 
a diverses fundacions fortament 
arrelades al nostre territori com ara La 
Marató de TV3, l‘Associació de Nens 
amb Càncer (AFANOC) i la Fundació 
Ivan Mañero.



INFORME ANUAL 2016  ·  MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA FUNDACIÓ MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA · projecte 1 origami 1 euro

Com en l’anterior edició, els 
alumnes de les escoles van escollir 
la destinatària de la donació 
corresponent, que el 2016 va tornar 
a ser de 50.000 euros. El 70,4 % es 
va destinar a La Marató, el 24,9 % a 
l’AFANOC i el 4,7 % a la Fundació Ivan 
Mañero. Un any més, la Fundació 
MGC i la Mútua van voler fer sentir 
protagonistes del donatiu que la 
Fundació Mútua General de Catalunya 
va fer en nom de tots aquells que van 
participat en la confecció dels milers 
d’origamis recollits.

 ‘1 origami 1 euro’ és una idea basada 
en la història de la Sadako Sasaki 
(1943-1955), una nena japonesa que 
va desitjar curar-se de la seva malaltia, 
produïda per la radiació de la bomba 
atòmica d’Hiroshima, fent 1.000 grues 
de paper. Va pensar que el seu desig 
no només seria per curar-se, sinó 
també perquè tothom pogués viure 
en pau i no hi hagués més guerres. 
Sadako no va poder superar la malaltia 
i no va acabar de fer totes les grues (va 
haver de parar en la 644), però els seus 
amics van arribar a fer les 1.000 grues, 
que d’aquesta manera es van convertir 
en un símbol de pau a tot el món. 
Recollint l’esperit d’aquesta història, la 
Fundació Mútua General de Catalunya 
va decidir canalitzar la iniciativa ‘1 
origami 1 euro’ a través del programa 
‘La Marató de TV3’, l’objectiu del qual 
és recaptar fons per a causes solidàries.

Amb ‘1 origami 1 euro’, la Fundació 
Mútua General de Catalunya ha 
aconseguit associar la seva imatge de 
marca amb els valors que representen 
les grues de paper: solidaritat, esforç i 
dedicació. I el més important, refermar 
la seva raó de ser: el foment de la salut 
i la prevenció de la malaltia en benefici 
de tota la societat.

Lliurament d’origamis a 
residències 
Al llarg d’abril, maig i juny, com ja 
és habitual i com a tancament de la 
darrera edició de la campanya solidaria 
“1 origami 1 euro”, s’han fet diversos 
actes de lliurament d’origamis a 
centres de dia, residències i centres 
especials (a Taradell, Mollet del Vallès, 
Vilanova, Palamós, Reus, Tarragona...), 
que han comptat amb el voluntariat 
de les escoles que han participat en la 
campanya.

A LA IMATGE PODEM VEURE UNA REPRESENTACIÓ 

DE L’ESCOLA VICENÇ PLANTADA DE MOLLET FENT 

ENTREGA DE 1.000 ORIGAMIS A L’ESCOLA IMSD - TALLER 

ALBORADA DE MOLLET (CENTRE OCUPACIONAL DEL 

BOSC), UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL, ADSCRIT AL 

L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS.

LLIURAMENT DEL XEC PER PART DEL DIRECTOR 

GENERAL DE LA MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA, 

DANIEL REDONDO, A IVAN MAÑERO.

EL PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ  MÚTUA GENERAL 

DE CATALUNYA, SR. JOAN GUITART, FA ENTREGA DEL 

DONATIU A MAITE GOLMAYO, RESPONSABLE DE 

RELACIONS EXTERNES DE L’AFANOC.
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Més de 10.000 persones 
visiten l’exposició
“Temps de flors,
temps de solidaritat” 
L’exposició “Temps de flors, temps de 
solidaritat” impulsada per la Fundació 
Mútua General de Catalunya, va tenir 
un èxit de participació espectacular, 
amb més de 10.000 visitants al llarg 
dels 9 dies que va durar 61a edició 
de Girona, Temps de Flors (del 7 al 
15 de maig), l’exposició floral que 
s’ha convertit en un esdeveniment 
reconegut i aplaudit arreu del món, 
al qual s’estima que van acudir  més 
de 200.000 visitants.A més, es van 
recollir 2.000 origamis,  que es van 
destinar “ (mitjançant la donació que 
fa la Fundació) a causes solidàriesen la 
darrera edició de la campanya
“1 origami 1 euro” .

La Mútua General de Catalunya, 
mitjançant la Fundació, va estar 
present per primera vegada a “Girona, 
Temps de Flors”. A la galeria Riera 
la Fundació va fer una exposició 
del projecte solidari, on es va poder 
conèixer la història de la Sadako Sasaki 
i, totes aquelles persones que ho van 
desitjar van aprendre a fer un origami 
o es van emportar paper i instruccions 
per fer-lo a casa i després lliurar-lo a 
qualsevol de les oficines de la Mútua. 

La Fundació reconeguda 
amb un premi per
“1 origami 1 euro”
El 9 de juny es va celebrar, a la 
Universitat Complutense de Madrid, 
la XX edició dels Permis Aspid de 
Publicitat Iberoamericana de Salut 
i Farmàcia 2016, en la seva edició 
espanyola. La Núria Morer, responsable 
del departament de màrqueting de la 
Mútua, en representació de la nostra 
entitat, va recollir el premi “Aspid 
d’Or a la millor campanya de RRPP” 
pel projecte solidari impulsat per la 
Fundació Mútua General de Catalunya, 
“1 origami 1 euro”, juntament amb la 
directora de Carpe Diem, l’agència 
de comunicació encarregada de fer 
difusió de la campanya a les televisions 
locals i les ràdios, mitjançant 
entrevistes i reportatges a les escoles.

Davant d’un públic format, en la 
seva gran majoria, per persones del 
món de la comunicació healthcare i 
de la industria farmacèutica, es van 
lliurar els diferents premis Aspid que 
premien la creativitat en el món de 
la comunicació sanitària.  En l’edició 
del present any s’han presentat 226 
campanyes o accions de comunicació, 
de les quals s’han premiat  47 en 
diferents categories i premis (or, plata, 
diplomes). Alguns dels participants 
han estat els laboratoris Novartis, 
Almirall o Roche, l’ONG Metges Sense 
Fronteres,  la Fundació Alzheimer 
España, l’Institut Guttmann  o Nescafé, 
entre d’altres.
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