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NOLASC ACARÍN, 
president de Mutual Mèdica

La mutualitat 
dels metges 

mes que en les dones; no obstant això, 
de l’estudi es desprèn que les dones co-
mencen a preocupar-se de la jubilació 
abans que els homes (uns tres o quatre 
anys abans), condicionades per la situa-

Mutual Mèdica ara és més: més con-
fi ança, més especialització i més 

compromís. Més metges de tot Espanya 
ja gaudeixen dels avantatges de ser de 
Mutual Mèdica. 

Més de 90 anys de funcionament ens 
avalen i, d’aquests, més de 10 com a 
entitat de referència dels metges de tot 
Espanya. 

El bagatge dels 90 anys i la confi ança 
dels metges de Catalunya i Balears ens 
permeten afrontar aquests nous reptes 
amb la garantia d’esdevenir el referent 
en matèria de previsió social per a la res-
ta d’Espanya. Catalunya continua sent 
el territori en què Mutual Mèdica té més 
recursos i l’espai on podem conèixer de 
prop les necessitats dels metges en ma-
tèria de previsió social, necessitats que 
convertim en solucions asseguradores. 
Medicorasse té un paper molt important 
a l’hora de buscar les solucions assegu-
radores més adequades per al metge, en 
el marc de l’acord institucional entre el 
COMB i Mutual Mèdica. 

Els metges actuals que continuen exer-
cint, malgrat totes les difi cultats amb les 
quals es troben en el seu dia a dia, estan 
realment compromesos amb la seva pro-
fessió i, tant els més grans com els més 
joves, cada vegada estan més preocupats 
pel seu futur. La causa d’aquesta creixent 
preocupació no és difícil de trobar: tant 
la crisi actual com el fet de tenir una so-
cietat més informada ens ofereixen una 
fi nestra des d’on poder veure el nostre 
futur amb més dubtes que fa uns anys. 

A Mutual Mèdica ens hem adonat 
d’aquesta necessitat i treballem per tal 
que els metges es puguin dedicar a la 
seva professió i puguin comptar amb 
Mutual Mèdica quan arribi aquest “fu-
tur incert” que tots tenim davant nostre. 

Per assolir aquest objectiu, hem de tre-
ballar per conscienciar el metge per tal 
que assumeixi individualment la neces-
sitat de cobertura per fer front al futur 
i prevegi un estalvi mensual dedicat a la 
jubilació. 

Tot i que no sigui el meu objectiu do-
nar un missatge de pessimisme, sí que 
m’agradaria ser realista i afi rmar que, 
com més aviat comencem a dedicar es-
forços a assegurar-nos aquest futur in-
cert i una jubilació confortable, abans 
ens podrem deixar de preocupar i po-
drem ocupar-nos de la professió amb la 
qual estem tan compromesos. 

Segons dades d’un recent estudi elabo-
rat per Mutual Mèdica, els metges més 
grans són els més conscienciats amb la 
seva jubilació, tot i que alguns no ho 
preveiessin a temps i ara ja hagin fet 
tard. Per això és important que el met-
ge es responsabilitzi del seu futur quan 
encara és jove. Sempre s’ha observat un 
comportament més previsor en els ho-

ció familiar i la major esperança de vida 
de la dona. 

Pel que fa a fomentar noves formes 
d’estalvi, podem afi rmar que actualment 
les aportacions que realitza el metge a 
Mutual Mèdica ja són objecte de des-
gravació. D’una banda, són considerades 
com a despesa deduïble les quantitats 
abonades a mutualitats que actuen com 
a alternativa al Règim Especial de Tre-
balladors Autònoms, com és el cas de 
Mutual Mèdica. D’altra banda, són ob-
jecte de reducció de la base imposable les 
aportacions i contribucions a sistemes de 
previsió social que tinguin per objecte la 
cobertura de les mateixes contingències 
de plans i fons de pensions. Ara bé, ens 
falta avançar en millores fi scals del fu-
tur; hem de promoure dins del sector no-
ves mesures d’estalvi fi scal en el moment 
de cobrar l’assegurança de jubilació, que 
avui en dia penalitza desmesuradament 
en els casos del metge que treballa per 
compte propi. 

Amb la Confederación de Entidades de 
Previsión Social i la Dirección General 
de Seguros hem iniciat converses per 
promoure un estudi sobre la viabilitat 
d’un canvi fi scal en aquest sentit. 

Mutual Mèdica segueix fi del al com-
promís amb el metge i la seva previsió 
social, però és el mateix metge el que ha 
de començar a decidir sobre el seu futur, 
i qui no ho prevegi no podrà mantenir 
el nivell de vida que tenia durant la seva 
vida professional. 

Avui podem celebrar els 10 anys de 
l’ampliació de l’activitat a tot Espanya i 
esperem fer-ho molts anys més gràcies a 
la confi ança de tots vosaltres. 

Segons dades d’un recent estudi 
elaborat per Mutual Mèdica, els 
metges més grans són els més 
conscienciats amb la seva jubilació, 
tot i que alguns no ho preveiessin 
a temps i ara ja hagin fet tard. Per 
això és important que el metge 
es responsabilitzi del seu futur 
quan encara és jove. Sempre s’ha 
observat un comportament més 
previsor en els homes que en les 
dones; no obstant això, de l’estudi 
es desprèn que les dones comencen 
a preocupar-se de la jubilació abans 
que els homes (uns tres o quatre 
anys abans), condicionades per la 
situació familiar i la major esperança 
de vida de la dona
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