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18 de març de 2015 
 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA OFEREIX 30 BEQUES D’ESTUDI 

PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT 

 

 La 7a convocatòria de beques està dotada amb 30.000 euros destinats a completar la formació 

i millorar en la pràctica professional. 

 Els ajuts cobreixen el 50% de l’import de la matrícula i l’oferta formativa inclou prop de 500 

màsters i postgraus. 

 La data límit per presentar la sol·licitud és el pròxim 20 d’abril de 2015. 

 

Assistència Sanitària ha obert una nova edició de la seva convocatòria de beques, corresponent al curs 

acadèmic 2014-15. La dotació per aquesta 7a edició suma 30.000 euros, que es distribuiran en 30 beques 

de postgrau per a professionals de l’àmbit de la salut que ampliïn la seva formació per adquirir els 

coneixements d’especialització que els permetin impulsar la seva carrera. Els ajuts cobreixen el 50% de 

l’import de la matrícula i l’oferta formativa inclou prop de 500 màsters i postgraus d’universitats catalanes. 

 

Els candidats han de realitzar la sol·licitud seguint el procediment descrit a l’apartat de beques de la 

pàgina web d’Assistència Sanitària (www.asc.es), on s’especifiquen clarament la informació que s’ha de 

proveir per completar-la i la normativa d’aplicació. La data límit per presentar la sol·licitud és el 20 d’abril 

de 2015. 

 

Les beques d’Assistència Sanitària volen ser una eina per mantenir el nivell d’excel·lència del sistema 

sanitari català en un escenari complex i amb la necessitat creixent dels professionals de complementar 

la seva formació. Es tracta d’un dels pocs programes d’ajuts a l’estudi de l’àmbit de la salut consolidat i 

finançat íntegrament per una institució privada a tot el país, si bé des dels seus inicis ha comptat amb el 

reconeixement i la col·laboració de les universitats i la comunitat mèdica. 

 

Com a entitat formada per metges, l’objectiu principal d’Assistència Sanitària és, d’una banda, assegurar 

que poden exercir la seva professió en les millors condicions i, d’altra banda, oferir una assistència 

sanitària de qualitat. Segons el Dr. Ignacio Orce, president de l’entitat, “per damunt de qualsevol altre 

factor, la base d’una atenció de qualitat són els professionals que la fan possible. Per aquesta raó, l’entitat 
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posa a disposició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa d’ajuts per completar la seva formació 

i millorar en la pràctica professional”. 

 

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 190.000 

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. 


