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20 de febrer de 2015 

 

EL CONSELLER DE SALUT, BOI RUIZ, VISITA L’HOSPITAL DE BARCELONA EN MOTIU DEL 25è 

ANIVERSARI DE LA SEVA INAUGURACIÓ 

 

 El conseller destaca que l’especificitat i la tasca que desenvolupen l’Hospital de Barcelona i el 

Grup Assistència els converteixen en una estructura d’Estat. 

 

 Boi Ruiz afirma sentir-se “orgullós” de ser el conseller d’agents de salut del sistema privat que, 

com l’Hospital de Barcelona, amb esforç i innovació contribueixen a la qualitat de la salut del 

conjunt de la població a Catalunya. 

 

 Durant la visita a les instal·lacions del centre, Boi Ruiz rep la insígnia d’or de SCIAS, que 

distingeix les persones que han exercit un paper destacat per la institució i el seu impuls i 

consolidació. 

 

M. Teresa Basurte i Lourdes Mas, presidenta i directora general de SCIAS Hospital de Barcelona, a més 

d’Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària, van rebre el 6 de febrer passat el conseller de Salut, Boi 

Ruiz, en la seva visita a les instal·lacions del centre. Altres membres de l’equip de direcció de l’entitat, com 

Carlos Humet i Gerard Martí, director i vicedirector mèdic del centre, i Roser Cot, directora de cures 

assistencials, van acompanyar el conseller durant la cita, que es va desenvolupar des del migdia fins a mitja 

tarda. 

 

Boi Ruiz va fer una extensa visita a diversos serveis i unitats de l’Hospital de Barcelona i es va mostrar 

interessat en les tècniques i procediments clínics que es realitzen en el centre. Atret per la recent renovació 

integral de l’àrea de quiròfan, va accedir al bloc quirúrgic respectant l’estricte protocol de vestuari i normes 

d’asèpsia. També va constatar les notables millores en la comoditat dels usuaris, gràcies a diverses 

reformes en la infraestructura de l’edifici que s’han dut a terme en els últims temps. 

 

A continuació, al saló d’actes, l’equip de direcció va presentar els resultats detallats de l’entitat, que cobren 

especial rellevància en la celebració del 25è aniversari de l’obertura de l’Hospital de Barcelona, motiu 

principal de la visita del conseller. Després que Assistència Sanitària rebés el setembre passat la placa 
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Josep Trueta al mèrit sanitari, concedida per la Generalitat de Catalunya, el Grup Assistència va fer 

lliurament de la seva insígnia d’or a Boi Ruiz. En acabar la visita, el conseller va compartir dinar amb els 

treballadors del centre en el menjador de personal de l’Hospital de Barcelona. 

 

Inaugurat el 1989, l’Hospital de Barcelona és el primer hospital cooperatiu del món, 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. 

 

Boi Ruiz (Barcelona, 1954) és doctor en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. És també 

diplomat en gestió hospitalària per l'Escola d'Alta Direcció i Administració de Barcelona. Després d'una 

carrera vinculada al món sanitari, l'any 2010 va assumir el càrrec de conseller de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

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. 


