
El futur és cooperació. 
Cooperar per competir

1ª Trobada
de Mutualitats
de Catalunya

29 i 30 d’octubre 2014



29 d’octubre 
Sessió matí

09.00 Coffee break de benvinguda  
 i entrega de documentació
10.00 Inauguració instituciona
 Sr. JORDÍ BUSQUET ALBERTÍ
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya
 Sr. LUIS DEL PULGAR MAROTO
 Soci director d’IDEAS, Investigación y Desarrollo Actuarial  
 y de Seguros – Patrocinador principal

10.15 Conferència inaugural
 Sr. JORDI ÒLIVA I RITORT
 Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor.  
 Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
 Situació i perspectives de futur de l’economia a Catalunya
 Sr. FRANCESC XAVIER ERBÀS I GUDELL
 Subdirector general d’Entitats de Crèdit, Assegurances i Tresor.  
 Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
 Visió de les Mutualitats: reptes i oportunitats

11.15 Conferència
 SR. JORDI BUSQUET ALBERTÍ
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya
 Mutualisme a Catalunya: realitat i oportunitat de futur
 Sr. CRISTÓBAL SARRIAS CÁRDENES
 Director general de la Federació de Mutualitats de Catalunya
 La Federació al servei de les Mutualitats

12.00 Coffee break 
12.15 Solvència II 
 SR. JORDI BUSQUET ALBERTÍ. President de la Comissió  
 de Control Intern - Gestió de Riscos i Solvència II 
 Sr. CRISTÓBAL SARRIAS CÁRDENES. 
 Director general de la Federació de Mutualitats de Catalunya
 Sr. ENRIQUE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. Soci MAZARS   
 Sr. ALBERT FERRANDO PIÑOL i Sra. CRISTINA DE LA PARRA  
 MONTSERRAT. Directors d’Assegurances de BDO   

13.30 Precs, preguntes i conclusions
14.00 Lunch – Còctel

Sessió tarda

15.30-16.45  | 16.45-18.00: Grups de treball 
Presentació tema, debat i conclusions. Durada sessions de cada grup de 
treball: 1 hora i 15 minuts aprox. Els assistents d’una mateixa mutualitat hauran 
de seleccionar taules de diferents temes en els dos torns.

1. Criteris d’Inversió socialment responsable (ISR) en l’àmbit  
 de la gestió d’actius. Dinamitzador: MARIO GUARDIA. Director  
 de Negoci Majorista i Internacional de Caixa d’Enginyers

2. Presència online de les Mutualitats: situació actual i propostes  
 de futur. Dinamitzador: CARLOS ALBO. CEO. Exponent Consultores

3. Desenvolupament d’eines de software propi i optimitzar  
 el hardware de les Mutualitats. Dinamitzador: Mútua Manresana

4. Mutualitats: entorn legislatiu canviant. Dinamitzador: CRISTÓBAL  
 SARRIAS. Director general. Federació de Mutualitats de Catalunya 

5. Prendre decisions i gestionar racionalment.  
 Dinamitzador: IGNACIO PERTEJO. Senior Private Banker. 
 Banco Alcalá SA 

6. Comunicació externa de les mutualitats catalanes:  
 marca comuna mutualitats catalanes  
 Dinamitzador: RAIMON CERVERA. Soci i director de Connecta

7. Col·laboració entre mutualitats: aprofitar sinergies
 Dinamitzador: RICARD BLANCH. Director general. Mútua de Granollers,  
 MPS a Prima Fixa

8. Estratègies de distribució. Dinamitzador: JOAN BADENES.  
 Director general. Mutual de Conductors, MPS a prima fixa

18.00 Precs i preguntes. Conclusions finals
18.10 Visita guiada Caves Vallformosa
19.00 Fi de la primera jornada

30 d’octubre 
Sessió matí

09.00 Lliurament de documentació
09.30 Benvinguda institucional
 Sr. JORDI BUSQUET ALBERTÍ
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya
 Sr. PERE CARBONELL COLL
 President de Previsora General, MPS a Prima Fixa  

09.45 Patrocinador Principal - Sistema de Govern-Orsa  
 / Optimització de les Operacions
 Sr. JOAQUÍN SURRIBAS FERNÁNDEZ
 Actuari
 Sr. LUIS MEDINA MEDINA
 Senior manager. IDEAS, Investigación 
 y desarrollo actuarial y de Seguros 

10.30 Coffee break
10.45 TAULA RODONA. Mutualitats: estructures d’estat 
 Sr. XAVIER LÓPEZ. 
 Director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. 
 Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
 Sr. MIQUEL VIÑALS FUSTÉ
 President del Col·legi d’Actuaris de Catalunya
 Sr. JORDI BUSQUET ALBERTÍ
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

12.45 TAULA RODONA. Les empreses petites tenen 
 ànima i emocions perquè estan ben gestionades
 Sr. CEFERÍ SOLER VICENTE
 Professor titular del Departament 
 de Direcció de persones i organització d’ESADE
 Sr. JORDI BUSQUET ALBERTÍ
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

14.00 Lunch – Còctel

Sessió tarda
15.30 TAULA RODONA. 
 Notorietat i coneixement de les Mutualitats 
 a Catalunya. Què podem fer per millorar-los? 
 Sra. ARIADNA TRILLAS. 
 Periodista. Subdirectora de la Revista Alternatives Econòmiques.
 Exresponsable d’economia en El País Catalunya i directora adjunta 
 del diari Ara
 Sr. TONI GARGANTÉ. 
 Periodista. Col·laborador del diari Ara  
 i del Suplement DINERS de La Vanguardia 

16.45 TAULA RODONA.
 El futur és col·laboració. Cooperació 
 de l’economia social catalana per competir.
 Sr. XAVIER LÓPEZ. Director general d’Economia Social 
 i Cooperativa i Treball Autònom. Departament d’Empresa 
 i Ocupació. Generalitat de Catalunya 
 Sr. PERFECTO ALONSO. President de la Confederació 
 de Cooperatives de Catalunya
 Sr. PERE A. FÀBREGAS.  
 President de la Coordinadora Catalana de Fundacions
 Sr. JORDI BUSQUET.   
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

18.00 Coffee break
18.15 TAULA RODONA: Lideratge i gestió de la diversitat 
 Sr. CEFERÍ SOLER VICENTE
 Professor titular del Departament de Direcció de persones 
 i organització d’ESADE

19.30 Precs i preguntes. Conclusions finals
20.00 Cloenda oficial
 Sr. JORDÍ BUSQUET ALBERTÍ
 President de la Federació de Mutualitats de Catalunya
 Sr. JOAN AREGIO NAVARRO
 Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals. Departament  
 d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

21.00 Sopar de cloenda

Programa
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Per primera vegada en tota la nostra història de 
més de 100 anys hem celebrat la nostra trobada, 
la nostra I Trobada de Mutualitats Catalanes.

Realment el repte era engrescador i hem estat 
molts els qui hem participat per poder dur a bon 
port aquest esdeveniment. Felicitats i gràcies a 
tots.

Els objectius de la mateixa els podríem resumir 
amb els dos lemes presents durant les jornades, 
“Hi som i hi serem” i “Cooperar per competir”.

Per això vam creure necessari trobar el lloc i 
crear l’espai adequat per potenciar les rela-
cions personals entre directius i empleats de 
les diferents mutualitats, com a primer pas per 
desenvolupar futures col·laboracions professio-
nals vinculat a grups de treball proposats per les 
pròpies mutualitats i que, val a dir, van tenir molt 
d’èxit de participació.
 
Però aquesta Trobada no només tenia una 
vessant interna, ans el contrari: volíem donar a 
conèixer a l’exterior el món mutualista català. 
Per això vam organitzar ponències per escoltar, 
aprendre i compartir amb altres persones vincu-
lades al nostre sector, tant en l’àmbit assegura-
dor com en el de l’economia social. 

Els debats que es van generar van superar les 
nostres expectatives. El balanç final d’aquesta I 
Trobada de Mutualitats catalanes ha estat molt 
satisfactori, no solament per l’elevada participa-
ció del mutualisme català, sinó sobretot per les 
valoracions rebudes i per la il·lusió i voluntat de 
continuïtat que heu manifestat. No dubteu que, 
tot i la vostra  valoració, ho podrem fer encara 
millor i per això comptem amb les aportacions i 
suggeriments que ens heu anat fent i que us ani-
mo a que realitzeu els qui encara no heu tingut 
l’ocasió.

Finalment només em queda agrair als ponents, 
als representants de les diferents entitats parti-
cipants, als organitzadors i als patrocinadors, la 
seva tasca abans, durant i després de la Trobada 
i desitjar que a la II Trobada ens retrobem tots 
amb la mateixa il·lusió i esperit de col·laboració. 
 
Hi som i hi serem... si nosaltres volem. 

I Trobada de Mutualitats 
Catalanes: hi som i hi serem.
Voluntat de crèixer i de 
cooperar per competir.

Sr. Jordi Busquet
President de la Federació de Mutualitats de Catalunya



29 d’octubre de 2014
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El mutualisme té molt sentit, però com  
qualsevol sector, ha d’adequar-se 
permanentment als requeriments de la 
societat.

Les mutualitats tenen l’oportunitat de  
cooperar, amb la col·laboració de la  
Federació de Mutualitats. La tecnologia  
facilita la cooperació.

És important reforçar els sistemes de govern 
de les mutualitats, amb una definició clara 
de funcions i responsabilitats.

Conferència inaugural
Sr. Jordi Òliva  
Director general de Política Financera,
Assegurances i Tresor.
Departament d’Economia i Coneixement.
Generalitat de Catalunya

3 Jordi Òliva, Jordi Busquet, Luis del Pulgar
    i Francesc Xavier Erbàs

Conferència inaugural
Sr. Francesc Xavier Erbàs 
Subdirector general d’Entitats de Crèdit, Assegurances
i Tresor. Departament d’Economia i Coneixement.
Generalitat de Catalunya.

4 Joan Munt (Mútua d’Enginyers)4 Ricard Blanch (Mútua Granollers)4 Cristóbal Sarrias (FMC)

Les mutualitats són entitats sostenibles  
i han de mantenir el seu esperit solidari,  
en tant que entitats pròpies de Catalunya  
molt arrelades al territori.

Han d’aprofitar les oportunitats que 
ofereixen les noves tecnologies, els canals  
de mediació i explorar nous nínxols de 
mercat.

La Federació té un paper cohesionador  
del mutualisme català.

Mutualisme català: 
entitats sostenibles, 
arrelades al territori 
i amb noves oportunitats 
de creixement des de 
la cohesió i la cooperació.L’autoregulació del sector  

ha de permetre el compliment 
dels requeriments de la  
societat.
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La Federació al servei 
de les mutualitats

Amb la vocació de donar suport a les entitats 
federades en qualsevol aspecte de la seva 
activitat, la Federació desenvolupa nous  
serveis per a les mutualitats federades, en  
els àmbits tecnològic, de suport tècnic,  
jurídic, financer i formatiu.

Es proposa desenvolupar un newsletter i un 
blog per incrementar la presència de les mu-
tualitats a la xarxa i donar la màxima difusió a 
l’activitat de les mutualitats i de la Federació.

!(veure ponència)

Mutualisme a Catalunya: 
realitat i oportunitat de futur

(hi) som - El 28 de juny de 1996, la FMC va 
ésser distingida amb la Creu de Sant Jordi, 
en reconeixement d’una tasca social i cívica 
desenvolupada en els seus 100 anys en favor 
del mutualisme.  

La Llei del Parlament de Catalunya 10/2003 
sobre mutualitats de previsió social, atribueix 
a la FMC la representació i la defensa dels 
interessos del mutualisme de previsió social 
català.

Les mutualitats catalanes tenim un actiu 
superior als 1.000 milions €; el patrimoni net 
supera els 270 milions €; el resultat del 2n. 
trimestre ha estat de 4 milions €; el marge 
de solvència és del 775 %; donem feina a més 
de 3.000 persones i tenim més de 250.000 
mutualistes i més de 650.000 subjectes 
protegits.

(hi) serem? Tenim oportunitats perquè som 
entitats diferents, sense ànim de lucre, de les 
quals el mutualista és el propietari. Defen-
sem interessos comuns. La nostra política 
de preus té com a objectiu l’estabilitat a llarg 
termini, no expulsem el mutualista. Podem 
materialitzar reserves o fons mutuals per 
ajudar els nostres mutualistes.

(hi) som i (hi) serem. Plantejament de futur: 
que podem fer? El futur és cooperació. 
Cooperar  per competir.  

!(veure ponència)

Conferència Federació 
de Mutualitats 
de Catalunya
Sr. Jordi Busquet 

Mutualitats: entitats 
diferents i singulars, 
amb interessos comuns 
i potencial de creixement. 
La cooperació com 
a palanca per competir.

Nous serveis per a les 
mutualitats federades 
en tots els àmbits: 
tecnològic, jurídic, tècnic, 
financer i formatiu.President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

Conferència Federació 
de Mutualitats 
de Catalunya
Sr. Cristóbal Sarrias 
Director general de la Federació
de Mutualitats de Catalunya

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/CONFERENCIA%20Mutualisme%20a%20Catalunya%20realitat%20i%20oportunitat%20de%20futur%20-%20Jordi%20Busquet.pdf
http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/La%20federaci%C3%B3%20al%20servei%20de%20les%20mutualitats%20-%20Crist%C3%B3bal%20Sarrias.pdf
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Coffee Break 29 d’octubre. Hall Masia Vallformosa

4 Carles Gumbert i Jordi Lapiedra 4 Ricard Blanch i Jordi Busquet 4 Ricard Blanch i Enrique Sánchez 4 Jaume Pons i Joan Carles Llopis

4 Albert Font 4 Núria Masgrau, Estanis Triviño i Albert Font 4 Luis Medina i Rosa Danés 4 Mónica Pala-Vicarregui (IDEAS)
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La Federació està dissenyant un model 
propi d’adaptació a Solvència II per a les 
mutualitats catalanes.

El plantejament és dissenyar un model 
adaptable a les mutualitats, que reculli 
els diferents paràmetres establerts per la 
legislació sobre Solvència II, sempre aplicant 
el principi de proporcionalitat, de manera que 
sigui un model  útil per a totes les mutualitats 
federades.

Els serveis de la Federació lideraran el 
projecte, que donarà suport en totes les 
àrees i funcions previstes per la normativa.

El nostre objectiu és que totes les mutualitats 
puguin estar plenament adaptades a la 
normativa vigent, amb el nostre suport en 
tots els àmbits en què els puguem assessorar.

!(veure ponència)

Solvència II
Cristóbal Sarrias 

Liderar un projecte propi 
d’adaptació a Solvència II 
perquè les mutualitats 
federades s’ajustin  
plenament a la  
normativa vigent.

Director general de la Federació
de Mutualitats de Catalunya

Totes les mutualitats estaran subjectes a la 
normativa de Solvència II.

La reflexió i l’anàlisi és com s’haurà de valorar 
en funció de la complexitat, volum, dimensió 
o característiques de la mutualitat.

El règim simplificat per a entitats per sota del 
llindar, és d’esperar que estigui alineat amb 
Solvència II. 

Ja que cal fer la implantació, aprofitem-la 
per aportar valor a l’entitat com a eina de 
gestió.  Solvència II pot ser una oportunitat 
competitiva per a cada entitat, a través de  
la millora en la gestió i la transparència.

!(veure ponència)

Millorar la gestió i la 
transparència en la 
implantació de la 
normativa de Solvència II 
com a oportunitat 
competitiva per a les 
mutualitats.

Solvència II
Sr. Enrique Sánchez 
Soci de MAZARS

3 Enrique Sánchez, Cristóbal Sarrias i Jordi Busquet

2 Cristóbal Sarrias, Jordi Busquet, 
Enrique Sánchez (Mazars) i Albert Ferrando (BDO)

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/SOLV%C3%88NCIA%20II%20-%20Crist%C3%B3bal%20Sarrias.pdf
http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/SOLV%C3%88NCIA%20II%20-Mazars.pdf
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Els principis de Solvència II fa més de 16 anys 
que els apliquen asseguradors per iniciativa 
pròpia i actualment s’estan aplicant als 
principals mercats d’assegurances del món.

Per a les mutualitats caldria simplificar  
al màxim Solvència II, i preservar-ne sols  
els principis fonamentals.

La Federació ha d’assolir un paper fonamental 
en la gestió de Solvència II de les mutualitats 
catalanes, amb els recolzaments externs que 
necessiti.

Aquesta situació facilitaria l’obtenció de 
sinergies entre entitats i, particularment, en 
relació amb les possibilitats que en aquest 
sentit s’obren amb la nova Llei d’ordenació, 
supervisió i solvència.

!(veure ponència)

Gestionar i entendre 
la nova llei d’ordenació, 
supervisió i solvència 
com a facilitadora de 
sinergies entre les 
mutualitats catalanes.

Solvència II
Sr. Albert Ferrando 
Director d’Assegurances de BDO

3 Cristóbal Sarrias, Jordi Busquet, Enrique Sánchez (Mazars) i Albert Ferrando (BDO)

4 Oscar López (Mútua Terrassa) 4 Susana Sánchez (Previsora General)

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/SOLV%C3%88NCIA%20II%20-%20BDO1.pdf


Lunch còctel 29 d’octubre. Jardins Masia Vallformosa
3 Esteve Picola, Francesc Puigbó i Jordi Sabater

3 Jordi Busquet, Josep Arqués i Joan Munt

3 Jordi Sabater, Daniel Marsol i Ignacio Pertejo

3 Francesca García i Enric Anglada
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Conclusions 
dels grups de treball

Grup de Treball 1 

Grup de Treball 2 

Criteris d’inversió socialment 
responsables (ISR) en l’àmbit 
de la gestió d’actius. 

Presència online 
de les mutualitats: 
situació actual 
i propostes de futur

1. Valorar la creació d’un fons d’inversió 
a mida per a les mutualitats, en funció de 
les necessitats o criteris d’inversió que 
cadascuna tingui.

2. Crear productes de marca blanca, 
perquè puguin ser comercialitzats per les 
mutualitats.

3. Fer trobades periòdiques per conversar 
sobre temes d’inversió, i que ens presentin 
propostes. Possibilitat de crear un comitè 
d’inversió.  

Dinamitzador: Mario Guardia (Caixa Enginyers)
Secretària: Nati Romero

1. Tenir un portal d’informació per a 
treballadors, donar formació online.

2. Disposar d’una web corporativa, tenir àrea 
privada i poder fer consultes i gestions que 
avui es fan per correu electrònic a través de 
la pàgina web.

3. Tenir més presència a YouTube.

4. Tenir més posicionament a Google Plus.

5. Potenciar  les apps per a mòbil, com per 
exemple per consultar quadres mèdics.

Dinamitzador: Carlos Albo (CEO Exponent Consultores)
Secretària: Mònica Garcia
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Grup de Treball 3 
Desenvolupament d’eines 
de software propi 
i optimitzar el hardware 
de les mutualitats

1. ERP comú pagant lloguer assequible.

2. Multitarificador de salut.

3. Proveïdor comú per a totes les 
mutualitats federades.

4. Hardware: compartir servidors.

5. Buscar lloc per tenir un back office.

6. Software per a Pilar II en web pública. 
Buscar eines. 

7. Software validats per la Generalitat 
i desenvolupar els nostres propis softwares.

8. Mantenir pàgina web.

Dinamitzador: Marta Borràs (Previsora General)
Secretària: Núria Sala

Grup de Treball 4 
Mutualitats: 
entorn legislatiu 
canviant

1. Llei de mutualitats de Catalunya: cal una 
reforma (o una nova llei), un cop aprovada 
la llei estatal. Actualitzar-la, per exemple, 
en relació amb els òrgans socials, noves 
tecnologies, etc.

2. Més coordinació entre registres públics: 
Registre Mercantil i Registre de Mutualitats 
de Previsió Social de Catalunya.

3. Crear un grup de treball sobre blanqueig 
de capitals.

4. Dins del projecte de la Federació sobre 
Solvència II, desenvolupar el paper de 
la Federació en la Funció de Compliment.

Dinamitzador: Cristóbal Sarrias (FMC)
Secretària: Mònica Garcia
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Grup de Treball 5 
Prendre decisions 
i gestionar racionalment. 

1. Disposar d’eines per a la presa de decisions 
a l’hora de realitzar les nostres inversions, 
sense veure’ns tan influenciats per l’entorn.

2. Fer trobades periòdiques per analitzar 
rendibilitats i volatilitats d’actius d’una 
mateixa cartera.

Dinamitzador: Ignacio Pertejo (Banco Alcalà)
Secretària: Nati Romero

Grup de Treball 6 
Comunicació externa de 
les mutualitats catalanes: 
marca comuna Mutualitats 
catalanes.

1. Treballar en  la creació  d’una marca comu-
na (Mutualitats catalanes) mitjançant la FMC. 
No obstant això, s’ha de treballar abans el 
missatge que es vol oferir i marcar una dife-
renciació entre mutualitats i asseguradores.

2. Estratègies en xarxes socials.

3. Publicitat conjunta.

Dinamitzadors: Raimon Cervera i Gemma Carrete
(Connecta). Secretària: Núria Durán



I 26 I I 27 I

Grup de Treball 7 
Col·laboració entre 
mutualitats: 
aprofitar sinergies

1. Productes comuns entre mutualitats. 
Creació d’un catàleg.

2. Marca comuna. Màrqueting per tal 
de donar valor afegit.

3. Quadres mèdics compartits.

4. Central de compres.

5. Plataforma informàtica. 
Programes de gestió. Solvència II.

6. Còpies de seguretat. Backups de dades.

7. Formació contínua.

8. Compartir experiències d’àmbit social.

9. Obrir un ventall d’associats en productes 
de vida i decessos.

Dinamitzador: Ricard Blanch (Mútua de Granollers)
Secretària: Núria Durán

Grup de Treball 8 
Estratègies 
de distribució 

1. La gent jove busca: cal trobar eines 
perquè ens trobin.

2. L’avantatge de ser petit fa que 
es puguin donar solucions a mida.

3. Servei / preu.

4. Distribuir productes mitjançant una 
corredoria o altres mitjans de distribució.

Dinamitzador: Joan Badenes (Mutual de Conductors)
Secretària: Núria Sala



Visita caves Vallformosa i lliurament d’obsequi als assistents



30 d’octubre de 2014
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Sistema de Govern-Orsa.

Totes les entitats asseguradores han de 
fer una avaluació periòdica de les seves 
necessitats de solvència. Els resultats 
d’aquesta avaluació han de comunicar-se al 
supervisor.

Les entitats hauran d’implantar processos 
proporcionats a la naturalesa, el volum i la 
complexitat dels riscos inherents a la seva 
activitat i que li permetin determinar-los i 
avaluar-los adequadament.

És essencial que l’òrgan d’administració 
entengui com es planteja la determinació de 
les necessitats globals de solvència, ja que és 

a ell a qui correspon l’aprovació de l’informe
sobre com s’ha fet la seva avaluació i a qui, 
si és el cas, es podrà demanar explicacions 
sobre l’assumpte. 

!(veure ponència)

Conferència 
patrocinador 
principal 
Sr. Joaquín Surribas 
Actuari. IDEAS

4 Cristóbal Sarrias (FMC)4 Maite Martínez (Mutualitat Veïnal Sinera)4 Luis del Pulgar (IDEAS)

Optimització de les operacions

A llarg  termini  les indústries competeixen 
en costos.

Cada canal de distribució necessita les seves 
estratègies per optimitzar la relació amb el 
client.

L’objectiu de les entitats és donar un servei 
de la màxima qualitat i proximitat als seus 
clients.

!(veure ponència)

Sr. Luis Medina  
Sènior Manager. IDEAS, Investigación

És essencial autoavaluar-
se a través de processos 
adequats a la naturalesa, 
volum i complexitat dels 
riscos de cada una de les 
mutualitats.

Conferència 
patrocinador 
principal 

En termes de competitivi-
tat, servei de màxima  
qualitat i proximitat  
esdevenen elements clau 
per a la fidelització dels 
clients mutualistes.

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/Sistema%20de%20Govern%20-%20ORSA%20-%20Joaqu%C3%ADn%20Surribas.pdf
http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/Optimizaci%C3%B3n%20de%20las%20Operaciones%20-%20Luis%20Medina.pdf
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Taula rodona 1
Mutualitats: estructures d’estat

Sr. Xavier López

La cooperació és una estratègia. S’ha de 
tenir confiança per cooperar. S’ha de cuidar  
i treballar l’aspecte emocional i treballar  
amb transparència i amb voluntat. Podem 
generar economies d’escala i disposar de 
costos econòmics més baixos.

Es poden aliar sectors diferents que busquin  
el mateix benefici comú, les cooperatives  
i les mutualitats tenim uns valors que ens 
uneixen. Futur=col·laboració.

No obstant això, hem de competir  
en un mercat agressiu. Competir és bo. 

No hem de competir des de la confrontació.
Si creiem que els valors són bons, podem 
donar-los a conèixer a la societat, que podrà 
identificar els nostres valors i productes. 
El consumidor de futur és un consumidor 

de valors, es valoraran marques que poden 
identificar-los.

S’ha d’actuar amb uns principis de 
competitivitat, flexibilitat, participació i 
implicació de les persones i innovació.

Estem en el camí cap a un futur de 
cooperativisme per innovar amb  
confiança, voluntat i transparència.

Director general d’Economia Social i Cooperativa
i Treball Autònom. Departament d’Empresa i Ocupació.
Generalitat de Catalunya

4 Xavier López, Jordi Busquet i Miquel Viñals

3 Miquel Viñals i Jordi Busquet

Sr. Miquel Viñals

La realitat de les prestacions i pensions 
públiques en el nostre país origina una 
problemàtica demogràfica i econòmica. 
La seva evolució determinarà les possibles 
solucions que caldrà implementar. 

En aquest moment s’han de prendre 
decisions sobre la base d’una visió 
col·laborativa que generi un ampli consens.

El caràcter social de les mutualitats així 
com el treball realitzat els donen un paper 
protagonista en les solucions de previsió 
complementària plantejades. 

La col·laboració entre mutualitats ha de 
permetre entre altres coses :  
- Una coinnovació que determina  
   una millor oferta  
- Una gestió més òptima de les inversions - 
Uns costos de gestió encara més reduïts  
(0,3 % vs 1,3 %) 

Per dur a terme el desenvolupament de les 
solucions plantejades, així com la funció de 
supervisió que es necessita, cal l’establiment 
d’estructures d’estat. 

!(veure ponència)

President del col·legi d’Actuaris de Catalunya

El caràcter mutual ha 
d’ajudar la solució de la 
Previsió Complementària.

Continua  
Taula rodona 1

La cooperació i el mutua-
lisme són valors de futur i 
han d’anar de la mà de la 
competitivitat, la innovació 
i la implicació personal.

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/Taula%20rodona.%20Mutualitats.%20Estructures%20d%27Estat%20-%20Miquel%20Vi%C3%B1als.%20Col.legi%20Actuaris.pdf
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Sr. Jordi Busquet 

No sempre hi ha hagut estructures d’estat, 
però sempre hi ha hagut persones.

Les mutualitats de previsió social són 
l’exponent assegurador de caràcter 
associatiu que ha caracteritzat la societat 
civil catalana al llarg de la seva història. 
Societat de persones que exerceixen  
amb caràcter principal una activitat 
asseguradora sense afany de lucre, 
sota els principis de protecció mútua, 
solidaritat, gestió professional i organització 
democràtica.

Hem de cobrir les prestacions que ens 
demanen els mutualistes amb un servei 
excel·lent i a un preu raonable; perdurabilitat 
en el temps; buscar l’eficiència amb treball  
en equip i col·laboració.

Hem de preservar la nostra existència 
i identitat; hem de col·laborar entre 
mutualitats i mutualistes; hem d’ésser 
capaços de transmetre el missatge  
a dins i a fora de les mutualitats.

El nostre plantejament de futur és  
ajudar a crear estructures d’estat  
creant estructures de país.
Exemples: construir centres mèdics, 
oferir serveis sanitaris, cedir les nostres 
instal·lacions a gremis i cooperatives, 
col·laborar entre mutualitats, canalitzar 
l’estalvi del país, crear prestacions 
asseguradores en pensions.

Hem de cooperar per competir.  
Hem de demostrar que podem fer coses.

Les estructures d’estat no depenen només 
de nosaltres, els ciutadans. Les estructures 
del País i pel País si que només depenen de 
les persones. L’estructura de país es pot 
acabar convertint en estructura d’estat.

!(veure ponència)

President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

3 Jordi Busquet i Xavier López

3 Xavier López, Jordi Busquet, Miquel Viñals i Rafael Gotsens

4 Ramon Terradas (Previsora General) 4 Ceferí Soler (Esade)

L’estructura de país 
es pot acabar convertint 
en estructura d’estat.

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/TAULA%20RODONA%20-%20Mutualitats%20estructures%20Estat%20-%20Jordi%20Busquet.pdf


Lunch còctel 30 d’octubre. Jardins Masia Vallformosa

3 Luis Medina, Rosa Danés i Jaume Porta

4 Miquel Viñals, Toni Garganté i Xavier López
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Taula rodona 2
Notorietat i coneixement de les mutualitats 
a Catalunya. Què podem fer per millorar-los?

Sr. Toni Garganté

Sr. Carles Gala 

El periodisme ha canviat, ara és difícil fer 
periodisme d’investigació.

La microeconomia sempre queda a les 
seccions més petites i de vegades ni això. 
Això dificulta que les mutualitats i, en general, 
les entitats de l’economia social apareguin 
als mitjans de comunicació.

El que s’ha de fer, per tant, és explicar bé el 
que fem i trobar la manera de fer-ho arribar 
als mitjans de comunicació. 

El consumidor actualment és més intel·ligent. 
Hem de tenir clar qui és el nostre públic, per 
saber com comunicar-nos-hi.

Ja no funciona només fer publicitat als 
mitjans de premsa, la comunicació ha  
d’ésser diferent: el mitjà actual de 
comunicació és aquell que tingui una 
pantalla (mòbil, tauleta, ordinador...)

S’ha d’estar atent a tot el que passa  
a la xarxa.

Les emocions són altres aspectes que 
influeixen en les nostres accions i decisions, 
per això hem de tenir un entorn agradable 
en les nostres instal·lacions.

Periodista. Col·laborador del diari ARA
i del suplement DINERS de la Vanguardia

Responsable del Departament de Comunicació
de les Caves Vallformosa.4 Toni Garganté, Jordi Busquet, Carles Gala i Joan M. Calleja

3 Toni Garganté, Jordi Busquet, Carles Gala i Joan M. Calleja

4 Lluís Lana (Mutual Mèdica)

El repte és aconseguir que 
les entitats de l’economia 
social apareguin, i amb 
força, als mitjans de  
comunicació. 

Cal conèixer el nostre 
públic per explicar-nos bé. 
Avui, les xarxes són una 
eina de vital importància
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Taula rodona 3
El futur és col·laboració. Cooperació 
de l’economia social catalana per competir

Sr. Xavier López

Hi ha uns elements claus. Un és l’economia 
social, hi ha una llei a nivell d’Estat. Són 
empreses amb unes característiques 
determinades, moltes tenen elements 
comuns, que es mouen amb altres 
motivacions. El nucli d’aquesta economia 
social són les cooperatives, les mutualitats 
i les fundacions, que en l’àmbit sanitari 
presten serveis com fundacions hospitalàries.

Les empreses han d’anar incorporant 
elements de l’economia social, els principis i 
valors. Ha d’haver-hi flexibilitat en el mercat, 
ha d’haver-hi implicació i participació de 
les persones en igualtat de tecnologia i 
de finançament. Un altre element és la 
innovació en un entorn adequat, orientat a 
les persones implicades i la cooperació. Les 
multinacionals estan cooperant per competir 
entre elles. És un valor de l’economia social.
Conclusió: tot està per fer! Però tant les 

cooperatives com les mutualitats tenim un 
potencial d’elements, que són models de 
present i futur. L’individualisme ja no val!

Hem de cohesionar l’economia social. Les 
mutualitats es poden sentir identificades 
amb l’economia social. Hem de potenciar 
i fer créixer l’economia social. El camí 
és col·laborar entre les entitats que la 
conformen.

Hem de tenir una economia social 
estructurada i que doni valor a un model 
d’empresa estructurada.

Director general d’Economia Social i Cooperativa
i Treball Autònom. Departament d’Empresa i Ocupació.
Generalitat de Catalunya

4 Xavier López, Pere A. Fàbregas, Jordi Busquet i Perfecto Alonso

3 Jordi Busquet, Xavier López i Perfecto Alonso

Sr. Perfecto Alonso

Les empreses de l’economia social són em-
preses de persones, plenament vigents, on 
preval l’interès col·lectiu.

Hem de fomentar mecanismes de coopera-
ció amb gent i entitats amb qui compartim 
els principis i la manera de pensar, el nostre 
caràcter social.

Les empreses de l’economia social hem de 
transmetre a la societat els nostres valors, 
posar en valor la nostra sensibilitat social.

President de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

4 Jordi Via (Corredoria Arç)

En el context de la puixant 
economia social, cal trans-
metre els principis i valors 
del mutualisme cap 
a l’empresa i la societat.                    

Continua  
Taula rodona 3

Els valors del mutualisme 
són un enorme potencial i 
alhora model de futur.
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3 Pere A. Fàbregas, Jordi Busquet i Xavier López

Sr. Pere A. Fàbregas  

Els instruments de l’economia social són 
cooperatives, mutualitats i fundacions amb 
unes similituds i diferències.

Dins del sector hi ha unes preocupacions 
com és l’allau en l’àmbit català i l’Estat, les 
dificultats de finançament agreujades per 
la reducció dels rendiments dels patrimonis, 
fruit de la situació econòmica, i el problema 
de comunicació i imatge.

Per tant, tenim un bon repte. Estem en una 
situació de més necessitat de la societat i, 
per tant, de més demanda de serveis i apor-
tacions. 

!(veure ponència)

President de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Sr. Jordi Busquet 

En què ens assemblem les mutualitats amb 
la resta dels agents de l’economia social? 
Som societats de persones que exercim amb 
caràcter principal una activitat on el retorn 
que busquem és per a les persones. Amb i 
sense afany de lucre.

Som diferents.

Busquem rendiments positius per poder 
reinvertir en noves prestacions i nous serveis.

Els nostres clients busquen maximitzar 
satisfacció, no inversió.

És necessària una col·laboració entre 
mutualitats i la resta d’entitats de l’economia 
social, per poder fer les coses de manera 
conjunta.

El futur és col·laboració. Cooperar per 
competir. 

!(veure ponència)

President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

Tenim un bon repte: estem 
en una situació de més 
necessitat de la societat i, 
per tant, de més demanda 
de serveis i aportacions.

És necessària una col·laboració 
entre mutualitats i la resta 
d’entitats de l’economia social, 
per poder fer les coses de 
manera conjunta

http://mutualitats.com/trobades/I_trobada/TAULA%20RODONA%20-%20El%20futur%20%C3%A9s%20col.laboraci%C3%B3.%20Cooperaci%C3%B3%20de%20l%27Economia%20Social%20-%20Pere%20A.%20F%C3%A0bregas%20-Coordinadora%20Catalana%20Fundacions.pdf
http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/TAULA%20RODONA%20-%20El%20futur%20es%20col.laboraci%C3%B3-Coop%20Economia%20catalana%20-%20sr.%20Jordi%20busquet.pdf
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Taula rodona 4
Lideratge i gestió de la diversitat

Sr. Ceferí Soler 

L’art d’acompanyar persones o equips  
per assegurar el desenvolupament de la  
seva potencialitat i dels seus coneixements, 
en el marc dels seus objectius, a través de la 
superació de les seves barreres i limitacions.

Ens hem d’implicar en emocions i decisions. 
Les emocions són part integral de la ment 
cognitiva.

Quan hi ha resignació, desconfiança, 
ressentiment, confusió i temor, arrogància, 
ens tanquem.

En canvi quan hi ha ambició, serenitat, 
confiança i determinació, ens obrim a noves 
possibilitats i per tant estem preparats per  
prendre accions per fer que passin.  
Som competents per triomfar.

És possible que en la nostra estructura i la 
manera de relacionar-nos no sigui del tot 
fàcil, llavors, què podríem fer per millorar-ho?

Ens hem de preguntar: podria aportar 
experiències anteriors o idees per resoldre 
aquest conflicte que ens està bloquejant? 

Hi ha l’art de preguntar: quina és la teva 
opinió?, quins són els problemes en aquest 
moment que t’impedeixen gaudir del teu 
treball? Quins són els problemes que no et 
deixen dormir? Quins desafiaments encara 
no has pogut aconseguir? Com és que 
en alguns moments perds el control de la 
situació?

!(veure ponència)

Professor titular del Departament de Direcció
de persones i organització d’ESADE

Les competències i capa-
citats també han d’estar 
plenament  lligades a les 
emocions, els sentiments 
i, sobretot, a “aprendre de”
i escoltar l’altre.

http://www.mutualitats.com/trobades/I_trobada/TAULA%20RODONA%20-%20El%20directivo%20coach%20-%20Cefer%C3%AD%20Soler.pdf
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Un exemple de cooperació són els castellers, 
que cooperen i participen des del que està 
més amagat fins el que està més amunt. 
Tothom té un lloc, una responsabilitat. 

En la trobada de mutualitats catalanes s’ha 
apostat per aquesta col·laboració, i per això 
té molt valor; “el futur és cooperació” i ens 
ha de permetre millorar com a persones i 
com a entitats. 

Les cooperatives i les mutualitats tenim 
un paper molt important en el nostre país i 
segurament cada vegada tindrem un paper 
més definit.

Cloenda oficial 
Sr. Joan Aregio 
Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals. Departament
d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Mutualisme és sinònim de  
cooperació, responsabilitat 
i, alhora, l’actitud 
indispensable per encarar, 
garantir i millorar el futur 
de les mutualitats.

Un cop finalitzada la nostra I Trobada de 
Mutualitats de Catalunya, no cal dir que la 
conclusió és que les mutualitats de previsió 
social tenim molt per oferir, que hem de fer 
pinya, treballar en equip tant a nivell intern 
com extern, Gremis, Cooperatives de Treball, 
Fundacions, entitats del tercer sector, etc. 

Hem tingut l’oportunitat de poder escoltar 
a representants del sector de l’economia 
social, fundacions, cooperatives, que tenen 
uns interessos comuns als de les mutualitats, 
en definitiva es tracta d’aprofitar sinergies i 
fer-nos veure, coneixe’ns i que ens coneguin, 
guanyar confiança, hem de treballar tots 
junts per aconseguir-ho.  “El futur és 
col·laboració: confiança per cooperar”

Sr. Jordi Busquet 
President de la Federació de Mutualitats de Catalunya

Primer hem de coneixe’ns 
millor, després fer que 
ens coneguin

Cloenda oficial 

4 Jordi Busquet i Joan Aregio
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Sopar cloenda 30 d’octubre. Masia Vallformosa

4 Ceferí Soler, Miquel Viñals, Ricard Macià, Pere Carbonell, 
    Joan Aregio i Jordi Busquet

4 Ramon Daví, Jordi Lapiedra, Paquita Fortuny, Maite Martínez, 
    Albert Font, Joan Bertran, Ricard Blanch, Lluís Lana i Enric Tornos

4 David Ventura, Jordi Rodes, Rosa Danés, Xavier Torrens, Guillermo Jorques,      
    Ramon Terradas, Antoni Manzanal, Nati Romero i Montse Torres

4 Oscar Martínez, Montse Salvador, Lourdes Sánchez, Yolanda Trujillo, 
    Aleix Aznar, Meritxell Jaumot  i Teresa Villanova

4 Sebastià Jané, Mónica Pala-Vicarregui, Núria Durán, Luis del Pulgar, Cristóbal 
    Sarrias, Pilar Sánchez, Albert Ferrando, Luis Medina i Joaquín Surribas

4 Marta Borràs, Carles Gumbert, Ruben Ventura, Neus Borgoñoz, Jordi Via, 
    Núria Sala, Mònica García i Susana Sánchez
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3 Junta Rectora FMC 3 Equip FMC 3 Núria Masgrau i Estanis Triviño (Montepio Conductors Manresa-Berga) 3 Jaume Pons, Teresa Villanova i Aleix Aznar 
(Germandat de S. Sebastià de Cervelló)

3 Albert Font, Jordi Lapiedra i Carles Gumbert (Montepio Girona) 3 Gemma Alemany, Pere Esquerra i Antònia Pintó (Mútua Igualadina) 3 Jordi Mompart, Josep Rius, Ricard Blanch, David Roig, Joan Carles Llopis 
i Rosa Danés (Mútua Granollers)

3 Núria Fernández i Gonçal Fàbregas (Forward Economics)

3 Miguel A. Escudero, Cristina de la Parra, Albert Ferrando (BDO) 3 Joan Manel Calleja i Ana Abril (Aliança Mataró) 3 Josep Villa i Angel Casarrubios (Cálculo) 3 Rosa Corella, Susana Sánchez, Xavier Torrens, Marta Borràs, 
Jordi Busquet, Núria Sala, Yolanda Trujillo, Lourdes Sánchez 
i Neus Borgoñoz (Previsora General)

3 Mónica Pala-Vicarregui, Luis Medina, Luis del Pulgar, Pilar Sánchez (IDEAS) 3 Núria Sala, Núria Durán, Nati Romero, Mònica Garcia i Yolanda Trujillo 
(Previsora General i FMC)

Fotos de grup
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Mutualitat Col·legial 
de Previsió Social

Mutualitat de Previsió Social 
a prima fixa

Entitats federades

Mutualitat de previsió 
social de l’Autoritat 

Portuària de Barcelona
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ORGANITzADOR:

MUTUALITAT AMFITRIONA:

PATROCINADOR PRINCIPAL:

Moltes gràcies

PATROCINADORS:

COL·LABORADORS:

AMB EL SUPORT DE:
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Organitzadors de la I Trobada 
de Mutualitats Catalanes

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS  
DE CATALUNYA

Jordi Busquet
President

Cristóbal Sarrias
Director general

Núria Durán
Secretària de Direcció

Natividad Romero
Administració

Mónica Garcia
Secretaria General
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Dossier de premsa

La Vanguardia | 1 de novembre 2014 1
3 Premsa digital - Exponent consultores | 3 de novembre de 2014
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Edición de 11 de noviembre de 2014 

I Encuentro de Mutualidades de Cataluña 
Organizado por la Federació de Mutualitats de Catalunya y PREVISORA 
GENERAL

Más de cien personas, entre representantes de mutualidades catalanas y de 
colaboradores y patrocinadores que apoyaron el acto, asistieron los pasados 29 y 
30 de octubre, en las cavas Vallformosa de Vilobí del Penedès, a la I Jornada de 
Mutualitats de Cataluña, organizada conjuntamente por la Federació de Mutualitats 
de Catalunya y PREVISORA GENERAL, como entidad anfitriona. Las jornadas 
estuvieron presididas por el presidente de la Federación, Jordi Busquet, y el director 
general, Cristóbal Sarrias.  

Expertos de diferentes ámbitos trataron temas de carácter sectorial centrados en el 
ámbito del mutualismo y los seguros e hicieron ver a las mutualidades cómo 
pueden optimizar sus recursos para trabajar de forma conjunta, eficiente y con la 
mirada puesta en el futuro. El segundo día de jornadas se desarrolló bajo un 
formato de coloquio y debate y tuvo un carácter más institucional, centrándose en 
el papel de las mutualidades dentro de la economía social. 

En los actos del primer día participaron, por parte de la Generalitat de Cataluña, 
Jordi Òliva, director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro , y Francesc 
Xavier Erbàs, subdirector general de Entidades de Crédito, Seguros y Tesoro, que 
expusieron su visión institucional sobre el sector de las mutualidades de previsión 
social y la vinculación, evolución y importancia dentro de la economía.  

La jornada del día 30 contó, por parte de la de la Generalitat, con Xavier López, 
director general de Economia Social, Cooperativa y Trabajo Autónomo del 
Departamento de Empresa y Ocupación; Miquel Viñals, presidente del Colegio de 
Actuarios de Cataluña; Perfecto Alonso, presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Cataluña; Pere A. Fàbregas, presidente de la Coordinadora 
Catalana de Fundacionse; y Ceferí Soler, profesor titular del Departamento de 
Dirección de Persones y Organización de Esade. 

La clausura oficial de las jornadas corrió a cargo de Joan Aregio, secretario de 
Ocupación y Relaciones Laborales del Departamento de Empresa y Ocupación de la 
Generalitat de Cataluña, y del presidente de la Federación, que transmitió “la 
necesidad que todas las mutualidades hemos de trabajar conjuntamente, con 
confianza, transparencia i con el propósito de hacer del mutualismo catalán un 
sector más fuerte y competitivo dentro de la economía catalana”. 

 

3 BDS Boletín diario de Seguros | 11 de novembre de 20143 El 3 de vuit | 7 de novembre de 2014
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Lunes, 10 de 
Noviem bre de 

2014

I jornada de trabajo de las mutualidades 
catalanas

Los días 29 y 30 de octubre se celebró la I Jornada 
de Mutualitats de Catalunya, organizada 
conjuntamente por la Federació de Mutualitats de 
Catalunya y Previsora General – Mútua Penedès, 
como entidad anfitriona. Las jornadas estuvieron 
presididas por el presidente de la Federació, Jordi 
Busquet, y el director general, Cristóbal Sarrias. En 
el acto de apertura, el presidente de la Federació 
afirmó “que lo más relevante es la voluntad de las 
mutualidades de reivindicarse y admitió que el 
camino ahora pasa por recuperar la propia 
identidad del sector y trabajar para que las 
mutualidades ganen visibilidad”.

Durante la 1ª jornada se trataron temas de carácter 
sectorial centrados en el ámbito del mutualismo y 
los seguros, en el cual participaron por parte de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Òliva, director 
general de Política financera, Assegurances i 
Tresor, y Francesc Xavier Erbàs, subdirector general 
d’Entitats de Crèdit, Assegurances i Tresor, del 
Departamento de Economia y Conocimiento, que 
expusieron su visión institucional sobre el sector de 
las mutualidades de previsión social y la 
vinculación, evolución y importancia dentro de la 
economía.  

La 2ª jornada se centró en el papel de las 
mutualidades dentro de la economía social. 
Participaron por parte de la Generalitat de 
Catalunya, Xavier López, director general 
d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom 
del Departamento de Empresa y Ocupación. 
También participaron Miquel Viñals, presidente del 
Col.legi d’Actuaris de Catalunya, Perfecto Alonso, 
presidente de la Confederacio de Cooperatives de 
Catalunya, Pere A. Fàbregas, presidente de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions, y Ceferí 
Soler, profesor titular del Departamento de 
Dirección de Persones y Organización de Esade. 
Clausuró la jornada Joan Aregio, Secretari 
d’Ocupació i Relacions Laboral del Departamento de 
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2015
2a Trobada  
de Mutualitats  
de Catalunya

Benvinguts!



Gràcies 
per la vostra 
participació

Bruc 72-74  |  08009 Barcelona
Telèfon: 93 467 17 27  |  Fax: 93 487 42 56

federacio@mutualitats.com 
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