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50 anys de solidaritat
La Mútua de l’Associació del Personal de ”la Caixa” commemora
mig segle amb més de 25.000 associats i bona salut
La previsió ha estat sempre una prioritat per a la
Mútua de l’Associació del Personal de ”la Caixa”,
que aquest any celebra el 50è aniversari d’una
acció solidària continuada. Els 25.000 inscrits, entre mutualistes i adherits, són una mostra de la
bona salut d’aquesta entitat i que el model iniciat
fa mig segle és absolutament vigent. Una de les
claus de l’èxit és saber adaptar-se als nous temps:
des de la creació fins a l’actualitat, la Mútua ha
millorat les cobertures que s’han considerat
importants i simplificat les normes que la regulen, com han demanat els mutualistes. Precisament, per al mes d’octubre està previst posar en
funcionament un nou reglament més comprensible i menys rígid que permeti a l’entitat afrontar
el futur amb garanties.

La solidaritat, abans de tot
Malgrat que la seva fundació va tenir lloc l’any
1959, al 1934 ja es va presentar a l’entitat un
projecte per crear la Mutualitat Personal. Però
no va ser fins a la dècada dels anys 50 quan
aquesta iniciativa va prendre forma al plantejar-se les diverses juntes rectores la necessitat
de crear òrgans de previsió voluntària entre els
associats, amb un ampli sentit de la solidaritat i
el sosteniment recíproc. Finalment, l’any 1959
es va crear el Servei de Previsió de l’Associació
del Personal de ”la Caixa”.
Aquest sentit de solidaritat és la raó de ser de la
Mútua, un aspecte que des de les diferents juntes rectores i directives s’ha tractat bé al llarg
dels anys. També cal destacar la col·laboració
desinteressada de molts associats per crear les
diferents modalitats dels serveis de previsió. El
primer que es va posar en marxa va ser el Servei de Defunció, que va funcionar fins al 1995.

Aquest fons estava constituït pels recursos dels
associats i destinat a atendre els costos en cas
de defunció.
Després d’uns anys de rodatge d’aquest servei,
i ja dins del projecte global de servei de previsió, l’any 1965 es va posar en funcionament
la secció Ajuda a l’Orfandat, amb l’objectiu de
col·laborar en el manteniment i l’educació dels
orfes dels adherits a aquesta secció fins als 18
anys.

La Mútua
L’any 1972 es va completar l’activitat del Servei de Previsió amb la creació de la secció de
Cirurgia, malgrat que el model que es va establir
–a través de barems de compensació per a cada tipus d’intervenció– no satisfeia del tot els
associats. Per aquest motiu l’any 1978 es van
redefinir les prestacions i les cobertures amb la
creació del Servei Mèdico quirúrgic, un clar referent que ha inspirat l’actual Mútua. Els principis
que guiaven aquest servei van ser els de llibertat
d’elecció de centres i facultatius, i el de compensació segons el cost real.
L’any 1993 es va transformar el sistema anterior
per necessitats legals i la Mútua es va convertir
en el que és avui dia. Actualment, l’entitat ofereix dues prestacions: el Subsidi Econòmic Mèdico quirúrgic i l’Ajuda Econòmica d’Orfandat.
La Mútua ha pagat 5 milions d’euros en prestacions. De cada 100 euros cobrats en quotes, 93
es destinen a prestacions.
L’evolució positiva de la Mútua assegura un model que pretén donar tranquil·litat a la família
amb una potent cobertura sobre el risc en salut,
en especial els grans riscos, basant-se en un concepte pràctic i ètic com és la solidaritat.
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