8 de febrer de 2018
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AFIANÇA L’ESPAI SOCIAL PER ALS SEUS METGES
Aquest any 2018 el col·lectiu de metges d'Assistència Sanitària prossegueix la consolidació de les seves
activitats al Club Doctor Espriu. Es tracta d'un punt de reunió i oci que té com a objectiu últim la
dinamització i participació dels que fan possible una realitat única com és el model de cooperativisme
sanitari a Assistència Sanitària i s'agrupen en el Montepío, la seva mutualitat. Amb energia i il·lusió, el
Club s'ha convertit en un projecte ambiciós que arriba cada vegada a més persones.
Una programació repleta de propostes originals desperta l'interès dels metges cada trimestre. A més de
conferències, concerts i torneigs de jocs de taula, són moltes les activitats que es desenvolupen en el
marc del Club Doctor Espriu. Les seves instal·lacions al centre de Barcelona són el punt de reunió per
veure en directe i en pantalla gran les retransmissions esportives de fúbol i, així mateix, compten amb un
Espai Gastronòmic (anomenat txoko) amb tot el necessari per fer possible una vetllada amb amics al
voltant d'una taula. En aquest mateix entorn s'han realitzat tallers de cuina o tasts de vi amb maridatge
de formatges, per citar algunes de les més ben acollides.
Però l'activitat sovint es desplaça més enllà de les parets de la seu del Club Doctor Espriu. És el cas de
les rutes culturals per diferents zones de la ciutat de Barcelona, que han permès als participants conèixer
llocs que de vegades passen desapercebuts per a la majoria de la població: certs racons del Barri Gòtic,
els jardins del Laberint d'Horta o les façanes modernistes més assenyalades. Sense oblidar el Campionat
de Golf per a metges d'Assistència Sanitària, que el 2018 arriba a la seva segona edició i es troba ja
immers en els seus preparatius.
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. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.
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