27 d’octubre de 2016
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA INAUGURA UNA NOVA DELEGACIÓ A MANRESA
L’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i el president de l’asseguradora, Ignasi Orce, van assistir a l’acte i
van destacar aquest “pas endavant en la tasca d’optimitzar l’activitat assistencial i millorar les condicions
d’atenció als assegurats, metges col·laboradors i públic en general”.
Amb l'objectiu de promoure la seva presència i seguir reforçant i impulsant la seva implantació a Manresa
–on compta amb una oficina des 1965– i tota la seva àrea d'influència, Assistència Sanitària ha inaugurat
una delegació completament renovada en una de les zones més cèntriques i transitades de la ciutat
(Passeig Pere III, 58, baixos). D'acord al potencial de creixement que els estudis confirmen per a la capital
del Bages, l'estratègia de l'entitat se centra en estar a prop dels assegurats i conèixer i resoldre des de la
proximitat les necessitats de les persones, d'aquí l'elecció d'aquesta nova ubicació, que prioritza l'amplitud,
llum, comoditat i accessibilitat dels usuaris. A més, s'han adoptat les últimes tendències en arquitectura
d'interiors.
El nou espai, que es destina a les gestions habituals, tant informatives com operatives o contractuals,
relacionades amb l'activitat d'Assistència Sanitària. La força comercial i principal canal de distribució de les
assegurances de salut de l'entitat és la seva pròpia xarxa de delegacions i oficines comercials, que compta
amb 21 punts d'atenció al públic repartits per tota la província de Barcelona, l'àrea geogràfica on
desenvolupa la seva activitat. En aquest cas concret, els assegurats beneficiats són nombrosos, ja que la
comarca del Bages és un nucli de població destacat.
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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