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Assistència 
Sanitària reforça 
la seva oferta 
pensant en els 
més joves

A C T U A L I T A T

 Amb més de 60 anys d’una histò-
ria d’èxit que l’avala, Assistència Sanitària 
manté la seva essència i raó de ser: donar 
resposta a les necessitats de metges i paci-
ents en l’àmbit de la sanitat privada. Oferir 
als primers un marc on exercir l’ofici en 
condicions justes i, alhora, proporcionar 
la millor medicina de qualitat als segons 
és el doble objectiu de l’Entitat. I, per 
fer-lo possible, al llarg d’aquests anys s’ha 
anat adaptant a la realitat que l’envolta, 

introduint la innovació d’acord amb 
l’evolució de la societat i els nous hàbits i 
formes de vida de les persones.

 En aquest context, el més 
important per a Assistència Sanitària són 
les més de 190.000 persones que confien 
en l’organització per tenir cura de la seva 
salut, tant les que tenen la percepció que 
poden necessitar els serveis que ofereix de 
forma més habitual o imminent com les 
que per edat o estil de vida no acostumen 
a anar al metge. Aquestes persones, sovint 
més joves però que han estat testimonis de 
patologies complexes no necessàriament 
lligades a l’edat, són cada vegada més 
conscients de la necessitat de comptar 
amb les garanties d’una assegurança de 
salut de qualitat i dels avantatges que això 
suposa. El canvi de paradigma s’ha fet evi-
dent en els últims temps amb la creixent 
incorporació d’assegurats d’edats compre-
ses entre els 18 i els 45 anys.

 D’acord amb la tendència 
observada, i pensant en aquestes persones, 
i en el seu futur, Assistència Sanitària ha 
desenvolupat noves eines que faciliten 
 l’accés a l’atenció i, a més, ha ampliat 
l’oferta amb cobertures innovadores 

Entrevista a Andrea Martorell i David 
Gardella, assegurats d’Assistència.

‘Som 
d’Assistència 
perquè al 
fer-ne ús el 
resultat ha estat 
immillorable’

P E R S O N E S

• Fa anys que sou d’Assistència, que us 
acompanya sempre en les vostres vides. 
La vau escollir sabent que és una orga-
nització dels metges?

L’Andrea és d’Assistència des que va 
néixer, perquè els seus pares també en són: 
quan inesperadament n’han hagut de fer 
ús, el resultat no podria haver estat millor. 
Al casar-nos, jo també vaig ser conscient 
que havia de cobrir les meves necessitats 
en salut i no vaig dubtar-ho. Tenia una 
lleugera idea sobre el model de coope-

rativisme d’Assistència i em va semblar 
interessant, una alternativa professionalit-
zada a altres companyies enfocades només 
als beneficis.

• Andrea, vas estudiar Odontologia 
i el 2013 vas entrar al Programa de 
Beques d’Assistència. Què et sembla 
que aposti per la millora contínua dels 
professionals de la salut?

Amb 25 anys, acabats els estudis i en 
plena crisi econòmica, la situació no era 
gens fàcil. Treballava des que vaig acabar 
la carrera, però em va semblar que la 
meva formació en cirurgia era insuficient. 
Vaig decidir fer un postgrau i, sense la 
beca d’Assistència, potser no hauria estat 
possible. Avui dia, si no es destinen prou 
recursos públics a la qualificació professi-
onal, és fantàstic que empreses amb ànima 
com Assistència ens donin un cop de mà. 
Al cap i a la fi, és bo per aconseguir una 
millor atenció per a tothom.

• Quan vau decidir fer créixer la família, 
com va anar l’embaràs?

L’embaràs de l’Andrea va ser força 
normal, tot i que no es va trobar gens bé, 
amb vòmits fins al cinquè mes. Però es va 
sentir molt acompanyada per l’equip de 
ginecologia d’Assistència i, al final, tot va 
anar bé. Teníem moltes ganes de ser pares 
i la sort ens va somriure amb l’Aurora, 
que va néixer sana i sempre ens ha deixat 
dormir força.

• I, arribat el moment, l’Hospital de Bar-
celona va acollir el part. Les mares diuen 
que es tracta d’un moment inoblidable a 
la vida. És així?

L’experiència va ser immillorable des 
de l’ingrés, amb la llevadora, l’Àngels 
Ribó, i la resta de l’equip. Preferíem no 
saber si seria nen o nena i el moment més 

 emocionant de la nostra vida va ser quan 
la Dra. Suy va mostrar-nos la petita i va 
dir: “És una Aurora!” A la planta mater-
noinfantil, el personal és excepcional, de 
tracte molt respectuós amb cada tipus 
de criança, t’ajuda a entendre el teu nadó 
amb molta tranquil·litat i, sobretot, et 
prepara per l’arribada a casa. Sempre re-
cordarem l’equip d’infermeres. A més, les 
habitacions de l’Hospital de Barcelona són 
molt més maques i còmodes que en molts 
hotels on hem estat! I també vam fer ús 
del Programa NADO, amb una infermera 
que ve a casa i t’ajuda amb dubtes sobre 
banyar el nadó, com dormir, com menjar...

• L’Aurora ja té 5 mesos i us aneu 
acostumant a la nova situació. Com han 
canviat les vostres vides?

És una nena molt bona, dorm i menja 
molt bé. Un dia es va posar malalta i vam 
avisar el metge del SUD, que va arribar 
de seguida i la va atendre súper bé. Quan 
pateixes per ella, encara que passi ràpid, 
t’adones que les prioritats a la vida canvien 
i veus les coses amb uns altres ulls. Sona a 
tòpic, però convertir-nos en pares és una 
de les coses més boniques que ens ha pas-
sat mai, potser perquè l’Aurora ens ho ha 
posat molt fàcil. Ens encanta fer excursi-
ons de muntanya i ara les fem els tres: amb 
2 mesos ja havia pujat a Malniu, també la 
portem a piscina i s’ho passa molt bé.

• Parlant d’esport. El David i 47 persones 
més d’Assistència van guanyar al juny el 
sorteig del YouPlay al Camp Nou. Com 
va ser?

Ell s’ho va passar com un nen, i jo 
també, animant des de la grada i fent fotos 
en tot moment per deixar constància d’un 
moment únic. Trepitjar la mateixa gespa 
que el Messi amb la seva filla de 19 dies! Va 
ser un dia rodó i inoblidable.

La teva salut és el nostre ofici

Aquell partidet amb els amics 
després de 10 anys de sofà.

És el nostre ofici.
Atenció 

continuada de 
traumatologia

SERVEI DE:

assistencia.cat



Un estudi independent realitzat per EMO 
Insights International ha volgut mesurar 
les emocions dels clients de les 14 prin-
cipals asseguradores de salut de l’estat i, 
amb més de 3.000 entrevistes realitzades, 
els resultats són aclaparadors: Assistència 
Sanitària encapçala el rànquing emocional 
del sector i el 40% de les persones assegu-
rades en són “fans”.

Es poden tenir sentiments envers una 
asseguradora de salut? Si és així, quins són 
i de què depenen? Segons la metodologia 
emprada per a l’elaboració de l’estudi, les 
emocions més habituals detectades en 
el nostre àmbit d’actuació són la tran-
quil·litat, l’agraïment, l’alegria i l’orgull, 
contraposades a la decepció, la irritació, la 
impotència i la inseguretat.

Com a metges (el nostre ofici i la nostra 
passió), coneixem bé què necessita el 

Sabem millor 
que ningú 
què és el més 
important per 
a tu

pacient en cada moment i el nostre codi 
deontològic ens obliga a la màxima 
exigència; potser per aquesta raó les 
persones ens han escollit i estan conven-
çudes de pertànyer a l’Entitat. A més, un 
model propi en què els usuaris la coges-
tionen, juntament amb els professionals 
mèdics, es revela com la millor manera 
de donar resposta a les inquietuds que 
els puguin sorgir.

La nostra no és una recepta universal i 
som conscients que la millora contínua 
ha de seguir sent el nostre objectiu pri-
mer, per això, lluny de conformar-nos 
amb els reconeixements obtinguts, 
seguim treballant per al manteniment 
de la màxima qualitat en l’atenció a la 
població assegurada.

N O T A  E D I T O R I A L

sorgides de l’estudi de les seves necessitats 
en l’àmbit sanitari.

 Per exemple, després del part, 
el programa NADO ofereix la visita a 
domicili d’una infermera especialitzada en 
neonatologia que resol els dubtes de mares 
i pares i dona orientació sobre les cures als 
nounats durant els seus primers dies de 
vida. A més, en l’àrea maternoinfantil, s’ha 
configurat un complet conjunt de serveis 
que, entre d’altres, inclou l’atenció integral 
a l’embaràs –inclòs el de risc–, unitat de 
neonatologia, servei d’urgències de pedi-
atria i sala de part natural a les instal·laci-
ons renovades de l’Hospital de Barcelona, 
d’ús exclusiu per a la població assegurada 
d’Assistència Sanitària. També Gravida, el 

El primer volum disponible a la nova app 
és Tu bebé día a día, un llibre per als futurs 
mares i pares, pensat per preparar l’arriba-
da del nadó. Per obtenir-lo gratuïtament, 
en paper o digital, les assegurades d’Assis-
tència Sanitària poden concertar una visi-
ta per conèixer l’Àrea Maternoinfantil de 
l’Hospital de Barcelona, un espai exclusiu 
perquè hi puguin fer realitat el seu desig 
de ser mares amb la màxima seguretat 
clínica i la comoditat d’unes instal·lacions 
recentment renovades.

Es crea la biblioteca 
digital de l’Hospital 
de Barcelona

Després de la creació i enviament a do-
micili del nou disseny de targeta iden-
tificadora per a la població assegurada 
d’Assistència Sanitària, les targetes amb 
el disseny anterior deixaran de funcionar 
el proper 1 de gener de 2020. Les noves, 
que incorporen una banda magnètica que 
permet accedir a funcionalitats avançades 
i agilita l’atenció mèdica, ja contenen tota 
la informació sobre la persona assegurada 
i els seus talons. La targeta d’Assistència 
Sanitària, personal i intransferible, és 
el document que dona accés als serveis 
contractats.

Culmina la 
implantació de les 
noves targetes

S E R V E I S

A C T U A L I T A T

Les dues entitats amplien el seu acord de 
col·laboració fins al juny del 2024 amb 
l’objectiu de consolidar el posicionament 
poliesportiu del club. En aquesta línia, 
reforcen la trajectòria comú i els equips de 
bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei pa-
tins portaran el logotip de l’asseguradora a 
la part del davant de les samarretes durant 
les pròximes cinc temporades. Per tant, a 
més de proveïdor d’assegurances del club, 
Assistència Sanitària és el nou patrocina-

Assistència 
Sanitària i el FC 
Barcelona, units 
per l’excel·lència

A C T U A L I T A T

L A  D A D A

ha estat la dotació de les 
euros

31.588
 Beques Assistència Sanitària 
per a Professionals de la Salut

per al curs 2018-19 

310.000
euros acumulats des de la creació 

del programa.

En total, des d’aleshores s’han rebut

sumen més de 

2.487 
sol·licituds

327 
ajuts a estudiants de 

tercer cicle 
de l’àmbit de la Salut.

i s’han lliurat

dor principal dels esports professionals 
del FC Barcelona.

En paraules del president d’Assistència Sa-
nitària, el Dr. Ignacio Orce, “l’ampliació de 
l’aliança amb el FC Barcelona ens omple 
d’orgull i reforça, encara més, els vincles 
de coincidència i valors entre les dues 

entitats. Com a companyia de referència a 
Catalunya amb prop de 5.000 metges i una 
clara vocació de servei per millorar i pre-
servar la salut de les persones mitjançant 
hàbits saludables, vincular-nos al referent 
de l’esport català és una magnífica opor-
tunitat per reforçar la visibilitat del nostre 
ofici i de la nostra vocació professional”.

En el marc de la seva aposta per la pro-
moció del coneixement, i en l’àmbit de 
la reproducció assistida que du a terme 

Assistència Sanitària 
recolza la recerca en 
malalties autoim-
munes sistèmiques

Amb l’objectiu de completar la seva adap-
tació i els estudis iniciats en el moment de 
la seva arribada, ara fa un any, l’Entitat ha 

Assistència Sanitària 
renova el conveni 
per acollir refugiats 
procedents del Líban

A C T U A L I T A T

prorrogat el conveni que ha permès a 18 
joves continuar en universitats catalanes la 
carrera que van haver d’abandonar a causa 
dels conflictes armats en els seus països 
d’origen, majoritàriament Síria, però tam-
bé Palestina i Pakistan. Sota el paraigua 
de les agències de Nacions Unides per als 
refugiats (ACNUR i UNRWA) i la Gene-
ralitat de Catalunya, Assistència Sanitària 
proporciona als nois i noies la cobertura 
sanitària obligatòria.

A C T U A L I T A T

centre de fertilitat de l’Entitat, té un paper 
cada vegada més destacat per fer realitat el 
somni de molts pares i mares.

 L’esport i l’exercici físic moderat 
comporten beneficis abastament cone-
guts per a la salut. En els darrers temps, 
la pràctica de l’esport s’ha popularitzat, 
sobretot entre el públic més jove, d’aquí 
la demanda real i creixent de la medi-
cina esportiva, que sovint participa en 
la preparació de competicions o ajuda 
a superar lesions. A banda de l’atenció 
continuada de traumatologia, la cirurgia 
d’alta especialització i la potent ressonàn-
cia magnètica de la ciutat esportiva del FC 
Barcelona, Assistència Sanitària disposa 
d’un quadre mèdic extens i compta amb 

els especialistes en nutrició, fisioteràpia, 
psicologia, traumatologia... que proporci-
onen les cures, consells, proves diagnòsti-
ques i tractaments que permeten practicar 
esport amb seguretat, en benefici de la 
salut.
 I, perquè l’accés als serveis sigui 
àgil i s’adapti al ritme diari i als canals de 
comunicació més utilitzats, la digitalit-
zació avança a Assistència Sanitària, que 
permet fer a través de l’app o la web les 
gestions més comunes, com la consulta 
del quadre mèdic, la compra de talons o 
l’obtenció d’autoritzacions. De la mateixa 
manera, recentment s’ha implantat un 
directori d’atenció ràpida amb més de 400 
metges de 20 especialitats diferents que 
visiten els pacients en un temps d’espera 
màxim de 48 hores. Tot plegat, pensant 
en l’estil de vida actual i la importància 
d’assegurar-se per al futur.

Seguiment 
del nadó 

a domicili

SERVEI DE:

Allò d’entrar dos 
a l’hospital 
i sortir-ne tres. 

És el nostre ofici.

assistencia.cat

des del seu centre Gravida, Assistència 
Sanitària ha signat un conveni pel qual 
destina 45.000 euros en recursos a la tasca 
que desenvolupa el VHIR, la fundació 
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
per a la recerca. En concret, la donació es 
destinarà a la col·laboració en el projecte 
de recerca “Alteracions antoimmunitàries i 
al·loimmunitàries en la infertilitat”, realit-
zat per l’equip del Dr. Jaume Alijotas.


