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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA REP LA PLACA JOSEP TRUETA AL MÈRIT SANITARI 

 

El Govern català lliurarà aquest vespre al Palau de la Generalitat les medalles i plaques Josep Trueta a 

set persones i tres entitats com Assistència Sanitària que, pels seus mèrits, han destacat pels serveis 

prestats amb vista al progrés i han contribuït de forma significativa a la millora de la sanitat. Les distincions 

van ser creades pel Govern l’any 1997, coincidint amb el centenari del naixement del reconegut doctor i 

científic català. 

 

En el decret que atorga els guardons, el Govern reconeix el model de cooperativisme sanitari i destaca 

l’objectiu fundacional d’Assistència Sanitària de “garantir que els problemes de salut de les persones 

assegurades siguin atesos en un sistema sanitari que permet el diàleg en igualtat de condicions entre 

metges i pacients”. Encapçalades per dues cooperatives (una de metges i una d’usuaris), les 

organitzacions que formen Assistència Sanitària s’inspiren en la lliure i voluntària associació de les 

persones. Fundat el 1957 i amb prop de 5.000 metges en lliure exercici, 200.000 usuaris i 1.100 

treballadors, el Grup Assistència manté viu el llegat del Dr. Josep Espriu i Castelló (1914-2002), creador 

del cooperativisme sanitari a Catalunya, del qual enguany es commemora el centenari del seu naixement. 

 

El prestigi dels premis Josep Trueta en l’àmbit sanitari és un reconeixement a la tasca desenvolupada i, 

en paraules del Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària, que ha agraït el guardó, “és un estímul 

per seguir fent les coses ben fetes, sempre al costat dels metges i sempre en col·laboració amb els 

usuaris, amb iniciatives que fomentin la formació continuada dels professionals, garantint la millora de 

les seves perspectives laborals i del conjunt del sistema sanitari català“. 

 

A més d’Assistència Sanitària, també rebran els premis l’especialista en cirurgia cardiovascular Josep 

Maria Caralps i Riera; el ginecòleg Lluís Cabero i Roura; l’especialista en medicina familiar i comunitària 

Carlos Martín Cantera; el fundador de la Corporació Fisiogestión, Albert Núñez Pérez (a títol pòstum); la 

infermera llevadora Maria Gasull Vilella; l’economista i advocat Guillem López i Casasnovas; la creadora 

de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Carme Serarols i Arnau; el pneumòleg i catedràtic de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Morell; i l’especialista en cirurgia toràcica, Mercè 

Canela Cardona; la Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr.Trueta; i la Federació d’Entitats per 

la Salut de Lleida. 
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Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un 

particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa més de cinquanta anys i basat en la igualtat 

de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb prop de 200.000 

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. 


