20 d’abril de 2016
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL FC BARCELONA FIRMEN L’ACORD DE PATROCINI FINS AL 2021
 Els presidents del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i d’Assistència Sanitària, Ignasi Orce,
han oficialitzat avui el conveni que ratifica l’asseguradora com a patrocinador oficial del club per
cinc temporades més.
 Assistència Sanitària seguirà proporcionant a l’entitat els serveis hospitalaris i les assegurances
mèdiques que necessita, i s’obre la porta a una col·laboració més àmplia.
El FC Barcelona i Assistència Sanitària han signat aquest matí, a les oficines del club, el nou contracte
de patrocini, que allarga la relació entre les dues entitats fins a la temporada 2020-21. Durant l’acte de la
firma s’han reunit els representants de les dues parts: d’una banda, Josep Maria Bartomeu, president del
FC Barcelona, i, d’altra banda, el Dr. Ignasi Orce, president d’Assistència Sanitària.
L’acord de renovació, amb validesa fins al 30 de juny de 2021, vincula les dues parts en la prestació de
serveis i patrocinis. Assistència Sanitària continuarà essent el proveïdor d’assegurances mèdiques del
FC Barcelona i mantindrà la seva presència a les instal·lacions del club, que utilitza els centres d’atenció
mèdica de l’asseguradora així com l’Hospital de Barcelona quan la pràctica mèdica ho requereix,
especialment per a la realització de proves mèdiques de complexitat. Després de més de 10 anys
d’estreta relació, les condicions del contracte suposen l’ampliació dels seus termes, alhora que les parts
mostren la seva predisposició a trobar noves vies de col·laboració en el futur.
Josep Maria Bartomeu ha volgut destacar “la indiscutible aposta per la qualitat de les dues entitats” i ha
posat l’accent en que “la continuïtat des de 2005 és la mostra de la satisfacció mútua”. Alhora, el Dr. Orce
ha defensat la confluència de les dues organitzacions com “una unió natural que sorgeix de la voluntat
comuna de millora en la societat civil catalana”.
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió.
Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000
metges a la seva disposició.
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