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President de la Mutual Modica

La Mutual Modica de Catalunya i Balears va ncixer a Barcelona el
dia 18 de novembre de 1920, a les 22 hores, a la Rambla de les Flors,
numero 16, segon pis, primera porta, domicili del Sindicat de Metes de
Catalunya, segons consta a 1'acta fundacional, signada pels mcmbres del
Consell del Sindicat de Metes de Catalunya i pels de la Comissio Orga-
nitzadora de la Mutual Modica. Entrc els primers, cls Drs. Montoriol i Mes-
tre i Puig (corn a President accidental del Sindicat i Secretari d'aquest) i
per la Mutual el sou fundador el Dr. Higini Sicart, amb cls Drs. Hermc-
negild Puig i Sais, Ramon Pla i Armengol, Francesc Rosell i Jane i Ramon

Taxoncra i Santasusagna.

El Sindicat de Metges de Catalunya havia nascut pots mesos abans,

el 27 de mare del mateix any, cuhninant una rapida incubacio iniciada

entre dues sessions del III Congres de Metges do la Llengua Catalana, a

Tarragona, pet juny do 1919. El Sindicat de Metges sorgi del reconeixement

per part dels mateixos metges ((de Ilur condicio d'obrers intel•lectuals>>

i <<per a la defensa dcls interessos morals i materials dels metges residents

a Catalunya, i, ensems, pet major ennobliment de la funcio encomanada a

la classe modica<>.
A Particle primer del Projecte de Reglament de la Mutual Modica es

dcia, textualment: -El Sindicat de Metges de Catalunya a tenor dc Parti-

cle 2 del seu Estatut, organitza exclusivament per als seus socis una insti-

tucio de Previsio intitulada Mutual Modica, que tc per objecte els socors

mutus dels associats en els casos d'invalidesa i defuncio. En aquesta

Associacio hi haura, clones, dos rams o sections de previsio: Seccio d'Inva-

lidesa i Seccio do Vida>.

Aquesta paternitat del Sindicat de Metges de Catalunva, tan emfati-
cament remarcada, tenia un profund designi i una oberta finalitat: recalcar
la creativitat del Sindicat de Metges de Catalunya i establir forts lliaams
d'interessos entre el Sindicat i els seus associats. La primera tasca del

Sindicat fou la reglamentacio dels Partits Medics, creant les Sections

Cornarcals (per a la defensa de 1'exercici professional) i immediatament

segui la creacio de la Mutual Modica, a la qual succeircn la de la Coope-
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rativa de Consum, la Caixa dc Previsio i dc Credit i la Caixa do Beneficen-

cia. Els ]]roams eren mcs forts i mcs nombrosos cada volta, i calia quc els

metges els mantinguessin amb el sou Sindicat, puix que 1'expulsi6 compor-

tava la perdua automatica dc tots els drets adquirils en les ditcs entitats

fillolcs del Sindicat de Metges de Catalunva.

Es per aixo quc, a 1'acta fundacional do in Mutual Modica, hi trobem

Iota in Plana Major del Sindicat de Metges, participant fins i tot en carrecs

del Consell de la nou nada Mutual homes tan rellevants com Hermencgild

Puig i Sais i Ramon Pla i Armengol, capdavanters indiscutibles del Sindi-

cat do Metges de Catalunva, al costal dels grans concixedors del Mutua-

lismc com Higini Sicart, Joscp Girona i Ramon Taxoncra.

L'entitat fun estructurada corn una Mutualitat Mixta, as a dir, per

prorrateig pur de les derrames corresponents als sinistres entre els asso-

ciats i, a mcs, una quota fixa mensual per a subvenir a ics despeses d'ad-

ministracio. El finangament fou saviamente articulat per Higini Sicart

mitjancant uns Fons de Garantia, uns Fons de Compensacions per edats i

un Fons Mixt o tons administratiu general de 1'entitat. Aquesta estructura

!onamcntal ha romas inalterada malgrat les successives ampliacions econo-

miques per tal d'actualitzar cis subsidis d'invalidesa i cis socors de defun-

ci6 a in incontenible desvaloracio del diner.

Des del comencament, les Seccions d'Invalidesa i Vida anaren ampliant

Ilurs respectius grups fins a cinc en cada Seccio, la qual coca significava

una cobertura maxima de 750 ptcs. mensuals en cas d'invalidesa i de

50.000 pies. en cas de defuncio, si el soci havia subscrit la totalitat dels

cinc grups a ambdues Seccions d'Invalidesa i Vida. El 1956 s'iniciaren les

ampliacions dels « noun grups», cada un dels quals equivalia a cinc dels

anteriors tant a Invalidesa coin a Vida (750 i 50.000 pres. respectivament).

Com que actuahnent hi ha vint grups d'Invalidesa en funcionament (del

sise al vintc, anous») els subsidis d'Invalidesa poden atenver les 12.000 ptcs.

mensuals i els socors de vida el milio dc pessetes en cl cas que el soci ha-

g1-10S subscrit la totalitat dcls vint-i-quatrc grups quc ja funcioncn a in

Scccid dc Vida.

La Seccio clefs ,Trcnta Primers Dies,), addicional, permet do perccbrc

subsidis des del primer dia do la baixa per invalidesa o malaltia, sense in

franquicia d'un mes, preceptiva reglamentariamcnt als grups d'Invalidesa.

Aquesta modalitat fou crcada, corn a seccio a part de la Mutual i adminis-

trada directament pel Sindicat, ]'any 1930, i funciona en 1'actualitat en les

matrixes condicions, administrada per la propia Mutual.

L'any darrer s'ha posat en funcionament la Seccio d'Orfenesa, d'es-

tructura totalment diferent (ha de funcionar capitalitzant, per tal de ga-

rantir la percepcio de les pensions dels orfes fins que compleixin els

vint-i-un anys d'edat). Pot auxiliar cada fill orfe amb 10.000 pessetes men-

suals fins aquesta edat, en el cas d'haver-li subscrit cis dos Grups d'Orfe-

nesa existents.
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La Mutual Modica de Catalunya i Balears ha demost rat la seva fermesa
i la seva popularitat entre els metges catalano-balears al llarg dels temps
i a travcs de commocions importants ( guerra, dissolucio del Sindicat de
Metges de Catalunya i liquidacio dels sous bens ). Compta en 1'actualitat
amb mes de 7.000 socis i amb bens patrimonials molt aproximats als
250.000 . 000 de pessetes. El total cfe Ics assegurances de la Seccio de Vida,
segons el darrer balanc de 1974 representaria un capital de 3.013.160.000
pessetes , acreditades per 7 . 141 socis amb 159 . 388 participacions a ]a Seccio
de Vida.

Des del 1958 la Mutual Modica es la propietaria del Casal del Metge
de Barcelona , obra magna del Sindicat dc Mctges de Catalunya , que, com
hem clit , dona tambc la vida a la Mutual Modica. Seguint una tradicio de
germanor entre els metges del sou ambit i de col•laboracio amb els Col-
Iegis dc Metges d'aquest, la Mutual Modica ha financat l'adquisicio dels
noes locals per a la instal•lacio en propietat dels Coll egis de Girona, de
Lleida i de Tarragona , funcionant j a els dos primers i a prop d ' inaugu-
rar-se cl darrer.

La Mutual Modica de Catalunya i Balears es regeix per una Assemblea
que es renovada cada quatre anys ( un representant per cada 50 socis) a
la qual s'incorpora una Junta Consultiva integrada pels 6 socis mcs antics,
6 rues de designats per I'Assemblea, 5 mes de designats pel Consell i
els Presidents, Vice-presidents , Secretaris , Tresorers i Comptadors que
hagin finit l'exerciei dels esmentats carrees. D'aquesta Assemblea aixf cons-
tituida s'elegeix un Consell d 'Administracio que ha de renovar - se per meitat
cada dos anys i en el qual hi ha, obligatoriament , un conseller representant
i resident a cada provincia , en representacio de les seves Scccions Comar-
cals. El President , amb el Secretari, el Tresorer i el Comptador, consti-
tueixen la Comissio Executiva que resol cis assumptcs de tramit, o cis
passa al Consell , el Pie del qual es reuneix bimensualment . Carla any el
Consell ha de retre comptes a I'Assemblea General Ordinaria i , cada dos
ant's, sotmetre ' s a la preceptiva renovacio per meitat dels carrees esgotats
en Ilurs mandats.

Els pagaments totals efectuats per la Mutual Modica des de la seva
fundacio I'any 1920 , en conceptc de subsidis d'invalidesa i de socors de
vida, conjuntament , son de 301 . 317.348 pessetes.

Les condonacions de prorrates als socis , des del 1957, han estat per
valor de 78 . 235.390 pessetes . La darrera condonacio , corresponente a l'any
1975 importa 11.506.735 pessetes.

La Mutual Modica de Catalunya i Balears significa per als metges
collegiats als cinc Col•legis del seu ambit una avantatjosa entitat que cis
ajuda en cis casos de malaltia, d'invalidesa i de defuncio i fins en els casos
d'orfenesa dels fills menors d'edat dels socis.

El seu caracter altruista, no lucratiu, i la seva especificitat per a metges,
exclusivament , li confereixen importants avantatges economics : el cost
vcritablement baix de les assegurances que I'any darrer ha estat .4e 821
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pessetes mensuals per a la cobertura de 12.000 pessetes en cas d'Invalidesa,

cada mes, i 800.000 pessetes per als beneficiaris en cas de defuncio del soci.

I mes enlla dels sews fins especffics s'obre al davant de la Mutual un

amplfssim camp per a la collaboracio en molts diversos aspectes econo-

mics, culturals i d'ajut reciproc entre 1'entitat i cls cinc Col-legis de Metges,

que mantenen estrets Iligams de germanor amb ella, iniciats ja fa mes de

mig segle, preservats entremig de dificils proves i, sortosament, capacos

de fructificar en renovades empreses d'il•lusionat perfeccionament del nos-

tre germanfvol mutualisme.
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