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5 de novembre de 2014 

 

L’HOSPITAL DE BARCELONA CELEBRA ELS 25 ANYS DE LA SEVA OBERTURA 

 

L’Hospital de Barcelona s’integra dins del model cooperatiu d’Assistència Sanitària, que es regeix per un 

sistema de cogestió en què metges i usuaris participen en la presa de decisions. El primer hospital 

cooperatiu del món és avui un model d’èxit per a experiències similars en altres països. Referent en la 

sanitat privada catalana, atén cada any més de 85.000 casos al centre i 60.000 urgències a domicili i hi 

treballen 1.000 metges d’Assistència Sanitària de les diverses especialitats. La manca d’ànim de lucre i 

una gestió prudent i rigorosa han portat l’Hospital de Barcelona a una situació financera que li permet dur 

a terme inversions periòdiques en actualització d’infraestructures i tecnologia sanitària, mantenir els 

comptes sanejats i albirar bones perspectives de futur. 

 

Propietat de la cooperativa d’usuaris SCIAS –que el 1978 va adquirir l’edifici aixecat per allotjar el futur Hotel 

Hilton de la ciutat–, l’Hospital de Barcelona va obrir les portes el 12 de juny de 1989 per, l’endemà, realitzar-

hi la primera intervenció quirúrgica. És l’experiència pionera de centre sanitari sota el cooperativisme sanitari 

integral: cogestionat alhora per metges i usuaris, que s’organitzen en sengles cooperatives. Entitat sense 

ànim de lucre, intermediaris ni grups inversors, SCIAS gestiona tots els serveis que s’hi presten i compta 

amb 800 socis de treball, que són propietaris de la cooperativa en igualtat de condicions respecte als 

165.000 socis de consum. 

 

La idea base sobre la qual s’erigeix l’Hospital de Barcelona és que sigui un lloc on els metges d’Assistència 

Sanitària puguin desenvolupar la seva feina en unes condicions dignes i on, alhora, els pacients siguin 

atesos amb la major qualitat tècnica i humana. Amb aquesta finalitat, el benefici obtingut es reinverteix en 

la millora de la formació dels professionals sanitaris, les estructures i la tecnologia, per aquesta raó el centre 

destaca per la qualificació dels professionals i l’elevat nivell d’equipament. Acull un laboratori de patologia 

molecular (BIOPAT), pioner en el seu moment i que avui és essencial per al tractament de patologies com 

el càncer, i més recentment també s’ha creat un centre de reproducció humana assistida (Gravida), tots 

dos amb participació d’Assistència Sanitària. 

 

D’acord amb les tendències actuals, l’hospital ha experimentat l’adaptació a l’ambulatorització de la 

medicina, amb serveis com l’hospital de dia oncològic, el servei de cirurgia major ambulatòria o el programa 
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d’atenció a la cronicitat a domicili (PAPPA). Encara el 2015 amb nombrosos plans de futur en marxa i 

mantenint la voluntat manifesta de millora constant, amb una posició financera sanejada que contrasta amb 

la complexa situació de la sanitat privada a Barcelona, que viu un notable procés de concentració. 

 

L’Hospital de Barcelona arriba als cinc lustres amb molt bona salut: avui és un dels centres privats de més 

prestigi de Catalunya i els registres de l’activitat hospitalària acumulada mostren la importància de la 

infraestructura: 

 

 

L’Hospital de Barcelona i l’asseguradora mèdica Assistència Sanitària formen el cooperativisme sanitari 

integral, un particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa més de cinquanta anys i basat en 

la igualtat dels metges i els usuaris en els òrgans de decisió i govern. Actualment, Assistència Sanitària 

compta amb prop de 200.000 assegurats (165.000 dels quals són socis de SCIAS) i un quadre facultatiu 

format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, l’entitat és partner mèdic oficial del FC 

Barcelona. 


