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1. EDITORIAL

@MUTUAL. Qualitat, evolució i innovació. Aquests són els tres objectius
que pretenem assolir amb el nou butlletí digital de la Federació de
Mutualitats de Catalunya.
Qualitat de continguts, en la línia de l’anterior revista, MUTUAL, afavorint
la brevetat i la síntesi.
Desitgem donar un pas més, evolucionar. L’aconseguit, fins ara, ha estat
positiu, però som ambiciosos i volem més. Volem arribar a més
destinataris, donar-nos a conèixer i que la nostra lectura sigui un exercici
interessant.
Innovació en el format, ara electrònic, en la denominació i en els
processos de recollida d’informació, ja que volem convertir-nos en font
imprescindible de dades i anàlisis del mutualisme i el seu entorn. La
distribució electrònica del butlletí va en la direcció d’oferir una difusió
àmplia i actual, acord amb la nostra realitat.
Encetem un nou període amb il·lusió. Però, la tasca no és senzilla.
Tampoc ho és competir en el camp de les assegurances i ho fem. Ni fer
front als problemes que polaritzen i ens en sortim.
L’alta concurrència, a la pròxima celebració d’eleccions a la Junta
Rectora de la Federació, mostra la vitalitat del mutualisme i la voluntat de
millorar. Gràcies.

Montserrat Pinyol i Pina
Presidenta de la Federació
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2. LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ
SOCIAL A CATALUNYA L’ANY 2004(*)
(*) Estimació sobre el 95 % del mercat
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- 2,2 %

En aquest cas, les dades disponibles són de l’any 2003; no obstant això,
les informacions sobre 2004 apunten a que es manté la tendència a la
reducció del número d’entitats, donant continuïtat al procés de
desatomització del sector.
Així, els principals motius d’aquesta reducció són:
-

fusions realitzades entre diferents entitats, encaminades a
augmentar el seu potencial;
la desaparició d’entitats de menor volum i versatilitat en les seves
prestacions;
canvis de naturalesa jurídica en mutualitats que, a partir d’ara,
pretenen seguir altres vies corporatives (associacions, etc).
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A l’any 2004, s’ha recuperat la tendència alcista del número de
persones que ha escollit les mutualitats per satisfer les seves necessitats
de previsió personal.
El 2004, prop del 20 % de la població catalana és ja part d’aquest
col·lectiu.
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- 59,9

- 9,5 %

+ 12,4

El volum de quotes recaptades ha estat inferior al de l’any precedent.
Aquesta reducció es centra en el ram de Vida i, més concretament, en
una campanya comercial puntual, portada a terme l’any 2003, referida a
les assegurances del tipus “unit linked” a prima única. En No Vida, per
contra, l’augment de la captació de negoci ha resultat important, per
sobre dels mercats asseguradors de l’Estat.
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PRESTACIONS
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222.753 €
197.373 €
-11,4 %

Les prestacions mostren un comportament favorable, fruit, entre d’altres
coses, de les mesures de control de riscos per millorar la suficiència
tècnica de les carteres, portades a terme en exercicis immediatament
anteriors.
Trajectòria ascendent dels ingressos per concert amb el Servei Català de
la Salut. Resulta satisfactori observar la progressió de la gestió mutual,
dintre de les prestacions obligatòries de la Seguretat Social.
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PROVISIONS TÈCNIQUES I INVERSIONS
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L’augment de les inversions per sobre de l’augment de les provisions
tècniques mostra una evolució favorable de la solvència del sector de les
mutualitats de previsió social catalanes.
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3.ESDEVENIMENTS DEL MÓN MUTUALISTA
Les mutualitats de previsió social catalanes, degut al seu gran dinamisme
i a la seva tradicional presència en l’actualitat socio-econòmica, tenen
una ocupada agenda d’activitats.
A continuació, assenyalem algun dels actes més destacats de l’actual
any. Per suposat, no hi són tots, ja que pretenem donar un breu recull
dels mateixos.

Jornada sobre l’Assegurança de Dependència
Els passats 27 i 28 de gener, es va celebrar a Madrid una Jornada sobre
l’Assegurança de Dependència, en què va participar, amb gran èxit,
Montserrat Pinyol i Pina, presidenta de la Federació de Mutualitats, amb
la ponència “Las Mutuas de Previsión Social y la Dependencia”.
L’acte, clos amb un sopar, va comptar amb la participació de diverses
personalitats relacionades amb el món de l’assegurança i la sanitat

Centenari de la “Quinta de Salut l’Aliança”
El 21 de febrer, l’Aliança, en commemoració dels seus cents anys, va
organitzar un acte de celebració, al Museu Picasso, que acabà amb un
concert institucional, ofert al Palau de la Música Catalana, en què va
actuar “El Cor Jove de l’Orfeó Català”, acompanyat del “Cor Albada”.
La Federació de Mutualitats de Catalunya va estar representada, en
aquest esdeveniment, per Montserrat Pinyol i Albert Ferrando, presidenta
i director general, respectivament.
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Acte de cloenda del 75è aniversari del “Montepio de Girona”
El 10 de març, es va celebrar, a la sala de Caixa de Girona, l’acte de
cloenda de la celebració del 75è aniversari del “Montepio” de Conductors
de Girona. Hi van assistir representants del mutualisme a Girona i,
també, de la Federació de Mutualitats de Catalunya, representada pel
seu director general, Albert Ferrando.
Es va fer la presentació de la revista d’aniversari del “Montepio”.
Seguidament, el cronista oficial de la ciutat de Girona, Enric Mirambell, va
oferir una conferència sobre la creació de l’entitat i la interrelació amb la
història de la ciutat de Girona.

75è aniversari del Montepio de Conductors de Manresa
El 10 de març, es va llegir, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Manresa, el Pregó d’inici de celebració del 75è aniversari de la fundació
del “Montepio de Conductors de Manresa-Berga”.
L’acte va comptar amb la presència de diferents autoritats locals i
comarcals, representants de diverses institucions manresanes, així com
també, entre d’altres, de la Generalitat de Catalunya, Federació de
Mutualitats i la Fundació Catalana de Seguretat Viària.
Per part de la Federació de Mutualitats, hi va participar, amb un
parlament, la seva presidenta, Montserrat Pinyol i Pina, que va compartir
la taula presidencial amb Jordi Valls, alcalde de Manresa, Antoni Negro,
president del “Montepio de Conductors de Manresa”, Miquel Salazar,
director general de Política Financera i Assegurances, i Ramon Roqueta,
president del “Montepio”, des de 1971 fins a 1975, i alcalde des de 1975
fins a 1979, encarregat, també, de pronunciar el Pregó.
Al finalitzar l’acte, es va oferir un sopar a tots els assistents i participants.
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Presentació del llibre commemoratiu de la “Societat la Unió
Jonquerenca”
Arrel del centenari d’aquesta mutualitat, el 2003, es va decidir publicar un
llibre per commemorar aquest fet.
Joan Budó, l’autor i membre destacat de l’entitat, fa repàs històric de la
seva trajectòria , de les antigues prestacions i cobertures, assenyalant la
relació fructífera amb la població que l’acull, La Jonquera, i la doble
funció asseguradora i social d’integració.
A l’acte, realitzat el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, en representació de la
Federació de Mutualitats, va acudir Ferran Guinot, director financer de la
mateixa.
VII Assemblea Nacional d’IMCAE
El passat 7 de maig, es va celebrar, a la seu social del “Montepio de
Conductors de Manresa-Berga”, la VII Assemblea Nacional d’IMCAE,
entitat que agrupa tots els “montepios” de conductors d’Espanya.
Albert Ferrando, director general de la Federació de Mutualitats de
Catalunya, va participar com a invitat a l’acte de cloenda de l’esmentada
Assemblea i al sopar que es va oferir seguidament.
V Trobada Mundial de Mutualistes a Buenos Aires (Argentina)
Montserrat Pinyol, presidenta de la Federació de Mutualitats, va participar
en la V Trobada Mundial de Mutualistes, celebrada a Buenos Aires del 19
al 21 de maig.
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En l’acte, també participaven, representants de França, Bèlgica, Itàlia,
Portugal, Paraguai, Uruguai i Argentina i fou organitzat per l’AMA
(Alianza del Mutualismo de América), FAMSA (Federación Argentina de
Mutuales de Salud), CONAM (Confederación Nacional de Mutualidades
de la República Argentina de Mutualides de Salud) i l’AIM (Association
Internationale de la Mutualité).
Montserrat Pinyol va participar en tres sessions diferents, fent una
exposició dels següents temes:
-

“La Economía Social en el contexto de la economía de mercado y
economías regionales”.
“Legislación mutual comparada: aspectos impositivos”.
“Marco conceptual: evolución y situación actual de la Mutualidad
en el mundo”.

* Resten a disposició de totes les mutualitats interessades les
ponències de la presidenta de la Federació, Montserrat Pinyol,
sobre:
-

“Las Mutuas de Previsión Social y la Dependencia”
Madrid, gener

-

“V Encuentro Mundial de Mutualistas”
Buenos Aires, maig
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