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30 PROFESSIONALS DE LA SALUT REBEN LES BEQUES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

 

 Els ajuts cobreixen el 50% de l’import de la matrícula de màster de l’àmbit de la salut. 

 Una alta taxa d’inserció laboral dels universitaris amb màster (85,85%) els fa necessaris per 

completar la formació i millorar en la pràctica professional. 

 En 7 edicions, el programa ha destinat prop de 200.000 euros a ajuts a l’estudi i s’ha consolidat 

com un dels pocs de l’àmbit de la salut finançat íntegrament per una institució privada a tot 

l’Estat. 

 

El saló d’actes de l’Hospital de Barcelona va acollir ahir el lliurament de diplomes del Programa de Beques 

d’Assistència Sanitària. En aquesta 7a edició s’han rebut 235 sol·licituds d’estudiants de tercer cicle de 

l’àmbit de la salut i s’han concedit 30 beques per un valor total de 29.900 euros. Els becats procedeixen 

de camps diversos –predominen els perfils d’Infermeria (53%) i Medicina (20%)– i entre les àrees 

escollides pels becaris d’aquesta última promoció sobresurten el tractament del malalt crític i les 

urgències hospitalàries (33%); la resta de màsters i postgraus són força diversos, però destaquen la 

patologia mamària, l’oncologia, la immunologia i la pneumologia pediàtrica. 

 

La llicenciatura de Medicina va ser la carrera més demandada el 2014 entre els estudiants que van 

accedir a la universitat. Segons un estudi recent elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, el 85,85% dels universitaris amb títol de màster treballa dos anys després 

d’acabar els estudis. Per tant, com més alt és el nivell educatiu, més alta és la taxa d’activitat, menor la 

incidència de l’atur i majors les possibilitats de millorar en l’escala salarial (només un 18,11% són 

“mileuristes”), fent front a la precarietat sense precedents que afecta el sector mèdic. 

 

Amb l’objectiu de fomentar la formació continuada dels professionals de la salut i garantir la millora de 

les seves perspectives laborals i del conjunt del sistema sanitari català, des de la seva creació l’any 2008, 

el programa d’Assistència Sanitària ha rebut 1.139 sol·licituds, s’han donat 200 beques i prop de 200.000 

euros i s’ha consolidat com un dels pocs de l’àmbit de la salut finançat íntegrament per una institució 

privada a tot l’Estat. 
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Cada any Assistència Sanitària dota amb 30.000 euros el seu Programa de Beques. Els ajuts cobreixen 

el 50% de l’import de la matrícula i l’oferta formativa inclou prop de 500 títols de qualsevol universitat 

catalana. 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 posa a 

disposició de tots els 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. 


