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Mutualisme, territori, solidaritat, persones
125 anys amb la Federació de Mutualitats de Catalunya
Aquest llibre narra una meravellosa història: els cent vint-i-cinc anys de la Federació
de Mutualitats de Catalunya. Una història que any rere any ha conjugat els
conceptes de solidaritat, suport mutu, protecció sense ànim de lucre, previsió, cura.
Una història que l'han bastida dones i homes generosos, esforçats i valents, l'única
voluntat dels quals al llarg dels anys ha estat la preocupació per servir i ajudar els
altres. Llegeix-la i emociona't.

Nota de l’autor

Antoni Tobella i
Vergés
Barcelona | Terrassa,
maig 2022

Sovint s’ha dit que escriure
un llibre és com emprendre
un llarg viatge cap a un
destí inconegut. Creus
que saps on vas i a penes
t’imagines amb quins
companys de viatge pots
acabar coincidint. Compres
un bitllet d’anada, perquè la
data de tornada no la pots
controlar, i emprens el camí.

Avui escric aquestes ratlles amb el
llibre ja escrit, el periple fet i amb el
seu contingut digital a punt de ser
lliurat a la rotativa de no retorn. Miro
enrere i quedo meravellat del que
he conegut en aquest trajecte, dels
descobriments fets, dels mons que se
m’han obert, del vertigen històric al
que a vegades m’he vist abocat, de les
persones que m’hi han acompanyat i
m’han anat apuntant itineraris, camins
i dreceres. La majoria ja no hi són. Van
fer aquest itinerari fa molts anys, fins i
tot segles! Alguns sí que hi són, i se’t
presenten amb les mans obertes ben
juntes, portant als palmells amb orgull

5

Nota de l’autor

el tresor del llegat associatiu dels seus
predecessors, un tresor que vibra
rejovenit i encomana la seva lluïssor als
seus ulls.
Em van demanar si em venia de
gust viatjar al món de la Federació
de Mutualitats de Catalunya i fer un
relat senzill i entenedor dels seus
125 anys d’història. Era una proposta
telefònica directa i atrevida. La persona
que m’ho proposava era algú molt
preparat per a aquestes aventures, i
ho podia fer molt millor que jo, però
no disposava del temps per al viatge.
Massa compromisos. Acabada la
trucada, vaig començar a pensar, “i
aquesta Federació, en quin planeta
s’ubica?” “Ha dit ‘mutualitats’?” “Ah,
‘de Catalunya’! Això ja em cau més a
prop...!
Era l’inconegut. La Federació de
Mutualitats de Catalunya! 125 anys!
I vaig comprar els primers mapes i fer
les primeres consultes amb alguns
experts. “Sí, home! Això de la Federació
són les mutualitats, que no n’has vist
mai cap? No en coneixes cap? No saps

el que són? Estan arreladíssimes a
Catalunya!”
I tot d’una es va fer com una llum i
per uns instants em va ser atorgat el
privilegi de veure la meva destinació
de manera nítida, per bé que de
moment només virtualment. I tant si
sabia el que era una mutualitat! Però
si soc terrassenc! I la Mútua Terrassa
és la mútua de la meva família, de la
meva vida! L’edifici de la Mútua havia
sigut la casa dels meus besavis Tobella.
I la meva mare, Montserrat Vergés, va
treballar d’instrumentista de quiròfan
a la Mútua molts anys. I el meu pare
hi va traspassar ara fa dos anys - s’hi
sentia com a casa...
Amb aquest bagatge, em vaig sentir
preparat i legitimat per començar a fer
camí. I aquest llibre que teniu entre les
mans n’és el relat. Hi descobriràs una
història feta de solidaritat, d’ajudes
en els moments més delicats de la
vida de tantes persones al llarg dels
segles (el part, la infància, la malaltia,
l’atur, la vellesa, la mort). Coneixeràs
gent treballadora, generosa i sempre
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discreta, que han fet aquestes
ajudes possibles, sovint en entorns
impossibles. He compartit taula
amb pescadors, terrissaires, corders,
manters, manobres, treballadores
i treballadors, i menestrals de tots
els gremis i confraries de Catalunya.
Hi descobriràs l’economia social i
solidària molt abans que algú amb
més o menys encert encunyés aquest
concepte. I també ensopegaràs
amb algun personatge de tirada
uniformitzant, que va fer mans i
algunes mànigues per avortar aquest
somni tan necessari. I acabaràs
reconeixent que la Federació de

Mutualitats de Catalunya
és una de les grans joies de
la corona associativa de la
nostra terra.
I acabo content de la feina feta i amb
la il·lusió que potser voldreu compartir
aquesta extraordinària història, ara
ja impresa, espigolant-ne algunes
pàgines.

proximitat
ètica

territori
solvència
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Pròleg

Roger Torrent i
Ramió,
conseller
d’Empresa i
Treball
Govern de la
Generalitat de
Catalunya

El que avui anomenem
economia social i solidària
té una llarga presència al
nostre país. La solidaritat,
valor arrelat en la nostra
manera d’entendre el món
i evidenciat amb infinitat
d’exemples recents, ha
impulsat a Catalunya
nombroses iniciatives
basades en la cooperació i
l’ajuda mútua.

Sovint, com a resposta a la desatenció
històrica dels successius règims i
governs de l’estat espanyol vers les
demandes de la societat catalana.
I especialment, en moments de grans
transformacions socioeconòmiques,
com la segona Revolució Industrial,
quan les noves realitats impliquen
nous riscos sobre les condicions de
vida i la salut, amenacen models
de subsistència i generen noves
necessitats socials.
És precisament en el context de la
segona revolució industrial que té el

Pròleg

seu origen la Federació de Mutualitats
de Catalunya, ara fa 125 anys. Una
xifra per a la celebració, per albirar el
futur amb optimisme, però sobretot,
per mirar enrere amb orgull i fer un
reconeixement a la història de la
Federació i a les persones que n’han
format part i l’han dut fins aquí.
Perquè complir 125 anys significa que
ha estat un projecte reeixit, ha tingut
capacitat d’adaptació als moltíssims
canvis viscuts al país, ha exercit amb
èxit la defensa dels interessos del
mutualisme social català i ha estat una
eina útil i valuosa per a les mútues
i mutualitats de previsió social que
l’integren. I tot això és gràcies a les
persones que en van impulsar el
naixement i van convertir un somni en

realitat, a les que el van mantenir viu
en les situacions més difícils i a les que
n’han anat prenent el relleu, renovant
els somnis sense malmetre’n l’essència
inicial.

Aquest llibre, per tant,
recull 125 anys d’història
de la Federació, 125 anys
d’històries personals que
han incidit en les vides de
centenars de milers. I en ferho, en presentar-nos aquest
trajecte intergeneracional,
ens mostra també un bocí de
la història de Catalunya, que
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seria incompleta sense les
aportacions del mutualisme
social.
Aquest és un llibre, per tant, que ens
ajuda a recordar el valor col·lectiu de
la Federació, i amb ella, el del conjunt
de l’economia social i solidària, en un
moment especialment oportú, en què
des de les institucions estem impulsant
la transformació del país per situar al
centre del sistema productiu, al centre
del model socioeconòmic, al centre de
tot, les persones i la vida. Justament
el que, des de fa 125 anys, promou i
defensa la Federació de Mutualitats
de Catalunya en representació del
mutualisme social.

Carta del president

Jordi Busquet i
Albertí, president
de la Federació
de Mutualitats de
Catalunya,
abril 2022

Benvolgudes i benvolguts
mutualistes i amigues i amics
del mutualisme,
La Palma de Cervelló és un petit
poble de Catalunya on un servidor va
néixer i va viure gaudint dels seus dies
d’infantesa i joventut. Durant segles
i com moltíssims altres pobles de
Catalunya, no va existir-hi cap ajuda
oficial ni prestacions públiques de cap
mena.
La Revolució Industrial que arriba a
Catalunya al segle XIX coexisteix amb

el món agrari vigent a gran part dels
pobles del país i és en aquest segle,
sobretot a partir de la segona part del
mateix, on s’inicia l’auge de la creació
d’entitats socials que s’estengué per
gran part dels pobles de Catalunya
de totes les mides. Tenien un tret
diferencial i identitari: eren entitats
creades i gestionades per persones
del poble amb l’objectiu de cobrir les
prestacions i necessitats de la gent
del mateix poble. I ho van fer amb un
enorme èxit que va perdurar durant
molts anys i en molts casos encara
continua.
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Entitats democràtiques i amb una
gestió transparent que revertien tots
els seus excedents a les persones del
territori.
Jo vaig viure la meva infantesa i part
de la meva joventut envoltat pel dia a
dia de moltes d’aquestes institucions
i participant-hi de manera activa: la
Germandat de Sant Isidre, la Cambra
de Regants de La Palma, la Cambra
Agrària, la Unió Esportiva La Palma o
l’Aliança Palmarenca. De ben segur
que moltes i molts de vosaltres podreu
identificar entitats amb diferents
noms però del mateix àmbit i esperit
en les vostres vivències a diferents
pobles i ciutats de Catalunya: us animo
a fer l’exercici! Si després d’aquest
exercici ens reuníssim tots plegats
i enumeréssim aquestes entitats i
les poséssim en valor, veuríem com
d’importants n’han estat pel passat i
pel present del nostre país i també per
a tots nosaltres.
Dins d’aquestes entitats, les
mutualitats van tenir una rellevància

cabdal en anys on no existia prestació
d’assistència sanitària pública, ni cap
subsidi per malaltia o accident, ni ajuda
per l’enterrament. Moltes d’aquestes
mutualitats van ser identificades
amb els noms de Montepios i
Germandats. Aquestes entitats es
van crear amb el propòsit d’ajudar-se
mútuament i tenim molts exemples
de diferents cobertures de prestacions
realitzades per aquestes: oferir els
serveis del metge de la mutualitat
als mutualistes; fer-se càrrec del cost
dels medicaments als mateixos; fer-li
entrega d’uns diners en compensació
dels jornals que no podia realitzar;
treballar les terres del mutualista malalt
i segons la temporada esporgar-li els
arbres, llaurar-li les terres o recol·lectar
la collita o en cas de mort, ajudar
econòmicament la família i realitzar
la vetlla i les tasques i serveis de
l’enterrament.
Tots ells serveis bàsics que sense
l’existència de les mutualitats
no s’haguessin pogut cobrir i
que han ajudat de forma clau al
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desenvolupament de molts dels
pobles i ciutats de Catalunya.
Sempre al costat de les mutualitats,
des de 1896, la Federació les ha
acompanyades proporcionant-los
serveis, assessorament i suport. També
ha actuat davant les institucions en
defensa del mutualisme, i ha impulsat
projectes per facilitar la vigència
d’aquest model assegurador no
lucratiu, en el marc de l’economia social,
un model en què l’important són les
persones i les seves famílies, que actua
d’acord amb els principis de solidaritat,
proximitat, participació democràtica
i arrelament al territori; en definitiva,
una alternativa propera i solvent que
sempre està al costat de la gent.
Em fa molta il·lusió poder compartir
i celebrar tots plegats el seu 125é
aniversari, fruit del treball i l’esforç de
molta gent durant tot aquest temps.
Per part meva vull agrair la confiança
que han dipositat en mi les mutualitats,
que m’han permès exercir amb orgull
la presidència de la Federació de

Mutualitats de Catalunya des de l’any
2012 i poder gaudir de l’assoliment de
fites molt rellevants en aquest període
en projectes impulsats des de la pròpia
Federació.
Em permetreu, dins d’aquestes fites
assolides en aquest període, destacarne dues per la seva rellevància.
La primera ha estat el gran èxit assolit
en l’adaptació de totes les entitats
federades a la normativa europea
de Solvència II realitzada amb gran
esforç mutu de totes les mutualitats
en un moment clau pel futur i la
supervivència de les mutualitats, que
molts llavors posaven en dubte.
La segona ha estat l’obertura de la
Federació a les mutualitats, amb un
increment de serveis i d’activitats a
favor d'aquestes, però ensems i potser
el més important, creant els espais
necessaris per assolir un increment en
les relacions personals i de confiança
entre les diferents persones de les
diferents mutualitats. Aquest fet és
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un dels factors clau per a garantir la
continuïtat de la pròpia Federació
junt amb les mesures econòmiques
i financeres dutes a terme en aquest
període.
Aquestes fites i altres han estat possibles
gràcies a l’esforç i el compromís de
totes les persones que formen o han
format part dels òrgans de govern,
dels equips de direcció i dels empleats
de les mutualitats durant aquest
període: moltes gràcies a totes elles.

Un agraïment especial als
meus companys de la Junta
Rectora, pel seu suport,
treball i esforç. Gràcies a en Carles
Aurich, Joan Munt, Esteve Picola,
Francesc Brosa, Joan Manel Calleja,
Mª Teresa Martínez, Sergi Macià, Josep
Rius, Jordi Rodés i Jaume Duran.

També vull agrair al nostre
director general, en Cristóbal
Sarrias, el tracte i la confiança que
ha dipositat en mi i per fer-se seu

el projecte, executant-lo de manera
impecable amb la participació de tot
l’equip: Núria Duran, Mònica Garcia
i Natividad Romero. Gràcies també
a totes elles, així com als membres
d’antigues Juntes Rectores amb els
que vam fer una part del camí plegats
(Ricard Blanch, Ricard Macià, Antoni
Sánchez, Rafael Gotsens, Josep Arqués,
Jordi Lapiedra, Joan Bertran, Eduard
Puig, Llorenç Juanola i Jordi Roca).
Però l’agraïment més merescut és
per a tots els mutualistes que han
cregut durant tots aquests anys en el
mutualisme i que van fer possible el
seu naixement i ara fan possible la seva
existència.
Aquest llibre que teniu a les vostres
mans i que espero que gaudiu, us
vol oferir un viatge per la història
del mutualisme i de la Federació
de Mutualitats de Catalunya, un
viatge que volíem que fos amè i per
això hi hem incorporat anècdotes i
fotografies, però respectant sempre el
rigor històric.

17

Carta del president

Veureu l’esforç de tanta i tanta gent
per fer-ho néixer, créixer i fer que
encara sigui una realitat, per fer que
segueixi essent possible. Aquí hi ha
un resum de l’esforç i el sacrifici dels
nostres avis i besavis i dels nostres
pares, tots ells amb noms i cognoms
i que com el meu, l’Antoni Busquet i
Bosch, són els veritables herois de la
nostra història.
Deixo aquest espai en blanc perquè
cadascú hi pugueu posar els dels
vostres:

“

Ara toca ser-ne

dignes i continuar

escrivint el futur del
mutualisme perquè
pugui omplir
pàgines de futurs
llibres d'aniversari.
Hi som i hi serem,

plegats, fent història,
fent país, fent
mutualisme.
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Introducció

L’home és social per naturalesa.
En el cas de la gran majoria d’humans,
l’home neix en societat, viu i es
desenvolupa en societat i, quan arriba
l’hora, marxa d’aquest món, de la seva
terra i els seus, en societat. El fet social
és indestriable de la persona humana.
Si la humanitat és social, serà cert
també que en una importantíssima
proporció, l’home tendeix cap a
la solidaritat. Malgrat una certa
resistència individualista, els humans
sabem ser solidaris, i davant
circumstàncies molt concretes, com
ara la malaltia, la vellesa, la infància

desvalguda, l’accident o la mort, la
solidaritat humana sempre hi és i es
manifesta.
Celebrem enguany els 125 anys
d’existència d’una de les més
extraordinàries i belles manifestacions
d’aquest antiquíssim impuls social i
solidari que ha donat la nostra terra
catalana: la Federació de Mutualitats
de Catalunya. Són 125 anys del gran
encert d’un grup de persones que
cregueren doblement en el fet solidari
agrupant i federant en una única
institució totes aquelles manifestacions
solidàries que eren les nombrosíssimes
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mutualitats i montepios de previsió
social que abundaven, cada una fent la
guerra pel seu compte, per tot el país
en aquell complex segle XIX. Si la unió
havia de ser garantia de força, aquest
era el cas d’aquella il·lusió i visió que
propugnava federar-les.
Principis del
mutualisme de
Previsió Social

Protecció
mútua

Solidaritat

Gestió
professional

Organització
democràtica

No és sobrer reflexionar sobre aquests
dos conceptes: Federació i Mutualitat.
D’una banda, “federar” vol dir “unir”
diverses entitats que tenen un fi comú
en una de superior que les representa,
i de l’altra, “mutualitat”, que evoca
reciprocitat, subratlla aquest fet solidari,
mutu, que travessa totes aquestes
entitats. Tot reflecteix el mateix desig:
el de la unió, en el benentès que unirse, federar-se, és garantia de ser més
fort.
Aquestes mutualitats, federades des
de fa 125 anys, són un miracle de
supervivència. Un llegat que troba les
seves arrels en l’Edat Mitjana, quan els
artesans, alliberats progressivament
del vassallatge, que sovint derivava en
clara explotació per part del senyor
feudal, comencen a agrupar-se en

estructures d’ajuda mútua (quin
concepte més important!), estructures
que acabarien adoptant el nom de
gremis, del llatí gremium, un mot
que ens trasllada a la idea de la falda
protectora de la mare, un lloc d’acollida
i provisió per a tots els que s’hi
aixopluguen.

Orígens del règim municipal
de Catalunya

En el siglo XIII, con la terminación de
la reconquista catalana y las mejores
condiciones de la vida pública en
general, el desarrollo de la vida
industrial en las ciudades llega a
un punto de notable florecimiento,
que repercute en el aumento de su
importancia social y política.
En este siglo aparecen ya los primeros
gremios -o mejor, cofradías– en
Barcelona, y en buen número de
localidades catalanas hallamos
establecidos numerosos oficios que
aparentan llevar una larga tradición
y que en su logrado desarrollo

constituirán uno de los soportes de la
vida municipal que va a nacer en las
mismas.1

1

José María Font i Rius, “Orígenes del régimen
municipal de Catalunya”,
Anuario de Historia del Derecho Español, 1945,
pàg. 500-501
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Entre els gremis
més antics de la
ciutat de Barcelona,
trobem la Confraria
de Sant Marc dels
Sabaters.
En la foto, algun
dels pergamins
originals.
Els sabaters,
per exemple, ja
són presents a
l’Assemblea de Pau i
Treva celebrada per
Pere el Catòlic l’any
1200 o al Consell de
Cent des de 1257.
S’encarregaven de
la manufactura de
sabates, borseguins
o estivals que
venien a peu de
carrer, a diferència
dels ataconadors,
que freqüentaven
places i portals
fent sabates de
cuiros vells, de
selles o davantals,
solant, sobressolant
i engarlandant
sabates velles.

L’Edat Mitjana, les confraries i els gremis

Són els oficis i arts industrials.
Juntament amb els mercaders,
florien altres activitats: concretament,
els artesans i els menestrals,
convenientment dividits per oficis:
flautistes, orfebres, fusters, tintorers,
sabaters, assaonadors, bronzers,
terrissaires... Tots tendien a organitzarse corporativament.
I és en aquesta organització
corporativa medieval on trobem l’arrel i
essència primigènia de les mutualitats
modernes. Seran primer les confraries
(confratries, apuntant cap a aquesta
idea de con-fraternitat), i després els
gremis.

La confraria és una de les primeres
realitzacions de la vida corporativa
post feudal. Neixen a casa nostra per
influència estrangera, probablement
francesa, i es constitueixen com una
comunitat de treballadors units per a
complir unes determinades finalitats
socials i espirituals.
De fet, segons alguns historiadors,
el pes de l’agermanament espiritual
superava el de la finalitat social.
Recordem que la gran majoria tenien
com a finalitat principal evitar que els
associats quedessin sense assistència
espiritual a l’hora de la mort. En
algunes confraries els confrares o
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L’Edat Mitjana, les confraries i els gremis

El sistema
gremial va
esdevenir una
organització de
primer ordre i
rigorosa la qual,
fins i tot, va ser
anomenada a
l’època com a “la
feina ben feta”,
tota una garantia
de treball.

germans associats estaven obligats
a assistir al viàtic i enterrament
dels altres associats i a pagar una
determinada quantitat.
A més, la confraria tenia cura dels
malalts mancats de recursos. Aquí
veiem amb claredat el germen
mutualista que ha perviscut ja
inalterable fins als nostres dies.
A tall d’exemple, a Barcelona la
confraria més antiga, sota l’advocació
dels sants Crispí i Crispinià, és la dels
Sabaters, fundada cap a finals del
segle XII.

Llibre
d’Ordinacions
del Gremi de
Blanquers, amb
miniatures de sant
Agustí, patró dels
Blanquers.

Les confraries, lentament, van anar
donant pas als gremis dels oficis,
que van adquirir un important pes
específic en la vida municipal a partir
del segle XIII. Un exemple d’aquesta
transició de la confraria cap al gremi el
trobem en la Confraria de Sant Pere
de Pescadors de Tarragona, que donà
lloc a dos gremis: el de Navegants
o Homes de Mar, sota l’advocació
de Nostra Senyora de la Purificació i
Candelera i sant Telm, i el de Pescadors
pròpiament dit, que tenia per patrons
els sants Pere i Andreu.

L’Edat Mitjana, les confraries i els gremis

El gremis dels diferents oficis, a mesura
que es van consolidant i agafant força
organitzativa, guanyen importància en
la configuració del municipi, on mana
l’estament burgès. Els gremis poden
aportar homes a les milícies urbanes
a l’hora de defensar el municipi;
vetllen per la devoció al seu sant patró
i són un bon suport a l’estructura
religiosa de la ciutat; i com a primers
organismes de previsió social,
cobreixen determinades necessitats
durant la vida i en la mort dels seus
afiliats.

la competència entre els productors,
uns principis que eren plenament
assimilats per la mentalitat del món
medieval. Tenien cura, a més, del
repartiment de la matèria primera,
de donar crèdits als mestres que no
tenien suficients mitjans econòmics
per a una determinada producció
i de fixar les característiques
tècniques del treball, examen de
preus i qualitat dels productes. Una
forma d’economia dirigida, que
segles després no podrà resistir la
confrontació amb el món liberal.2

El gremi d’un ofici concret, amb el
temps, començà a tenir un pes també
en el món de l’economia medieval:
El “gremi”, que era la institució que
expressava la situació privilegiada
d’una burgesia en expansió, es
diferenciava de la “confraria” en què
era, essencialment, una associació
amb objectius econòmics, mentre
que aquella perseguia fins socials o
espirituals. El gremi, qualificat, com ja
hem dit, de “corporació privilegiada”,
es preocupava d’establir una garantia
per als consumidors i també d’evitar

2

Marcel·lí Moreta i Amat, Entorn del
mutualisme de previsió social a Catalunya,
mecanoscrit inèdit, pàg. 9
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“

L’origen de les
mutualitats el
trobem en la

protecció mútua
de diferents
col·lectius (gremials,
professionals,
industrials) quan
no estaven
desenvolupades
les institucions
públiques de la
seguretat social.
Una mostra molt evident del pes
que els gremis, al llarg dels anys, van
anar tenint a la Ciutat de Barcelona,
és el fet que en els segles XIV i XV,
quaranta-cinc gremis d’artesans
formaven part del Consell de Cent,
és a dir, la Corporació municipal.

Aquesta dada ens parla de la força
de l’associacionisme en la nostra
estructura social – una força que ha
arribat fins als nostres dies en diverses
manifestacions, les mutualitats de
previsió social entre elles.
Aportem finalment una dada del segle
XVI. En un cens de Barcelona el 1516, el
gremi de Sabaters reporta un nombre
de 186 agremiats; el de Sastres, 116;
els Flequers, 58; els Fusters, 74; i els
Paletes, 82.
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Origen de les mutualitats a Catalunya

S. XX

Model actual de
mutualitats
Montepios

S. XVIII i XIX
Germandats

Gremis
Artesanals

Edat Mitjana
Confraries

Any 1700, inici d'una època de canvis
estructurals i traumàtics

Mapa de la batalla dels
Prats de Rei.

Entre el setembre i el
desembre del 1711, a
la localitat dels Prats
de Rei, a l’Anoia, es va
desenvolupar la batalla
més llarga i massiva
de la guerra, amb la
intervenció d’uns 60.000
efectius, mentre britànics
i francesos negociaven
la pau i Carles III es
traslladava a Viena per ser
coronat emperador com a
successor del seu germà
Josep, mort de verola
l’abril d’aquell mateix any.

Amb l’accessió dels Borbons al
tron espanyol l’any 1700 assistirem
a un seguit de canvis estructurals
molt importants, tant a nivell de
l’Estat espanyol, com al Principat de
Catalunya.
D’una banda, l’Estat espanyol
arrossegava de feia anys una crisi
social, política i econòmica gravíssima,
amb un rei, Carles II, a la deriva. Un
rei inepte, malalt i incapaç, i en mans
de diferents faccions de la noblesa
i l’església. Carles II morirà sense
descendència i això significarà el
final dels Habsburgs i el traspàs de
la monarquia al casal francès dels
Borbons.
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Aquest canvi provocarà una Guerra
de Successió en què Catalunya
majoritàriament donarà suport al
bàndol austriacista de l’arxiduc Carles
(Carles III) i s’oposarà violentament al
nou bàndol Borbó, liderat pel nou rei
francès, Felip V. Amb la fi del duríssim
setge de Barcelona per part de les
tropes espanyoles i franceses el 1714,
l’austriacisme queda derrotat i Felip V
imposa les seves lleis centralitzadores
i anul·la totalment els privilegis i lleis
de Catalunya amb el Decret de Nova
Planta.
Catalunya haurà de refer-se de dalt a
baix i adaptar-se al nou estil fortament
recentralitzador imposat pel seguici i
les idees franceses del rei Borbó Felip V.
Amb tot, la ciutadania de Catalunya es
llança decididament a la recuperació
de la seva economia. Amb el temps,
Catalunya deixaria de ser una perifèria
pobra i dominada per esdevenir una
perifèria moderna i pròspera, capaç de
resistir als poders estranys.
L’adveniment de la monarquia
francesa importarà tot un estil de

govern diferent, un aire nou, més
connectat amb els aires renovadors
que bufaven per Europa. S’imposa
una visió molt centralista, però
a la vegada amb clara intenció
reformadora. No en va serà el Segle
de les Llums, de la Il·lustració, amb
la introducció d’idees que busquen
reforçar l’autoritat i l’intervencionisme
de l’Estat.
I això tindrà unes conseqüències en
l’organització de la societat, i els gremis
i associacions de previsió social en
rebran també l’impacte.
Sorgeixen a Espanya els Monts de
Pietat, unes formes associatives de
previsió social que més endavant
cristal·litzaran amb el nom de
Montepios, que si bé eren societats
de socors mutus, eren de naturalesa
laica, vigilades i controlades per l’Estat
i sense més gestos que els purament
d’auxili, sense atendre en absolut els
fins espirituals i religiosos, segons
defineix Antonio Rumeu de Armas a la
seva Historia de la previsión social en
España.
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És per tant l’inici de l’intent
centralitzador per part de l’Estat
per controlar les organitzacions
gremials, que els nous il·lustrats
espanyols (Jovellanos, Campomanes)
consideraven un fre als nous corrents
reformadors i que, a més, exercien
massa influència sobre els municipis.
Valgui com a mostra aquest text:
Las cofradías de toda especie de
artesanos y gremios están reprobadas
por máxima fundamental de nuestra
legislación, en la ley 4 tít. 14 lib. 8
de la Recopilación, y en otras varias
disposiciones legales.
…/…
Erigidos los montes-píos,
conviene velar en la pureza de la
administración, y en la más equitativa
y justa inversión de sus productos en
estos fines; como que es caudal de
pobres honrados.
De esta suerte cesarán muchos vagos
y mendigos en el Reino, y no se verá

el lastimero ejemplo, de reducirse a
pedir limosna un artesano achacoso,
a quien la vejez, o la enfermedad
habitual imposibilitaron de continuar
en su oficio.
Es cosa clara, que todos estos auxilios
y socorros, sólidamente arreglados,
y observándose con la mayor
religiosidad y pureza las ordenanzas
de los montes-píos, que se fundaren,
facilitan los casamientos de los
artesanos. En adelante no verán
ejemplos de miseria, que los retraigan
del oficio, antes se mantendrán en él
gustosos: en la firme persuasión de
que si le abandonan, ni ellos en su
vejez, ni su viuda, e hijos encontrarán
un socorro constante, el cual sólo
pueden asegurar, siendo unos buenos,
y aplicados individuos del arte.
El interés común del monte-pío
da una especie de derecho a
cada artesano, para estimular al
desaplicado; como que de la reunión
del trabajo de todos, depende el bien
de cada particular: lo que ahora no
sucede.
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…/…
Son muy conformes a la religión tales
montes-píos, y el más discreto modo
de ejercer entre sí una caridad, que
sostiene las artes, y la aplicación de
los artesanos al mismo tiempo.3

3

Pedro Rodríguez de Campomanes, Discurso
sobre la educación popular de los artesanos y su
fomento, capítol VIII, “De las cofradías gremiales,
y del establecimiento en su lugar de montes-píos,
para ancianos, enfermos, viudas, y pupilos del arte,
u oficio” (Madrid, 1775).

Segle XIX, la industrialització i el sector tèxtil,
dinamitzadors de noves classes socials

El Montepío, per tant, és un intent per
part de l’Estat d’esborrar qualsevol
noció gremial i controlar políticament
les societats de socors mutus.
Sortosament, aquests intents per
eliminar la tradició associativa catalana
no reeixiran, i Catalunya lluitarà per
conservar la seva tradició i mantindrà
les seves associacions ben arrelades
fins als nostres dies.
Això serà possible perquè, al segle XIX,
Catalunya entra en una nova era arran
d’una sèrie de fets diferencials nous o
moderns, que van donar al Principat

prou força, prou consistència per
plantar cara al centralisme:
Un creixement demogràfic ben
superior a la mitjana espanyola
(els 400.00 catalans del 1714 ja són
prop de 900.000 el 1800, quasi dos
milions el 1900) i molt polaritzat a
Barcelona, ciutat que multiplica els
seus habitants per setze en menys
de dos-cents anys. Una espectacular
modernització de l’agricultura, que
té per epicentre la vinya.
El desplegament d’un rendible
comerç ultramarí i, per últim, la
posada en marxa d’una revolució
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industrial presidida pel tèxtil cotoner
que faria de Catalunya – segons
l’observació d’un visitant estranger
– “una petita Anglaterra dins
d’Espanya”.

Fàbrica de sederies de
Puig i Wiechers.
Secció de telers jacquard i
debanadores.

La industrialització va fer saltar
l’encotillat sistema dels gremis i donà
lloc a uns centenars de “fabricants” i
a unes desenes de milers de teixidors
i filadors que eren, ja abans del 1800,
el germen de la futura burgesia i del
futur proletariat catalans.

A aquestes dues noves classes,
a la vegada antagòniques i
complementàries, s’hi afegirien tot
un seguit de professionals liberals,
oficis menestrals i capes mitjanes fins
a configurar una societat complexa,
evolucionada, amb aspiracions
pròpies i interessos peculiars, una
societat molt dissemblant a la
que, contemporàniament, existia a
l’Espanya agrària tradicional.4

4

Joan B. Culla, “El mutualisme com a
símptoma”, Mutual, desembre de 1996,
pàg. 44 i 45
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Era evident que per als obrers i obreres
que havien de treballar catorze hores
diàries per un salari misèrrim i sense
cap dret laboral, associar-se era una
qüestió d’estricta supervivència,
perquè els oferia l’única possibilitat
d’obtenir augment de jornal, o de
defensar-se contra un acomiadament
arbitrari, o d’amortir el cop d’un
accident o una malaltia. I és en aquest
entorn que el mutualisme de previsió
social es consolidarà – igual que el
cooperativisme – com una forma
d’autodefensa enfront d’un capitalisme
salvatge.
Un creixement exorbitant de la nova
classe obrera que planteja incògnites
i problemes molt seriosos a tots els
països industrialitzats i per tant, també
a Catalunya. A l’exterior, s’articulen
els primers intents per a coordinar les
reivindicacions dels treballadors del
món industrialitzat, com la Primera
Internacional (1864-1876), on ja hi
participa Marx que comença a filar la
seva teoria que culminarà en la seva
obra El capital, d’impacte mundial.

Però qui vetllarà per la
cura del petit artesà, del
treballador, del menestral?
Què passa si l’obrer té un
accident laboral?
Qui té cura de la vídua
quan el marit que porta
el pa a casa traspassa
imprevistament?
De què viurà un obrer que
pateix una llarga malaltia?
Qui s’ocupa de la previsió en
aquesta Catalunya del XIX?
Atès que no ho fa l’Estat, la gent
tradicionalment s’ha associat i s’ha
organitzat, com en un perllongament
dels gremis i germandats medievals:
Al segle XIX i abans de qualsevol
reconeixement jurídic, les
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La gent de Torredembarra
de finals de segle XIX
i principis del XX vivia
preocupada per la manca
de seguretat social.
No hi havia cap prestació
estatal per a les persones
que es posaven malaltes.
Es van organitzar tota
mena d’entitats de caire
local per tal de protegir als
associats. Algunes de les
confraries vinculades a les
parròquies tenien entre els
seus objectius assegurar
als seus socis davant
les malalties que no els
permetessin treballar.
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formes societàries de la primera
economia social s’articulaven com
a resistències col·lectives. En una
dimensió constituent de nous vincles
socials, la pràctica associativa va
teixir una nova institucionalitat
popular, constituïda per cooperatives
de consum i producció, ateneus
obrers, societats de socors mutus,
així com associacions culturals i
educatives. El 1839, un reial decret va
permetre la creació de les societats
de socors mutus. Aleshores, les
organitzacions obreres catalanes

van sortir de la clandestinitat i la
informalitat. Van néixer les primeres
llavors de les diferents tipologies
societàries de l’economia social
catalana, com ara les societats de
socors mutus, els ateneus obrers i les
cooperatives. La Llei d’associacions
de 1887 va reconèixer els drets civils
i va propiciar un impuls notori de
diverses formes d’associacionisme
obrer, com les mutualitats, les
cooperatives, les associacions,
les caixes d’estalvi i crèdit o les
organitzacions sindicals.5

5

“Context històric, Segle XIX”, a Bases de la llei
d’economia social i solidària, pàg. 8 (Generalitat de
Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. Barcelona, 2020).

La Societat de Socors Mutus de
Torredembarra (SSMT) és l’entitat més
antiga creada exclusivament amb
aquesta finalitat.

Origen i naixement de la Federació de
Mutualitats de Catalunya

La realitat és que aquell convuls segle
XIX va ser una època a Catalunya
plena de contrastos i tensions. D’una
banda, la industrialització va provocar
una distància social entre una creixent
burgesia i una no menys creixent
classe treballadora, que estava fent
possible aquell miracle industrial. Però
aquest segment obrer i menestral
vivia en una gran desprotecció, i
aquest factor va fomentar en gran
manera l’establiment de milers
d’associacions (moltes anomenades
encara gremis o confraries) de socors
mutus, en què els treballadors més
desprotegits i les seves famílies
s’agrupaven i se socorrien mitjançant
unes humils quotes.

Aquestes associacions van jugar un
paper destacat en la sociabilitat i la
història del moviment obrer. Aquestes
associacions de socors mutus,
gestionades pels seus membres,
van promoure una cultura igualitària
i democràtica i una més gran
capacitació entre els seus afiliats, com
ens recorda Fernando Largo.6

6

Fernando Largo Jiménez, Mutualismo y capital
social. El papel de la Federación de Mutualidades de
Cataluña, 1896-1936, pàg. 4 (UAB, setembre de 2017,
tesi doctoral disponible en línia a: www.tesisenred.
net/handle/10803/455148#page=1
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Entrada a la
seu social de la
Federació de
Mutualitats de
Catalunya, any 1965.

No es viu d’eslòga.
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Moltes d’aquestes associacions
s’aplegaven sota noms de sants o
d’advocacions a la mare de Déu,
o noms de fets religiosos, com un
llegat persistent de les confraries
medievals. D’altres recorrien al
concepte més estès encara de
Montepio. Alguns feien referència
a nocions més obertament laiques
(la Igualtat, la Joventut, la Lleialtat, la
Humanitària, etc.). Copiem aquí alguns
noms: Asociación de Socorros Mutuos
de Previsión Social, antes Gremio
entre tenderos revendedores de
Barcelona, bajo la advocación de San
Miguel Arcángel, fundada l’any 1447;
Mutualidad la Beata Juana de Aza,
fundada l’any 1829; Mutualidad de
Previsión Social de la Ilustre Sociedad
de San Federico, fundada l’any 1880…
Però el fet més remarcable és la seva
disseminació i arrelament per tot el
territori català, tot i el predomini de les
associacions amb domicili a Barcelona
ciutat.
Un altre fet va marcar la vida i la
trajectòria d’aquests montepios i

associacions de protecció recíproca
en aquell segle XIX. Ens referim
concretament a la creixent tensió
existent entre aquella miríada
d’agrupacions de previsió social,
totalment autogestionades de manera
democràtica, sense ànim lucratiu i
arrelades al territori, i la intervenció de
l’Estat, que, com hem vist ja en segles
anteriors, volia controlar-ne la gestió i
treure’n rendiment econòmic.
Aquest creixement d’associacions,
on cada una feia la seva guerra, i
la creixent tensió amb l’Estat van
propiciar la necessitat d’agrupar totes
aquestes forces i unir-les en algun
tipus d’associació representativa que
pogués vetllar pels interessos de
totes. I és així com neix el germen
de la Federació de Mutualitats
de Catalunya: la Unión y Defensa
de Montepíos de la Provincia de
Barcelona y sus Afueras.7
7

En aquests 125 anys, la Federació de Mutualitats
ha passat per diverses denominacions fins a arribar
a l’actual. L’any 1939, per exemple, el franquisme
li imposà el nom de “Institución Sindical de
Mutualidades”.
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“

La Federació de
Mutualitats de
Catalunya.

D’acord amb la Llei del Parlament de
Catalunya 10/2003, sobre mutualitats
de previsió social, s’atribueix a la
Federació de Mutualitats de Catalunya,
amb caràcter general, la representació
i la defensa dels interessos del
mutualisme de previsió social català.
Constituïda el 15 d’abril del 1896
amb la denominació d’Unión y

Defensa de Montepíos de
la Província de Barcelona y
sus Afueras, la Federació s’ha
mantingut fidel a l’esperit
fundacional: la representació
i la promoció de la previsió
social.

L’objectiu fonamental de la Federació
és contribuir al progrés de les
mutualitats catalanes mitjançant
la projecció i la consolidació del
mutualisme social com a oferta
asseguradora competitiva i
eficaç i com a model organitzatiu
complementari de l’economia
productiva i dels sistemes públics de
protecció social.

L’actuació de la Federació de
Mutualitats de Catalunya,
sempre sense afany de
lucre, es guiarà per l’interès
col·lectiu per sobre del
particular, per la participació
democràtica, per la
transparència en la gestió
i per la legalitat de tots els
actes que emprengui.
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FEDERACIÓ DE

MUTUALITATS
DE CATALUNYA

Inauguració del
nou local social
de la Federació
de Mutualitats de
Catalunya al carrer
Sant Pere Més Baix,
16 de Barcelona
l’any 1929.

Banquet
d’inauguració del
local social de
la Federació de
Mutualitats de
Catalunya al carrer
Sant Pere Més Baix,
16 de Barcelona
l’any 1929.
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En copiem el relat de la fundació
que en fa un antic president de
la Federació de Mutualitats de
Catalunya, Marcel·lí Moreta:

Deixàrem enrere el segle XIX quan
Catalunya s’havia significat com
a pionera de la industrialització
a Espanya. Amb l’evolució
econòmica que assenyalava nous
horitzons, neixen i creixen greus
preocupacions socials que havien
de ser abordades. Era inimaginable
una expansió econòmica sense
tenir en compte la cara social
que aquesta mateixa expansió
comportava. La Federació,
esdevinguda responsable del
mutualisme a tots els efectes,
tenia molt clara la seva missió, i
és així com en el recorregut d’una
centúria, de prop o de lluny, no hi
ha hagut esdeveniment relacionat
amb el mutualisme en què no hagi
estat present.

El primer llibre d’Actes de la
Federació comprèn des del
començament fins a l’any 1907.
La primera és del dia 15 d’abril de
1896. La fundació s’havia produït
l’11 de març, i diu que l’objecte de
la reunió és la constitució definitiva
de la Societat “Unión y Defensa
de los Montepíos”, i distribució
dels càrrecs de la Junta Directiva.
És nomenat president el senyor
Francesc Sánchez.
Aquesta primera reunió se celebrà
al domicili del president, al carrer
de la Cucurulla, núm. 5-3r. pis.
Com hem assenyalat, la idea de
la fundació de la Federació va
néixer després d’una manifestació
d’un nombre de mutualistes a la
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plaça de la Cucurulla, i això ens fa
suposar que devia ser en aquest
mateix domicili.
Les primeres activitats que
s’enregistren són, evidentment,
el projecte de Reglament, la
incorporació de mutualitats,

sovint anomenades
germandats, visites oficials
a diputats i senadors,
primordialment relacionades
amb la Llei del Timbre que era
una exacció que afectava molt
directament el Mutualisme,
i també el contacte amb les
institucions econòmiques
més rellevants, com ho era el
Foment del Treball Nacional.8

8

Marcel·lí Moreta i Amat,
Entorn del mutualisme de
previsió social a Catalunya,
mecanoscrit inèdit, nv., pàg. 44

Una Catalunya oberta al món amb una
Barcelona de futur

I no estarà de més recordar el context
humà i artístic d’aquells anys en què
la Federació inicia la seva singladura.
Com sol passar en èpoques de gran
prosperitat, les arts viuran unes fites
prodigioses. A Catalunya, l’empenta
inicial prové del moviment de la
Renaixença, que es basteix damunt
els fonaments del Romanticisme,
un corrent que furga en el passat i
planteja obertament la recuperació de
la Pàtria, les tradicions i tota aquella
càrrega sentimental que l’acompanyen.
En un gest d’un enorme simbolisme
vers la modernitat i el desencotillament
del passat, Barcelona enderroca les

muralles. L’Ajuntament n’engega
l’enderroc el 7 d’agost de 1854.
Barcelona s’obre i s’estén cap al Pla.
Immediatament es convoca el procés
urbanístic que menarà al pla Cerdà
(1859) i a la construcció de l’Eixample
(a partir de 1860). Es posa la primera
pedra de la Sagrada Família (1882). Se
celebra l’Exposició Universal (1888),
es funda l’Orfeó Català (1891), el Liceu
(1895), el Futbol Club Barcelona (1899)...
Reneix la literatura (Verdaguer, Oller,
Guimerà, Maragall), l’arquitectura (Puig,
Domènech, Gaudí), la pintura (Casas,
Rusiñol, Graner), la música (Clavé,
Millet, Granados, Casals). L’esclat és
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Quan l’enginyer Ildefons
Cerdà va crear el famós
pla que portaria el seu
cognom, no podia
imaginar que un dels seus
màxims detractors seria
Josep Puig i Cadafalch,
el segon president de
la Mancomunitat. El
polític i també arquitecte
va deixar constància
de la seva opinió a una
llibreta personal: “He dit
i he repetit en més d’una
ocasió, i ho he escrit
també, que cal estudiar
la manera de trencar la
uniformitat aclaparadora
d’aquests quadrats de
falansteri comunista o
de cuartel d’esclaus. Cal
trencar-la per fer vies
radials que lliguin el pla
de Barcelona amb els
pobles annexats, aprofitar
les velles carreteres, fer
boscos i jardins, aixecar
edificis públics aïllats que
donin una idea diferent de
la del quadrat escantonat
de sempre”.

9

Josep Ma. Antràs, Mutual,
desembre 1996, pàg. 28

extraordinari. Barcelona enlluerna i
malda per convertir-se en una gran
capital europea.
A partir d’aquí, les passes de les
societats de socors mutus, ara ja
federades sota un únic paraigua,
seguiran un curs dreturer, no
exempt a voltes de moments
complicats en què s’ha posat en

perill la seva supervivència. “Als
països on el sistema públic ha
volgut abastar omnímodament
totes les contingències i amb un
model d’administració centralitzat, el
mutualisme té menys possibilitats”,
com ens recorda un altre antic
president de la Federació, Josep
Ma Antràs.9 I l’Estat espanyol es va
decantar per aquesta opció.

La Guerra Civil trenca el futur esplendorós del
mutualisme

Convé, doncs, ni que sigui
succintament, recordar algunes dates
clau en la singladura de la Federació
que ens portaran fins al mutualisme
dels nostres dies.

de la creació de la Caixa, seran part
important de la seva activitat fins a
1939. El primer compte corrent que
es va obrir a la Caixa serà el de la
Federació.

L’abril de l’any 1904 es crea
la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d’Estalvis, sota

El març de 1906 el Secretari de la Junta
Rectora de la Federació, Sr. Llobera,
llança la idea d’editar una Revista o
Butlletí que fos portaveu de l’activitat
mutualista; i aquell mateix any, Eusebi
Corominas i Cornell -personatge
rellevant en el món polític, que va ser
diputat a les constituents de 1873,
dirigent republicà i membre distingit

la iniciativa de l’advocat Francesc
Moragas i Barret i fruit d’una creixent
preocupació social per les pensions
de la gent gran treballadora. Les
assegurances socials, idea impulsora
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de la Federació-, proposa l’organització
d’un Congrés del Mutualisme a
Barcelona. I el curiós és que tot aquest
moviment s’esdevé en uns temps en
què no es disposa d’un ordenament
jurídic.

La primera Diada Mutualista
se celebra l’abril de 1929.

Fins a l’any 1934, les lleis de l’Estat
espanyol ignoren totalment la figura
jurídica de les mutualitats, que es
regulaven per la Ley Común de 6 de
Diciembre de 1887.

La Guerra Civil trenca el futur esplendorós del mutualisme

L’any 1934, la Generalitat de Catalunya
republicana aborda seriosament la
realitat de les mutualitats amb la
Llei de Mutualitats, precedida d’un
text de Bases de la cooperació per a
cooperatives, mutualitats i sindicats
agraris.
És un moment clau en la vida de
les mutualitats federades. Potser
el més remarcable d’aquesta llei és
una qüestió avui ben actual, com
és la percepció que el mutualisme
s’ha d’establir com a alternativa
de les prestacions que atorguen
les assegurances obligatòries. En
qualsevol cas, és un pas endavant molt
important en la història de les societats
de previsió social catalanes, i que
marca un abans i un després.
“Amb aquest marc legal”, afirmava
l’economista Joan Hortalà en la
conferència magistral dictada en
l’acte acadèmic celebrat arran
del Centenari de la Federació, “el
mutualisme tenia les portes obertes
a un futur vigorós. Però la Guerra
Civil va truncar la seva existència,

i el 6 de desembre de 1941 [l’estat
franquista] va imposar una nova llei
que, si bé amb un preàmbul emfàtic
i prepotent, en el fons reflectia
una influència poderosa de la llei
catalana. Amb tot, les circumstàncies
no eren les mateixes i els moments
prou complicats. El mutualisme va
sobreviure a desgrat del “Régimen
Obligatorio de los Seguros Sociales”
i de l’invent de les “Mutualidades
Laborales”, els excessos de les quals
van deparar al mutualisme una
situació complicada”.10

10

Joan Hortalà, Acte Acadèmic del
23 d’octubre de 1996, a Mutual,
desembre de 1996, pàg. 33

Carles Pi i Sunyer, alcalde
de Barcelona, rebent el
mutualisme al Saló de Cent
l’any 1934.

La Guerra Civil trenca el futur esplendorós del mutualisme

2a Diada
Mutualista,
any 1930.
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“

Protegir

comunament
els interessos
de persones
i compartir
proporcionalment
el cobriment dels
riscos.

El Molt Honorable
president de la
Generalitat,
Sr. Francesc Macià
i Llussà, atorgant
el títol honorífic
d'associat, l'any 1931.

La Guerra Civil trenca el futur esplendorós del mutualisme

3a Diada
Mutualista,
any 1931.
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“

Sense afany
de lucre,

democràtics i

arrelats al país.

La Federació davant la Gran Recessió i
Solvència II

L’any 2008 s’inicia una crisi
econòmica i financera a nivell
mundial de gran magnitud,
la qual s’ha conegut com la
Gran Recessió.

va implicar que les borses i els mercats
de valors s’enfonsessin i s’estengués
la crisi financera de 2008 per tot el
món, esdevenint una crisi econòmica i
financera sistèmica i global.

L’origen d'aquesta crisi va ser als EUA,
on arran dels molts desequilibris de
l’economia i errades en la regulació
econòmica, molts dels bancs
d’inversions americans cauen per la
crisi de les hipoteques subprime, que
representaven un elevat percentatge
de la seva inversió. Aquesta caiguda

Posteriorment i arran de la necessitat
dels governs de realitzar nombrosos
rescats financers, per salvar empreses
financeres i no financeres d’una
probable fallida, la crisi es va acabar
convertint també en una crisi del
deute de nombrosos països, també del
nostre país.

La Federació davant la Gran Recessió i Solvència II

Espanya va assignar una gran
quantitat de diners als rescats
financers, especialment al sector
bancari. També va patir una forta
caiguda dels ingressos per recaptació
fiscal i un elevadíssim atur, amb
l’increment en el pagament de les
prestacions que això implicava i una
impossibilitat de finançar el creixent
deute públic que es generava pels
forts dèficits que acumulava any rere
any. Això va implicar la necessitat
de recórrer a finançament extern
sota l’aixopluc de les institucions
europees, que van imposar condicions
d’austeritat econòmiques, les quals
van implicar fortes retallades socials
i un deteriorament en la qualitat de
vida i d’accés a serveis i prestacions
per part dels ciutadans. Aquesta crisi
econòmica que es va iniciar l’any 2008
no va finalitzar fins l’any 2014, implicant
la recessió més greu de l’Estat
espanyol i de Catalunya en els últims
100 anys, a excepció del període de la
Guerra Civil espanyola.
Aquesta crisi financera primer i
després també econòmica va afectar

moltes entitats de l’àmbit financer,
sobretot del bancari. Això va provocar
un moviment important, fins i tot
de caràcter polític, per promoure
una concentració del sector financer
i assegurador i reduir el nombre
d’entitats que hi operaven. La propera
arribada del nou règim de gestió de les
entitats asseguradores, Solvència II, va
incrementar aquesta pressió per a la
concentració.

Davant d'aquesta pressió
i del risc real que un
procés de concentració
massiu hagués suposat
la desaparició de les
mutualitats, l’any 2012 es
produeix un relleu en la
presidència de la Federació,
en la figura d’en Jordi
Busquet i Albertí.
Amb aquest relleu es vol refermar
novament que la raó de l’èxit i el futur
de les mutualitats no la trobem en la
seva dimensió, sinó en la seva identitat
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i singularitat, en els seus valors i en la
seva solvència econòmica i financera.
Per aquest motiu la Federació, amb
la seva Junta Rectora al capdavant
i amb una nova Direcció, va apostar
decididament per obrir la institució a
les mutualitats, promovent projectes
col·laboratius per donar resposta a
aquests reptes i perills, que han tingut
la màxima expressió en les Trobades
de mutualitats catalanes (que han
esdevingut un espai per compartir
experiències i per generar projectes)
i en els Comitès i Grups de Treball
creats, així com en l’impuls de la
formació contínua per al personal de
les mutualitats.
Dins dels projectes que s’han dut
a terme cal destacar l’adaptació
de Solvència II, marc normatiu
europeu que ha comportat un canvi
substancial en el model de gestió de
les entitats asseguradores, també de
les mutualitats catalanes. Després de
diversos endarreriments, finalment
aquest nou règim va entrar en vigor
l’any 2016. Solvència II representa

un model de gestió basat en el
coneixement del risc, que afecta el
capital que les entitats necessiten
per operar, el sistema de gestió i la
informació que s’ha de reportar tant al
supervisor administratiu com al mercat
i als mutualistes.
La Federació va apostar decididament
per trobar solucions que permetessin
que les mutualitats, actuant
conjuntament, trobessin solucions
tant tecnològiques com tècniques als
diferents requeriments legals, donant
suport a les mutualitats en diferents
àmbits com compliment legal, gestió
de riscos, funció actuarial o auditoria

El resultat d’aquest
esforç conjunt ha estat que
totes les mutualitats sense
excepció han adoptat les
mesures adequades per
complir aquesta normativa,
amb una ràtio de solvència
que supera el 700% del
mínim exigit.
interna.

La Federació davant la Gran Recessió i Solvència II
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Tot això ho va explicar la Junta Rectora,
amb el president de la Federació Jordi
Busquet al capdavant, al president
de la Generalitat, Molt Honorable
Artur Mas, i al conseller d’Economia,
Honorable senyor Andreu Mas-Collell,
que van entendre la nostra realitat i els
nostres projectes de futur. La complexa
situació política ha deixat en suspens,
en els darrers anys, l’aprovació de
polítiques d’impuls de les mutualitats
com a entitats asseguradores no
lucratives pròpies de Catalunya.
Val a dir que les mutualitats per
la seva pròpia trajectòria, lluny de
l’especulació financera, van suportar la
Gran Recessió molt satisfactòriament,
mantenint el servei i la cobertura
de les prestacions a favor dels seus
mutualistes. Aquest fet juntament
amb l’elevada solvència de les
mutualitats, que disposen d’una ràtio
mitjana que supera àmpliament el
mínim legal i el de la resta d’entitats
asseguradores, garanteixen la
continuïtat de les mutualitats i dona
la raó als plantejaments realitzats l’any
2012: les mutualitats no només han

demostrat que podien sobreviure,
sinó que col·laborant per competir
han demostrat que són entitats tant
o més viables que la resta d’entitats
asseguradores, que són més solvents
i que poden mantenir el seu model
de negoci, la seva identitat i la seva
independència.
Paral·lelament, la Federació ha anat
adoptant mesures per garantir la
seva viabilitat econòmica a llarg
termini, essent actualment una entitat
solvent i amb recursos suficients
per garantir en el temps aquest
suport a les mutualitats federades i
exercir la defensa i representació del
mutualisme.

“

El mutualisme
a Catalunya:
un futur
esplendorós.

Un camí llarg, amb obstacles però
amb molta solvència

En produir-se la fi del franquisme, es
va sentir la necessitat de donar a les
institucions socials una base tècnica
que les salvaguardés dels perills de
fallida. El mutualisme de previsió
social que depenia, a efectes legals,
del Ministeri de Treball, passava a
dependre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, el qual preparà un projecte de
Llei d’Assegurances.

la Llei d’Ordenació de les Assegurances
Privades, que va tenir en compte, per
primera vegada, les mutualitats de
previsió social. Gràcies als esforços
de la Federació de Mutualitats de
Catalunya i de la Confederación
Española de Mutualidades, les
mutualitats van disposar d’un capítol
propi que recollia les principals
singularitats del mutualisme.

Durant la postguerra, i en diversos
intents de regulació de l’Assegurança
privada, s’excloïa sistemàticament el
Mutualisme de Previsió Social. Fins
que, finalment, l’any 1984 es va publicar

Aquesta llei va ser substituïda per la
una nova llei l’any 1995, que també,
gràcies als esforços de la Federació i
la Confederació, va mantenir el règim
específic de les mutualitats.
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L’any 1996 dona pas a un moment
importantíssim en la singladura de
la Federació amb l’arribada als cent

primers anys de la Institució.

Entre els actes
programats per
a commemorar
el centenari de
la Federació hi
hagué la pujada
al monestir de
Montserrat, el 25
d'octubre de 1996.

Es van programar diversos actes per tal
de commemorar aquesta efemèride
tan important, que va comptar amb la
participació de personalitats del món
polític i social, que van voler compartir i
participar amb tot el mutualisme català
de l’esplendor de la festa.
La darrera gran fita normativa és la
implementació de “Solvència II” a les

mutualitats de previsió social, i al món
de l’assegurança en general.
“Solvència II” comporta l’existència
d’una normativa, elaborada per la
Unió Europea, amb la voluntat de
disposar d’un marc regulador comú
per a tots els Estats de la Unió. Es
tracta d’un model de gestió que
prioritza la defensa dels drets de
les persones assegurades, basat
en la gestió dels diferents riscos de
les entitats, per tal de garantir la
seva solvència. Aquest model va ser
recollit a la vigent Llei d’Ordenació,
Supervisió i Solvència de les Entitats
Asseguradores de 2015.
Amb la iniciativa de la Federació
i la complicitat de les mutualitats
federades, totes les mutualitats
catalanes s’han adaptat amb èxit a
aquest exigent règim jurídic. A tal
efecte es van crear diversos grups
de treball en el si de la Federació,
que han donat com a fruit que les
mutualitats catalanes tinguin una ràtio
de solvència superior a la mitjana del
sector assegurador espanyol.

Un present ben viu i fort amb un
futur sòlid i esperançador

Arribem així als nostres dies i, si mirem
enrere al llarg d’aquests extraordinaris
cent vint-i-cinc anys, i més enllà, ens
adonem que som la continuïtat d’un
tresor meravellós, i en som dipositaris.
Un tresor fet de molts valors tangibles,
com per exemple la solidaritat humana,
la cooperació, l’assistència al desvalgut,
la fidelitat al país i a la localitat, la
proximitat i la democràcia estructural.
El mutualisme avui, contra els
pronòstics de molta gent al llarg de
la seva història, és viu i és fort. Com
comenta el seu actual president, el
senyor Jordi Busquet,

Les mutualitats de previsió
social cooperem i estem
al capdavant per tal
d’atendre amb eficiència
els nostres mutualistes,
atenent les seves
mancances i necessitats,
adaptant-nos a cadascuna
de les circumstàncies
i acompanyant-los al
llarg d’aquesta crisi
sanitària i econòmica. El
mutualisme ha demostrat
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des dels seus orígens la
seva adaptació als canvis
socials, sanitaris i econòmics,
sempre en benefici dels seus
mutualistes.11

Actual seu de
la Federació de
Mutualitats de
Catalunya, ubicada
al carrer Roger
de Llúria, 119 a
Barcelona.
Vista de la recepció i
la Sala de Juntes.

11

Entrevista a Jordi Busquet,
president de la Federació de
Mutualitats de Catalunya, a: www.
mutualitats.cat/entrevista-a-jordibusquet-president-federacio-demutualitats-de-catalunya
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Vista de diferents espais
de la seu de la Federació
de Mutualitats de
Catalunya.

Què fem a la Federació?

Entre les funcions més importants
de la Federació, podríem esmentar
aquestes:

1

La promoció i defensa del mutualisme i la previsió social
voluntària davant la societat i l’Administració.

2

El foment de les relacions i la cooperació entre mutualitats.

3

La col·laboració amb entitats públiques i privades.

4

Ajudem i donem suport en l’àmbit tècnic i administratiu
encaminat a la bona marxa i viabilitat de les entitats
federades.

5

Ens ocupem del manteniment i conservació dels drets dels
mutualistes, d’acord amb la normativa d’aplicació.
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6

Realitzem estudis, publicacions, promoció i difusió de la
previsió social voluntària.

7

El tractament de dades estadístiques i comptables.

8

Establim sistemes de conciliació i arbitratge.

9

Establim convenis o contractes amb entitats públiques o
privades, en benefici de les mutualitats federades i els seus
associats.

Actual equip executiu de la
Federació de Mutualitats
de Catalunya.
D’esquerra a dreta:
Mònica García,
departament de Secretaria;
Cristóbal Sarrias,
director general;
Jordi Busquet,
president;
Núria Duran,
secretària de Direcció;
Nati Romero,
departament de
Comptabilitat i
Administració.

La Federació en xifres

En l'actualitat, les mutualitats donen
cobertura a tot el territori.

La Federació agrupa un total de:

31 Entitats afiliades.
12 Tenen la seu a Barcelona.
19 La resta tenen la seva seu social per tota la geografia
catalana: Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Cervelló,
Parets del Vallès, Sant Celoni, Tarragona, la Seu d’Urgell,
Agullana, Mollet del Vallès, Cervera, Vallirana, la Jonquera,
Cantallops, Cornellà de Llobregat i Mataró.
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Aquest desplegament dona
idea de l’arrelament i tradició de
l’associacionisme per tot el nostre país.
Aquestes 31 mutualitats donen
cobertura a:

287.000 Socis mutualistes.
1.259.000 Socis protegits.
312,6 milions € Superàvit del capital de solvència obligatori*
734% Del capital mínim obligatori exigit per la legislació
europea actual.
*Malgrat els efectes de la pandèmia de la Covid-19, que encara

estem patint mentre celebrem aquest Centenari, les mutualitats
presenten una estabilitat, fermesa i una situació de solvència
molt favorable.

Seu social de les mutualitats
Federades

Barcelona

Previsora General, MPS

Manresa

Mútua Manresana, MPS | Mutuacat

Manresa

Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa-Berga

Granollers
Terrassa
Girona

Mútua de Granollers, MPS
Mútua de Terrassa, MPS
Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Girona i província, MPS a Prima Fixa |
Montepio de Girona

Cervelló
Barcelona
Parets del Vallès

Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS
Previsora Agro-Industrial, MPS a Prima Fixa
Unió de Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès, MPS a Prima Fixa

Barcelona

Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos de Previsión Social

Barcelona

Mutualitat Col·legial de Previsió Social, MPS a Prima Fixa

Barcelona

Mutuam, MPS a Quota Fixa

Terrassa
Sant Celoni
Tarragona

Mutualitat Centre Social las Arenes de Previsió Social a Prima Fixa
Germandat de Sant Joan Baptista de Sant Celoni, MPS a Prima Fixa
Montepio de Conductors Germanor de Tarragona, MPS a Prima Fixa
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Barcelona

Mútua dels Enginyers, MPS

Barcelona

Mútua d’Empleats dels Transports de Barcelona, MPS a Quota Fixa

La Seu d’Urgell
Agullana
Barcelona
Mollet del Vallès
Barcelona

Mútua de l’Alt Pirineu, MPS
Societat de Socors Mutus la Concòrdia d’Agullana, MPS a Prima Fixa
Mutual Salus de Previsió Social, MPS a Quota Fixa
Societat de Socors Mutus de Mollet, MPS a Prima Fixa
Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calasanç, MPS a Prima Fixa

Cervera

Mutualitat del Carme, MPS a Prima Fixa

Vallirana

Montepio Sant Sebastià, MPS a Prima Fixa

La Jonquera
Cantallops

Societat de Socors Mutus la Unió Jonquerenca, MPS a Prima Fixa
La Concòrdia, MPS a Prima Fixa

Barcelona

Mutualitat de Previsió Social de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Barcelona

Mútua del Personal de la Caixa, MPS

Cornellà de Llobregat
Mataró
Barcelona

Mutualitat Veïnal Sinera, MPS a Prima Fixa
La Nova Aliança Mataronina, MPS a Prima Fixa
Mutual de Conductors, MPS

Els nostres presidents

1 8 9 6 Francesc Sánchez i García

1908

1 9 0 8 Eduard Mas i Girardí

1911

1 9 1 1 Joaquim Cunillera i Camprubí 1 9 1 7
1 9 1 7 Ramon Taxonera i Juanich

1917

1 9 1 7 Ricard Ferrer i Smith

1923

1 9 2 3 Joan Colominas i Maseras

1929

1 9 2 9 Artur Porrera i Mariné

1933

1 9 3 3 Antoni Vilardebó i Alegret

1935

1 9 3 5 Josep Ma. Puig i Roig

1936

1 9 3 6 Antoni Oliva i Oliva

1939
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Els nostres presidents

1 9 3 9 Santiago Aymerich i Baró

1939

1 9 3 9 Joaquim Cunillera i Camprubí 1 9 5 4
1 9 5 4 Josep Ma. Puig i Roig

1965

1 9 6 5 Salvador Farrarons i Graupera 1 9 8 6
1 9 8 6 Marcel·lí Moreta i Amat

1995

1 9 9 5 Josep Ma. Antràs i Badia

1999

1 9 9 9 Montserrat Pinyol i Pina

2005

2 0 0 5 Agustí Montal i Costa

2006

2 0 0 6 Rafael Suñol i Trepat

2012

2 0 1 2 Jordi Busquet i Albertí

actualitat

Les trobades, espais de vitalitat i
reafirmació

Una de les grans innovacions
introduïdes darrerament en la vida i
l’activitat de la Federació han estat les
Trobades de les Mutualitats, pensades
per enfortir els lligams entre totes elles
i contribuir també al coneixement de
les persones que en són membres,
les que hi treballen i les que fan
possible la bona marxa constant de les
mutualitats.
En paraules del president Jordi
Busquet en l’acte de presentació de
la primera Trobada de Mutualitats,
celebrada a Vilobí del Penedès
l’octubre de 2014, amb el lema

d’“El futur és cooperació.
Cooperar per competir”:
“...primer hem de coneixe’ns
millor; després fer que ens
coneguin”.
Ininterrompudament, i des del
2014, s’han anat celebrant aquestes
Trobades, sempre a la tardor.
La segona se celebrà a la Mútua de
Granollers, amb una finalitat clara:
arribar a noves conclusions, a la
creació de nous projectes i treballar-
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los conjuntament sempre en benefici
del sector de les Mutualitats de
Previsió Social catalanes. Es va treballar
amb intensitat en el gran repte de
“Solvència II”, amb ponències molt
enriquidores.
La tercera Trobada, el novembre de
2016, se celebrà a les instal·lacions de
Món Sant Benet, a Sant Fruitós de
Bages. Sota el lema “Mutualitats:

Innovació i Col·laboració” els
participants van aprofundir en aquests
nous reptes. En les conclusions de
la Trobada, el president en feia un
resum dient que calia “...intensificar
les relacions entre les persones de les
diferents entitats i crear un espai idoni
de confiança per a poder desenvolupar
projectes plegats”.
El 2017 va ser l’any de la quarta Trobada,
sota el lema “Entorn de les

mutualitats catalanes”. Van ser
dos dies de franca convivència a la
immortal Girona, a l’escalf del Montepio
de Girona, en una tardor especial arran
dels esdeveniments d’aquells dies,
encara molt recents.

“El mutualisme, eina de servei
a Catalunya” va ser el tema que ens
va aplegar per a la cinquena Trobada,
el novembre de 2018. Aquest cop
aniríem a muntanya, a la Seu d’Urgell i
a Prullans, sempre a l’escalf dels amics
de la Mútua de l’Alt Pirineu. Remarcava
Jordi Busquet, comentant sobre els
temes d’economia social que s’havien
debatut en aquesta trobada, que
volíem treballar “...per desenvolupar
una manera diferent de fer [...] on les
persones i no el capital són l’epicentre
de la presa de decisions.”
La Mútua de Terrassa va ser l’amfitriona
de la sisena Trobada, el novembre
de 2019. La conferència inaugural,

“Cap a una Llei d’Economia
Social i Solidària”, va anar a
càrrec de Josep Vidal, director general
d’Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l’Autoempresa, de la
Generalitat de Catalunya. Entre altres
afirmacions, aquesta va semblar molt
rellevant: “Hem de situar les Mutualitats
i l’economia social, explicant el que
són avui i el que eren: Associacions,
Societats de Socors Mutus”.

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació

L’any 2020 costarà d’oblidar per la
insospitada arribada d’una epidèmia
que ha impactat duríssimament en la
societat global, en les persones i en
els nostres costums. El món va passar
a un pla confinat i virtual i també les
nostres Trobades. Així que la setena
Trobada, de novembre de 2020, es
va fer telemàticament, amb un gran
èxit de participació en les webinars.
La recordarem per aquest fet singular,
i també perquè s’hi van presentar la
nova imatge corporativa i la nova web.

“Mutualitats:
innovació i col·laboració” es va
Sota el títol de

celebrar la vuitena Trobada, que per
segon any consecutiu, i seguint les
normes sanitàries, va ser telemàtica.
Som al novembre de 2021, ja en l’any
del 125è aniversari de la Federació.
Com ens recordava el president,
“Seguim sent diferents i tenim una
base molt ferma per continuar-ho
sent molts anys, hi som i hi serem
si nosaltres, el món mutualista,
volem. [...] Després de 125 anys, la

Federació continua ben viva i ferma,
i aquesta propera primavera tindrem
l’oportunitat de celebrar-ho tots
plegats.”

“

Les mutualitats
estan obertes
a la societat
com una opció
asseguradora
no lucrativa,
actual i
competitiva.
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“El futur és cooperació.
Cooperar per competir”:
“...primer hem de coneixe’ns
millor; després fer que ens
coneguin”.

Conferència inaugural.

“El mutualisme a
Catalunya, un model a
seguir”.

Sessió 2n dia.

2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026...

continuarem fent any rere any les trobades...

2016
“Mutualitats:

innovació i
col·laboració”.

Sessió ponències.

Mútua Manresana

2015
Mútua de Granollers

Previsora General

2014

89

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació

Sessions de treball.

“El mutualisme,
eina de servei a
Catalunya”.

Mútua de Terrassa

Mútua de l’Alt Pirineu

“Entorn de les
mutualitats
catalanes”.

Networking.

2020
webinar

“Mutualitats: Innovació i
Col·laboració”.

“Cap a una Llei
d’Economia
Social i Solidària”.

Sessió inaugural.

2021
webinar

Montepio de Girona

2019

2018

2017

Presentació de la nova imatge
corporativa de la FMC

2014, el futur és cooperació. Cooperar per
competir: “...primer hem de coneixe’ns millor;
després fer que ens coneguin”
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seguirem
fent les
trobades

virtual
2021

2022

virtual
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació | 2014, Previsora General

2015, el mutualisme a Catalunya, un model
a seguir
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virtual
2021

2022

virtual
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació | 2015, Mútua de Granollers

2016, mutualitats: innovació i
col·laboració

virtual

2021

seguirem
fent les
trobades

2022

virtual

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

95
Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació | 2016, Mútua Manresana

2017, entorn de les mutualitats catalanes
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seguirem
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trobades

virtual
2021

2022

virtual
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació | 2017, Montepio de Girona

2018, el mutualisme, eina de servei
a Catalunya
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seguirem
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virtual
2021

2022

virtual
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació | 2018, Mútua de l’Alt Pirineu

2019, cap a una Llei d’Economia Social i Solidària
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2017
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2014

Les trobades, espais de vitalitat i reafirmació | 2019, Mútua de Terrassa

Un llarg i apassionant recorregut

Hem mirat enrere, cap al passat
de la Federació, i hem assistit a
moments de puixança i moments
atzarosos. Hem passat d’uns anys
en què la previsió social de l’Estat
era pràcticament inexistent i eren les
mutualitats les que obrien el camí de
la previsió lliure i l’associacionisme
solidari, i hem vist moments en
què l’estatisme s’ha volgut imposar
amb força i qüestionar l’autonomia
mutualista. Fa molts anys que les
mutualitats estan obertes a la societat
com una opció asseguradora no
lucrativa, actual i competitiva. Aquest
fet ha costat molt que fos comprès

per l’Administració i el legislador. En
qualsevol cas, constatem la joiosa
realitat del present mutualista, amb
les entitats afiliades ben travades,
una solvència contrastada i bones
expectatives de creixement.

I quin serà el futur del
mutualisme?

És complicat jugar a l’endevinació,
però hi ha una sèrie de característiques
intrínseques en totes i cada una de les
mutualitats federades que auguren
un gran esdevenidor.
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D’antuvi, les nostres mutualitats són
entitats sense ànim de lucre. És a
dir, obeeixen a una idea de profund
humanisme i solidaritat, en què
l’important no és el lucre de l’entitat,
sinó que el guany repercuteixi
en el mateix mutualista. Aquesta
característica fa de les nostres
mutualitats unes actores exemplars
dins el marc de l’economia social,
que es caracteritza per una finalitat
econòmica orientada envers un
objectius social; una estructura
personalista i no capitalista; autogestió
i participació democràtica.
Aquesta estructura personalista, on
el centre és la persona, és a dir, el
mutualista, és també una gran aposta
de futur. A les nostres mutualitats,
el propietari és el mutualista – i no
algun anònim fons d’inversió en cerca
del lucre. I això fa que les nostres
mutualitats respectin moltíssim l’afiliat,
fins al punt que no fan fora ningú, ni
per temes d’edat ni per malaltia.
12

Butlletí de la Federació,
1936. Notícia d’un acte a
Sabadell.

Una altra estructura que ens parla d’un
gran futur és l’esperit democràtic que

sempre ha regit les nostres mutualitats,
on l’Assemblea debat i pren les
decisions que creu més convenients.
Al capdavall, els mutualistes reunits
en assemblea són els propietaris de
l’entitat.
A més, el fet de ser entitats
generalment petites, els dota d’una
flexibilitat meravellosa per a moure’s
i avançar. Si a més tenim en compte
que són entitats molt arrelades al
territori d’on han sorgit, i no són grans
estructures amb desenes de milers
d’associats de tot arreu, s’entén que
puguin esbossar un gran futur. El
territori les col·loca en una tradició i
una història molt definida i atractiva.
Aquesta proximitat fa que la gent
d’aquell territori tingui un sentit històric
de fidelitat a aquella mutualitat. Una
fidelitat que va de pares a fills i que es
va perpetuant, i projectant també cap
al futur.
Acollim doncs aquests 125 anys
d’història de la nostra Federació, “la
mare de la Mutualitat catalana”,12 com
la va definir un mutualista poc abans

Un llarg i apassionant recorregut

de la Guerra Civil, amb una gran il·lusió
de futur. En paraules del nostre actual
president, Jordi Busquet:
Les mutualitats volem continuar
existint. Seguirem essent entitats
sense ànim de lucre amb voluntat
de cooperació i de treball en equip.
Per això, hem de preservar la nostra
existència i identitat, hem de
demostrar qui som i què som capaços
de fer. El futur és cooperació, hem de
cooperar per competir. (Hi) som i (hi)
serem.13

“

En la persona del

mutualista coincideixen
dues figures, o dit
d’altra manera, el
mutualista té una doble
condició: en quant
a soci, és propietari
de la mutualitat
(relació estatutària),
mentre que com a
assegurat/prenedor
d’assegurances, té
la condició de client
(relació contractual).

13

Entrevista a Jordi Busquet, president de
la Federació de Mutualitats de Catalunya,
a: www.mutualitats.cat/entrevista-ajordi-busquet-president-federacio-demutualitats-de-catalunya
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Recull històric de fotografies

Infants vacunats
contra la tuberculosi
a la Federació de
Mutualitats de
Catalunya l’any 1902.

Cartell de la Sociedad
de Socorros Mutuos,
fundada l’any 1909.

1a Diada de Mutualitats,
any 1929.

Benedicció de la seu
social de la Federació
de Mutualitats de
Catalunya del carrer
Ausiàs March, 20 de
Barcelona el dia 3 de
març de 1946.

Actes d’homenatge
a la vellesa del
mutualista celebrat a
Barcelona el dia 9 de
juliol de 1950.
Festival al Palau de la
Música Catalana.

Fets rellevants de la nostra història més recent

Presentació oficial
dels Estatuts de
la Federació de
Mutualitats de
Catalunya,
10 de maig de 1985.
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Lliurament de la Creu
de Sant Jordi pel Molt
Honorable President
de la Generalitat
Sr. Jordi Pujol,
el 28 de juny de 1996
atorgada a la Federació
de Mutualitats de
Catalunya i recollida
pel Sr. Josep Ma.
Antràs i Badia,
president de l'entitat.

Inauguració de la nova seu social

de la Federació de Mutualitats de Catalunya a Barcelona | 16 de desembre de 2019
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“

La Federació de Mutualitats
de Catalunya és la mare de la
mutualitat catalana.

Les trobades, coneixement mutu
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“

La Federació ha donat
suport a les mutualitats,
des de 1896, en tot allò
que han necessitat; així
com també ha representat
el mutualisme en l’àmbit
polític, social i institucional.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu
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“

L’origen de les mutualitats el
trobem en la protecció mútua
de diferents col·lectius (gremials,
professionals, industrials) quan
no estaven desenvolupades
les institucions públiques de la
Seguretat Social.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu
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“

Les mutualitats són les
primeres fórmules de
previsió lliure que apareixen
en el nostre ordenament
jurídic.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu
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“

El principi de solidaritat
consituteix la base i
l’essència del mutualisme.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu
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“

Les mutualitats volem
continuar existint.
Seguirem essent entitats
sense ànim de lucre amb
voluntat de cooperació i
de treball en equip.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu
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“

Assegurar la solvència
és condició necessària
per a l’exercici de la
previsió social.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu
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“

El mutualisme forma
part integrant de
l’economia social.

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu

135

Recull històric de fotografies | Les trobades, coneixement mutu

“

Les mutualitats són
entitats asseguradores
diferents, amb uns valors
propis, de caràcter social,
que les conformen com
les úniques entitats
asseguradores de
l’economia social.

Memòries del mutualisme

Marcel·lí Moreta
i Amat president
d’honor de la
Federació de
Mutualitats de
Catalunya

"Mutual" setembre
2000 (pàg. 34-36).

En aquests darrers anys,
vaig decidir escriure unes
memòries polítiques, que fins
ara no he decidit publicar.
Una vegada acabades, vaig
afegir-hi un capítol referit a
la meva participació, després
d’abandonar la missió
política, al desenvolupament
del mutualisme de previsió
social a Catalunya. Són les
planes que segueixen.

L’agost de 1982 vaig quedar deslligat
de tot compromís polític. Hi ha, però,
activitats que, no essent essencialment
polítiques, hi estan relacionades.
Una sèrie de coincidències m’havien
portat a interessar-me pel tema
apassionant del “mutualisme de
previsió social”, que a Catalunya ha
tingut i té un innegable relleu històric.
M’havia integrat feia alguns anys a la
Federació de Mutualitats de Catalunya
i Balears, a precs del qui era president,
Salvador Farrerons, un il·lustre barceloní
que en la seva època d’activitat
professional havia ocupat la gerència
d’una empresa tèxtil. En la Federació
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Marcel·lí Moreta i Amat,
“...pilot ferm i segur que
necessitava el mutualisme
en els moments més
compromesos de tota la
seva història...”
(JM Antràs, Mutual,
desembre 1996, pàg. 28).

Memòries del mutualisme
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hi exercien funcions directives Pere
Crehueres, que era l’ànima de l’entitat;
Francesc Fornés, rellevant actuari
d’assegurances, i Enrique Ramos,
gallec d’origen i jo diria que de
professió, que en els primers temps de
la postguerra jugà una carta important
en la defensa del mutualisme a
Catalunya. En aquells dies la Federació,
com la majoria d’institucions catalanes,
es veia empesa a reconsiderar la
seva projecció per salvar la seva
subsistència.

Els meus primers anys
federatius van ésser passius.
Em limitava a assistir a
algunes sessions de la Junta
Rectora a la qual vaig accedir
i a dur a terme algunes
gestions oficials, donada la
meva condició de diputat
a Corts entre els anys 1977 i
1982.

A partir, doncs, del 1982, la meva
participació canvià totalment.
S’esdevingué que el Govern socialista,
de fúria renovadora, envia a les Corts
un projecte de Llei d’ordenació de
l’assegurança privada que afectava
de ple el mutualisme. El Ministeri
d’Economia, amb el pretext de
garantir les obligacions contretes
pels asseguradors, introduïa
algunes modificacions que podien
perjudicar-nos. Això per una banda,
i per l’altra, temíem que UNESPA i
el seu representant, Fèlix Mansilla,
aprofitessin l’oportunitat per intentar
abatre’ns per knockout. Era, per tant,
l’hora d’intentar una negociació.
És així que vaig entrevistar-me amb
el diputat del PSOE, Antonio Sotillo,
president de la Comissió parlamentària
que havia de dictaminar la llei. És
una persona agradable, competent i
atenta. Era catedràtic de Dret Mercantil
a València, adjunt aleshores al titular
de la Càtedra, Manuel Brosseta -que
fou assassinat per ETA-, que havia
estat secretari d’Estat en el Ministeri
d’Administració Territorial durant
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el mandat de Rodolfo Martín Villa.
L’entrevista se celebrà al local de la
Federació de Mutualitats Valenciana.
Hi va assistir Francesc Fornés, i a Sotillo
l’acompanyà el mateix Brosseta, amb
qui jo havia fet una bona amistat a
les Corts. La negociació s’inicià amb
la màxima cordialitat. Sotillo es va
comprometre a buscar una fórmula
que ens fos favorable i ho va complir.
Em recomanà, a més, que establíssim
contacte amb Eduard Martín Toval,
per la seva condició de cap del grup
parlamentari socialista. Ho vam fer
immediatament. Ens va rebre amb
la mateixa cordialitat que ho havia
fet Sotillo. Martín Toval coneixia el
tema del mutualisme a Catalunya,
havia exercit uns anys d’inspector de
treball a Barcelona i tenia i té un ampli
coneixement de la temàtica social
barcelonina. L’un i l’altre, Sotillo i Toval,
analitzaren a fons el projecte de Llei,
i hi van introduir unes modificacions
que resultaven d’una importància
capital per a les mutualitats. En més
d’una ocasió, públicament he destacat
el que devem a aquests dos diputats.
Sense la seva intervenció, el

mutualisme de previsió social, el de
Catalunya també, hauria passat hores
baixes, o hauria anat morint; d’aquella
mort que, humorísticament, Santiago
Rusiñol en deia “mort de durada, que
és la mort que dura més”.
Quan els vaig plantejar els temes que
inquietaven el mutualisme, ens van
atendre complidament. Val a dir que
sense la seva intervenció personal
hauríem entrat en una situació de crisi.
El senyor Farrerons morí als 92
anys l’estiu de 1990. Havia deixat la
presidència el 1986 i m’havien elegit
per substituir-lo. També moriren
Enrique Ramos i Francesc Fornés.
Uns anys abans havia mort Pere
Crehueres. La necessitat d’abordar els
nous temps, amb ànim renovador, ens
obligava a reconsiderar les estructures
i la mateixa projecció federativa. No
solament en la Federació, sinó també
en les entitats federades. Era un tema
que afectava bàsicament les persones
que haurien d’assumir la direcció.
En la mateixa Federació no feia pas
gaire que s’havien integrat dos joves,
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Joan de Palol i Lluís Lana, advocat
el primer i actuari d’assegurances el
segon. Palol havia estat contractat
per exercir d’advocat assessor, en
substitució d’Antoni Matias, que es
jubilava, i Lana, per rellevar de les
funcions actuarials Francesc Fornés
(que també exercia les gerencials).
Vam creure que podien ésser les
persones idònies per cobrir el que
ens proposàvem. Amb la major bona
fe, cal reconèixer-ho, alguns van
invocar la seva joventut per objectar
els nomenaments. Es van superar
els obstacles -pocs- que sorgiren, i
l’any 1989 la Junta Rectora nomenà
Joan de Palol director general de
la Federació i Lluís Lana director
general adjunt. El temps ha confirmat
l’encert de la decisió. Uns anys més
tard, Lluís Lana es va incorporar a la
direcció d’una important mutualitat
professional.

A partir de la posada
en marxa de l’Estatut
d’Autonomia, hem dialogat
constantment amb el

Govern de la Generalitat,
concretament amb la
Conselleria de Sanitat,
inicialment, i amb la de
Treball, més tard. La Direcció
General de Seguretat Social,
adscrita a aquesta darrera
Conselleria, tenia fins fa ben
poc al càrrec seu tot el que
es refereix a mutualisme,
i és en virtut de la seva
funció administrativa que
preparà el projecte de Llei
catalana de mutualitats,
preparació en què ens van
donar àmplia audiència. En
el tràmit parlamentari, vam
poder establir un diàleg
constant amb els ponents
dels principals grups, que es
van mostrar molt receptius.
S’aprovà per unanimitat
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parlamentària. La Llei va ésser
promulgada el desembre de
1991.
Com és prou sabut, l’article 9.21
de l’Estatut d’Autonomia reconeix
competència exclusiva a la Generalitat
en “Cooperatives, pòsits i mutualisme
no integrat a la Seguretat Social,
respectant la legislació mercantil”.
L’afegitó final ens obliga a no
descuidar les nostres relacions amb
l’Administració central. Algunes
vegades ho vam fer per la via de la
“Confederación Nacional”, però en
d’altres, directament. Se’ns brindà
l’oportunitat d’un ajut del Grup
Parlamentari Català del Congrés dels
Diputats i en particular del seu cap,
Miquel Roca i Junyent, i del diputat
Francesc Homs. La labor realitzada
per tots dos fou d’una eficàcia
extraordinària.
En els darrers mesos de la legislatura,
que tingué la seva fi a la primavera del
1993, vam haver de lluitar contra un
projecte de llei que introduïa algunes

modificacions a la Llei d’assegurances
vigent i que perjudicava profundament
el mutualisme i s’aconseguí, gràcies
primordialment a l’acció dels dos
esmentats diputats, que el text que
arribés a les Corts fos força satisfactori
per al sector mutualista. Va aprovarse pel Congrés de Diputats; però,
dissortadament, durant el tràmit al
Senat, es produí la dissolució de les
Cambres i vam haver de començar de
nou.
La Direcció General d’Assegurances
reconsiderà el tema i un bon dia ens va
sorprendre amb un nou avantprojecte
de llei dit de “Supervisión de los
Seguros Privados”, que contenia tots
els ingredients que atemptaven contra
el mutualisme i d’una manera molt
directa contra els principis autonòmics,
amb la qual cosa s’incomplien totes
les promeses fetes fins llavors per la
Direcció General -fins i tot per cartasegons les quals s’assegurava que es
mantindria el text que el Congrés dels
Diputats havia aprovat abans del 15 de
juny de 1993.
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Sota el pretext d’unes discutides
qüestions bàsiques, es conculcaven
competències contingudes en
les lleis mutualistes de Catalunya
i Euskadi que al seu dia van ésser
aprovades pels respectius parlaments
autonòmics, i mai no han estat
recorregudes pel Govern de l’Estat;
per tant, són sòlidament consolidades.
A mi em sembla molt clar que sota
el pretext d’unes normes bàsiques
s’hauria trobat el procediment
fàcil perquè qualsevol govern
pogués buidar el contingut dels
Estatuts d’Autonomia. En la recerca
d’antecedents, solament es registren
suspensions de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya o d’algunes de les
seves competències en situacions
excepcionals. Concretament, en fets
de guerra.
De nou he d’assenyalar l’extraordinari
ajut que ens va donar la Minoria
Catalana i molt personalment els
diputats Miquel Roca i Francesc Homs.
El dia 3 de març de 1994 vam tenir una
llarga entrevista a la Direcció General
d’Assegurances. El diàleg sostingut

va ésser dur. La iniciativa va anar a
càrrec de Francesc Homs, que ens
va voler acompanyar. Es van analitzar
els diversos punts conflictius, i els
nostres oponents, el director general,
el senyor Aguilar, i els sotsdirectors, el
senyor Almajano i el senyor Uzuzquiza,
es van mostrar bastant receptius,
sobretot Almajano. Ens van prometre
que revisarien el text i que farien una
nova redacció que ens trametrien
oportunament.
El tràmit d’aquesta Llei s’allargà
extraordinàriament i el nostre esforç per
millorar el projecte ha estat permanent,
puix que cada dia desconfiàvem
més de les bones promeses de
l’Administració. Mentrestant, es
produïren alguns relleus en la Direcció
General d’Assegurances: la més
important, la del mateix senyor Aguilar.
Per altra banda, vam creure oportú
d’ampliar al més alt ni vell els nos
tres contactes amb l’Administració.
És així que, acompanyat pel director
de la Federació, vaig ser rebut pel
vicepresident del Govern, el senyor
Narcís Serra, i pel president del grup
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parlamentari socialista, el senyor
Joaquín Almunia; visites que foren força
positives.
El projecte de Llei va entrar, finalment,
a les Corts per ésser examinada i
aprovada abans de l’estiu del 1995,
després d’haver estat analitzat i
informat positivament pel Consell
Econòmic i el Consell d’Estat. La
Comissió parlamentària i el Ple del
Congrés hi van introduir algunes
esmenes que eren forca satisfactòries.
En el mes de setembre el Senat hi
aportà altres esmenes també positives,
que el Congrés dels Diputats acceptà
quasi totalment en sessió plenària del
dia 5 d’octubre.
La nova Llei, tal com ha quedat
definitivament, pot considerar-se
prou satisfactòria per les expectatives
de desenvolupament del sector
mutualista, si bé el tractament
competencial és l’assignatura pendent
que obliga la Generalitat a actuar en el
futur.

El mateix any 1995,
després d’haver
manifestat en
diverses ocasions
la conveniència
del relleu en la
presidència de
la Federació,
per raons d’edat
i no pas per
ganes de deixar
el mutualisme,
vaig presentar la
dimissió a la Junta
Rectora.
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Francesc Ferrer i
Gironès, exdiputat
al Parlament de
Catalunya.

"Mutual" juny 1996
(pàg. 34-36).

A mitjans del vuit-cents,
quan els governs nomenats
‘”moderats” actuaven gairebé
sempre dictatorialment, els
obrers es delien pel dret
d’associació. Només en
petits espais de temps, quan
podien governar els liberals
o els progressistes, s’obrien
esberles administratives
per autoritzar la creació de
societats.

Heus ací, dones, com l’associacionisme
va esdevenir una doctrina i una
ideologia. Els obrers, i els ciutadans
progressistes, només veien el camí
de llur emancipació mitjançant
l’organització col·lectiva de les
associacions per abastar les fites del
seu millorament social.
Per aquesta causa, l’associacionisme
era una finalitat, i un objectiu en ell
mateix, perquè mitjançant la seva
pràctica implícitament la població
podia assolir tots els beneficis i
tots els milloraments socials que
anhelaven.
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En aquell moment, doncs,
l’associacionisme era una ideologia
que predicaven tant el moviment
obrer, com els demòcrates o els
republicans. L’associacionisme
tampoc no es volia concretar en un
determinat tipus de societat, atès que
per aconseguir millores socials, hom
prescindia de llur forma. Així veiem
que dins de l’associacionisme tant s’hi
entenia una mutualitat, una societat
obrera, una caixa de resistència o una
cooperativa.
Quan els obrers catalans, el desembre
de 1855, durant el bienni progressista,
varen adreçar una memòria als
Diputats de les Corts constituents, un
cop descrita la seva mala situació en
els salaris, en el cost de vida, en les
crisis econòmiques, etc., demanaven
la llibertat d’associar-se, puix, “Es ya
gravísimo el mal, urge el remedio, y lo
esperamos de vosotros”. I tot seguit
continuava: “Os pedimos únicamente
el libre ejercicio de un derecho: el
derecho de asociarnos”. Els obrers
expliquen: “Deseamos la asociación
y aspiramos a generalizarla, pero no

por la violencia. Libre ha de ser en ella
la entrada, libre la salida, obligatorios
sus acuerdos sólo para sus individuos:
pasiva su resistencia: puramente moral
su acción sobre los capitalistas”.
Tot i això, l’associacionisme no va
ser tolerat de manera definitiva.
Calgué esperar més endavant cap
a l’obertura del Sexenni Democràtic
(1868-1874), i després amb la Llei sobre
associació de 1887, es va normalitzar
el dret constitucional d’associar-se, i
d’ençà d’aquest moment es pogué
comprendre per a cada finalitat
social, un tipus diferent de societat.
A nosaltres ara ens interessa estudiar
el mutualisme que es va organitzar
mitjançant les societats de socors
mutus.
A Catalunya, el moviment mutualista
tenia unes arrels molt profundes, atès
que en l’antic règim, les germandats
i les confraries gaudien d’una gran
importància social en la vida gremial,
car cobrien amb aquesta previsió
popular les contingències de malaltia o
la impossibilitat de treballar.
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En desaparèixer els gremis, les
germandats no varen pas dissoldre’s
tot seguit, moltes varen continuar
cobrint les necessitats previsores. Ara
bé, en regular l’Estat les societats de
socors mutus per primera vegada
el 1839, a la manera moderna, sense
vincles religiosos ni gremials, varen
començar a emergir societats mutuals
arreu, creant un gran moviment
mutualista.

esta Villa variadas Hermandades de los
diferentes gremios que la componen
bajo el título de algún Santo, y cuyo
objeto es socorrerse con medicinas,
médicos y auxilios pecuniarios, en las
que entran la mayor parte de pobres
jornaleros que sin esta ayuda habrían
de acogerse forzosamente a un santo
hospital, y con ella generalmente
pueden mantenerse enfermos en el
seno de sus familias”.

De totes maneres, la distinció entre
les germandats antigues i les mútues
noves no era pas gaire entesa. Els
dirigents de la “Societat de Protecció
Mútua de Barcelona” quan presenten
un recurs perquè el Governador Civil
els volia fer tancar (1842) expressen
la diferència amb les germandats
tradicionals perquè no hi tenen cap
relació, atès que: “Hechas tres siglos
atrás se refieren a cofradías bajo
invocaciones de santos”.

Després de noves llei reguladores de
les mútues el 1842, el 1853 i el 1859,
l’aparició de mútues va ser constant.
I l’objectiu social també va ser divers,
ja que, no solament la previsió social
emparava la malaltia o la invalidesa,
sinó que també se’n varen crear per
evitar el servei militar de les quintes,
l’incendi dels edificis, etc.

En canvi, el metge olotí Pere Casellas,
en un llibre del 1849, defineix les
mútues així: “Desde mediados del siglo
pasado empezaron a establecerse en

Tot i això, de fet, les més nombroses
varen ser les mútues que emparaven
els associats que estaven impossibilitats
per a treballar a causa d’una malaltia.
Els estatuts d’aquestes societats solien
ser molt similars, tot i que també la
normativa a voltes era diferent.
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En general els socis havien de tenir
més de setze anys i no passar de
quaranta. Tenir bona salut i també
gaudir d’antecedents bons relatius a
la sanitat i la moral. Un cop admesos
els associats havien de satisfer els
drets d’entrada, i cada mes una quota,
la qual pel Vuit-cents solia ser d’una
pesseta mensual. En algun cas, els
inscrits en una mútua també havien
d’obligar-se a fer vetlla, la qual cosa
s’havia de fer a favor dels associats que
estaven enllitats.
Els drets dels socis, a més de ser
vetllats en cas de malaltia, era rebre
una pensió o socors econòmic, la qual
podia tenir la gradació següent: si la
malaltia era greu i els obligava guardar
llit, 2,50 ptes. cada dia; si l’estat del
malalt li permetia caminar per casa,
1,50 ptes. i, finalment, si la dolencia
permetia al soci sortir a passeig, 1 pta.
diària.
Hi havia condicions relatives a la
duració de la malaltia i també pensions
per a les malalties cròniques, segons
els casos.

En definitiva, dins del Vuit-cents, el
moviment mutualista es consolidà, no
solament en societats de caire local
que abraçaven un municipi o una
comarca, sinó que també en varen
sorgir per una empresa concreta, i no
cal dir mútues per tot el Principat.
En el periòdic bisetmanal “El
Ampurdanés”, de Figueres, en una
edició del 10 de desembre de 1863,
proposava superant la malaltia
una assegurança d’atur: “... pero
no obstante, no se ha pensado en
hacerlas extensivas a la falta absoluta
de trabajo, que sin duda es otro
de los males que aquejan al pobre
operario en determinadas ocasiones,
tan comunes como la falta de salud”.
I a l’ edició del 20 de desembre del
mateix any, hi posava el següent
exemple: “... si una sociedad de
cien individuos, depositando cada
uno de ellos semanalmente cuatro
reales, puede sostener dos enfermos
diarios en todo el año, con el socorro
de ocho reales diarios, la misma
sociedad, en el caso en que al año le
resultasen dos individuos sin trabajo,
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también diariamente, sería cuestión
de depositar otros cuatro reales
semanales, y si se depositaran mayores
sumas, si los individuos fuesen pocos,
el cálculo era seguro”.

no solament cobria la malaltia, sinó
també quan el treballador es trobava
involuntàriament sense feina.

any 1904

societats

socis

900

165.976

1.689

350.504

A Olot, el 1872 va esdevenir-hi una
experiència molt interessant sobre l’atur.
El dia 9 de març se signaren els estatuts
d’una societat titulada “Protectora
del Trabajo”, la qual es componia de
treballadors i empresaris, i amb una
Junta que també havia de ser de la
meitat de cada classe social, amb la
reserva específica que el president
sempre havia de ser obrer. Els socis
treballadors cada setmana pagaven
6 quartos; els amos igualment cada
setmana, 2 quartos per cada obrer que
tinguessin en llur fàbrica, fos o no soci.
Aquestes quotes configuraven un Fons
Social que estava destinat al “socorro
de los socios trabajadores faltos de
trabajo y enfermos, y para atender a
los precisos gastos de la sociedad que
serán de poca monta”.

Les primeres dades oficials que es
varen publicar, sobre les societats de
socors mutus són de 1904, les quals va
subministrar el Instituto de Reformas
Sociales, a partir de les quals podem
deduir que el moviment mutualista
català disposava del 53,29% de les
societats mútues de tot l’Estat, i que
els associats n’eren el 47,36%. Si tenim
en compte que per les dades del
cens de població de 1900, el Principat
de Catalunya disposava del 10% dels
habitants de tot l’Estat, en canvi, tenia
el 47,36% de mutualistes, per elles soles
aquestes xifres mostren la importància
quantitativa del moviment mutualista.

Aquesta societat era un exemple
d’una assegurança d’atur, ja que,

A les comarques gironines les societats
de socors mutus també hi tenien gran

Catalunya
Espanya
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preponderància, puix, en el mateix
any s’hi havien constituït 190 societats,
que representaven el 21,12% de les
catalanes.
Ara bé, a les comarques gironines
també cal esmentar que hi va sorgir
un mutualisme femení de gran
interès. Diem de gran interès perquè
en general les mútues solien estar
compostes per homes. Els estatuts
d’algunes societats mutuals ho
especificaven de manera explícita
i, d’altres, ateses les circumstàncies
socials d’aquella època, tàcticament
només s’hi inscrivia el cap de casa
per ser qui normalment portava els
ingressos familiars.
A causa d’aquesta situació, la qual
era molt normal, pel rígid sistema de
separació de sexes que existia arreu
de la societat, des de l’escola,
a l’església, al treball, etc. varen sorgir
dins del moviment mutualista una
sèrie de societats, que només estaven
constituïdes per dones, les quals
també s’associaven per donar-se
mútua ajuda.

Mutualisme entre les dones.
En una anàlisi feta a les comarques
gironines hem pogut esbrinar que les
mútues per a dones es varen iniciar
el darrer quart del Vuit-cents durant
la restauració monàrquica, d’ençà de
la promulgació de la Constitució de
1876, la qual malgrat atorgar el dret
d’associació, encara no va concedir
el dret de sufragi a les dones. Aquest
dret no va arribar de manera plena
fins al 1928, mitjançant una llei que va
autoritzar el dret a vot a les eleccions,
sense restricció de cap mena a cap
dona.
Heus ací, les Societats de Socors
Mutus fetes entre dones a les
comarques gironines, segons dades
que hem pogut espigolar de diferents
fonts (veure següent pàgina):

Quines diferències hi havia
entre les mútues fetes i
compostes per homes, i
les societats creades entre
dones exclusivament?
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1883

La Humanitària

La Jonquera

1887

La Fraternidad

St. Feliu de Guíxols

1893

La Guixolense

St. Feliu de Guíxols

1895

La Carmelitana

La Jonquera

1897

La Unión y Constancia,
o Constancia y Previsión

Agullana

1904

Montepío N.S. Rosario

Tortellà

1905

La Feminista Palafrugell

Palafrugell

1905

Germandat N.S. Montserrat

Llagostera

1906

El Porvenir de la Mujer

Maçanet de Cabrenys

1906

La Reformada

St. Feliu de Guíxols

1908

La Bienechora

Palafrugell

1915

La Esperanza de la Mujer

Biure

1926

Mutualidad Femenina

Cassà de la Selva

?

L'Amistat

Castell d' Aro

L’examen dels estatuts dels dos
tipus de societat no aporta pas cap
diferència notòria en cap de les
característiques socials.

Pel que fa al govern de la societat
tenen el mateix organigrama, ja que la
junta està composta igual que la dels
homes, de presidenta, sots-presidenta,
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secretaria, tresorera, etc. Igualment,
passa amb les juntes generals els
requisits de les quals són pràcticament
idèntics.
En referència a les quotes de les
associades, de fet, tenen pràcticament
el mateix valor, atès que solia ser de
3 o 4 rals mensuals. I pel que fa a les
pensions igualment no existeix pas cap
dissemblança.
Les finalitats també segueixen les
mateixes pautes que els objectius
socials de les mútues d’homes, les
quals són l’auxili mutu en cas de
malaltia o invalidesa. La mútua “La
Fraternidad” de Sant Feliu, la qual
té un caire absolutament laic, en
afirmar l’art. 3 que “no podrá tener
carácter religioso” la seva finalitat
és: “puramente filantrópica, siendo
su objeto y móvil el socorro mutuo
entre las asociadas”. En canvi, una de
caràcter religiós feta a la Jonquera,
diu que la finalitat és “proporcionar
socorros espirituales y materialesa sus
asociadas”.

“La Bienechora”, de Palafrugell, és
I’“auxilio mutuo de las asociadas
que la compongan, en los casos de
enfermedad o invalidez”. La mútua
d’ Agullana “Unión y Constancia” és
“proporcionar a las asociadas medios
de asistencia en sus enfermedades
y facilitarles algún recurso, si
desgraciadamente llegasen a
imposibilitarse”. La Germandat “N.S.
de Montserrat”, de Llagostera, “es el de
auxiliarse mutuamente las asociadas,
en sus enfermedades, contribuyendo
con ello con sus personas e intereses
según lo preceptuado”.
En definitiva, doncs, no podem pas
veure en els estatuts les causes o
motius pels quals es varen crear
mútues exclusivament entre dones,
perquè tampoc no ho explica el fet
hipotètic que les malalties femenines
en tenir un altre caire, potser obligava
a fomentar mútues per a elles soles.
Tanmateix, aquesta causa tampoc no
ho justificaria, atès que el part no es
considerava pas baixa, és a dir, que no
reportava cap cobrament de pensió,
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car, les malalties provocades “por el
embarazo y los partos” no tenien dret
a cap socors econòmic, i calia esperar
el termini de 40 dies. La de Llagostera
ho expressa de manera indiscutible
“no tendrá derecho a socorro
alguno la asociada que enferme a
consecuencia del embarazo, y sí solo
consecutivamente al aborto...“

llar, ja que és una aberració “hacerle
intervenir en negocios públicos”.

El mèrit o l’interès que provoca la
fundació de mútues femenines, és
encara més gran si tenim en compte
l’època en què es varen constituir.
En un treball premiat de Narcís Gay i
Heras, el 1894, sobre la dona, ens pot
donar una idea sobre el concepte
dominant en relació a la funció de la
dona. Diu Gay que les dones no se’ls
pot negar capacitat per a l’estudi, però
que cal que es dediquin només a la llar.
Reconeix que la dona serveix per a obres
benèfiques i caritatives, la qual cosa s’avé
“con su organismo y su destino”.

Aquests conceptes eren molt
generalitzats sobre les funcions de la
dona dins de la societat, i això fa tenir
encara més en alta consideració la
fundació de tantes societats mutuals
compostes només per dones. Ara bé,cal
tenir present, que de fet gairebé totes les
mútues conegudes de les comarques
gironines estan situades en poblacions
industrials, l’activitat secundària
majoritària de les quals és la suro-tapera.

Ara bé, afirma que “La naturaleza no
confiere a la mujer, por regla general,
ni energía moral ni genio político”,
per això no se la pot arrencar de la

Gay, reconeix que en el futur potser les
dones es podran dedicar “para ciertos
negocios de público carácter”, ara bé:
“No es regular que la mujer abandone
los piadosos cuidados de la casa y de la
familia para asistir a los meetings”.

Tanmateix, podem afirmar que
les mútues estaven configurades
per dones treballadores? Per ara
no ho podem asseverar. L’única
realitat que podem fer constar és
que efectivament a la indústria
suro-tapera, hi havia moltes dones
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treballant-hi. Emili Serrat Banquells, el
1897, detalla que gairebé un 11% de la
plantilla general de les empreses era
femenina.
Ara bé, el personal femení, segons
Martí Roger (1911), va incrementarse extraordinàriament d’ençà de
la introducció de les màquines a la
indústria surera, quan assegura: “un
efecte del maquinisme que no es pot
negar és l’augment de la mà d’obra
femenina, que ha produït desastroses
conseqüències en la vida de família,
baix l’aspecte moral i higiènic, encara
que hagi ofert avantatges baix el punt
de vista econòmic”.
En definitiva, les dones en crear una
mútua per a elles soles, el que feien era
constituir una entitat, dins de la qual
només hi manessin elles, atès que la
seva pròpia idiosincràsia els permetia
poder disposar d’una mutualitat per
a elles soles, sense el concurs de cap
home. No s’ha sabut trobar cap més
altra causa o motiu, si no és la dura
disciplina que la societat patia en
aplicar fèrriament la separació de sexes.

I sobre aquest punt, cal considerar
que gairebé totes aquestes mútues
havien de regular dins del capítol
de deures i drets de les associades,
l’assistència de les malaltes, tant de
dia com la vetlla a la nit, i aquesta
vetlla era evident que calia fer-se
entre socis del mateix sexe en aquella
organització social tan primmirada en
aquesta qüestió.
Però si la causa principal de la
creació de mútues femenines fou
precisament la dràstica separació de
sexes que vivia la societat, encara
té més mèrit que les dones soles
organitzessin societats mutuals per
elles mateixes. I si només socialment
s’admetia que la dona tingués cura de
l’organització de la llar, encara era més
meritori que les dones adoptessin
prou coratge com per participar
i organitzar les societats mutuals.
Per altra banda, aquesta capacitat
d’organització cal atribuir-la a totes
les ideologies, puix s’ha comprovat
que d’aquestes mútues n’hi havia
d’inspiració cristiana, i també de
laiques i religioses.

Epíleg

Cristóbal Sarrias
Cárdenes
director general
de la Federació
de Mutualitats
de Catalunya,
abril 2022

Recordo quan vaig tenir la primera
notícia sobre les mutualitats. Va ser a
l’inici de la meva carrera professional, al
donar-me d’alta al Col·legi d’Advocats
de Barcelona. Quan tramitava la
documentació, em van dir que m’havia
de donar d’alta a les mutualitats.
En aquells moments, alguns
professionals no podíem accedir a
la Seguretat Social, motiu pel qual
la nostra protecció social només era
possible a través de les mutualitats de
professionals. Poc imaginava en aquells
moments que la meva vinculació al
mutualisme seria tan intensa.

Al llarg dels anys he anat
descobrint la història de
les mutualitats catalanes,
la seva resiliència, com han
superat els moments difícils
i els esforços que en cada
moment han anat fent per
adaptar-se als canvis socials i
a una legislació exigent.
Aquest llibre commemoratiu permet
conèixer aquesta història, com des de
l’Edat Mitjana, i fins i tot abans, la gent
ha cercat solucions per, entre tots,
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donar resposta a problemes quotidians
com qui s’encarrega del meu negoci
quan estic malalt, qui em va a comprar
medicaments si estic impedit, com
pagaré les despeses que comporta
una hospitalització, o com asseguro un
enterrament digne de la meva família.
La Federació ha donat suport a les
mutualitats, des de 1896, en tot allò
que han necessitat; així com també
ha representat el mutualisme en
l’àmbit polític, social i institucional. En
moments de canvis legislatius, que
han estat nombrosos en els darrers
anys, des que el 1984 les mutualitats
van passar a tenir la condició d’entitats
asseguradores, fins a la implementació
de Solvència II, la Federació ha
defensat el nostre model. Perquè les
mutualitats són entitats asseguradores

diferents, amb uns valors propis, de
caràcter social, que les conformen com
les úniques entitats asseguradores
de l’economia social. Tot això sense
perdre mai de vista la solvència de
les mutualitats i l’objectiu de donar
satisfacció, de manera solidària, a les
necessitats dels mutualistes.
Ha estat un privilegi formar part de la
família mutualista durant tots aquests
anys, en els que he aportat el millor de
mi a un projecte il·lusionant, en què he
conegut les mutualitats i les persones
que les fan possibles, perquè al final el
més important són les persones, i en el
mutualisme n'he trobat moltes de les
quals he après molt i amb les quals he
compartit tots aquests valors que són
la nostra identitat.
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Han passat cent vint-i-cinc
anys des del naixement de
la Federació i miro el futur
amb optimisme. Crec que
la societat, en moments
complexos com l’actual,
necessita d’entitats que
defensin els valors que
representa el mutualisme, i la
Federació estarà, com sempre, al seu
costat. La història és important, ens
diu qui som i d’on venim, però el més
important del mutualisme és la seva
vigència i el futur engrescador que
tenim per davant.

“

Hi som i hi serem!
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