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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ENTREGA 34 BEQUES A PROFESSIONALS DE LA SALUT 

 

Les beques d’Assistència Sanitària per a estudis de màster i postgrau han destinat més de 160.000 

euros a ajuts a l’estudi i, des de 2008, s’han consolidat com un dels pocs programes de l’àmbit de la 

salut finançat íntegrament per una institució privada a tot l’Estat. Tenen per objectiu fomentar la 

formació continuada dels professionals, garantint la millora de les seves perspectives laborals i del 

conjunt del sistema sanitari català. 

 

Assistència Sanitària ha fet el lliurament dels diplomes acreditatius als 34 professionals de la salut que 

han estat seleccionats pel programa de beques de l’entitat en la convocatòria de 2013-14. Els ajuts, 

amb una dotació anual que cobreix el 50% de l’import de la matrícula, van destinats a estudis de tercer 

cicle de l’àmbit de la salut de qualsevol universitat catalana. En aquesta sisena edició, pensada com 

una plataforma per impulsar l’accés al món laboral, s’han rebut 240 sol�licituds i s’han concedit beques 

per un valor total de 30.282 euros. 

 

Entre les àrees predominants escollides pels becaris de l’última promoció destaquen el tractament del 

malalt crític i les urgències hospitalàries, així com la formació en metodologia de la investigació. La 

major part dels estudiants procedeix del camp de la infermeria (59%) i la medicina (27%). 

 

Des de la seva creació, el programa de beques Assistència Sanitària ha rebut 904 sol�licituds, s’han 

concedit 170 beques i s’han repartit 163.071 euros. La iniciativa, nascuda de la voluntat d’Assistència 

Sanitària d’impulsar el progrés científic, la recerca i la qualificació professional, i d’acord amb el 

creixement en els últims anys de la matrícula en programes de postgrau, ha comptat des de l’inici amb 

la col�laboració i reconeixement de les universitats catalanes i de la comunitat mèdica. 

 

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un 

particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa més de cinquanta anys i basat en la igualtat 

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

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

partner mèdic oficial del FC Barcelona. 


