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questa entitat del Grup
Assistència respon a una
necessitat sentida des del primer moment. ¿Què passa
quan els ingressos d’un professional,
com ho són els metges, només depenen del treball realitzat, pagament per
acte mèdic, i l’edat, que no perdona,
els va arraconant de l’exercici lliure
del seu art?
El mes de juny del 1966,
Assistència Sanitària Col·legial, per
acord de la seva junta, va aprovar la
creació del Montepío de Previsió Social d’Assistència Sanitària Col·legial
d’Assegurances Dr. Luis Sans Solà,
però no va ser fins a l’1 de gener del
1968 quan aquesta institució va
començar a funcionar. El nom que duia
se li havia posat en record i homenatge al segon president d’Assistència,
El Montepío convoca mensualment una reunió d’acollida als metges que han fet 70 anys.
mort feia poc.
El Montepío Dr. Luis Sans Solà
és una entitat privada, sense afany de lucre, que no està inteen funció de l’edat del soci en el moment de morir, amb
grada en el sistema obligatori de seguretat social, i que està
una escala que varia des d’un mínim de 100.000 pessetes
dedicada a la previsió social per a l’ajuda i la protecció dels
quan ja s’han complert els 70 anys fins a un màxim
seus membres contra les circumstàncies o els esdeveniments
d’1.000.000 quan encara no se’n tenen 30.
previstos en els seus estatuts.
Bàsicament hi ha tres tipus de prestacions:

Prestació a la dedicació professional

Establerta el 1968, té com a beneficiaris els metges de 70
anys en amunt. Està dedicada a suplir la possible minva
d’ingressos dels metges per causa de l’edat. Això no impedeix en cap cas que continuïn exercint la medicina. Cada
metge rep una mensualitat superior a les cent mil pessetes, com a premi a la seva dedicació professional.
Prestació per mort

Establerta el 1973, la quantia de la prestació s’estableix
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Prestació d’ajuda a la descendència
minusvàlida

Aquesta prestació, que no és automàtica ni igual en tots
els casos, dependrà de les condicions de l’orfe i dels recursos de què disposi ell i el mateix Montepío. Actualment
hi ha uns 7 casos que es revisen i estudien anualment.
Aquestes tres prestacions són les que depenen
exclusivament de les aportacions fetes pels socis al mateix
Montepío. Les quotes actuals són en aquests moments de
1.500 pessetes.
Però les coses no s’acaben aquí. Assistència Sanitària té un compromís amb el Montepío d’atorgar-li uns
fons, que no pot passar per llei del 6% del total de les
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Els metges disposen d’un espai propi per a les seves activitats al Casal Dr. Josep Espriu i Castelló.

seves primes, dedicat al que en diuen Prestació complementària a la dedicació professional.
El soci adquireix la condició de beneficiari quan
arriba a l’edat de 70 anys i després d’haver tingut una
col·laboració i disponibilitat professionals amb Assistència atenent els seus assegurats. Actualment aquest període ha de ser d’un mínim de 15 anys.
Més de 1.600 metges són els que des de l’any 1968
han rebut aquesta prestació, i en l’actualitat l’estan rebent
més de 700. El valor actual de la prestació és superior a
les 100.000 pessetes mensuals.
Els òrgans rectors del Montepío Dr. Sans Solà van
creure ara fa uns anys que aquest també podia cobrir un
aspecte menys monetari però també necessari de cara als
seus socis. Així, l’any 1995 es va inaugurar el Casal Dr.
Josep Espriu i Castelló, situat al carrer de Muntaner de
Barcelona, com a lloc de reunió i oci.
El local és obert d’11.30 a 14.30 i de 16 a 21 hores,
de dilluns a divendres. Té diferents sales equipades
d’acord amb les necessitats d’una sèrie d’activitats: sala
d’actes, sala d’audició de música, de lectura, de televisió,
de jocs de taula, billars i un servei de cafeteria.
S’hi han celebrat des de la seva inauguració diferents activitats, com ara lectures de poemes, conferències,
activitat coral, campionats d’escacs, de billar, etc.
Actualment s’edita un programa d’activitats mensuals que s’envia a tots els socis del Montepío, uns 5.000,
i cada cop són més els socis que participen en les diverses ofertes.
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Quan arriba Nadal s’hi organitza cada any un concert de nadales amb la col·laboració de l’àrea de participació de SCIAS. 

Còrsega, 215 (Casanova - Muntaner)
08036 Barcelona Tel. 93 410 64 64

• Plantilles.
• Òrtesi (EEII, EESS, tronc, cervicals).
• Pròtesi (mama).
• Cadires de rodes: compra i lloguer.
• Ajudes deambulació (caminador, bastons): compra i lloguer.
• Faixes a mida i estandaritzades.

HORARI: 9:30 a 13:30 / 17:00 a 20:00
Servei a domicili
Dissabtes obert matí i tarda

Residència Jubany s.a.
Persones 3a edat
Malats i postoperats
Assistència mèdica i sanitària permanent
Centre col·laborador amb el Departament de
l’ICASS de la Generalitat
Diagonal, 578, 1r
08021 Barcelona
Tel.: 93 209 87 15 - 93 414 60 49
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