9 d’octubre de 2018
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA REP ELS ESTUDIANTS REFUGIATS DEL LÍBAN
L’entitat es fa càrrec de la cobertura sanitària obligatòria per a l’arribada dels nois i noies que formen
part del programa d’acollida impulsat amb la col·laboració de diversos organismes oficials. Són 18 joves
que continuaran en universitats catalanes els estudis que van haver d’abandonar a causa dels conflictes
armats en els seus països.
Ahir a la tarda es va celebrar al Palau Robert de Barcelona l’acte institucional de benvinguda dels
divuit estudiants majoritàriament d’origen sirià –però també palestí i paquistanès– membres del
programa d’acollida d’estudiants refugiats a les universitats catalanes, que han arribat a Catalunya
procedents del Líban aquest inici d’octubre. D’acord amb el conveni signat amb la Secretaria de
Migracions, Igualtat i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i com a requisit indispensable per
a l’obtenció del visat d’estudiant –previ a l’entrada al país–, Assistència Sanitària es fa responsable
de la garantia de cobertura sanitària de tots els participants durant la seva estada.
En paraules del president d’Assistència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, “volem fer possible l’acollida de
persones i, com una extensió del nostre programa de beques, ampliar a universitaris de països en
guerra l’esperit de millora continua i promoció del coneixement que ens caracteritza com a metges”.
El programa ha estat possible gràcies a la col·laboració del Departament d’Empresa i Coneixement,
les agències de Nacions Unides per als refugiats (ACNUR i UNRWA) i Assistència Sanitària, a més
de l’impuls i el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Els joves, d’entre 18 i 31 anys, reben des de fa uns mesos classes de castellà i català i han estat
matriculats en universitats catalanes per poder continuar els estudis que van haver d’abandonar a
causa dels conflictes armats. Amb vista a la reconstrucció dels seus països d’origen, s’han
seleccionat àrees de coneixement que hi puguin contribuir, com arquitectura, biologia o idiomes,
entre d’altres titulacions. Durant la durada del projecte, a més, comptaran amb un suport de
mentoria que els proporcioni orientació universitària i personal i els faciliti l’adaptació acadèmica.
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari,
un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió
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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.
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