
TOTA UNA COMUNITAT
DE SALUT I BENESTAR
A LA TEVA DISPOSICIÓ



A Grup Atlàntida tenim molt clar que els assegurats, residents i usuaris 

s’han de sentir com a casa i des del 1927 les nostres assegurances 

mèdiques van més enllà d’una atenció professional i de qualitat.

Som un grup empresarial de proximitat, que estima les persones

de les que té cura, que les cuida mitjançant un tracte personal

i, alhora, amb els darrers avenços tecnològics

i els professionals més qualificats.

Apostem per la qualitat i la millor manera de demostrar-ho són els 

nostres centres propis d’atenció, ubicats a la ciutat de Barcelona.

Som diferents, perquè som de casa, perquè vàrem ser pioners en salut

a Barcelona i a Catalunya i perquè sabem que allò més important

és la confiança, l’excel·lència i la satisfacció de les persones

que confien en nosaltres, però sobretot, la seva salut.

Us convidem a formar part de les persones que ja confien en nosaltres, 

dels milers de famílies que deixen que els cuidem com a casa.

Dr. Carlos Rabassa 
President

COM A CASA ENLLOC

Sr. Pere Abelló
Conseller Delegat



A Grup Atlàntida sabem que siguin quines siguin les circumstàncies,

el més important són sempre les persones, a les quals atenem

des de la proximitat, des del coneixement, des de l’experiència

de noranta anys oferint serveis de salut, i des de la qualitat.

El nostre compromís es assolir l’excel·lència en tots els nostres serveis

ja sigui en l’àmbit de les residències per a la gent gran,

de l’atenció domiciliària, de la Clínica Dental, de Medicina Lliure

o de tots els serveis de salut dels nostres propis centres d’atenció.

El nostre objectiu es guanyar-nos permanentment la confiança

que diàriament dispositen en Grup Atlàntida milers de persones

i que es el fruit d'una relació humana entre metges i pacients,

basada en l’atenció i la proximitat. 

Coneixem els nostres assegurats, els nostres residents, els nostres usuaris 

i cada dia treballem per fer-ho millor.

PROXIMITAT, 
EXPERIÈNCIA,
EXCEL·LÈNCIA,
QUALITAT



La dècada dels anys vint suposà per a Catalunya l'inici d'una època

de grans canvis. En aquest entorn dinàmic i rupturista, un grup d'il·lustres 

metges de Barcelona fundaren la que seria la primera

asseguradora mèdica de Catalunya. 

Així, el dia 12 de novembre de 1927 neix la Companyia Mèdica d'Especialitats, 

que més tard passaria a anomenar-se Atlàntida Mèdica d’Especialitats, S.A. 

Quan encara no existia la Seguretat Social, ni cap institució

que desenvolupés funcions similars, els fundadors d'Atlàntida crearen

un model nou d'assistència mèdica:

privada, personal, pròxima i de confiança. 

Un model que, encara avui dia, oferim als assegurats, residents i usuaris

que dipositen en nosaltres la cura de la seva salut. 

98.000 ACTES REALITZATS EN CENTRES MÈDICS PROPIS.90 ANYS
D’HISTÒRIA



A Grup Atlàntida ens enorgullim de poder oferir als nostres assegurats, 

residents i usuaris, unes instal·lacions pròpies modernes,

innovadores, equipades i funcionals.

Amb la calidesa i la humanitat que ens són pròpies,

amb l'eficiència i el dinamisme que ens caracteritzen. 

La seu social, al carrer d'Enric Granados, acull el Centre Mèdic Atlàntida

i les noves instal·lacions de la Clínica Dental.

Disposem també d’un nou Centre de Rehabilitació

al carrer Provença i de serveis propis de radiodiagnòstic,

que garanteixen una assistència global als nostres assegurats. 

També comptem amb la col·laboració dels centres mèdics

més importants de Catalunya: més de cinquanta clíniques i hospitals 

especialitzats, escollits per la seva reputació, experiència

i qualitat de servei, que garanteixen

la millor atenció a qualsevol punt de la geografia catalana. 

245 PERSONES EN NÒMINA.
MÉS DE 7.000 PROFESSIONALS I CENTRES MÈDICS CONCERTATS.

MÉS DE 50 CLÍNIQUES.

UNA XARXA
ASSISTENCIAL
MOLT PROPERA



El meu espai

Mi perfil

Pòlissa

Metges
Preferits

Missatges

Rebuts Autoritzacions

Club
Premiem la teva fidelitat

Dins el procés constant de millora de la nostra oferta

a Grup Atlàntida treballem per oferir solucions innovadores i serveis 

complementaris als milers de persones que confien en nosaltres.

Per això, disposem d’una Aplicació Mòbil (APP)

on els assegurats d’Atlàntida poden realitzar

totes les gestions necessàries i rebre tota la informació

que requereix la cura de la seva salut.

Així mateix, regularment tots els assegurats reben un xec fidelitat

amb descomptes i serveis gratuïts vinculats a la salut i el benestar.

I constantment s’organitzen promocions i ofertes

que milloren les nostres prestacions. 

La voluntat de crear pedagogia i coneixement

sobre la salut ens porta a organitzar el fòrum Atlàndida,

a través del qual es programen, durant tot l’any, xerrades

vinculades amb la salut, el benestar i la cura personal.

SERVEIS MÉS ENLLÀ
DE LA SALUT

Cercar
especialista 
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Cita
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Club
Premiem la teva fidelitat

El meu espai
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.



A Grup Atlàntida prioritzem l'assistència personalitzada, a la vegada

que oferim un tipus de medicina de qualitat amb la formació continuada 

dels nostres professionals. Però sempre hem volgut anar més enllà,

i per això seguim creixent com a grup dedicat exclusivament

a cuidar les persones i la seva salut.

Dins d'aquest creixement i a més de l'oferta d'assegurances mèdiques 

d'Atlàntida, avui oferim innovadors serveis de dependència

i convalescència post-hospitalària i, alhora, una oferta

de residències assistides d’alta qualitat. Així mateix, Grup Atlàntida

ha creat Dependentia, una empresa que cobreix totes les necessitats de 

dependència de milions de persones arreu de l’Estat.

Coincidint amb els noranta anys d’història del Grup Atlàntida, enguany

hem incorporat la nova Clínica Dental i els serveis de Medicina Lliure.

Avui el Grup Atlàntida compta a Barcelona amb dues residències per

a la gent gran on l’excel·lència en el servei, en els equipaments

i en el tracte ens diferencien de la resta.

Mas d’Anglí Residencial que està a la zona alta de Sarrià,

i Mas Piteu Residencial que es troba a sobre la Ronda de Dalt,

tocant a la carretera de l’Arrabassada. 

UN GRUP PENSAT
PER CUIDAR
LES PERSONES

EL GRUP DÓNA COBERTURA A MÉS DE 4 MILIONS DE PERSONES.
365.000 VISITES I PROVES A L’ANY.

http://www.grupatlantida.cat/
http://www.grupatlantida.cat/
http://www.grupatlantida.cat/
http://www.grupatlantida.cat/
http://www.atlantida.net/
http://www.dependentia.es/
http://www.masangli.com/
http://www.maspiteu.es/
http://www.medicinalliure.com
https://www.atlantida.net/assegurances/dental/
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