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L’acord de col·laboració
entre Mutual Mèdica
i el COMB
NOLASC ACARÍN TUSELL,
president de Mutual Mèdica

de l’activitat de Mutual Mèdica,
des de fa sis anys, al conjunt d’Espanya, comenLça a’ampliació
donar bons resultats, de forma que, dia a dia,

són més els metges que confien en les assegurances de Mutual Mèdica i en els inherents avantatges
fiscals per protegir-se de la incertesa davant del
futur. Aquesta expansió de Mutual Mèdica és resultat, en gran part, de l’estreta col·laboració amb
el COMB, que protegeix els interessos dels metges
mutualistes i, alhora, facilita la comercialització
dels productes de Mutual Mèdica.
Des del 1920, Mutual Mèdica és la mutualitat
dels metges de Catalunya i de les Illes Balears.
Logo de Mutual Mèdica.
Som una entitat sense ànim de lucre que preveu les
assegurances sobre el risc personal: malaltia, accident, invalidesa, jubilació, dependència, defunció
i orfenesa. Al llarg de gairebé noranta anys, Mutual Mèdica ha mantingut una estreta relació amb
els col·legis de metges, però especialment amb el
COMB perquè la majoria dels metges mutualistes
són col·legiats a Barcelona.
El 1996 es va signar un protocol
Mutual Mèdica i el COMB de col·laboració explícita entre el
també col·laborem en d’altres COMB i Mutual Mèdica, de mainiciatives, com ara la Fundació nera semblant als altres col·legis de
Galatea i el programa PAIMM, l’àmbit catalanobalear, i des d’alesja que entenem que els objectius hores el COMB designa uns consede la Fundació, cara a l’ajut als llers ex-officio al Consell d’Adminismetges amb determinats problemes tració de Mutual Mèdica.
Mutual Mèdica i el COMB són
de salut, també forma part de
l’àmbit de la previsió social dues entitats paral·leles que han de
mantenir una relació ben lligada,
malgrat que tinguin objectius diferents. D’una
banda, el COMB és la institució de dret públic
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representativa dels metges de la província de
Barcelona i té una funció política real de defensa
de l’exercici professional i de les garanties de treball qualificat per als metges.
En canvi, Mutual Mèdica és tan sols la mutualitat
que ha de gestionar l’estalvi dels metges destinat
a la previsió del risc personal. Si el COMB dóna
seguretat jurídica als metges, la Mutual els dóna seguretat enfront del risc personal en l’esdevenidor.
Mutual Mèdica és una asseguradora sense ànim
de lucre que ha de garantir les inversions a llarg
termini, a trenta o quaranta anys, i necessita una
gran estabilitat en la gestió i, alhora, una bona
professionalitat tècnica per dirigir l’entitat cap a la
consecució dels millors rendiments amb la màxima
seguretat. Al llarg d’aquests anys, Mutual Mèdica
ha aconseguit els recursos i l’experiència necessaris
per establir un sistema de gestió financera altament
complexa i de gran seguretat. Un exemple n’és el
pla d’estalvi-jubilació que, el darrer any, s’ha ofert
amb un rendiment del 5,15 %, acumulable, i per a
tota la durada de la vida laboral que desitgi el metge. No hi ha cap altre producte similar al mercat.
Mutual Mèdica i el COMB també col·laborem
en d’altres iniciatives, com ara la Fundació Galatea
i el programa PAIMM, ja que entenem que els objectius de la Fundació, cara a l’ajut als metges amb
determinats problemes de salut, també forma part
de l’àmbit de la previsió social.
El COMB i Mutual Mèdica tenen objectius diferents, però complementaris. Les dues institucions
tenen com a funció primordial el servei als metges,
de manera que les relacions sempre han de ser fluïdes. Així ha estat des de fa molts anys i així serà,
per tal que el metge trobi tot el que li cal per al seu
exercici professional, amb tranquil·litat i seguretat,
i que en cas de tenir entrebancs en la vida trobi en
les seves institucions el suport necessari per continuar endavant.
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