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12 de desembre de 2012 
 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA REFERMA EL SEU COMPROMÍS SOLIDARI AMB EL CÀNCER I LA 

RECERCA MÈDICA 
 

Assistència Sanitària col·labora amb l’edició de 2012 de La Marató de TV3, que invertirà els fons 

recaptats en recerca oncològica i el desenvolupament de tractaments personalitzats. El proper 16 de 

desembre, amb la col·laboració de l’entitat asseguradora, es duran a terme nombroses activitats de 

sensibilització, mobilització i impuls a la recerca amb l’objectiu d’igualar i superar els prop de 9 milions 

d’euros recaptats en l’edició anterior. 
 

Assistència Sanitària tornarà a participar activament a La Marató de TV3, que enguany dedicarà els fons 

recollits a la recerca en l’àmbit de la malaltia del càncer. Per segona vegada, el 16 de desembre l’entitat i 

la Fundació La Marató de TV3 coincidiran en la defensa de valors com la solidaritat, la responsabilitat 

social i l’aposta per la millora de l’atenció sanitària i la medicina de qualitat, les claus de futur per 

permetre un impuls decisiu en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. El compromís de 

l’asseguradora es veu reforçat per la voluntat comuna d’avançar en la societat civil catalana; tant 

Assistència Sanitària com La Marató són dos referents a Catalunya, líders en els seus àmbits 

respectius: la sensibilització i impuls a la recerca i la salut, respectivament. 
 

En alguns elements d’interès científic, com els progressos en el tractament quirúrgic del càncer 

avançat, la tasca de recerca translacional de BIOPAT o el sistema organitzatiu de l’àrea del càncer, 

Assistència Sanitària i l’Hospital de Barcelona se situen al capdavant de les institucions de referència 

del país, d’aquí que La Marató de TV3 pugui establir diversos punts de contacte que facilitin un diàleg i 

la possibilitat d’aportar coneixement i experiències al programa. 
 

La recerca científica més recent està obrint noves vies per a la curació del càncer: amb la identificació 

de les cèl·lules mare tumorals s’està treballant per simplificar la complexitat de la malaltia i abordar-la 

amb tractaments personalitzats. Per això, La Marató de TV3, la gran cita solidària i participativa de 

Catalunya, invertirà la seva capacitat de sensibilització i mobilització social en benefici de la recerca 

oncològica, que impulsa tractaments personalitzats per al càncer i farà que aquesta malaltia deixi de 

ser mortal per convertir-se en crònica. Per a molts pacients, els avenços aconseguits signifiquen 

millorar la seva qualitat de vida i, en alguns casos, fins i tot salvar-la. 
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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 cinquanta anys i basat en la igualtat de 

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

i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és proveïdor mèdic 

oficial del FC Barcelona. 


