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Benvolguts editors,

Per primera vegada, ha arribat a les meves mans la revista 
compartir., en la seva edició número 100, i m’ha agradat 
molt, ja que no m’hauria pensat mai que pogués arribar 
fins aquí on visc, però ha arribat! I l’he llegida sencera.

M’ha agradat la manera com aborden el tema sanitari i 
el programa maternoinfantil, així com l’atorgament de 
beques per donar oportunitats a les noves generacions 
en les seves més diverses branques. L’article sobre la 
migranya m’ha servit de molt a manera d’aprenentatge, i 
el preàmbul sobre les malalties de la pell també l’he trobat 
molt útil.

Però el que m’ha cridat més l’atenció ha estat l’article 
sobre la cuina com a remei terapèutic en casos d’estrès 
i altres circumstàncies. Perquè jo l’aplico a casa en els 
meus moments d’oci o de tristesa. D’altra banda, vull 
desitjar llarga vida a la revista, ja que és molt reeixida; 
una gran felicitació per a tot el personal mèdic implicat 
en la cogestió i el desig que en el futur continuïn assolint 
noves fites i recollint nous èxits.

Una abraçada al personal de la revista i dir-los que estic 
molt content perquè, per primera vegada, la revista, 
en el seu número 100, ha arribat a les muntanyes de 
Guantánamo.

Revista trimestral. 
Tercera etapa

Abril, maig i juny 
de 2016
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Y. López Velázquez

Guantánamo. Cuba
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Fer-nos conèixer 
com el que som

editorial.
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Som els únics 
copropietaris 
de les nostres 
institucions 
en un marc 
cooperatiu 
d’igualtat i som, 
a més, els que 
les gestionem

Dr. Diego de Lorenzo Sáez

Patró de la Fundació Espriu
Vicepresident de Lavina-ASISA

Seguint la línia d’edicions anteriors, aquest número tracta sobre la identitat 
cooperativa.

Aquest tema va molt més enllà de la simple adopció de logos, anuncis, pancartes, 
etc., ja que més aviat parlem dels nostres senyals d’identitat com a institucions, 
que ens permeten reconèixer-nos dins d’un marc global com a pertanyents 
a una forta cultura orientada a la gestió de la medicina en la qual els valors 
cooperatius són, des del nostre origen, el marc obligat que guia les nostres 
empreses i institucions, com bé ens va indicar el nostre fundador el Dr. Espriu, 
forçant així que hi hagi més confiança entre els veritables protagonistes del 
nucli central de la seva activitat: el metge i el pacient.

Tot i que el cooperativisme és present, potser avui més que mai, en el nostre 
entorn en molts i variats àmbits, en la gestió sanitària no és gaire habitual, 
per la qual cosa cal que insistim a fer-nos conèixer amb les nostres diferències 
peculiars, ja que som els únics copropietaris de les nostres institucions en un 
marc cooperatiu d’igualtat i, a més, som els que les gestionem.

I és hora que ens donem a conèixer com el que som, amb el nostre ideari 
clarament conegut i reconegut per tots, en un intent de reivindicar la nostra 
presència i visibilitat.

En aquest sentit, en aquest número, el lector hi trobarà una aproximació més 
concreta amb articles com el de David Rodgers, persona d’àmplia trajectòria 
cooperativista i aleshores editor encarregat de la revisió dels principis 
mitjançant les Notas de orientación para los principios cooperativos, de les que ja 
vam informar en el seu moment.

Igualment es pot trobar un exemple més de cooperatives sanitàries, en aquest 
cas italianes, en l’entrevista amb Giuseppe Milanese, amb l’objecte d’aportar 
informació sobre altres organitzacions del nostre sector en l’àmbit internacional.

Però no podem ni hem de deixar de banda les aproximacions a la identitat 
cooperativa en les nostres institucions, plantejades en els articles dels patrons 
Gerard Martí i Enrique de Porres, que expliquen com es viu aquesta identitat 
en les institucions de la Fundació Espriu.

Finalment, no podem deixar de comentar que la nostra presència és cada 
vegada més evident en múltiples fòrums nacionals i internacionals, seguint les 
indicacions que ens va donar el nostre fundador, mitjançant el nostre treball 
en l’Aliança Cooperativa Internacional i en l’Organització Internacional de 
Cooperatives Sanitàries (IHCO).

Queda, per tant, aquesta primera aproximació a la identitat cooperativa en mans 
del lector perquè en pugui tenir més coneixement i fer una millor anàlisi. .



El protozou responsable d’aquesta malaltia presenta un 
cicle vital complex, i en les seves diverses formes evo-
lutives pot parasitar diferents mamífers, ocells i rèptils, 
amb possibilitat de contagiar també l’ésser humà per 
diversos mecanismes. En accedir a un animal, el T. gon-
dii es comporta com un paràsit intracel·lular i es mul-
tiplica, mitjançant un mecanisme asexual, a l’interior 
de les cèl·lules envaïdes; quan el sistema immunitari de 
l’hoste reacciona i ataca el protozou, aquest al seu torn 
respon amb un mecanisme de defensa: es transforma en 

La toxoplasmosi és una malaltia molt estesa causada per un protozou anomenat Toxoplasma 
gondii i que, si bé en persones sanes sol ser benigna, resulta perillosa quan afecta els qui 
pateixen deficiències immunitàries i també dones embarassades, ja que pot donar lloc a 
alteracions molt greus en el fetus

Dr. Adolf Cassan

Prevención

salut.
prevenir/guarir

Toxoplasmosi
www. http://goo.gl/X2sK4G

un quist, tot esperant tenir oportunitats més favorables 
per continuar la seva evolució. Per continuar amb el seu 
cicle vital, el paràsit ha de patir una multiplicació per 
mecanismes sexuals, que només pot desenvolupar-se en 
les cèl·lules intestinals dels felins, especialment en els 
gats; en aquest cas, es formen uns ous microscòpics que 
s’eliminen amb les matèries fecals.

MeCAnisMes De ContAgi
El contagi a l’ésser humà pot produir-se per diverses 
vies, en particular pel consum de carn crua o poc cui-
ta d’animals infectats que siguin portadors de quists del 
protozou o bé per la ingestió d’ous provinents de gats 
afectats, ja sigui pel contacte directe amb aquests ani-
mals o pel consum d’aliments contaminats amb les seves 
matèries fecals. I en el cas de les dones embarassades, 
també es contagia per via transplacentària, de la mare 
al fetus.
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Els gats constitueixen un veritable reservori de la to-
xoplasmosi. Un gat infectat elimina diàriament en la 
seva femta centenars de milers d’ous del paràsit que, 
si arribessin a l’intestí de l’ésser humà, alliberarien les 
cor responents larves infectants. I els ous presents en 
els excrements dels gats també poden contaminar ali-
ments que després ingereix l’ésser humà, especialment 
verdures i fruites que es consumeixen crues, i que fins 
i tot poden transmetre quan es manté un contacte molt 
estret amb l’animal sense respectar unes estrictes normes 
higièniques.

MAnifestACions
En una persona adulta, la malaltia sol ser benigna, pràc-
ticament asimptomàtica. Després d’ingressar en l’orga-
nisme humà, els quists del paràsit són atacats a l’estómac 
pel suc gàstric i s’alliberen els paràsits, que penetren en el 
torrent sanguini i es distribueixen per tot l’organisme. És 
llavors quan es pot produir una reacció que es manifesta 
per una inflamació dels ganglis limfàtics, un lleu incre-
ment de la temperatura corporal i una erupció cutània 
que desapareix en pocs dies. El sistema immunitari es 
posa en acció i produeix anticossos que, en el curs d’unes 
setmanes o mesos, pràcticament eliminen els paràsits, 
si bé alguns es poden transformar en minúsculs quists 
i romandre així a l’organisme, normalment sense pro-
vocar cap molèstia. En definitiva, com a norma general, 
es tracta d’una afecció poc rellevant, que en la majoria 
dels casos ni tan sols arriba a ser diagnosticada i que, en 
cas de provocar alguna molèstia, cedeix gairebé sense 
necessitat d’instaurar tractament. Això sí, amb unes ex-
cepcions.

toxoplAsMosi i eMbAràs
Quan una dona contreu la toxoplasmosi durant l’em-
baràs, la situació és molt diferent: pot contagiar el fetus 
i originar alteracions molt greus, segons sigui el moment 
de la gestació en què es desenvolupi la infecció. Això es 
deu al fet que, en el moment de la fase aguda, les larves 
del paràsit que passen a la circulació sanguínia poden 
arribar al fetus. Cal aclarir que la toxoplasmosi només 
es pot transmetre per via maternofetal quan la dona es 

contagia durant l’embaràs o, com a molt, en els mesos 
precedents, perquè al cap d’un temps els paràsits són 
destruïts pels anticossos materns i, si alguns s’enquisten, 
ja no poden arribar fins al fetus.

Com més precoç sigui el moment de l’embaràs en 
què es transmeti la malaltia al fetus, més greus seran 
les conseqüències. En general, si el contagi es produeix 
en els primers mesos de l’embaràs, sol causar un avor-
tament espontani o el naixement d’un fetus mort. I si 
no es produeix la mort fetal, les manifestacions poden 
ser molt variables segons el cas. De vegades es tracta 
d’alteracions greus, com encefalitis, microcefàlia, hidro-
cefàlia, alteracions oculars o pneumònia. Aquests tras-
torns poden presentar-se ja en el moment del naixe-
ment, o bé és possible que apareguin durant els primers 
anys de vida. I si bé la infecció del petit pot controlar-se 
mitjançant la medicació antimicrobiana oportuna, en 
alguns casos depara seqüeles importants, com retard 
mental o ceguesa. Afortunadament, en altres casos la 
toxoplasmosi congènita es presenta de forma més lleu, 
amb manifestacions com ara inflamació difusa del fetge 
i dels ganglis limfàtics, que cedeixen progressivament i 
no deixen seqüeles rellevants, tot i que cal mantenir un 
control estricte durant uns anys, ja que la malaltia pot 
reactivar-se en aquest període. Però en el moment en 
què es descobreix un contagi fetal no és possible predir 
les seves conseqüències.

persones iMMunoDepriMiDes
Quan el sistema immunitari d’una persona portadora 
de quists del paràsit falla, com pot ocórrer en els qui 
pateixen malalties malignes en fase avançada –espe-
cialment en leucèmies i limfomes– i sobretot en els que 
pateixen la síndrome d’immunodeficiència adquirida 
(sida), la toxoplasmosi pot reactivar-se. En aquest cas, 
els paràsits actius poden disseminar-se per l’organisme 
i proliferar en pràcticament tots els teixits, i originar 
múltiples complicacions. Les principals complicacions 
es donen en el sistema nerviós central, en forma de me-
ningitis i encefalitis, amb una evolució que, si no s’aplica 
el tractament oportú o si aquest no resulta efectiu, sol 
ser fatal. . 

•  Rentar bé o pelar les fruites i verdures abans de consumir-
les, especialment si se sospita contaminació per reg amb 
aigües fecals o femtes felines.

•  Convé, sobretot en el cas de les dones embarassades i 
persones immunodeprimides, usar guants quan es realitzin 
treballs de jardineria.

•  Manipular de manera adequada els sorrals i les caixes 
d’excrements dels gats, que convé cobrir quan no es facin 
servir.

•  Evitar el consum de carn crua o poc cuinada.

•  És important mantenir els gats controlats dins de casa i 
tenir molta precaució si es pensa adoptar gats de carrer.

•  Alimentar els gats només amb productes enllaunats, amb 
menjar sec comercial (pinsos) o amb aliments de taula ben 
cuits. No se’ls han de donar restes de carn crua o poc cuita, 
en què poguessin haver-hi paràsits viables.

AlGunes mesures fonAmenTAls Per A lA Prevenció del conTAGi de lA ToXoPlAsmosi són:



«El Projecte IQZ s’implantarà a l’Hospital Universitari 
Moncloa i la idea és que després s’estengui a tot el Grup 
ASISA», explica el doctor Enrique Galindo, subdirector 
mèdic i cap del Servei de Traumatologia de l’esmentat 
centre hospitalari. Galindo coordina aquest projecte en el 
qual també tenen un paper molt rellevant la directora de 
Planificació i Desenvolupament d’ASISA, María Tormo, i 
el responsable del Departament de Medicina Preventiva 
del mateix grup, Jorge del Diego.

Segons el parer del Dr. del Diego, «les ISQ suposen un 
greu problema per a la seguretat dels pacients en tots els 
països desenvolupats, ja que ocasionen un elevat cost en la 
morbimortalitat dels pacients i incrementen les despeses, 

Un de cada deu espanyols ha de passar cada any per un 
quiròfan. El risc que pateixi una infecció durant l’operació 
a causa de la presència d’algun microorganisme patogen és 
encara considerable, ja que les anomenades infeccions del 
lloc quirúrgic (ISQ) tenen a Espanya una incidència del 5,9 
% i representen el 77 % de les causes de mort en operats.
Per fer front a aquesta situació i tractar de reduir al màxim 
aquests percentatges ha nascut el Projecte Infecció Qui-
rúrgica Zero (IQZ), una iniciativa de la Societat Espanyola 
de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (SEMPS-
PH), a la qual dóna suport el Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat i a la qual s’han unit una desena d’asso-
ciacions professionals sanitàries.

Les infeccions durant les intervencions quirúrgiques constitueixen un greu problema que a 
Espanya afecta gairebé el 6 % dels pacients que passen pel quiròfan. La Societat Espanyola 
de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (SEMPSPH) ha decidit plantar cara a aquesta 
situació i ha llançat el Projecte Infecció Quirúrgica Zero, que s’implantarà primerament a l’Hospital 
Universitari Moncloa i després a tot el Grup HLA, el nou holding que agrupa els 15 hospitals del 
Grup ASISA.

ignacio santa María

Quiròfan de l’Hospital Moncloa.

cap a la “infecció zero”
L’HoSPItAL UnIvErSItArI MoncLoA dEL GrUP ASISA, PIonEr En Un ProjEctE PEr rEdUIr AL MàxIM LES 
InfEccIonS En cIrUrGIA

salut.
prevenir/guarir
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evitables en molts casos, per al sistema sanitari». A Espa-
nya, els costos totals (directes i indirectes) que comporta 
una ISQ arriben de mitjana a la xifra de 89.322 euros.

No obstant això, són nombrosos els estudis que con-
firmen que les ISQ es poden evitar i hi ha autors que as-
seguren que són prevenibles fins a un 60 % dels casos. 
Els hospitals del Grup ASISA ja compleixen una sèrie de 
protocols de mesures preventives generals que inclouen 
la higiene de mans, el control estricte de la bioseguretat 
ambiental de la zona quirúrgica i de la resta de sales d’am-
bient controlat, el seguiment de la incidència de la infecció 
nosocomial quirúrgica, etcètera.

CinC noves Mesures
Més enllà dels protocols esmentats, el Projecte IQZ es 
proposa implantar cinc noves mesures preventives es-
pecífiques l’eficàcia de les quals han evidenciat diversos 
estudis recents. Així ho explica el Dr. Galindo: «Hi ha cinc 
mesures que, a través d’estudis comparatius, s’ha demos-
trat que són molt importants a l’hora de disminuir la taxa 
d’infeccions en el lloc quirúrgic i que, a més, són molt sen-
zilles de posar en pràctica».

La primera d’aquestes mesures, i la més eficient de to-
tes, és l’adequació de la profilaxi prequirúrgica antibiòtica, 
per tal de disminuir la càrrega microbiana en el lloc de la 
intervenció quirúrgica durant el temps en què aquesta es 
du a terme. Perquè sigui eficient, la bona elecció de l’an-
tibiòtic, així com la durada del tractament i l’ajustament 
correcte al pes, la hemodilució i funció renal del pacient 
són elements decisius.

El Dr. del Diego resumeix alguns dels aspectes que 
s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar la profilaxi 
antibiòtica: «Ha d’usar-se en aquells casos en què hi hagi 
un risc alt d’infecció; el temps en què s’administra la pro-
filaxi és fonamental, ja que existeix l’evidència que els 
pacients que la reben en els 60 minuts previs a la incisió 
inicial tenen menys risc de desenvolupar l’ISQ, davant 

d’aquells que la reben en altres intervals de temps. Fi-
nalment, l’elecció de l’antibiòtic s’ha de basar en la seva 
activitat bactericida, perfil farmacocinètic i de seguretat 
i cost».

La segona mesura preventiva és el pinzellat de la pell 
(a la zona on es practicarà la incisió), en un altíssim per-
centatge de les cirurgies, amb clorhexidrina alcohòlica en 
comptes de la povidona iodada que s’utilitzava fins ara. 
Aquesta mesura redueix el risc d’infecció en un 32 %, té 
un baix cost i és de fàcil aplicació.

Una altra de les mesures específiques del Projecte IQZ 
és evitar el depilat del pèl corporal a la zona on es farà la 
incisió quirúrgica si no és necessari i, en cas de ser-ho, és 
important no rasurar amb fulla sinó amb màquina elèc-
trica amb capçal d’un sol ús. «Si l’afaitat d’aquesta zona es 
fa amb una maquineta convencional pot produir rascades 
o petites erosions (també les cremes depilatòries irriten 
molt la zona), i això pot ser un punt d’entrada de gèrmens. 
Per això, ara començarem a fer-ho amb una màquina elèc-
trica amb capçal d’un sol ús», comenta el sotsdirector mè-
dic de l’Hospital Universitari Moncloa.

La quarta mesura preventiva fa referència al mante-
niment de la temperatura normal en els pacients durant 
la intervenció quirúrgica. Si la temperatura ambient re-
comanada per al quiròfan se situa al voltant dels 22 °C, el 
pacient hauria de mantenir una temperatura corporal per 
sobre dels 35,5 °C, la qual cosa s’aconsegueix amb escalfa-
dors per fluids i mantes de convecció d’aire.

Un 25 % dels pacients quirúrgics presenta malalties 
o tractaments que produeixen una hiperglucèmia per-
llongada. Segons el Dr. Galindo, «als gèrmens, els encan-
ta el sucre; per això, els pacients amb hiperglucèmia, els 
malalts de diabetis per exemple, tenen una predisposició 
especial a les infeccions». Per aquesta raó, l’última de les 
mesures preventives específiques del Projecte IQZ fa re-
ferència al control de la glucèmia del pacient, una mesura 
que també és factible, eficaç i econòmica. . 

Dr. Enrique Galindo. Dr. Jorge del Diego.



Què hem de saber 
de les vacunes

La negativa d’alguns pares a vacunar els seus fills, a més de tenir conseqüències tràgiques 
per a aquests com hem vist recentment, comporta també un greu risc per a la salut 
pública. L’eficàcia de les vacunes en l’eradicació de greus malalties està més que provada, 
alhora que s’han perfeccionat els seus processos de fabricació per convertir-les en 
productes molt segurs.

Les malalties infeccioses com el xarampió, el tètan, la 
meningitis, la parotiditis (coneguda vulgarment amb el 
nom de galteres), la rubèola, la tos ferina o la verola han 
deixat de preocupar-nos, i això es deu al fet que en el 
nostre entorn ja no hi ha criatures ni adults que les pa-
teixin. Aquestes malalties estan sota control gràcies al pla 
de vacunació sistemàtica de la població. 

L’any 1796, Edward Jenner va aconseguir que una 
criatura quedés immunitzada de la verola inoculant-li el 
virus que havia obtingut d’una cuidadora de vaques, ja 
que aquestes transmetien la malaltia als humans. D’aquí 
ve el nom de vacuna, del fet que la immunitat s’obtingués 
a partir de la malaltia que patien les vaques. La verola 

era una malaltia molt estesa que podia causar la mort 
del 30 % dels afectats i, als que sobrevivien, els deixava 
lesions greus i cicatrius. L’any 1980, l’OMS va declarar 
eradicat el virus de la verola i ja no se n’ha administrat 
cap vacuna més.

Els mètodes per obtenir vacunes han evolucionat i 
s’han perfeccionat, tot i que la filosofia segueix essent la 
mateixa: aconseguir la immunitat de l’individu davant de 
possibles futures infeccions. 

tipus De vACunes
Una vacuna és un preparat que conté una substància 
que l’organisme reconeix com a estranya, que s’anome-

Dolors borau

www. http://goo.gl/wm1llq
https://goo.gl/TlYimv
https://goo.gl/ATu0Bv
http://goo.gl/HJngA3
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DetrACtors
L’any 1901 hi va haver una epidèmia de verola a Boston 
que es va combatre amb una campanya de vacunació 
massiva. Els moviments antivacunes van denunciar que 
es violaven els drets individuals dels ciutadans, però els 
tribunals van fallar a favor de l’Estat perquè vetllar per la 
salut pública és una de les seves competències, i la salut 
de la comunitat preval per damunt dels drets individuals.

Els moviments antivacunes actuals qüestionen la 
utilitat de les vacunes i en rebutgen l’ús perquè algunes 
contenen materials com l’hidròxid d’alumini, perquè 
diuen que poden tenir efectes secundaris i perquè con-
sideren que posar una injecció a una criatura petita és 
traumàtic. No sembla que els detractors de les vacunes 
hagin tingut en compte que les conseqüències de patir 
una meningitis o la diftèria són molt més greus que les 
de punxar amb una agulla una criatura i introduir, de 
forma controlada, una substància segura que vetlla per 
la salut futura de l’individu i de la població en el seu 
conjunt.

S’ha arribat a un grau de superprotecció dels fills tan 
alt que no fa bé a ningú: una punxada no és un trauma, 
és una molèstia. I és que per fer una truita cal trencar 
l’ou o, si es prefereix una versió sense elements animals, 
per fer farina cal moldre el gra. No es pot negar el bene-
fici que les vacunes han aportat a la humanitat. Actual-
ment, lliurem altres batalles amb altres malalties com 
les demències o el càncer. Si s’aconsegueix una vacuna 
contra el càncer, què faran els que avui no volen vacunar 
els seus fills? .

Pla de vacunació
malalties infeccioses controlades 

cAusAdes Per virus

Hepatitis B  diftèria

Poliomielitis Tos ferina

Xarampió Tètan 

rubèola Haemophilus influenzae tipus b

Parotiditis Pneumococ

varicel·la meningococ

virus del papil·loma humà

cAusAdes Por BAcTeris

na antigen. La presència de l’antigen, que ha estat ino-
culat d’una manera controlada, provoca la reacció del 
sistema immunitari, de tal manera que, en cas d’infec-
ció, l’organisme està preparat per combatre-la. Al llarg 
d’aquests anys, l’obtenció dels patògens, el seu cultiu i 
la fabricació de les vacunes ha experimentat una gran 
evolució. No s’utilitzen patògens vius ni fluids humans 
per fabricar-los. 

Hi ha les vacunes que s’anomenen inactivades perquè 
es preparen, només, amb unes molècules que formen 
part dels microorganismes infecciosos. És el cas de la 
vacuna de l’Haemophilus influenzae tipus b, un bacteri 
que causa meningitis i pneumònia, o també el de la va-
cuna de l’hepatitis B causada per un virus.

Un altre tipus de vacunes són les atenuades, que es 
preparen amb soques de virus que han perdut la capacitat 
patògena i que, per tant, no causaran la malaltia, però que 
igualment provoquen la reacció immunitària. Són d’aquest 
tipus: la triple vírica, que immunitza contra el xarampió, la 
rubèola i la parotiditis, i també la de la varicel·la.

En el cas de les vacunes contra la diftèria i el tètan, 
el que s’utilitza per fabricar-les és el toxoide; és a dir, 
la toxina sense propietats tòxiques. En aquest tipus de 
vacunes, el toxoide ha de tenir el suport d’algun mate-
rial que n’afavoreixi el transport i el mecanisme d’acció. 
El material utilitzat són sals minerals, generalment, les 
d’hidròxid d’alumini. Que aquestes vacunes continguin 
alumini ha generat rebuig entre alguns pares a l’hora de 
vacunar els seus fills; però, de fet, el rebuig a les vacunes 
és tan antic com les mateixes vacunes. 

Vacuna inactivada: no conté el patogen complet ni actiu

Vacuna atenuada: conté soques de microorganismes no patògens

Vacuna amb toxoide: conté toxines sense propietats tòxiques



sense por: 
parlem de salut sexual

El virus del papil·loma humà (vPH) és, en realitat, una família de virus fàcilment 
transmissibles per contacte sexual i que inclou ceps de baix risc i altres que poden causar 
diferents tipus de càncer, entre ells el de coll uterí. feliçment, ja es comercialitza una 
vacuna per prevenir els seus pitjors efectes.

Dolors borau

rus del papil·loma. N’hi ha uns que es consideren de baix 
risc, com els que produeixen berrugues als genitals i als 
seus voltants. Però n’hi ha uns altres que es consideren 
d’alt risc, sobretot els tipus 16 i 18, que són els que poden 
produir càncer. 

És possible que les persones infectades no ho sàpi-
guen perquè no han patit cap molèstia, cap símptoma. 
De vegades, la infecció per VPH coincideix amb una 
altra infecció com la candidiasi, produïda per un fong 
oportunista que aprofita aquest moment de debilitat 
del sistema immunitari. En la candidiasi sí que s’iden-
tifi quen símptomes evidents com la picor, l’envermelli-
ment de la zona, el canvi en el fl ux o la mala olor que són 
causa de visita obligada al ginecòleg.

Quan la infecció pel virus ja ha produït lesions a la 
mucosa, és possible que hi hagi pèrdues de sang entre els 
cicles o després de mantenir relacions sexuals. Aquestes 
pèrdues anormals, com les pèrdues de sang en dones 
menopàusiques o el dolor durant les relacions han de 
ser sempre, també, un motiu per acudir a la consulta del 
ginecòleg. No hem de deixar passar mai per alt aquests 
tipus de molèsties.

revisions AnuAls 
Totes les explicacions del metge em van fer reaccionar: 
jo preguntava per la seguretat de la meva fi lla i vaig ado-
nar-me que també havia de preocupar-me per la meva, 
ja que tothom està exposat a patir-ne la infecció. En el 
meu cas, en les revisions anuals ja em prenen mostres 

Sempre penses que a tu no et passarà, que amb els teus 
fi lls podràs parlar de tot i que us tindreu confi ança. I més 
o menys és així, però no del tot. Per exemple, encara 
costa parlar de sexe amb els fills. Però un dia, la teva 
fi lla fa el canvi i penses que és massa aviat per dur-la 
al ginecòleg. Cal que aparegui algun problema, com els 
cicles menstruals irregulars, per fer una visita a l’espe-
cialista. Al principi, cal acompanyar la jove adolescent, 
i ho agraeix.

Més endavant, hi ha moltes possibilitats que et de-
mani que no entris a la consulta i que t’esperis a la sala 
d’espera. Al cap d’un temps, quan assoleix la majoria 
d’edat, ja no vol ni que l’acompanyis. El més segur és 
que li sigui més fàcil fer segons quines preguntes sobre 
els mètodes anticonceptius o sobre algunes molèsties 
íntimes a un professional que fer-les al pare o la mare. 
Tot i així, vull explicar que en una de les visites en què la 
meva fi lla es va deixar acompanyar, vaig treure el tema 
de la vacuna del virus del papil·loma humà (VPH). Feia 
poc que havia sortit i encara no estava inclosa dins la 
campanya de vacunació, i li vaig preguntar si calia pren-
dre aquesta precaució.

virus De Diferents tipus
El ginecòleg ens va explicar que no es tracta d’un sol vi-
rus, sinó d’un grup de virus, dels quals n’hi ha uns quants 
que es transmeten fàcilment per contacte sexual directe. 
Es considera que més del 80 % de les persones sexual-
ment actives patiran una infecció per algun tipus de vi-
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per fer una citologia, que en aquest cas s’anomena el Pa-
panicolaou en honor al metge que va instaurar aquest 
mètode de detecció. En el cas de la meva fi lla, que encara 
no havia iniciat la seva activitat sexual i que, per tant, no 
havia estat exposada al contagi, era molt recomanable 
vacunar-la per tal que el seu sistema immunitari reco-
negués el virus i fabriqués els anticossos per lluitar-hi. 
Tot i així, encara que estigués vacunada, quan ja tingués 
una vida sexual activa hauria de fer-se les revisions ru-
tinàries, ja que la vacuna no exclou el risc de contraure 
altres malalties.

Tot i que hi havia diversos moviments en contra de la 
vacuna, el metge ens va dir que pensava que era una bona 
manera d’evitar, en el futur, l’aparició d’un càncer que 
en el nostre país és poc habitual (en els països subdes-
envolupats és freqüent i causa la mort de moltes dones) 
i que es pot prevenir amb la vacuna i les revisions anuals.

Les dones joves i grans, encara que no tinguem cap 
molèstia, hem de fer-nos la revisió ginecològica cada 
any, perquè val més prevenir que curar. .

el virus del papil·loma 
humà (vPH)

1.  És un grup de virus que es transmet per 
contacte en les relacions sexuals.

2.  Més del 80 % de la població ha estat en 
contacte amb aquest virus.

3.  En la majoria dels casos, la infecció remet al cap 
d’uns mesos per l’acció del sistema immunitari.

4.  Alguns tipus d’aquest virus poden causar el 
càncer de coll d’úter quan la infecció no remet i 
es pateix durant anys.

5.  Les persones infectades, al principi, no pateixen 
cap mena de símptoma.

6.  De vegades, aquest virus va acompanyat d’una 
infecció oportunista com la candidiasi.

7.  Tenir diferents parelles i no usar preservatius 
augmenta el risc d’infecció.

8.  En dones portadores del virus, una mala 
alimentació, fumar i l’ús d’anticonceptius 
augmenta el risc de patir càncer de coll d’úter.

9.  La vacuna contra VPH prepara l’organisme 
per lluitar contra el virus en cas d’infecció i 
l’immunitza.
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www.fundacionespriu.coop

Más de 6.000 páginas para compartir     on-line
Más de 500 actividades para conocer la Fundación. 

Más de 90 ediciones para consultar dentro de nuestra hemeroteca. 
Más de un centenar de otras webs de cooperativismo sanitario para visitar. 

Más de 6.000 páginas para compartir contigo. 

www.fundacionespriu.coop

Més de 6.000 pàgines per compartir       on-line
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació. 

Més de 90 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca. 
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar. 

Més de 6.000 pàgines per compartir amb tu. 
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Truita de patata 
sense ou

Al·lèrgens de 
declaració obligatòria

INGREDIENTS

• 190 g de patates pelades

• 1 ceba petita

• 160 ml d’oli d’oliva verge

• 30 ml de llet

• sal

PREPARACIÓ:

Fregiu la patata tallada petita a foc suau, 
afegint-hi la ceba i la sal a mitja cocció. 
Retireu-les i coleu-les. Poseu-les en 
un bol amb la llet durant una estoneta 
perquè quedin esponjoses, i fregiu-ho tot 
junt.

A mi, em va molt bé tornar a col·locar 
la patata amb la ceba a la paella 
antiadherent i afegir-hi dues cullerades 
de formatge tendre ratllat com a 
aglutinant en les dues cares.

Us recomano un plat elaborat pels 
dietistes d’Alergo Gourmet, web amb 
receptes sense al·lèrgens.

Els restaurants, col·legis i menjadors 
socials han de mostrar en uns cartells 
visibles a l’entrada del local la imatge 
dels 14 al·lèrgens de declaració 
obligatòria, segons la nova llei europea 
de l’any 2011, que són:
• Gluten
• Lactosa
•  Fruita de 

closca
• Crustacis
• Soja

• Api
• Ous
• Mol·luscs
•  Llavors de 

sèsam
• Peix

• Mostassa
• Sulfits
• Cacauets
• Tramussos

vacunes i alimentació
Dra. perla luzondo

no és el mateix al·lèrgia que intolerància als aliments. 
Mentre que l’al·lèrgia és una reacció immunològica vinculada 
a una predisposició genètica, la intolerància implica dificultats 
per metabolitzar un aliment i pot ser reversible. Mantenir 
la lactància materna mentre s’incorporen paulatinament 
aliments sòlids ajuda a evitar les intoleràncies en els 
nadons. Per la seva banda, la Unió Europea treballa en el 
desenvolupament de vacunes fiables contra l’al·lèrgia a 
alguns aliments, entre ells, el préssec i el peix. ©
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Dins el Pla de protecció a la infància, el sistema sanitari espanyol inclou, entre 
altres mesures, controls a la mare durant l’embaràs, l’aplicació de les vacunes als 
nadons i pautes per a la introducció d’aliments sòlids. A Espanya, el temps de baixa 
maternal de les dones que treballen és de 16 setmanes. Acabada la baixa, han de 
recórrer a llets maternitzades fins als 6 mesos de vida dels seus nadons, moment 
en què es recomana la introducció de l’alimentació complementària (AC).

Segons fonts del Comitè d’al·lèrgies a aliments de SEAIC (Societat Espanyola 
d’Al·lergologia i Immunologia Clínica), a Espanya hi ha un milió de persones al·lèr-
giques a algun aliment bàsic. Un 2 % de la població adulta és al·lèrgica a aliments, 
percentatge que s’eleva al 4 % entre els nens de més de tres anys i a un 8 % entre 
els menors d’aquesta edat.

priMers Anys De viDA
Les al·lèrgies alimentàries les presenten individus que hi estan genèticament pre-
disposats. És una intolerància permanent que dura tota la vida del pacient. Per 
contra, les intoleràncies alimentàries que es desenvolupen en els primers anys 
de vida per un contacte continuat amb un aliment que no se li posa bé poden 
revertir si s’inicia una altra vegada la introducció de l’aliment en poca quantitat i 
diàriament durant aproximadament dos mesos.

Es considera que la dieta del bebè només conté llet materna fins als 6 mesos 
i que mantenir la lactància materna mentre s’introdueixen els cereals, les fruites, 
les verdures i la proteïna animal ajuda a assimilar-los millor. Sigui per una qües-
tió econòmica o per desconeixement, hi ha famílies que no poden respectar els 
consells sanitaris sobre l’AC, amb el resultat d’un augment de les intoleràncies no 
genètiques. Les manifestacions de l’al·lèrgia alimentària són reacció cutània, res-
piratòria o generalitzada després de la ingesta o inhalació de la pols de l’aliment.

La celiaquia (intolerància al gluten, la proteïna d’alguns cereals) pot produir 
complicacions com osteoporosi, anèmia ferropènica, dermatitis herpetiforme i 
una alteració en la formació de l’esmalt dental anomenada hipoplàsia de l’esmalt 
que afecta les peces temporals i les definitives, provoca sensibilitat severa al fred 
i fractura de la superfície dental.

El projecte FAST de la Unió Europea pretén desenvolupar una línia de va-
cunes segures i efectives per tractar l’al·lèrgia als aliments, en primer lloc, les 
al·lèrgies al préssec i al peix. Els al·lèrgics al préssec poden tenir reacció creuada 
en consumir pomes i maduixes. .

www. http://www.seaic.org/
http://www.aepnaa.org/
www.alergogourmet.es



FederazioneSanità, quines activitats porta a terme i 
quins són els seus futurs projectes?
FederazioneSanità es va fundar l’any 2010 amb la finalitat 
d’agrupar diferents entitats cooperativistes del sector de 
l’atenció primària i franquejar la competència i la segre-
gació entre els especialistes professionals. Actualment, 
comptem amb prop de tres-centes vuitanta cooperatives 
de metges, farmacèutics i especialistes de l’àmbit de la sa-
lut, així com amb mutualitats del sector sociosanitari. La 
nostra activitat principal és la promoció, la sustentació i 
la planificació de xarxes de cooperatives locals integrades, 
amb caràcter pluriprofessional, que aglutinen serveis so-
ciosanitaris partint d’una filosofia basada en la sinergia 
i el suport mutu. En aquests moments, col·laborem amb 
altres confederacions de Confcooperative per construir un 
sistema cooperativista de benestar. El nostre objectiu és 
erigir-nos en un pilar per al Govern italià, fonamentat en 
el mutualisme, a fi de renovar el sistema de benestar italià 
mitjançant nous models de col·laboració entre el sector 
públic i el privat.

Fins a quin punt estan arrelades les cooperatives del sec-
tor de la salut a Itàlia?
Segons les dades de què disposem, el moviment cooperati-
vista atén set milions de ciutadans en el sector sociosanita-
ri. Les nostres cooperatives desenvolupen la seva activitat 
en infinitat de camps, des de l’atenció a pacients fràgils 
fins als serveis d’atenció domiciliària, cura i rehabilitació, 
passant per l’assistència en l’àrea dels trastorns de la salut 
mental i de les malalties rares, sense oblidar les coopera-
tives farmacèutiques i les de medicina general.

Tot això ha estat possible perquè el model cooperati-
vista italià disposa d’un marc jurídic ampli i estructurat: 
l’article 45 de la Constitució reconeix i fomenta el coope-
rativisme i la seva funció social; el nostre Codi Civil com-
prèn una secció enterament dedicada a les cooperatives, i 
el 1991, la Llei 381 va introduir un nou tipus concret de co-
operativa: la cooperativa social, la missió fonamental de la 
qual és la prestació de serveis sociosanitaris als ciutadans.

Existeixen així mateix altres lleis especials que regulen 

el cooperativisme o les funcions dels socis treballadors. A 
més, actualment, el Parlament estudia una nova reforma 
de les entitats sense ànim de lucre, per tal de modernitzar 
el sector de l’economia social. Finalment, cal destacar que, 
en l’àmbit administratiu, el Ministeri de Treball italià dis-
posa d’una Direcció General dedicada al cooperativisme.

Com funciona la col·laboració entre el sistema de salut 
públic i les cooperatives del sector de la salut a Itàlia?
A Itàlia, la Llei 381/1991, que reconeix la funció de les co-
operatives en la prestació de serveis sociosanitaris com a 
entitats capaces d’obrar per l’interès general de la comu-
nitat, per la promoció de les persones i per la integració 
social dels ciutadans, ha suposat tota una fita pel que fa a 
la col·laboració amb el sector públic. I és més, en els últims 
anys, el model cooperativista ha demostrat ser un instru-
ment idoni per gestionar la col·laboració entre el sector 
públic i el privat en diverses àrees de l’atenció primària.
Per tant, la col·laboració entre el sector públic i les coo-
peratives fa molts anys que existeix a Itàlia. No obstant 
això, també treballem perquè aquesta qüestió avanci i 
prengui un nou rumb. Fins ara, la relació entre el sector 
públic i el privat s’ha gestionat principalment a través de 
licitacions públiques. Aquest recurs es caracteritza per la 
discontinuïtat dels serveis, el baix nivell d’innovació, l’ab-
sència de llibertat d’elecció dels pacients i menys atenció a 
la qualitat de l’assistència, especialment en el cas d’aquelles 
licitacions l’objectiu de les quals és obtenir el descompte 
més gran. Per aquests motius, la licitació pública no és la 
millor manera de gestionar una qüestió tan delicada com 
els models de col·laboració.

És per això, doncs, que ens esforcem a ampliar el “sis-
tema d’acreditació” a proveïdors de serveis d’atenció pri-
mària, perquè a Itàlia aquesta es limita exclusivament al 
sector hospitalari. Estem convençuts que l’acreditació as-
segura la millora i la innovació contínues dels serveis pres-
tats pels nostres proveïdors, així com la llibertat d’elecció 
dels pacients, l’alta qualitat dels serveis i la supervisió con-
tínua per part de l’Administració pública. És l’única via que 
podem seguir cap a un desenvolupament, nou i sòlid, de la 

«Les cooperatives són els millors aliats de 
l’Administració pública en l’àmbit de la salut»

Giuseppe Milanese
President de FederazioneSanità - Confcooperative

Afavorit per un ampli marc jurídic, el cooperativisme italià atén uns set milions de ciutadans 
en l’àmbit sociosanitari. Basant-se en la seva prolongada experiència de col·laboració amb 
el sector públic, Giuseppe Milanese, president de FederazioneSanità, no dubta a afirmar 
que les cooperatives poden arribar a ser un veritable pilar del sistema de benestar.



col·laboració entre el sector públic i el privat al nostre país.

Creu que les cooperatives del sector de la salut represen-
ten una veritable alternativa per al desenvolupament del 
sistema sanitari nacional? Per què?
Les cooperatives del sector de la salut són els millors aliats 
de l’Administració pública en l’àmbit de la salut. Abans de 
res, perquè el model cooperativista es fonamenta en valors 
com ara la solidaritat, l’equitat o la reciprocitat, gràcies als 
quals és capaç de conciliar una gestió econòmica adequa-
da amb serveis d’alta qualitat a l’abast de ciutadans amb 
rendes baixes.

A més, les cooperatives i les mutualitats democràti-
ques i obertes a l’afiliació voluntària constitueixen un fac-
tor clau per fomentar la implicació plena dels ciutadans 
en la defensa activa de la salut i en el control dels serveis 
associats. Cal no oblidar tampoc que les cooperatives han 
desenvolupat un “saber fer”, unes habilitats professionals i 
uns models innovadors amb què s’han guanyat la confian-
ça dels ciutadans. No obstant això, som conscients que si 
les cooperatives volem erigir-nos en un veritable pilar del 
nou sistema de benestar, hem d’organitzar-nos al voltant 
d’un sistema.

FederazioneSanità es va unir recentment a l’Organitza-
ció Internacional de Cooperatives de la Salut, a quins 
reptes creu que s’enfronta el moviment cooperativista 
internacional en el sector de la salut?
Les cooperatives es conceben amb l’objectiu de respondre 
amb fets; és a dir, amb serveis i assistència, a les necessitats 
de les persones. Aquest segueix sent el seu repte, sobretot 
en l’àmbit de l’atenció primària. El moviment internaci-
onal té la tasca de donar visibilitat de forma contínua a la 
cooperativa, entesa com un model estructurat, sostenible 
i eficaç que respon a necessitats, en la seva gran majoria, 
de caràcter extrahospitalari, tant en països amb rendes 
baixes –en els quals cada vegada hi ha més malalties crò-
niques “noves”, alhora que les epidèmiques “ja conegudes” 
segueixen sense eradicar-se– com en països amb rendes 
altes, on la crisi econòmica ha deixat sense assistència el 
segment més pobre de la població.

El passat mes d’octubre, al Congrés Internacional ce-
lebrat a Milà sota el nom «Feeding the welfare. Co-ope-
ratives in health care» (Nodrir el benestar. Les cooperati-

ves de la salut) es va afirmar que 87 milions de persones 
reben assistència a través de cooperatives. La cooperació 
en l’àmbit de la salut ja està profundament arrelada, però 
encara és una realitat desconeguda. Com a moviment 
cooperativista internacional, hem d’assolir els objectius 
fixats en la Declaració d’Almati, que es van reafirmar 30 
anys després en l’Informe sobre la salut al món 2008: l’atenció 
primària de salut, més necessària que mai.

La importància de la salut primària es constata així 
mateix arran de l’interès creixent que han mostrat mul-
tinacionals com la Fundació Bill i Melinda Gates i altres 
noms de pes de Silicon Valley. No creiem en la gestió de 
l’atenció primària des d’un enfocament capitalista, sinó 
en un model basat en valors i principis ètics com els que 
ens brinda el cooperativisme. Per aquestes raons, hem de 
lluitar per obtenir el màxim reconeixement de la nostra 
tasca i dedicació.

El Pla per a una Dècada Cooperativista, impulsat per 
l’Aliança Cooperativa Internacional, té com a objectiu 
aconseguir que les cooperatives siguin el model de ne-
goci preferit el 2020. Quines iniciatives desenvolupen les 
cooperatives italianes en el marc d’aquest Pla?
A FederazioneSanità i Confcooperative treballem per 
assolir els objectius del projecte «Visió 2020» per tal de 
construir un sistema cooperativista de benestar inspirat en 
principis de qualitat i sostenibilitat econòmica i en valors 
cooperativistes. Creiem en el model de les “comunitats del 
benestar” i treballem perquè les nostres cooperatives més 
avançades posin les seves estructures socials al servei dels 
pacients, per tal que esdevinguin una nova línia de parti-
cipació i control, ja des de la base de la piràmide social. 
Pel que fa al marc jurídic, Confcooperative segueix amb 
atenció el projecte de reforma de les entitats sense ànim 
de lucre, sotmès a debat al Parlament italià. Amb aquesta 
reforma, el Govern italià pretén promoure el creixement, 
l’ocupació i el desenvolupament d’activitats en aquest sec-
tor de l’economia. A més, Confcooperative i Federazio-
neSanità col·laboren per tal de fomentar la fusió de les co-
operatives, especialment les del sector farmacèutic, amb 
la finalitat de crear empreses més grans capaces d’atreure 
grans inversors de capital. Aquesta és l’única manera de 
competir en el nou mercat obert, tant a Itàlia com a la 
resta d’Europa. .

Giuseppe Milanese és doctor 
en Medicina, especialitzat en 
malalties infeccioses, i màster 
en Gestió Sanitària. Participa 
en una cooperativa sanitària 
des de 1989, i des de 2010 
presideix FederazioneSanità - 
Confcooperative, l’organització que 
aplega les cooperatives sanitàries 
italianes.
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ASISA tanca l’any 2015 amb els millors resultats 
de la seva història
ASISA va tancar l’any 2015 amb els millors resultats de la seva història: les seves primes van créixer 
un 4,18 % i van arribar als 1.055,88 milions, i el nombre d’assegurats es va consolidar per sobre 
dels 2 milions. Aquests resultats van ser presentats durant la Junta Consultiva d’ASISA, que es va 
celebrar a la Casa d’Amèrica de Madrid, presidida pel Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, i en la 
qual van participar els màxims responsables de la companyia.

Per sisè any consecutiu, l’asseguradora presenta un crei-
xement superior a la mitjana del sector (4,18 % enfront del 
3,1 %), fet que li permet seguir guanyant quota de mercat 
i enfortir la seva aposta per un model assistencial propi, 
concebut com un sistema sanitari sense ànim de lucre, 
que reinverteix els excedents en la millora del seu equip 
humà i tecnològic, la modernització d’instal·lacions i la 
capacitació dels seus professionals.

méS inVerSionS
Les dades presentades en la Junta Consultiva mostren que 
cada vegada hi ha més persones que confi en la cura de la 
seva salut a ASISA. Després de superar, el 2014, per prime-
ra vegada els 2 milions de clients, el nombre d’assegurats 
el 2015 va créixer un 4,5 %, després que el dels clients 
privats augmentés gairebé un 8 %, per sobre de la mitjana 
del sector. Aquest avenç apuntala el creixement dels últims 

El Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, durant la seva intervenció en la Junta Consultiva d’ASISA, celebrada a la Casa d’Amèrica de Madrid.

Oftalvist AsIsA Dental
Igualment positiva va ser l’evolució d’Oftalvist, que 
centralitza l’activitat del Grup ASISA en l’àmbit oftalmolò-
gic i que el 2015 va superar els 20 milions de facturació. 
Oftalvist s’ha convertit en un referent en l’aplicació de la 
tecnologia més avançada en el tractament de problemes 
de la vista, i ha reforçat la seva xarxa assistencial amb 
clíniques d’última generació.

És igualment significatiu el creixement registrat per 
ASISA Dental, que va incrementar en més d’un 17 % el 
nombre d’assegurats i la seva xarxa de clíniques pròpies, 
que ja sumen 22, a les quals s’uniran nous centres en els 
propers mesos. El negoci dental va facturar el 2015 més 
de 27 milions d’euros i va aportar-ne més de 4 als resul-
tats globals del Grup.
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quatre anys, en què el nombre d’assegurats de salut privats 
ha crescut més d’un 35 %.

L’avenç en el volum de primes i l’augment d’assegurats 
va permetre a ASISA consolidar els seus beneficis, que el 
2015 van créixer per sobre del 12 %. Des de 2010, el be-
nefici arriba als 201.600.000 d’euros, el que ha permès a 
la companyia realitzar inversions per un valor de gairebé 
203 milions d’euros, destinats a l’ampliació i millora de la 
xarxa assistencial pròpia i a l’enfortiment de la seva xarxa 
comercial.

Creixement i oCupaCió
Durant la seva intervenció en la Junta Consultiva, el Dr. 
Francisco Ivorra va destacar que «el 2015, ASISA va tenir 
més benefici, va realitzar més inversió, va registrar més 
creixement i crear més ocupació. Això ha estat possible 
perquè fa sis anys que fem les coses bé, impulsant nous 
projectes i millorant la nostra organització».

El Dr. Ivorra també va insistir que aquests resultats 
permetran a ASISA seguir desenvolupant el seu model de 
reinversió: «Créixer més i tenir més benefici es traduirà 
en noves inversions en la nostra xarxa assistencial per 
modernitzar-la i adaptar-la a les necessitats i demandes 
dels nostres clients. Aquests resultats ens permeten prepa-
rar-nos per afrontar el futur en millors condicions».

aSiSa Vida
D’altra banda, i amb l’objectiu de buscar noves oportu-
nitats de desenvolupament, ASISA ha reforçat la seva 
presència en el ram de Vida amb la creació d’una nova 
filial, ASISA Vida, que tindrà les seves pròpies estructures 
i permetrà al Grup operar plenament en aquest sector, 
centrat en les assegurances de vida risc. A més, la compa-
nyia estudia altres rams en què podria tenir activitat i que 
permetrien completar l’oferta per atendre les necessitats 
de les persones.

Finalment, ASISA manté els seus plans d’internacio-
nalització, analitzant les possibilitats d’inversió a l’exte-
rior per afegir nous projectes a les diferents activitats que 
el Grup ja desenvolupa en diversos països, com Guinea 
Equatorial, Marroc, Oman, Mèxic, Portugal, Itàlia, Eslo-
vàquia i Brasil. .
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En les altres tres categories, el jurat ha reconegut el treball de 
Fernando Flores Huecas, Premi d’Honor en la temàtica “Lliure”; de 
Manuel Campillo, Premi d’Honor en la temàtica “Naturalesa” per 
Ojos; i de Gabriel Tizón Vázquez per Sonrisas del Sur, Premi d’Honor 
en la temàtica “Somriures”. El vencedor en cada categoria ha rebut 
un premi de 6.000 euros (3.000 en el cas del tema “Somriures”, 
incorporat aquest any al concurs per primera vegada) i la Medalla 
d’Or de la Confederació Espanyola de Fotografia (CEF).
Al costat d’aquestes obres, ASISA ha atorgat 25 premis més, dotats 
amb 300 euros en concepte de l’adquisició de les fotografies. En 
total, el VII Certamen Internacional ha estat dotat amb 28.500 euros 
en premis.
El lliurament de premis va ser presidit pel Dr. Francisco Ivorra, 
president d’ASISA, en un acte en què van participar els fotògrafs 
premiats al costat de diversos membres del jurat i del seu secretari, 
el Dr. Manuel Viola. L’acte es va celebrar a la Casa de Vacas del parc 
del Retiro, on es van exposar les obres premiades.

Jurat de reconegut prestigi
El jurat que ha valorat les obres i concedit els guardons va estar 
format per Josep Mª Ribas i Prous, Chema Madoz, Ubaldo Moreno 
Moreno, Gervasio Sánchez Fernández i Laura Terré Alonso, tots 
ells referents del món de la fotografia tant en l’àmbit nacional com 
internacional.

Lliurament dels premis del 
VII Certamen Internacional 
de Fotografia

Els quatre guanyadors dels premis d’honor d’ASISAFoto 2015: Manuel Campillo, 
Gabriel Tizón, Fernando Flores Huecas i José Ramón Luna de la Ossa, amb el 
secretari del jurat i director mèdic de l’Hospital El Ángel, el Dr. Manuel Viola; el 
president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i els membres del jurat Chema Madoz i 
Josep Maria Ribas i Prous.

ASISA ha lliurat els premis del VII Certamen Internacional 
de Fotografia, seleccionats entre els 274 autors que van 
presentar 2.307 fotografies en les quatre categories del 
concurs. José Ramón Luna de la Ossa ha estat el guanyador 
del Premi ASISAFoto al Millor Autor, després d’obtenir el 
Premi d’Honor en la categoria “Maternitat i Infància” per 1.001 
días.

Grup Hospitalari HLA
Les clíniques i hospitals d’ASISA integrats en el nou 
Grup Hospitalari HLA van tancar l’últim exercici amb les 
millors xifres de facturació de la seva història, 277 milions 
d’euros, la qual cosa converteix el holding en el primer 
grup hospitalari de capital totalment espanyol.
Per millorar la qualitat assistencial i dotar els seus hos-
pitals de millors infraestructures i de la tecnologia més 
avançada, ASISA ha realitzat en els últims cinc anys una 
forta inversió de més de 140 milions d’euros.



La Clínica Montpellier renova les seves instal·lacions

La Clínica Montpellier, el centre del Grup Hospitalari 
HLA a Saragossa, ha inaugurat les seves noves instal·la-
cions després de les reformes que s’han realitzat al Servei 
d’Urgències, a la Unitat de Reproducció, a l’Àrea d’Obste-
trícia i Ginecologia i als quiròfans de Cirurgia Major Am-
bulatòria (CMA). Aquestes noves dependències, dotades 
amb l’última tecnologia mèdica, permetran oferir als pa-
cients una millor atenció, immediata i de màxima qualitat.

En l’acte d’inauguració, van participar-hi el conseller 
de Sanitat del Govern d’Aragó, Sebastián Celaya; el presi-
dent d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i el director de la Clí-
nica Montpellier, Dr. Alfredo Pérez Lambán.

nou SerVei d’urGÈnCieS
Les noves instal·lacions inaugurades són el resultat dels 
plans de modernització que la Clínica Montpellier ha po-
sat en marxa per adaptar les seves infraestructures a les 
demandes de cada vegada més pacients, que busquen ac-
cedir a la millor qualitat assistencial amb temps d’espera 
al més curts possible.

El remodelat Servei d’Urgències atendrà aquesta de-
manda. Les seves noves instal·lacions, amb gairebé 420 
metres quadrats, permeten comptar amb una àmplia zona 
d’admissió i sales d’espera més còmodes. A més, els sis boxs 
i els cinc nous llocs d’observació multipliquen les capa-
citats assistencials que ja tenia la clínica i que fan que la 
demora mitjana d’atenció als pacients sigui de 12 minuts i 
la mitjana de temps d’estada a urgències se situï per sota 
dels 60 minuts.

D’altra banda, el Servei d’Urgències està directament 
connectat amb l’UCI i amb l’Àrea Quirúrgica, que igual-
ment s’estan reformant i ampliant per comptar amb vuit 
quiròfans d’última generació, sala d’endoscòpies i dues 
noves sales de part.

unitat de reproduCCió
Juntament amb el Servei d’Urgències i l’Àrea Quirúrgica, 
la Clínica Montpellier ha renovat la seva Unitat de Re-

producció, concentrant totes les seves dependències en 
una mateixa zona de 250 metres quadrats amb consultes, 
laboratoris i quiròfan propi.

Aquestes instal·lacions s’uneixen a la posada en marxa 
el 2015 de la nova Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia en un 
espai ampli i renovat de més de 100 metres quadrats i do-
tat amb noves sales de parts, dues noves sales de dilatació 
i una nova zona de nius, tot això equipat amb la tecnologia 
més innovadora: incubadores, bressols tèrmics, incubado-
ra de transport, sala de lactància, etc.

una inVerSió de méS de 4 milionS
Les instal·lacions acabades d’inaugurar formen part del Pla 
Director que la Clínica Montpellier ha posat en marxa en 
els últims anys per a la modernització de les seves instal-
lacions i que es continuarà desenvolupant en els propers 
mesos. En total, s’invertiran més de 3 milions d’euros en 
obres i un altre milió més es destinarà a la dotació tecno-
lògica dels diferents serveis i unitats assistencials. .

Amb una inversió superior als quatre milions d’euros, la remodelació d’Urgències, de la Unitat de 
Reproducció, de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia i dels quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria 
permetrà millorar l’atenció assistencial en el centre.

El Dr. Alfredo Pérez Lambán, director de la Clínica Montpellier; el 
president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i el conseller de Sanitat 
del Govern d’Aragó, Dr. Sebastià Celaya, descobreixen la placa 
d’inauguració de les noves instal·lacions de la Clínica Montpellier.

noves oficines a Barcelona i Tenerife
ASISA ha obert dues noves oficines a la ciutat de Barce-
lona, fet que permetrà a l’asseguradora de salut reforçar 
la seva xarxa comercial i millorar l’atenció que reben els 
seus clients. Les noves oficines estan situades al barri 
de Poblenou (carrer del Pallars, 224) i al districte de les 
Corts (carrer d’Eugeni d’Ors, 1) i ja operen plenament.
A més, la companyia ha obert unes noves oficines per 
a la seva delegació a Tenerife, situades a la Rambla de 
Pulido, 15. Juntament amb aquestes noves instal·lacions, 
ASISA ha ampliat els concerts assistencials a Tenerife 

per garantir que els seus assegurats rebin la millor aten-
ció possible.
L’obertura d’aquestes noves instal·lacions facilitarà 
l’accés a les assegurances d’ASISA, així com els tràmits 
que els assegurats realitzen amb la companyia tant a 
Barcelona com a Tenerife. Ambdues oficines s’emmar-
quen en els plans d’ASISA per reforçar la seva presència 
comercial a Catalunya i les Illes Canàries, augmentar la 
seva quota de mercat i seguir oferint als seus clients la 
millor atenció.
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ASISA ha agrupat tots els seus hospitals en el nou Grup Hospitalari HLA. Els 15 hospitals 
propietat del Grup ASISA s’integraran en el nou holding, que neix com el primer grup de 
capital totalment espanyol, amb una facturació de gairebé 280 milions d’euros. Més de 3.000 
professionals formen part de la plantilla.

Amb aquesta operació, ASISA millorarà la capacitat de 
gestió de la seva xarxa hospitalària pròpia, la més gran 
d’una asseguradora de salut a Espanya, creant sinèrgi-
es entre els seus centres i multiplicant la seva capacitat 
d’oferir la millor atenció sanitària. A més, el nou grup per-
metrà a la companyia seguir desenvolupant el seu model 
assistencial, concebut com un sistema sanitari sense ànim 
de lucre, que reinverteix els excedents en la millora del seu 
equip humà i tecnològic, la modernització d’instal·lacions 
i la capacitació dels seus professionals.

méS de 100 milionS d’inVerSió
El Grup Hospitalari HLA està format per 15 centres hospi-
talaris ubicats a Madrid (Hospital Universitario Moncloa); 
Almeria (Hospital Mediterráneo); Granada (Hospital In-
maculada); Cadis (Hospital Jerez Puerta del Sur); Múrcia 
(Hospital la Vega i Clínica Belén); Màlaga (Hospital El 
Ángel); Albacete (Clínica del Rosario); Alacant (Clínica 

Vistahermosa i Policlínico San Carlos); Huelva (Clínica 
Los Naranjos); Lleida (Clínica Perpetuo Socorro); Sevilla 
(Clínica Santa Isabel); Saragossa (Clínica Montpellier), i 
Guadalajara (Clínica Dr. Sanz Vázquez).

En total, el Grup HLA compta amb més de 1.250 ha-
bitacions; 105 quiròfans; 250 equips de diagnòstic per 
imatge d’alta tecnologia (RMN, TAC, etc.); 77 boxs de vi-
gilància intensiva, etc. En els últims cinc anys, ASISA ha 
fet una forta inversió de més de 100 milions d’euros per a 
la modernització de les seves infraestructures i l’adquisició 
de nous equips.

operaCió FiSCalment neutra
Des del punt de vista tècnic, el Grup ASISA ha realitzat 
una operació fi scalment neutra, d’acord amb els criteris de 
l’Agència Tributària. Amb ella s’aconsegueixen dos objec-
tius: una homogeneïtzació patrimonial i la formalització 
d’un grup hospitalari únic a tots els efectes. L’homogene-
ïtzació patrimonial permetrà evitar les discriminacions 
internes en la gestió, ateses les diferents situacions de 
partida dels diferents hospitals (en alguns casos, els im-
mobles eren propietat de l’asseguradora directament, en 
altres casos hi havia dues societats participades, i en altres 
la clínica era la propietària del seu immoble). La creació 
d’HLA permetrà establir els mateixos criteris d’efi ciència 
en tots els hospitals, millorar la capacitat de gestió i aug-
mentar les sinergies.

D’altra banda, la formalització com a grup permetrà 
a HLA participar en determinats concursos externs que 
exigeixen aquesta condició per licitar-hi. .

ASISA integra els seus 15 hospitals 
en el nou Grup Hospitalari HLA

l’atenCió HoSpitalÀria en xiFreS
Al llarg de 2015, els hospitals del Grup Hospitalari HLA van realitzar: 

•	1,2	milions	de	consultes
•	440.000	urgències
•	110.000	intervencions	quirúrgiques
•	590.000	proves	de	diagnòstic	per	imatge
•	15	milions	de	proves	de	laboratori
•	70.000	ingressos
•	250.000	estades
•	3.700	parts

Renovat el conveni de la Càtedra de Gestió sanitària i 
Economia de la salut amb la uAM
ASISA i la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) 
han renovat l’acord pel qual se celebra des de 2004 la 
Càtedra UAM-ASISA de Gestió Sanitària i Economia de 
la Salut. La Càtedra va néixer amb l’objectiu d’impulsar 
programes d’investigació i facilitar la formació i inserció 
professional dels estudiants de la UAM. Per materialitzar 
aquesta aposta, ASISA no només ha aportat recursos 
econòmics sinó també l’experiència d’una empresa 
sempre disposada a traslladar a la pràctica les innovaci-
ons que produeix la Universitat. A la imatge apareixen, 
d’esquerra a dreta, el Dr. Vicente Pastor, director de la 
Càtedra UAM-ASISA; el Dr. Francisco Ivorra, president 

d’ASISA; José M. Sanz, rector de la UAM, i el Dr. Fidel 
Rodríguez Batalla, director de la Fundació General de la 
UAM, després de la signatura de la renovació del conveni 
entre ambdues institucions.
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L’asseguradora més ben valorada pels metges

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha 
publicat els resultats d’una enquesta realitzada entre els 
6.000 metges que treballen a temps parcial o complet en 
la medicina privada i, un any més, Assistència Sanitària 
encapçala el rànquing de les companyies de salut, d’acord 
amb les respostes dels col·legiats.

En l’enquesta de qualitat s’han analitzat diversos as-
pectes, com la facilitat per encarregar una prova mèdica 
i prescriure un tractament, les condicions de treball dels 
professionals, la relació que tenen amb les companyies 
d’assegurances, la retribució que reben, l’agilitat de les en-
titats en la gestió dels tràmits burocràtics o els diferents 
tipus de pòlisses del sector. Com en les edicions anteriors 
de l’estudi, la primera posició correspon a Assistència Sa-
nitària.

A Catalunya, al voltant de 6.000 metges treballen en el 
sector de les assegurances sanitàries, per al 59 % dels quals 
és la seva activitat principal, segons dades de l’enquesta. 
Les entitats d’assegurança lliure donen servei a més de dos 
milions de persones. El COMB també ha donat a conèixer 
un full informatiu sobre «Què hem de saber sobre les as-
segurances sanitàries privades?» i ha presentat l’Ofi cina 

d’Informació al Ciutadà sobre companyies, que es gestio-
narà amb la col·laboració de la Coordinadora d’Usuaris 
de la Sanitat. . 

Acostament a l’assegurat

Amb nombroses oficines repartides per tota la província 
de Barcelona –algunes d’elles renovades de fa poc temps–, 
Assistència Sanitària es caracteritza per arribar allà on ho 
necessiten les persones que formen part de l’organització. 
Combinada amb la facilitat d’accés als serveis que actualment 
proporcionen les noves tecnologies, la presència al territori, 
a peu de carrer, és la millor manera de conèixer i comprendre 
la realitat de cada assegurat i de simplificar els tràmits amb 
l’entitat. Per aquesta raó, des de fa més de 50 anys, Assistència 
Sanitària participa assíduament en fires, mostres i altres 
esdeveniments vinculats a la cultura popular que tenen lloc en 
diversos punts de la geografia catalana.

La Fira de la Candelera de Molins de Rei, que se celebra 
al febrer i acumula més de 165 anys d’història, és una de les 
primeres cites destacades de l’any. Declarada Festa tradicional 
d’interès nacional, en aquesta edició va rebre visitants de 
diferents procedències i s’ha convertit en un certamen 
multisectorial de primer ordre. Assistència Sanitària va renovar-
hi la seva presència a la vegada que, coincidint en el calendari, 
va participar en la festa dels Tres Tombs, de Vilafranca del 
Penedès, un altre punt de trobada consolidat.

Una enquesta del Col·legi de Metges de Barcelona situa una vegada més Assistència 
Sanitària al capdavant de les companyies de Salut.

Quadre elaborat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
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Conscient que el càncer suposa un problema de salut de 
primer ordre, i amb la implicació de tots els àmbits as-
sistencials de l’organització, recentment s’ha creat el nou 
Servei d’Oncologia d’Assistència Sanitària, destinat a oferir 
en exclusiva als seus assegurats el millor diagnòstic i la 
millor atenció possibles. Situat a l’Hospital de Barcelona, 
proporciona una atenció personalitzada, immediata i con-
tinuada.

Continuïtat de tot el proCéS
El Servei d’Oncologia d’Assistència Sanitària està inte-
grat per un equip multidisciplinari amb especialistes de 
reconegut prestigi i organitzat per àrees de patologia, en 
l’entorn de qualitat que caracteritza la medicina privada. 
El seu primer objectiu és atendre totes les persones asse-
gurades que presentin un càncer, millorar la coordinació i 
continuïtat assistencial entre l’àmbit ambulatori i l’hospi-
talització. Per abordar la malaltia amb garanties d’èxit és 
fonamental una estructura d’atenció dinàmica que garan-
teix la continuïtat en tot el procés i optimitza els circuits.

Entre altres aspectes destacats de l’oferta del nou ser-
vei, sobresurten l’atenció telefònica continuada d’infer-
meria, l’atenció de psicooncologia i el programa de cures 
pal·liatives. En una especialitat en què el pronòstic es be-

neficia d’una primera decisió consensuada i coordinada, 
quan es diagnostica un càncer el metge pot comptar amb 
el Servei d’Oncologia d’Assistència Sanitària i els comitès 
de tumors per avaluar el cas i prendre col·legiadament la 
decisió del millor tractament possible, des de la radioterà-
pia o la quimioteràpia fins a la cirurgia d’alta complexitat. 
Un altre dels punts forts del nou servei és l’Hospital de Dia 
de l’Hospital de Barcelona, amb habitacions individuals i 
personal especialitzat, que és supervisat pel Servei de Far-
màcia del centre d’acord amb la guia de farmacoteràpia. . 

Nou Servei d’Oncologia per garantir l’atenció 
personalitzada, immediata i continuada
Situat a l’Hospital de Barcelona i integrat per un equip multidisciplinari d’especialistes de 
prestigi comprovat, el nou servei d’Assistència Sanitària incorpora, entre d’altres, atenció 
continuada d’infermeria, atenció psicooncològica i cures pal·liatives.

Assistència Sanitària disposa d’un espai exclusiu per als seus metges 
socis, que s’articula com a lloc de reunió, diversió i posada en escena 
dels professionals de la salut que han optat pel cooperativisme sanitari 
i que integren el Grup Assistència. Com a homenatge a l’alma mater de 
l’organització, porta el nom de Casal Dr. Josep Espriu i Castelló, el qual va 
deixar la seva empremta en una manera de veure l’assistència sanitària i, 
sobretot, la relació entre metge i pacient.

Des de la seva fundació, el Casal Espriu porta a terme activitats eminent-
ment de tipus cultural i lúdic, molt consolidades entre els seus socis, com 
els jocs de taula, les conferències sobre temes variats, els concerts de 
piano o el cinema. Les diferents propostes se succeeixen diàriament, però 
l’espai està preparat i obert a noves idees que ampliïn encara més l’oferta. 
Amb aquest objectiu, en els pròxims mesos se li donarà un nou impuls 
que es concretarà en un programa més dinàmic i l’obertura a més socis.

El Casal Espriu renova i potencia la seva oferta d’activitats
El centre cultural i d’oci dels professionals de la salut del Grup Assistència s’obrirà a més socis.

Una de les dependències que el Casal Espriu posa a disposició dels 
professionals de la salut del Grup Assistència.
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Després de quatre anys de funcionament, al voltant de 800 
pacients atesos i unes xifres d’activitat que refermen el seu 
model assistencial pels bons resultats clínics i de satisfacció 
obtinguts, el Programa d’atenció domiciliària a la cronicitat 
(PAPPA) de l’Hospital de Barcelona ha rebut la distinció 
del món científic.

D’una banda, Journal of the American Geriatrics Society, 
la revista mèdica de referència internacional en geriatria, 
li ha dedicat un article;  de l’altra, l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) li ha concedit 
«el reconeixement que acredita la qualitat metodològica 
del procés d’avaluació aplicat, així com un impacte positiu 
en el marc de l’organització».

Així mateix, el Dr. Pere Sala, del Servei de Pediatria i 
Neonatologia de l’Hospital de Barcelona, ha estat selecci-
onat per detallar entre els seus col·legues d’especialitat les 
recomanacions sobre l’ús innecessari d’antibiòtics en pato-
logies respiratòries d’origen víric. En el marc del Projecte 
Essencial, promogut pel Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya dins l’àmbit de competències d’AQuAS, 
es realitzen videoentrevistes amb experts de solvència con-
trastada que són difoses entre la comunitat mèdica. .

Reconeixement als serveis metges de 
l’Hospital de Barcelona

Durant el passat mes de gener, l’Hospital de Barcelona va rebre 
alguns convidats d’excepció que van portar il·lusió i esperança als 
usuaris que s’hi trobaven ingressats. En vigílies del dia de Reis, 
jugadors, tècnics i directius del FC Barcelona van repartir regals a les 
nenes i als nens hospitalitzats.

Messi i Mascherano van aconseguir que aquest dia esdevingués 
una data inesborrable per als que van poder gaudir de la seva com-
panyia. Un any més, van regalar il·lusió i somriures als petits d’Assis-
tència Sanitària, la cara de felicitat dels quals era indescriptible quan 
el millor jugador de futbol del món apareixia a l’habitació. Tot i la 
timidesa inicial, aviat es van familiaritzar amb els seus ídols.

Però la il·lusió no va quedar aquí, ja que el 6 de gener els Reis 
Mags van acudir a la seva cita anual amb els pacients de l’Hospital 
de Barcelona. En un gest poc habitual en altres centres, i gràcies a la 
inestimable col·laboració i implicació de tots els socis de treball de 
SCIAS, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats dels patges reials, van 
visitar les habitacions carregats de regals i esperança per a tothom.

Messi, Mascherano... i els Reis Mags

El Dr. Pere Sala.

Journal of the American Geriatrics Society, una de les revistes mèdiques de referència 
internacional, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i el Departament 
de Salut distingeixen els professionals del centre.
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Festa de disfresses de Carnestoltes.

Oci, creativitat i salut a l’Àrea de Participació

Un cop passades les festes nadalenques, l’Àrea de Participació de 
SCIAS recupera en el primer trimestre de l’any el desenvolupament 
usual de les seves activitats, que combinen una faceta lúdica i 
cultural amb un altre vessant de tipus formatiu. Abans, el 7 de gener 
va tenir lloc el lliurament de premis del concurs anual de la carta als 
Reis Mags, obert als socis de menys edat. També la festa de Carna-
val, que va tenir lloc el 6 de febrer, va ser una explosió de creativitat, 
i així ho van demostrar amb les seves disfresses els més petits.
Com a espai directament vinculat al cooperativisme sanitari, l’Àrea 
de Participació de SCIAS potencia el coneixement dels usuaris 
sobre el seu estat de salut. Per això, compta amb un programa 
regular de conferències sanitàries que aborden, des d’una pers-
pectiva divulgativa, algunes de les patologies més comunes. Si al 
gener el Dr. Lima va parlar sobre diabetis i obesitat, al març va ser el 
torn del Dr. Molina, especialista en medicina intensiva de l’Hospital 
de Barcelona. A més a més, els socis de l’Àrea de Participació han 
creat un grup amb el qual participen en cites esportives, com curses 
populars o tornejos de diferents disciplines, com el futbol sala.

Compromesa amb la formació dels professionals de la me-
dicina, Assistència Sanitària aposta fermament per la qua-
lificació dels seus metges i la promoció del coneixement, 
amb iniciatives com el Programa de beques o l’organització 
de jornades mèdiques, que el 2016 s’amplia de forma con-
siderable amb noves propostes per als integrants del seu 
quadre mèdic, que s’afegeixen a la ja consolidada jornada 
anual sobre patologia de l’embaràs.

La primera Jornada de l’Hospital de Barcelona (Grup 
Assistència) sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia va 
abordar una patologia, les inestabilitats carpianes, que so-
vint provoca molèsties recurrents i que és objecte d’estudi 
per part dels experts. Es tracta d’un problema d’incidèn-
cia notable i recuperació complexa, ja que de vegades la 
cirurgia no en garanteix l’èxit i s’opta per tractaments no 
quirúrgics que no condueixen a una solució definitiva.
Dirigida especialment a traumatòlegs, però també amb 
la presència de fisioterapeutes i professionals de la salut 
laboral, va oferir un espai de formació amb ponents de 

nivell i, com indiquen les enquestes de satisfacció om-
plertes pels participants, va tractar aspectes d’interès 
científic.

altreS trobadeS
Per als propers mesos de 2016 s’han programat reunions de 
diferents especialitats que posen el focus en temes d’espe-
cial rellevància per al públic professional. A l’abril arribarà a 
la cinquena edició la Jornada sobre patologia de l’embaràs, 
dedicada en aquesta ocasió a l’embaràs en els extrems de la 
vida fèrtil. També a l’abril, la Clínica del Viatger de l’Hospi-
tal de Barcelona serà amfitriona de la X Jornada d’unitats 
de salut internacional, la trobada més important de l’àrea 
que té lloc a Catalunya anualment.
Aquestes jornades, i d’altres que s’aniran definint al llarg 
de l’any, volen, en definitiva, configurar una estructura 
sòlida de coneixement en l’entorn d’Assistència Sanitària 
i impulsar una actualització constant amb un enfocament 
multidisciplinari. . 

L’Hospital de Barcelona acull la primera Jornada 
de cirurgia ortopèdica i traumatologia
Coordinat pels serveis mèdics d’Assistència Sanitària, la trobada va tenir lloc el passat 
29 de gener i va estar dedicada al diagnòstic i tractament de les inestabilitats carpianes. 
Va comptar amb la participació de 100 especialistes en traumatologia i la intervenció de 
destacats ponents.



Les entitats que agrupa la 
Fundació Espriu formen la principal 
cooperativa sanitària del món

En el rànquing general que ordena totes les cooperatives 
sense diferenciar-les pel seu sector d’activitat, la Fundació 
Espriu se situa al lloc 231, sis posicions més endavant que 
l’any anterior.

En aquesta edició s’han analitzat 2.829 organitzacions 
de 76 països, que acumulen una facturació total de 2,95 
bilions de dòlars (2,64 bilions d’euros). Pertanyen al sector 
sanitari 104 cooperatives de 16 països, que han facturat 
36.290 milions de dòlars (32.518.000 d’euros).

Creixement del 7%
Atenent les 300 principals cooperatives del món, es revela 
que el sector ha tingut un creixement superior al 7 % res-
pecte a les dades de l’any anterior.

Com en altres ocasions, també s’analitza el volum de 
facturació amb relació al producte interior brut (PIB) per 
càpita del país al qual pertany cada organització, un indi-
cador que facilita la comparació entre les dades de coope-
ratives que desenvolupen la seva activitat en economies 

Un any més, els resultats del World Co-operative Monitor 2015 han situat la xarxa d’entitats de 
la Fundació Espriu entre les deu cooperatives sanitàries amb més volum de facturació del món. 
L’estudi, basat en les dades de 2013, situa la Fundació Espriu en quart lloc en el rànquing que 
encapçala la cooperativa brasilera Unimed, seguida de les nord-americanes Health Partners i 
Group Health Co-operatives.
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RAnG    ORGAnITzACIó        PAís      FACTuRACIó(1)

1	 			Unimed	do	Brasil	 	 	 	 	 			Brasil	 	 											19.460

2    Health Partners        Estats Units              5.220

3    Group Health         Estats Units              3.660

4    Fundació Espriu        Espanya              2.000

5    Saludcoop         Colòmbia               1.470

6    Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi    Bèlgica  550

7    Cooperativa de salud y desarrollo integral      Colòmbia  440

8    Cooperativa de salud comunitaria Comparta     Colòmbia  420

9	 			Intercommunale	de	Soins	Spécialisés	de	Liège	 	 			Bèlgica	 	 240

10    Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage Bèlgica  220
(1) Dades de 2013 en milions de dòlars nord-americans.

Les 10 principals cooperatives sanitàries del món
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amb poders adquisitius molt diferents.
Aquest any s’ha dedicat un apartat especial al sector 

agroalimentari, ja que tot i l’alt percentatge de la produc-
ció agrícola de tot el món que s’organitza en forma de 
cooperativa, les dades sobre aquest tipus d’empreses són 
encara escasses. Només es coneix parcialment el paper 
que tenen les cooperatives a l’hora de garantir productes 
d’alta qualitat, salaris dignes i desenvolupament sostenible 
en aquest sector. Analitzant el pes econòmic de les prin-
cipals cooperatives agrícoles, es constata un augment del 
25 % en el seu volum de facturació.

ViSió detallada
L’informe recull dades d’empreses vinculades al moviment 
cooperatiu, incloses les cooperatives, mútues, cooperati-
ves de segon grau, grups i xarxes cooperatives i empreses 
la propietat de les quals està controlada per estructures 
cooperatives.

Elaborat per l’Institut Europeu de Recerca sobre Em-
preses Cooperatives i Socials i l’Aliança Cooperativa In-
ternacional, i patrocinat per la Fundació Espriu, el World 
Cooperative Monitor té com a objectiu augmentar i millorar 
la informació disponible sobre les cooperatives per pre-
sentar una visió detallada de la seva contribució real al 
benestar de la societat. Les dades que recull demostren 
clarament la dimensió i la viabilitat de les empreses co-
operatives com a model alternatiu al de les empreses de 
capital. . 

Presentació del World Co-operative Monitor 2015 en la Conferència Global de l’Aliança 
Cooperativa Internacional a Antalya, Turquia.

El Dia Internacional de les 
Cooperatives dóna suport als 
Objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Onu

El Dia Internacional de les Cooperatives, que se 
celebra el primer dissabte de juliol de cada any, té 
com a objectiu fomentar el coneixement global de 
les cooperatives. Es pretén promocionar ideals que 
constitueixen els pilars del moviment cooperatiu, com 
són la solidaritat internacional, l’eficiència econòmica, 
l’equitat i la pau mundial. Alhora, es busca ampliar i 
reforçar la col·laboració entre el moviment cooperatiu 
internacional i altres agents de la societat civil, inclosos 
els governs i les administracions públiques tant locals 
com internacionals.

El 2016, el dia de les cooperatives se celebrarà el 2 
de juliol sota el lema comú “Les cooperatives: el poder 
d’actuar per un futur sostenible”. L’elecció d’aquest 
tema és un gest de suport als anomenats Objectius de 
desenvolupament sostenible, una llista d’accions en 
favor de les persones i del planeta que s’emmarquen 
en l’Agenda per al desenvolupament 2030, aprovada 
recentment per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides.

Nombroses experiències demostren que les 
cooperatives es configuren com empreses amb 
un potencial únic per afrontar el desenvolupament 
sostenible tant en l’àmbit econòmic com social o 
mediambiental.

Tot i que la celebració del dia de les cooperatives 
es	remunta	a	1923,	va	ser	el	1992	quan	les	Nacions	
Unides van reconèixer que «el moviment cooperatiu 
és una combinació única de productes d’abast global 
i d’empreses que donen resposta a les necessitats 
locals», i que les cooperatives desenvolupen un paper 
important «en la reducció de la pobresa al donar 
accés a la propietat i donar veu a les persones en les 
organitzacions i en el conjunt de la societat».

Amb aquest reconeixement, l’ONU va proclamar 
internacionalment el dia de les cooperatives i va animar 
a tots els governs de les nacions associades a unir-
se per destacar la complementarietat dels objectius 
de les Nacions Unides i del moviment internacional 
de cooperatives i la seva contribució a la solució dels 
principals problemes a què s’enfronten les Nacions 
Unides.

Sota el lema “Les cooperatives: el poder 
d’actuar per un futur sostenible”, la 
jornada se celebrarà el proper 2 de juliol 
per promocionar els pilars del moviment 
cooperatiu i, en aquesta ocasió, donar 
suport a les accions emmarcades dins 
l’Agenda per al desenvolupament 2030 
aprovada per l’Assemblea General de 
Nacions Unides.



Pedro Sánchez es reuneix 
amb la Junta Directiva de CEPES

El secretari general del PSOE i candidat a la presidència 
del Govern, Pedro Sánchez, es va reunir a mitjans del pas-
sat mes de febrer amb la Junta Directiva de la Confedera-
ció Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES), 
ocasió que va aprofitar per anunciar que l’economia social 
serà una de les seves prioritats si accedeix a la Moncloa.

Sánchez va acudir a la reunió acompanyat de la se-
cretària d’ocupació del PSOE, Mari Luz Rodríguez, i del 
secretari d’economia, Manuel de la Rocha. Per part de 
 CEPES, van anar-hi, juntament amb el seu president José 
Antonio Pedreño, els 28 membres de la Junta Directiva 
de l’organització, entre els quals figura el Dr. José Carlos 
Guisado, patró i CEO de la Fundació Espriu.

Sánchez ha afirmat també que «l’economia social té 
un paper primordial en la consolidació de la recuperació 
econòmica». Per això, ha subratllat la necessitat d’«impul-
sar l’economia social», a la qual va definir com «un model 
empresarial més productiu, sostenible i capaç de generar 
ocupació estable».

La Confederació Empresarial Espanyola de l’Econo-
mia Social (CEPES) és la màxima institució representativa 
de l’economia social a Espanya. Els seus 28 socis represen-
ten els interessos de més de 42.800 empreses, que suposen 
el 12,5 % de l’ocupació i facturen al voltant del 10 % del 
PIB. La Fundació Espriu forma part de l’organització en 
representació de les cooperatives de salut espanyoles.

El candidat a la presidència del Govern va afirmar que «cal impulsar l’economia social, un 
model empresarial més productiu, sostenible i capaç de generar ocupació estable».

El Dr. José Carlos Guisado, primer per l’esquerra, durant la reunió de la Junta Directiva de CEPES amb el candidat socialista.
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El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, va 
assenyalar al candidat a la presidència del Govern la ne-
cessitat de constituir un gran Pacte per a l’ocupació, en 
el qual es contempli la diversitat i el pluralisme de totes 
les formes d’empresa existents, així com incentivar l’em-
prenedoria, la contractació, la innovació i el creixement 
econòmic.

oCupaCió eStable i de qualitat
En aquest sentit, Sánchez va recalcar «la contribució de 
l’economia social a la creació d’ocupació estable i de qua-
litat, així com a la riquesa econòmica i la cohesió social», 
motius pels quals va anunciar que «serà una de les bases i 
una de les prioritats d’un possible Govern.

«Una de les coses que més valoro de l’economia social 
–va afirmar Sánchez– és la seva capacitat de diàleg entre 
els seus treballadors, empreses i institucions».

Pedreño va aprofitar la trobada per avançar a Pedro 
Sánchez algunes de les peticions que CEPES començarà a 
sol·licitar als grups parlamentaris, com és la creació d’una 
Comissió no legislativa sobre economia social al Congrés 
dels Diputats. Igualment, el president de CEPES va sol·li-
citar a Sánchez que l’economia social sigui una prioritat en 
l’organigrama institucional del pròxim Govern. Les dues 
iniciatives van ser valorades positivament per Pedro Sán-
chez i el seu equip. . 
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Pedro Sánchez al costat del president de CEPES, Juan Antonio 
Pedreño, en arribar a la seu de l’organització.

Juan Antonio Pedreño presidirà l’economia social 
europea durant els pròxims tres anys
El president de la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES) 
va ser elegit per unanimitat en l’assemblea de la Social Economy Europe celebrada a 
Luxemburg.

Social Economy Europe, la principal plataforma europea 
de l’economia social, ha escollit José Antonio Pedreño 
com a president. L’elecció va tenir lloc durant l’assemblea 
que la institució va celebrar el passat mes de desembre a 
Luxemburg, en el decurs de la qual Pedreño, actualment 
president de la Confederació Empresarial Espanyola 
d’Economia Social (CEPES), va ser escollit per unanimitat.

Durant el seu mandat, que durarà els pròxims 
tres anys, José Antonio Pedreño comptarà amb tres 
vicepresidents: Alan Coheur, de l’Associació Internacional 
de Mutualitat (AIM); Luis Martignetti, de Revès (Xarxa 
Europea de Ciutats i Regions per l’Economia Social), i 
Emmanuel Verny, de la Cambra Francesa de l’Economia 
Social i Solidària.

Juan Antonio Pedreño va agrair, en el seu discurs, 
el treball realitzat per l’equip anterior, que ha permès 
consolidar la representativitat de l’entitat davant les 

institucions europees, i va expressar el seu agraïment a tot 
el sector de l’economia social europea per la confiança que 
ha dipositat en ell i en el seu nou equip de treball.

«S’obre un període il·lusionant i amb molts reptes 
per tal de situar l’economia social europea en el lloc que 
mereix», va assegurar José Antonio Pedreño, el qual, 
entre les seves prioritats, va assenyalar la necessitat 
de reforçar les relacions amb totes les institucions 
europees –especialment amb la Comissió Europea, 
el Parlament Europeu i el Comitè Econòmic i Social 
Europeu– i de potenciar la visibilitat d’aquest model 
empresarial.

Social Economy Europe va néixer fa 15 anys amb la 
vocació de representar els interessos de l’economia social 
a Europa que, en l’actualitat, representa el 10 % del teixit 
empresarial continental i dóna feina a més de 14 milions 
d’europeus.
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FòRUM DE SALUt DE GINEBRA
Del 19 al 21 d’abril de 2016
La sisena edició del Fòrum de Salut de Ginebra aplegarà acadèmics, professionals, polítics i representants de 
tots els àmbits relacionats amb la salut amb l’objectiu d’unir les decisions polítiques i els desenvolupaments 
pràctics. En aquesta ocasió, els debats giraran al voltant del tema “Salut global: innovacions assequibles i 
sostenibles en l’assistència sanitària”.

CONFERèNCIA INtERNACIONAL D’INVEStIGACIó COOPERAtIVA
Del 24 al 27 de maig de 2016
Organitzada pel Comitè d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional i la Universitat d’Almeria, la 
conferència reunirà a Almeria investigadors, responsables polítics, professionals i estudiants de cooperatives, 
empreses socials i de l’economia social de diferents països per debatre sobre noves estratègies en les empreses 
cooperatives.

31è CONGRéS INtERNACIONAL DE CIRIEC
Del 21 al 23 de setembre de 2016
CIRIEC-Internacional ha anunciat la celebració del seu 31è Congrés Internacional a Reims (França), sota el 
lema “Les polítiques públiques davant el repte de la mundialització. Projectes per a l’economia pública, social 
i cooperativa”. El Congrés de Reims succeirà el de Buenos Aires, celebrat a l’octubre de 2014.

CIMERA INtERNACIONAL DE COOPERAtIVES
De l’11 al 13 d’octubre de 2016
La Cimera Internacional de Cooperatives reuneix cada dos anys al Quebec, Canadà, líders cooperatius i 
responsables polítics per debatre el paper protagonista de les cooperatives davant els grans reptes globals. 
El 2016 el tema de la cimera serà “Les cooperatives: el poder d’actuar”. Serà una oportunitat per posar en 
relleu la capacitat de les cooperatives d’actuar tant en l’àmbit local com global, així com el seu potencial per 
col·laborar en la solució dels principals problemes globals identificats per les Nacions Unides.

CONGRéS D’INVEStIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL 
Del 19 al 21 d’octubre de 2016
CIRIEC-Espanya organitzarà a València el 16è Congrés d’investigadors en economia social, un fòrum de 
trobada essencial per a tots aquells que investiguen, estudien i treballen en el sector de l’economia social. En 
aquesta ocasió, se celebrarà el 30è aniversari de la secció espanyola de CIRIEC.

IV CIMERA COOPERAtIVA DE LES AMèRIQUES 
Del 14 al 18 de novembre de 2016
Montevideo acollirà una nova edició de la Cimera Cooperativa de les Amèriques al novembre de 2016. La 
capital uruguaiana preveu reunir més de 800 representants de 50 països americanes en un dels esdeveniments 
més rellevants de l’agenda cooperativa internacional.

Programa d’Activitats



Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que 
les millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

Compartir, també. Subscriu-t’hi.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si ja rebeu periòdicament Compartir no cal que envieu la butlleta.

Nom i cognoms      

Adreça        

                                                                    

C.P                                  Població    

Provincia-Estat         País         

Telèfon     E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català              Castellà         Anglès



Identitat cooperativa
Una de les fites de l’última Assemblea General de l’Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), celebrada a finals de 2015 a Antalya, va ser 
la presentació de les noves Notas de orientación para los principios 
cooperativos. Basat en la Declaració de la Identitat Cooperativa aprovada 
per l’ACI el 1995, aquest nou document, més enllà de servir de guia 
pràctica per a líders cooperatius, persegueix l’ambiciós objectiu de 
convertir-se en una eina eficaç per difondre els principis cooperatius en 
tots els àmbits socials i impulsar el model de negoci cooperativista com 
la millor manera de promoure el desenvolupament econòmic i social 
sostenible. Per donar suport a la consecució d’aquest objectiu estratègic, 
l’ACI ha posat en marxa, a més, la campanya “Cooperatives per un 
món millor” i dues mesures complementàries encara que no menys 
transcendents: el domini .coop i la marca cooperativa internacional, 
que seran els elements claus de la identitat visual de les cooperatives 
de tot el món. . 



Nombrosos estudis han posat de manifest que l’opinió pública, malgrat desconèixer el model 
de negoci i la pròpia naturalesa de les cooperatives, confia més en elles que no en qualsevol 
altre tipus d’empresa. Aquest potencial és el que s’ha proposat desenvolupar la campanya 
“Cooperatives per un món millor”, destinada a promocionar internacionalment el model de negoci 
cooperativista com una forma de promoure el desenvolupament econòmic i social sostenible.

Cooperatives per 
un món millor
Kaeleigh Barker Van Valkenburgh

Potser vostès ja coneixen algunes cooperatives, principal-
ment en l’àrea de la salut, o potser ja saben que les coope-
ratives desenvolupen la seva activitat en un ampli ventall 
de sectors, des de la salut fins al comerç minorista passant 
per l’agricultura i la banca, entre molts d’altres.

•  I si els diners que guanya una comunitat 
romanguessin en aquesta comunitat?

•  I si les persones estiguessin per sobre de tot?

•  I si els nostres fills no haguessin de triar entre l’oferta 
i la vida?

•  I si la nostra forma de fer negoci pogués remodelar el 
nostre futur en allò més fonamental?

•  I si deixéssim de dir «I si ...?» i donéssim suport al 
model de negoci cooperativista?

Presentació de la 
campanya “Cooperatives 
per un món millor” durant 
la conferència de l’Aliança 
Cooperativa Internacional 
celebrada a Turquia.
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potencial enorme
S’ha constatat que el model de negoci cooperativista re-
força les comunitats, confereix poder als pobles i permet 
construir un món millor. Les cooperatives desenvolupen la 
seva activitat al voltant de les persones i les comunitats i les 
converteixen en l’ànima dels seus negocis. Amb marcades 
diferències respecte de les empreses convencionals, el mo-
del de negoci cooperativista funciona satisfactòriament en 
molts sectors, tot i que segueix sent sorprenentment mal 
interpretat. En una enquesta recent realitzada als Estats 
Units sobre la consciència cooperativista, es va evidenciar 
que el 74 % dels enquestats desconeixia la naturalesa de 
les cooperatives. En aquesta mateixa enquesta, es defi nia 
el model de negoci cooperativista i es preguntava als par-
ticipants si era més probable que compressin productes o 
serveis de cooperatives en lloc de fer-ho a altres empreses, 
a la qual cosa el 78 % dels enquestats va respondre afi rma-
tivament. En confi rmar aquestes dades mitjançant altres 
estadístiques similars realitzades en altres llocs del món, 
s’ha constatat una manca de coneixement, però també un 
potencial increïble, de les cooperatives. Per això, fa poc 
temps es va iniciar una campanya de conscienciació per 
promocionar el model cooperativista.

La campanya “Cooperatives per un món millor” és un 
moviment en què persones de tota la comunitat internaci-
onal treballen per fer-se valer i superar les desigualtats prò-
pies del segle XXI, per tal d’avançar cap a una era d’inno-
vació i sostenibilitat. La missió de la campanya és donar a 
conèixer els avantatges del model de negoci cooperativista 
mitjançant la narració d’històries educatives i inspiradores.

Amb “Cooperatives per un món millor”, treballem per 
presentar el model de negoci cooperativista com una for-
ma de promoure un desenvolupament econòmic i social 
sostenible. La campanya actua com una plataforma per 
aprofundir en la història cooperativista internacional i 
connectar amb una àmplia gamma de sectors i països en 
què hi ha cooperatives de diferent envergadura. Així ma-
teix, permetrà mostrar les aportacions que les cooperatives 
fan a les economies i comunitats amb les que interactuen. 
Aquest compromís i la participació cada vegada més gran 
en el model de negoci cooperativista ens ajudaran a cons-
truir un món millor per a tothom.

Directora de comunicació de “Cooperatives per 
un món millor”

Kaeleigh ha estat vinculada al model 
cooperativista durant més d’una dècada. 
Després de treballar en estudis cooperativistes 
i en elaboració de continguts, ara dirigeix 
les comunicacions relatives a la campanya 
“Cooperatives per un món millor”, una 
apassionant iniciativa cooperativista. Barker té 
molta experiència en la diversitat que caracteritza 
el sector cooperativista i reconeix el nivell 
de conscienciació que existeix actualment al 
voltant de les cooperatives. Confia que podrem 
unir esforços activament per aconseguir més 
coneixement públic del moviment cooperativista, 
així com més valoració i participació.

Kaeleigh Barker 
Van Valkenburgh



Un model basat en valors
Només és possible avançar si ho fem junts, i en el marc de 
la campanya “Cooperatives per un món millor” treballem 
amb líders cooperativistes i altres persones influents de 
tot el món. L’Aliança Cooperativa Internacional, que amb 
la seva implicació marca la pauta, té previst que organitza-
cions cooperatives nacionals i cooperatives individuals de 
tot el món s’adhereixin a aquesta campanya per tal de crear 
nous llaços dins del moviment cooperativista internacional 
i reforçar els ja existents. Amb l’objectiu de promocionar 
aquest model de negoci basat en valors, aquest esforç comú 
pretén oferir la formació, els mitjans, els materials i els vin-
cles socials necessaris per situar el moviment cooperati-
vista al capdavant de la consciència pública internacional.

Els terminis són vitals a l’hora d’impulsar la força que 
està agafant el moviment cooperativista. Vivim en un món 
marcat per grans desigualtats en totes les comunitats in-
ternacionals i, amb freqüència, s’ignora la sostenibilitat. Un 
estudi de 2015 realitzat per la consultoria Deloitte indica-
va que el 75 % de les persones joves enquestades opinava 

que les empreses centren la seva activitat al voltant dels 
seus propis interessos i no amb l’objectiu de contribuir a 
una societat millor. Un altre estudi semblant evidenciava 
una falta de confiança en les empreses i una necessitat de 
fonamentar la nostra cultura en valors. No obstant això, la 
gent segueix pensant que amb prou feines pot exercir la 
seva influència en els seus llocs de treball i comunitats, o en 
l’economia o la societat en general. Ha arribat el moment 
d’inspirar la població mundial mitjançant la promoció 
d’una identitat cooperativa animada per un esforç comú.

1000 milions de socis
És universalment acceptat que les cooperatives ofereixen 
una alternativa empresarial que fomenta i aplica valors de-
mocràtics, genera més ocupació i contribueix al fet que les 
economies locals i regionals siguin més potents i estables. 
No obstant això, les grans empreses tradicionals seguei-
xen dominant el paisatge econòmic mundial. L’objectiu 
de “Cooperatives per un món millor” és aprofitar l’energia 
dels seus 1000 milions de socis cooperativistes i els 250 
milions d’empleats que treballen en més de 2,6 milions 
de cooperatives de tot el món, i donar poder a cadascuna 
d’aquestes persones perquè, estant ben informades, esde-
vinguin defensores fervents del moviment cooperativista. 
“Cooperatives per un món millor” és més que una campa-
nya identitària; és una campanya única que té la capacitat 
de conferir poder a les persones perquè impulsin el canvi 
en les seves pròpies vides i, alhora, exerceixin la seva influ-
ència en el món que els envolta. Gràcies al model de negoci 
cooperativista, és un fet que, junts, podem aconseguir un 
futur més just, més equitatiu i més sòlid. .

Més informació a 
www.cooperativesforabetterworld.coop

Les cooperatives ofereixen una alternativa 
empresarial que fomenta i aplica valors 
democràtics, genera més ocupació i 
contribueix al fet que les economies locals 
i regionals siguin més potents i estables

COOPERTIVES PER

UN MÓN
MILLOR
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Pels seus objectius socials, la seva vocació no mercantilista i els seus principis participatius, el 
cooperativisme és la fórmula empresarial més capacitada per contribuir a la millora contínua de 
la societat. L’exemple és una de les seves armes, com posen de manifest en el sector sanitari 
els èxits d’ASISA, però en opinió del seu conseller delegat, també cal donar-li un impuls perquè 
els seus valors impregnin totes les àrees de l’activitat econòmica i empresarial.

«El cooperativisme necessita 
créixer i enfortir-se per 
canviar les inèrcies de la 
societat actual»
Dr. Enrique de Porres
Conseller delegat d’ASISA i secretari i patró de la Fundació Espriu

Quines motivacions o estímuls el van portar cap al co-
operativisme sanitari?
Suposo que la coherència amb els principis i valors que 
em van inclinar a estudiar Medicina. Des que vaig comen-
çar els estudis, la meva única “militància” s’ha produït en 
l’àmbit de la meva professió. Primer, dirigida a assolir la 
formació adequada per poder desenvolupar un exercici 
professional lliure i responsable; com a delegat represen-
tant dels meus companys a la facultat, mirant d’exigir la 
millor formació possible i, després, com a membre actiu 
del sindicalisme professional mèdic independent, contri-
buint a la millora de les condicions contractuals, en l’àm-
bit laboral, de l’exercici per compte d’altri. Fins arribar 
a participar en el cooperativisme sanitari fundat pel Dr. 
Espriu, que representa, des de la meva òptica personal, 
la visió organitzativa i empresarial de la tasca assistencial 
més plena i més ben ajustada als valors que han de ca-
racteritzar l’exercici vocacional d’una professió de servei 
com la nostra.

Què ha suposat per a vostè desenvolupar l’exercici de 
la seva professió en una empresa de base cooperativa?
Fonamentalment, aconseguir la majoria dels objectius 
que sempre van marcar la meva visió personal de com 
s’hauria de desenvolupar el treball d’un professional, de 



quins han de ser els límits de la seva autonomia i com 
es pot facilitar millor l’exercici de la seva responsabilitat 
davant el pacient.

No és fàcil, al meu parer, desenvolupar una activitat de 
servei com la sanitària sense un fort component vocacio-
nal, per les exigències anímiques que la relació personal 
introdueix en l’acte assistencial i pels imperatius econò-
mics que poden arribar a mediatitzar les nostres decisions. 
Tampoc no és fàcil pretendre fer-ho aïllat dels altres. El 
servei assistencial sanitari és un espai de confluència de 
diferents disciplines que avui, per ser eficaç, obliguen a 
l’abordatge multidisciplinari en multitud d’ocasions.

És una activitat que implica la necessitat de saber tre-
ballar en equip i que es caracteritza perquè es desenvo-
lupa sobre la persona quan es troba limitada en les seves 
capacitats per la malaltia, cosa que augmenta la seva sen-
sibilitat sobre aspectes tan íntims com el pudor o la ne-
cessitat d’establir una veritable relació de confiança, en la 
qual la calidesa en el tracte, fins i tot la tendresa, hi puguin 
tenir lloc. I amb l’obligada confidencialitat. Tots aquests 
aspectes se’n ressenten per la rigidesa organitzativa, per 
la deshumanització que caracteritza l’excessiva burocràcia 
i per la insensibilitat individual que pot acompanyar el le-
gítim afany de lucre que tota activitat en un pla purament 
mercantil comporta, trets que amb més o menys intensitat 
són presents en la majoria de les fórmules utilitzades per 
organitzar els sistemes assistencials.

A l’empresa cooperativa tot és diferent: la missió és 
conseqüència essencial de la defensa d’uns principis ba-
sats en la concepció positiva que l’exercici, voluntari, de la 
solidaritat de grup per al desenvolupament de qualsevol 
activitat és sempre millor que l’obstinació de fer-ho des de 
la individualitat. Els seus objectius són, per això, socials. 
La seva visió no és mercantil. Té com a base garantir el 
millor exercici de les capacitats dels seus socis.

Aquests objectius, com es persegueixen en la pràcti-
ca?, perquè una cooperativa no deixa de ser una em-
presa...
En una cooperativa sanitària, de metges, com la nostra, en 
què no hi ha intermediaris polítics ni financers que me-
diatitzin les relacions amb els que han de rebre la nostra 
atenció, tot l’esforç se centra en el desenvolupament de 
dos compromisos institucionals fonamentals: primer, ga-
rantir que l’atenció que reben les persones que demanden 

els nostres serveis respongui als criteris de la medicina ci-
entífica actual i compleixi les exigències de la deontologia 
mèdica. I, en segon lloc, exigir que el desenvolupament 
de l’activitat assistencial garanteixi que els professionals 
puguin actuar amb la independència de criteri i l’accés 
als mitjans de diagnòstic i tractament suficients per fer-lo 
efectiu amb els mitjans de què disposem.

Evidentment, com en tota empresa, les seves obliga-
cions van més enllà, i precisen d’una direcció que desen-
volupi l’anàlisi estratègica, el coneixement del mercat, els 
plans d’actuació, el compliment de les normes, l’exigència 
organitzativa, etc. Però darrere de tot això hi ha una dife-
rència fonamental que caracteritza els seus valors: acom-
plerts els objectius de cada exercici, el resultat d’explotació 
torna a ser un instrument solidari, torna a l’activitat. Per-
què no ha de retribuir el capital. La cooperativa no repar-
teix dividends. El benefici es destina a millorar la capacitat 
de la mateixa cooperativa i l’accés al desenvolupament de 
més i millor activitat dels seus socis.

Creu que aquests valors poden motivar les noves ge-
neracions?
N’estic plenament convençut. Tot i la influència mediàtica 
que exerceixen diàriament algunes televisions generalis-
tes que difonen patrons d’individualisme exacerbat, basats 
en l’èxit social a qualsevol preu, crec que en la joventut 
actual els valors de la solidaritat i del compromís perso-
nal són cada vegada més evidents. Són innombrables els 
exemples de moviments associatius de base solidària, di-
rigits a mirar de resoldre o d’ajudar a superar un enorme 
mostrari de necessitats socials, tant en el nostre entorn 
proper com en altres països. I en l’última dècada s’han 
multiplicat a conseqüència de la profunditat de la crisi, 
originada pel descontrol especulatiu del sector financer, 
que encara no hem superat.

Però la motivació per adscriure’s a una cooperativa en 
concret pot no sorgir de manera espontània perquè hi ha 
algunes connotacions negatives que cal superar.

A què es refereix exactament?
La cooperativa, com a empresa que és, també ha patit la 
contaminació que el comportament d’una part conside-
rable del sector empresarial ha transmès amb els ajusta-
ments aplicats a les seves plantilles durant la crisi. Han es-
tat tants i tan notoris, que els seus ecos han debilitat la veu 

«El cooperativisme sanitari fundat pel Dr. Espriu representa la 
visió organitzativa i empresarial de la tasca assistencial més 
plena i més ben ajustada als valors que han de caracteritzar 
l’exercici vocacional de la medicina»
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del sector de l’economia social, la qual, a diferència del que 
ha passat en l’àmbit de l’empresa capitalista, ha afrontat 
la disminució de l’activitat econòmica procurant mantenir 
els llocs de treball. Però aquest esforç no ha tingut encara 
la rellevància necessària per acreditar la diferència dels 
seus principis.

D’altra banda, hi ha un prejudici ancestral que vincu-
la l’empresa cooperativa amb sectors de baixa capacitat 
d’innovació tecnològica o amb moviments associatius ori-
ginats per retardar el tancament d’empreses en crisi, amb 
escassa viabilitat de futur. Són clixés injustos, que encara 
cal superar millorant la comunicació des del moviment 
cooperatiu. Perquè l’experiència, en termes de volum d’ac-
tivitat econòmica, de les cooperatives és una experiència 
jove i encara no ha aconseguit la massa crítica suficient 
per contrarestar la potència mediàtica dels grans lobbies 
de les empreses de capital. Per això cal intensificar els es-
forços en l’àrea de la informació social, de la comunicació 
i de la col·laboració amb els moviments associatius adre-
çats a la defensa de l’interès general en qualsevol sector 
d’activitat.

Com creu que caldrà treballar per garantir la pervi-
vència del model assistencial que el cooperativisme 
sanitari representa?
Al meu parer, hi ha dos plans d’actuació que s’han de di-
ferenciar bé per ser efectius. En el pla de l’activitat prò-
pia de la nostra cooperativa, que és l’assistència sanitària 
a través de l’activitat asseguradora que la possibilita, cal 
mantenir el rumb que ens ha permès arribar fins aquí i 
fer-ne publicitat davant les noves generacions de professi-

onals sanitaris, perquè l’exemple sempre és el primer valor 
de qualsevol intent de lideratge. I l’exemple del que s’ha 
aconseguit per l’esforç solidari a la gestió dels interessos 
comuns en el desenvolupament de l’exercici professional 
de tants, es pot veure i mesurar.

Després de quaranta anys de camí, dos milions de per-
sones confien en la nostra manera de fer. Quinze hospitals 
i clíniques i més de cinquanta empreses –de diagnòstic, 
de tractament especialitzat, de suport tecnològic a l’acti-
vitat, etc.– generades per l’esforç de racionalitzar la gestió 
per fer-la més eficient cada any, reinvertint cada euro així 
aconseguit en la millora de la nostra capacitat de servei, 
són els nostres avals. I transmetre aquesta realitat, l’obli-
gació dels que encara estem en actiu.

El segon pla és menys concret, però encara més neces-
sari: impulsar el moviment cooperatiu. Com tota activitat 
amb component ideològic, el cooperativisme necessita 
créixer i enfortir-se, guanyar espai i puixança des de la 
qual aconseguir propulsar els seus valors, per canviar les 
inèrcies de la societat actual. Necessita assolir lideratge 
social, a més de volum econòmic, i ha de potenciar la seva 
presència activa en tota iniciativa adreçada a participar en 
la defensa dels valors que han de caracteritzar les societats 
lliures i democràtiques. Perquè és en elles on es produeix 
el brou de cultiu ideal per difondre el seu ideari, que no és 
altre que aquell que pretén generar, en tots els sectors, mo-
dels d’activitat econòmica empresarial pensats per satisfer 
necessitats socials, desenvolupant els seus objectius des 
d’una visió la finalitat de la quals no és el lucre pel lucre, 
sinó la millora contínua de la societat a la qual dirigeixen 
l’esforç del seu treball diari. .



El passat mes de novembre es va celebrar a Turquia la 
Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacio-
nal. En el marc d’aquesta trobada, es va commemorar el 
120è aniversari de l’Aliança i es va nomenar per elecció 
democràtica la Sra. Leroux com a nova presidenta de 
l’organització que representa el moviment cooperatiu 
mundial. Un dels temes més destacats de la conferèn-
cia va ser la publicació de les Notas de orientación para 
los principios cooperativos com a eina d’una campanya de 
promoció del cooperativisme que porta per lema “Coo-
peratives per un món millor”.

Aquestes notes orientatives estan basades en la Decla-
ració de la identitat cooperativa (DIC) aprovada per l’Alian-
ça l’any 1995 que va ser ratificada per l’Assemblea Gene-
ral de Nacions Unides l’any 2001 i per una recomanació 
de l’Organització Internacional del Treball l’any 2002 
que, d’aquesta manera, atorgaven un caràcter essencial 
específic a l’empresa cooperativa.

l’exemple de scias
La declaració esmentada conté la definició de coopera-
tiva, els valors en què se sustenten les cooperatives i els 
principis amb què es porten a la pràctica. Aquests princi-
pis que s’agrupen en set apartats són els que estan acura-
dament explicats en les notes orientatives, acompanyats 
d’unes consideracions que, en el futur, caldrà tenir en 
compte. L’extens document de Notas de orientación para 
los principios cooperativos està il·lustrat amb algun exem-
ple de diferents cooperatives; un d’aquests exemples és 
la cooperativa SCIAS, amb la fotografia d’una de les ins-
tal·lacions de l’Hospital de Barcelona.

Aquesta cooperativa que forma part del Grup Assis-
tència a Barcelona i és una de les integrants de la Fun-
dació Espriu és un clar exemple de l’acompliment dels 
principis d’identitat cooperativa en l’entorn sanitari. 
SCIAS, propietària i gestora de l’Hospital de Barcelona, 

acredita amb més de quaranta anys d’història ser una 
realitat cooperativa en el sector salut del nostre entorn. 

SCIAS i l’Hospital de Barcelona juntament amb Au-
togestió Sanitària Societat Cooperativa, propietària de 
l’asseguradora Assistència Sanitària, formen el Grup As-
sistència i constitueixen un mosaic de diferents entitats 
jurídiques que, amb dependència directa o indirecta d’al-
guna de les cooperatives esmentades, realitzen les seves 
activitats i escometen els seus objectius tenint sempre 
en compte la identitat cooperativa de la seva cooperativa 
nodrissa en el grup.

En el Grup Assistència, l’afiliació a les cooperatives 
SCIAS i Autogestió es voluntària i oberta, sense discri-
minació de cap mena, tal com s’expressa en el primer 
punt de la DIC.

També s’hi acompleix el segon punt de la DIC, on 
s’indica que les estructures de govern de les coopera-
tives del grup són participatives i democràtiques. A les 
assemblees generals anuals –màxim òrgan de govern–, 
hi són convocats tots els membres de la cooperativa, i 
en les votacions s’aplica el principi d’igualtat de drets de 
participació –un soci, un vot–. Tanmateix, tots el mem-
bres que conformen els consells rectors són escollits o 
ratificats democràticament a les assemblees.

aUtonomia econòmica
Els membres de cada cooperativa tenen una participació 
igualitària al capital de la mateixa sobre el que s’exerceix 
un control democràtic acurat per part dels òrgans de go-
vern. Les cooperatives d’aquest grup són sense ànim de 
lucre i els excedents es dediquen bàsicament a inversions 
destinades al desenvolupament de l’empresa, a reserves 
i a formació cooperativa, seguint els marges que indica 
la legislació vigent. Amb això s’acompleix el tercer punt 
de la DIC.

El Grup Assistència és un grup econòmicament autò-

La cooperativa SCIAS i, en el seu conjunt, el Grup Assistència, del qual forma part, són un 
exemple indiscutible del compliment dels principis continguts en la Declaració d’identitat 
cooperativa aprovada per l’Aliança Cooperativa Internacional. En aquest article, es repassen un 
per un aquests principis i s’explica de quina manera cada un d’ells regeix l’activitat i determina 
els objectius d’una de les cooperatives més representatives de l’entorn sanitari.

La identitat cooperativa 
en l’entorn sanitari
Dr. Gerard Martí
Sotsdirector mèdic d’SCIAS Hospital de Barcelona
Patró de la Fundació Espriu
Màster en Economia Social i Direcció d’entitats sense ànim de lucre
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nom que no rep recursos aliens –que no siguin dels seus 
socis i afiliats– per a les seves activitats. Els membres de 
la societat que arriben democràticament al consell rector, 
ho fan en la seva condició individual de socis, no pas en 
representació de cap entitat de dret públic o grup polític. 
En definitiva, el grup és autònom i independent tal com 
es proclama en el quart punt de la DIC.

Pel que fa a educació, formació i informació, cin-
què punt de la DIC, cal comentar que, per exemple, a 
 SCIAS-Hospital de Barcelona es desenvolupen diferents 
programes anuals de formació interns i externs que es-
tan dotats d’un pressupost que regula periòdicament la 
comissió de docència del centre. Tanmateix, la coope-
rativa Autogestió i l’asseguradora Assistència Sanitària 
atorguen també de forma anual una sèrie de beques de 
formació per a professionals en l’àmbit sanitari. Les dues 
cooperatives publiquen de forma periòdica una sèrie de 
documents de seguiment de les activitats de les diferents 
societats i, de forma conjunta, una memòria anual que 
recull les principals activitats del grup.

aliança estratègica
La cooperació entre cooperatives és un dels trets fona-
mentals del Grup Assistència i una de les claus del seu 
èxit. Autogestió Sanitària, societat cooperativa de met-
ges, amb la seva eina d’assegurances de salut Assistència 
Sanitària, treballen en “aliança estratègica” amb la coo-

perativa d’usuaris SCIAS i el seu Hospital de Barcelona. 
Sota la directriu permanent d’una comissió intercoo-
perativa anomenada Comissió de grup, se supervisen i 
gestionen les activitats tant de les dues cooperatives de 
capçalera com de la resta de societats del grup. Aquesta 
aliança entre cooperatives, essencial per al bon funciona-
ment d’aquest grup cooperatiu, corrobora de ple l’acom-
pliment del sisè punt de la DIC.

vocació de servei
El setè i darrer punt de la DIC introdueix les coopera-
tives en el concepte de “preocupació per la comunitat”. 
Aquest concepte es l’essència del pensament del Dr. 
Josep Espriu (1914-2002), fundador i promotor de les 
cooperatives del Grup Assistència, qui a partir dels anys 
setanta del segle passat va trobar, en el cooperativisme, 
la materialització dels seus ideals i de la seva visió de 
l’organització d’un sistema sanitari capaç de resoldre ne-
cessitats col·lectives, en l’àmbit sanitari, tant de professi-
onals com dels usuaris que, a través de les cooperatives 
respectives, es relacionen i organitzen de forma lliure, 
autogestionada i satisfactòria per a ambdós col·lectius. 
En el grup, totes les organitzacions estan orientades al 
servei i no a l’ànim de lucre mercantil.

En definitiva, el Grup Assistència i les seves coope-
ratives són un clar exponent de l’acompliment dels prin-
cipis de la DIC en l’àmbit sanitari del nostre entorn. .   

El concepte “preocupació per la comunitat” 
és l’essència del pensament del Dr. Espriu, 
fundador i promotor de les cooperatives del 
Grup Assistència

Comissió de grup
Grup de treball de seguimient intercooperatiu

Cooperativa de serveis (mèdics)

Assegurances de salut

Laboratori  
de biopatologia  
mol·lecular

Societat limitada

Fertilitat avançada

Societat limitada

Servei d’urgències 
domiciliàries

AIE

Serveis informàtics

AIE

Dr. Lluís Sans Solà

Mutualitat

Hospital general

Cooperativa sanitària de consum (usuaris)



David Rodgers
Editor de les Notas de orientación para los principios cooperativos

Per primera vegada des de 1996, l’Aliança Cooperativa In-
ternacional ha publicat les seves noves Notas de orientación 
para los principios cooperativos

La redacció d’aquestes notes orientatives és fruit d’un 
projecte de dos anys de durada supervisat pel Comitè 
de Principis de l’Aliança, presidit per Jean-Louis Bancel, 
membre del Consell Internacional i president de l’Associ-
ació Bancària Cooperativa Internacional. En el seu pròleg 
a les notes orientatives, Jean-Louis Bancel explica que els 
principis cooperatius «no estan gravats sobre marbre ni 
tampoc són un codi hermètic que s’hagi de seguir al peu 
de la lletra, sinó una sèrie de principis ètics sensats que 
s’han d’aplicar amb visió i proporcionalitat en funció del 
context nacional econòmic, cultural, social, jurídic i nor-
matiu, així com d’acord al context particular en què cada 
cooperativa desenvolupa la seva activitat. [...] L’objectiu 
d’aquestes notes orientatives és recollir per escrit la nostra 
visió de com s’han d’aplicar els principis en la contempo-
raneïtat, tenint en compte que estem en ple segle xxi».

de cancún a antalya
L’origen de la decisió de l’Aliança de publicar unes noves 
notes orientatives es troba en la proposta presentada 
per la regió de les Amèriques de l’Aliança a l’Assemblea 
General celebrada el 2011 a Cancún (Mèxic). En aquesta 
proposta, es plantejava la necessitat de modificar el setè 
principi cooperatiu per tal de fer un esment especial a la 
nostra preocupació pel medi ambient. Com afirma en el 

Els principis cooperatius 
al segle xxı

Fruit d’un procés de dos anys de treball en el qual han participat tant el Consell de l’Aliança 
Cooperativa Internacional com les diferents regions i organitzacions sectorials, així com 
comitès d’experts, les noves Notas de orientación para los principios cooperativos pretenen 
ser, a més d’una guia pràctica per a líders i directius de les mateixes cooperatives, una eina 
educativa i una font d’inspiració tant per a legisladors com per a les generacions futures.

Els principis 
cooperatius ara se 
citen en documents 
públics sobre 
polítiques i en textos 
de les Nacions Unides 
i de l’Organització 
Internacional del 
Treball, i s’annexen 
o s’incorporen a la 
legislació nacional de 
molts països
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David Rodgers és l’editor responsable de les Notas 
de orientación para los principios cooperativos i 
conseller electe del Partit Laborista i Cooperativista 
del districte londinenc d’Ealing. Des de 1979 fins a 
2012, ha estat director general de CDS  
Co-operatives, una associació cooperativista 
del sector de l’habitatge amb seu a Londres 
(Anglaterra), així com vicepresident del Consell de 
Direcció del Co-operative College del Regne Unit. 
Des de 2009 fins a 2013, ha estat president electe 
de Co-operative Housing International, la principal 
entitat cooperativista de l’Aliança en el sector de 
l’habitatge. En reconeixement per la seva tasca 
d’edició de les notes orientatives, el Consell de 
l’Aliança l’ha designat membre expert del Comitè de 
Principis.

David Rodgers
seu prefaci a les notes orientatives l’aleshores presidenta 
de l’Aliança, Pauline Green, d’acord amb les mostres de 
suport a aquesta iniciativa, «resultava fàcil deduir que 
aquesta proposta tindria una repercussió internacional 
evident», perquè els principis cooperatius «ara se citen 
en documents públics sobre polítiques i en textos de les 
Nacions Unides i de l’Organització Internacional del Tre-
ball, i s’annexen o s’incorporen a la legislació nacional de 
molts països.» Per tant, en l’Assemblea General de 2011 
es va traslladar al Consell de l’Aliança la proposta de mo-
difi car el setè principi perquè ho tinguessin en compte.

El Consell de l’Aliança va anunciar la seva resposta 
en l’Assemblea General Extraordinària celebrada a Man-
chester (Anglaterra) el 2012, i va fer dues recomanacions. 
La primera és que calia iniciar un nou procés per tal de 
considerar qualsevol proposta futura de modifi cació dels 
principis. Aquest procés constaria de dues fases: en la pri-
mera, caldria consultar tots els socis de l’Aliança i els socis 
internacionals, i en la segona, les seves propostes s’hauri-
en de sotmetre a la deliberació dels socis de l’Aliança i a la 
seva consegüent votació en les dues assemblees generals. 
La segona recomanació és que l’Aliança havia de publi-
car unes noves notes orientatives per a la interpretació i 
aplicació dels principis cooperatius, així com constituir un 
Comitè de Principis encarregat de supervisar la redacció.
Les noves notes orientatives són el resultat d’aquestes 
dues recomanacions i es van presentar a l’Assemblea Ge-
neral de Antalya celebrada al novembre de 2015.

procÉs col·laboratiU
Les notes orientatives no són el resultat de la tasca d’un 
únic autor. Inicialment, l’Aliança va sol·licitar a set acadè-
mics i especialistes en matèria cooperativista de diferents 
països que elaboressin els seus esborranys inicials, un per 
a cada un dels set principis cooperatius. Aquests primers 
esborranys contenien unes notes orientatives i uns punts 

Dependències de l’Hospital de Barcelona, proposat com a exemple en les Notas de orientación.

d’edició de les notes orientatives, el Consell de 
l’Aliança l’ha designat membre expert del Comitè de 
Principis.



de vista no gens menyspreables. No obstant això, a fi nals 
de 2014, el Comitè de Principis es va adonar clarament de 
la necessitat de designar un redactor que s’encarregués 
d’interpretar i refer aquests esborranys. Em van designar 
editor responsable a fi nals de 2014 i vaig emprendre la 
comesa d’unifi car l’estructura, l’estil i el contingut, així 
com d’incloure-hi les respostes dels socis de l’Aliança a la 
consulta general que se’ls va efectuar sobre l’orientació 
de l’esborrany.

Les notes orientatives són, per tant, el resultat d’un 
procés de col·laboració i de cooperació global en què han 
participat tant el Consell de l’Aliança com les diferents 
regions, les organitzacions sectorials, els comitès d’experts 
i aquells socis de l’Aliança que hi han aportat els seus co-
mentaris.

El Comitè de Principis va convenir que les notes ori-
entatives tinguessin una mateixa estructura i un mateix 
estil des del punt de vista lingüístic. Cada directriu havia 
de constar de quatre apartats. En primer lloc, una intro-

ducció en què s’oferís informació preliminar sobre el prin-
cipi en qüestió. A continuació, un apartat de defi nicions 
amb el signifi cat d’aquelles paraules i expressions utilitza-
des en el principi. Aquest segon apartat té la seva impor-
tància, ja que facilita la tasca de traducció de cada principi 
i ofereix orientació respecte a la seva aplicació en dife-
rents contextos lingüístics i culturals. L’objectiu del tercer 
apartat era oferir orientació respecte d’aquelles qüestions 
que poguessin sorgir a l’hora d’aplicar el principi al bon 
govern i a la gestió de les cooperatives al segle xxi. I, fi nal-
ment, en el quart apartat es van incloure altres aspectes 
per a la seva futura consideració. La intenció de l’Aliança 
és que les notes orientatives es vagin actualitzant i polint 
a mesura que vagin sorgint nous reptes i preocupacions.

Una pregunta que em formulen sovint és si quan 
estava elaborant les notes orientatives vaig arribar a la 
conclusió que algun dels principis cooperatius que l’Ali-
ança havia reformulat per última vegada el 1995 requeria 
modifi cacions o addicions. Sempre responc amb un no 

Podeu descarregar-vos un 
exemplar en format PDF, en 
espanyol, anglès i francès, de 
les Notas de orientación para 
los principios cooperativos del 
lloc web de l’Aliança Cooperativa 
Internacional a: http://ica.coop/
en/blueprint-themes/identity/
guidancenotes. Les notes 
orientatives són un document 
subjecte a drets d’autor però amb 
caràcter públic, per la qual cosa 
s’autoritza la seva reproducció 
amb finalitats educatives i no 
comercials amb la condició que se 
citi l’Aliança com a font.

El document per 
descarregar
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rotund. Si bé és cert que si ara l’Aliança tornés a redac-
tar els principis, canviaria part de la redacció, també ho 
és que no cal reformular-ne cap d’ells. Per exemple, si 
haguéssim de reformular el primer principi sobre l’afili-
ació oberta i voluntària sense discriminació en el context 
actual, no hi ha dubte que l’Aliança inclouria l’orientació 
sexual en la llista d’exemples i motius pels quals no s’ha 
de discriminar ningú de l’afiliació a una cooperativa. No 
obstant això, la redacció del primer principi segueix sent 
assenyada tal com està, ja que, com s’afirma en les notes 
orientatives, la paraula «sense» modifica el sentit del 
substantiu «discriminació». Per tant, «sense discrimina-
ció» constitueix un compromís ètic absolut per la no-dis-
criminació, un valor ja consagrat en el primer principi 
cooperatiu. D’una manera similar, en comprendre el 
context que va motivar la decisió dels socis de l’Aliança 
el 1995 d’incloure el setè principi sobre la preocupació 
de les cooperatives pel desenvolupament sostenible de 
les seves comunitats, ja es constata també una preocu-
pació especial pel medi ambient. Això és així perquè el 
concepte «desenvolupament sostenible» va sorgir arran 
d’un informe preliminar presentat a la Cimera de les Na-
cions Unides sobre la Terra de 1992 i, indubtablement, 
comprèn un compromís per la sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental.

aplicació pràctica
També em pregunten quina pretenem que sigui l’aplicació 
pràctica de les notes orientatives.

En primer lloc, aquestes notes són una guia pràctica i 
un document de referència per als líders electes, directius 
i socis de les cooperatives, i confiem que les utilitzaran 
com una font de consulta que els serveixi d’orientació a 
l’hora d’afrontar qualsevol desafiament que sorgeixi en el 
seu dia a dia al voltant del bon govern i la gestió de les 
seves cooperatives. Per facilitar la consulta del document, 
el tercer apartat de les notes orientatives per a la interpre-
tació de cada principi consta de subapartats en els quals 
s’inclouen alguns dubtes comuns que puguin plantejar-se 
a l’hora d’aplicar el principi. Per exemple, en les notes ori-
entatives relatives al tercer principi s’aborda una qüestió 
de vital importància com és l’obtenció de capital, igual 
que l’ús d’excedents i la necessitat que cada cooperativa 
constitueixi reserves indivisibles comuns i no distribuïbles 
entre els socis en cas de dissolució.

La segona aplicació pràctica de les notes orientatives 
és que constitueixin un recurs amb finalitats educati-
ves. La nostra intenció és que acadèmics, investigadors 
i formadors de l’àmbit cooperativista les utilitzin com a 
font de consulta en el desenvolupament de programes 
educatius i de formació dirigits a aquells socis, líders i ge-
neradors d’opinió, entre d’altres, que estiguin interessats 
a comprendre millor la naturalesa singular i la manera 
d’operar de la cooperativa, entesa com un negoci que ge-
nera riquesa per a molts i no per a pocs, en què el capital 
és un mitjà i no un fi en si mateix.

La tercera aplicació pràctica de les notes orientatives 
és que es converteixin en una eina de consulta per a legis-
ladors i formuladors de normatives, per tal que tant la le-
gislació com les normatives tinguin degudament en comp-
te la naturalesa d’una empresa cooperativa i com aquests 
principis s’apliquen al seu funcionament i bon govern.

objectiU estratègic
No obstant això, el més important és l’objectiu estratègic 
de l’Aliança que les noves notes orientatives esdevinguin 
una font d’inspiració per a les generacions futures en el 
sentit que arribin a comprendre el model cooperatiu i 
s’animin a formar-ne part en qualitat de líders i, com es 
recull en les notes orientatives per a la interpretació del 
sisè principi dedicat a la cooperació entre cooperatives, 
perquè contribueixin a construir la riquesa comuna del 
model cooperatiu i un món millor.

El Dr. Josep Espriu, fundador i inspirador de la Fun-
dació Espriu, se sentiria indubtablement satisfet de saber 
que la cooperativa SCIAS Hospital de Barcelona apareix 
en les notes orientatives, en l’apartat dedicat al segon 
principi, com un exemple del control democràtic dels 
membres de la cooperativa. Confio que les noves notes 
orientatives us resultin tan informatives i inspiradores 
com a nosaltres. .  

L’Hospital de Barcelona 
apareix en les notes 
orientatives, en l’apartat 
dedicat al segon principi, 
com un exemple de 
control democràtic 
dels membres de la 
cooperativa



pla per a la dècada cooperativa
L’Aliança Cooperativa Internacional va llançar el seu Pla 
per a la Dècada Cooperativa a finals de l’any 2012, pro-
clamat per les Nacions Unides l’Any Internacional de les 
Cooperatives. L’objectiu del Pla és que el model d’empre-
sa cooperativa arribi a ser:

•  El referent principal en sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental.

• El model preferit per la gent.
• El model empresarial que creixi més ràpidament.

La identitat cooperativa és el pilar central de l’estra-
tègia del Pla. S’hi recull la necessitat de crear un símbol 
comú per al sector; és a dir, una identitat visual que aple-
gui 2,6 milions de cooperatives, amb els seus 250 milions 
d’empleats i els seus 1000 milions de socis.

El domini .coop i la marca cooperativa són els dos 
elements clau de la identitat visual per a les cooperatives. 
Aquests símbols reflecteixen la filosofia del moviment 
cooperatiu i permeten diferenciar les cooperatives d’al-
tres models d’empresa.

objectiU i avantatges d’Una identitat comUna
Després dels estralls de la crisi financera mundial, tre-
balladors, consumidors i fabricants comencen a posar 
més atenció a les seves decisions econòmiques: ara pre-
valen els valors ètics a l’hora de buscar llocs de treball i 
espais on poder comprar i vendre productes i serveis. El 

model de negoci cooperativista permet que les persones 
i les comunitats puguin trobar una resposta a les seves 
necessitats i aspiracions, i ofereix una única resposta a 
problemes actuals.

L’objectiu és que, al 2020, la identitat cooperativa s’ha-
gi convertit en una de les marques ètiques més conegudes 
del món. Els avantatges d’utilitzar una mateixa identitat 
comuna són molts:

•  El 78 % dels consumidors té més probabilitats de 
comprar productes o serveis d’una cooperativa1.

• Un domini .coop inspira confiança2.
•  Els dominis com .coop reben visites perquè són «fà-

cils d’interpretar i transmeten una sensació de legi-
timitat»3.

• Atrau treballadors potencials qualificats.
• Promou l’afiliació.
•  Genera més associacions amb iniciatives empresa-

rials que comparteixen la mateixa filosofia.

el nostre espai de noms únic
Amb 3000 milions d’usuaris a internet, ara més que mai és 
important que les cooperatives marquin la diferència. Un 
domini .coop és una inversió de màrqueting. A diferència 
d’altres dominis, el .coop està reservat per a l’ús exclusiu 
de les cooperatives, cosa que promociona la identitat de 
la seva cooperativa les 24 hores del dia, els 7 dies de la 
setmana i les 52 setmanes de l’any.

Al sector cooperativista encara li queda molt de camí 
per arribar a explotar tots els avantatges del seu espai de 
noms únic dins la plaça de mercat mundial d’internet. Tot 
i que s’estima que hi ha 2,6 milions de cooperatives, només 
hi ha 8000 noms .coop registrats. Cal comparar aquesta 
xifra amb els 120 milions de dominis .com, els 15 milions 
de .net i els 10 milions de .org existents4. Aquest potencial 
sense explotar vol dir que hi ha molts dominis .coop dispo-
nibles, fet que facilita l’elecció d’un nom fàcil de recordar, 
únic, pertinent i breu.

La marca cooperativa 
és un distintiu ètic

Inspira confiança, promou l’afiliació, atrau treballadors i clients... Els avantatges que tot el 
sector cooperatiu s’identifiqui amb una mateixa imatge visual són innombrables. Per això, 
dins del Pla per a la Dècada Cooperativa, l’ACI va decidir a finals de 2012 crear el domini 
.coop i la marca cooperativa internacional, els dos elements clau de la identitat visual de les 
cooperatives de tot el món.

Violetta Nafpaktiti

1 Estudi realitzat per CCA Global a l’abril de 2015 per a la campanya «Construïm un món millor» (http://www.buildingabetterworld.coop/).
2 Estudi encarregat a ICANN al juny de 2015 (http://s.coop/1wobk).
3 Estudi encarregat a ICANN al juny de 2015 (http://s.coop/1wobk).
4 Estadístiques d’internet de DomainTools (http://s.coop/1xr88).
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el distintiU ètic
La marca cooperativa és el distintiu ètic gratuït que 
s’ha dissenyat exclusivament per a les cooperatives. La 
idea és que s’utilitzi al costat de la marca existent i no 
per reemplaçar el logotip de l’entitat. La marca, l’eslògan 
i els missatges fonamentals estan disponibles en set colors 
i van acompanyats d’un conjunt d’imatges emblemàtiques 
impressionants. La marca demostra l’orgull de formar part 
d’un moviment mundial i de donar suport a la cooperació 
arreu del món.

107 paÏsos a Favor de la cooperació
A fi nals de gener de 2016, les cooperatives de 107 països ja 
feien servir un domini .coop i/o la marca cooperativa. En 
els gràfi cs superiors es mostra l’acollida que han tingut en el 
sector cooperativista d’Espanya el domini .coop i la marca.

 
per QUè És tan important tenir Una mateixa identitat?
La marca cooperativa internacional i el domini .coop són 
símbols del sector cooperativista. A mesura que es vagi 
fomentant el seu ús en llocs web, correus electrònics, pu-
blicacions, productes, embalatges, promocions, etc., més 
persones seran conscients de les seves eleccions quan se’ls 
presenti la disjuntiva d’escollir entre un producte o servei 
d’una cooperativa i un altre d’inversors o empreses privades.

Ara és el moment d’exhibir la seva identitat cooperativa, 
de registrar-la amb un domini .coop i d’utilitzar la marca 
cooperativa. .  

Violetta Nafpaktiti és directora d’Operacions de 
Domains.coop Ltd, una empresa filial de l’Aliança 
que promou i fomenta el registre d’un domini 
.coop i de la marca cooperativa internacional. 
Ha treballat per al projecte .coop des del seu 
llançament fa més d’una dècada, i té una dilatada 
experiència en el sector dels noms de domini i 
internet. D’origen grec, es va establir al Regne 
Unit fa més de vint anys.

Violetta Nafpaktiti 
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Utilitzeu el distintiu que només poden utilitzar les 
cooperatives registrant-vos a www.identity.coop

A fi nals de gener de 2016, les cooperatives de 107 països ja 
feien servir un domini .coop i/o la marca cooperativa. En 
els gràfi cs superiors es mostra l’acollida que han tingut en el 
sector cooperativista d’Espanya el domini .coop i la marca.

per QUè És tan important tenir Una mateixa identitat?
La marca cooperativa internacional i el domini .coop són 
símbols del sector cooperativista. A mesura que es vagi 
fomentant el seu ús en llocs web, correus electrònics, pu-
blicacions, productes, embalatges, promocions, etc., més 
persones seran conscients de les seves eleccions quan se’ls 
presenti la disjuntiva d’escollir entre un producte o servei 
d’una cooperativa i un altre d’inversors o empreses privades.

Ara és el moment d’exhibir la seva identitat coopera
de registrar-la amb un domini .coop i d’utilitzar la marca 
cooperativa. 

Utilitzeu el distintiu que només poden utilitzar les 
cooperatives registrant-vos a www.identity.coop



Malgrat ignorar quins són exactament el model de negoci i la 
naturalesa de les cooperatives, l’opinió pública confia més en elles 
que no en qualsevol altre model d’empresa. Aquest fet, constatat per 
diversos estudis, enclou dues realitats: d’una banda, el desconeixement 
i de vegades, fins i tot, els malentesos que persisteixen sobre el 
cooperativisme; de l’altra, el seu enorme potencial com el model 
d’empresa més eficaç per construir un món millor per a tothom. 
Per revertir aquest estat de coses, l’exemple n’esdevé una condició 
necessària –del qual Assistència Sanitària i ASISA en són una bona 
mostra–, però el bon fer no sempre és suficient; per aquest motiu, 
l’Aliança Cooperativa Internacional s’ha proposat l’objectiu de 
desenvolupar l’enorme potencial del cooperativisme promocionant a 
escala global els principis i valors de la identitat cooperativa. . 
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Calma’t, oh, cor.

No estiguis espantat.

El temps farà el que esperes.

Tot el que toquem

i mirem amb els ulls

ens mou a la tendresa.

I tan bon punt naixem

no fem més que esperar

allò que el temps ens guarda.

Pau

Salem Zenia
Del llibre Jo sóc l’estranger. Poemes de revolta i d’exili. (Ed. Lapislàtzuli, 2015) 
Traducció de l’amazic de l’autor i de Carles Castellanos.
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El repte extrem 
de la ‘wilderness’

Enric Sòria

L’odissea del tramper Hugh Glass, que patí l’envestida d’un ós en el sal-
vatge Missouri, emergí de la seua pròpia tomba i visqué per venjar-se 
dels homes que l’havien abandonat, ha fascinat durant dos segles els 
nord-americans, que l’han feta matèria d’un grapat de biografies i novel-
les, a cavall entre l’enlluernament pel repte extrem de la wilderness i els 
exercicis d’interrogació moral que, com assenyalà Borges, caracteritzen 
la cultura d’aquell país.

El cinema també s’hi ha afegit. El 1971, Richard Sarafian usà aquest argu-
ment en L’home d’una terra salvatge, un film concís, aspre i contundent, d’una 
cruesa física angoixant, molt digne de record i de respecte. Ja ens pensà-
vem que Alejandro Iñárritu faria una altra cosa, tant per l’abundància del 
pressupost que manejava com per la propensió del director a l’exasperació 
barroca de l’èmfasi autoral.

El rEnacido
Títol original:  The Revenant

Any: 2015

Durada: 156 minuts

País: Estats Units

Direcció: Alejandro González Iñárritu

Guió: Mark L. Smith, Alejandro 
González Iñárritu (a partir de la 
novel·la de Michael Punke)

Música: Carsten Nicolai, Ryûichi 
Sakamoto

Fotografia: Emmanuel Lubezki

Interpretació: Leonardo Di Caprio, 
Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will 
Poulter, Forrest Goodluck, Paul 
Anderson, Kristoffer Joner, Joshua 
Burge, Duane Howard, Melaw 
Nakehk’o, Fabrice Adde, Arthur 
RedCloud, Christopher Rosamond, 
Robert Moloney, Luka

Fitxa tècnica
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En efecte, The Revenant és un film molt dilatat, que recrea amb minúcia 
una peripècia espantosa fins a extrems que desafien la credulitat de l’es-
pectador, en què el protagonista no solament s’enfronta a inclemències i 
enemics de tota mena, sinó també als seus dimonis interiors –amb somnis 
i visions delirants que Iñárritu reitera amb contumàcia–. El director in-
sisteix a recordar-nos que, en aquestes soledats, els homes lluiten contra 
una natura despiatada, però sobretot entre ells mateixos: pawnees, arikares, 
sioux, francesos, americans… és una guerra sense quarter de tots contra tots, 
comparada amb la qual la ferocitat de l’óssa que escomet Glass per defensar 
els seus cadells pot semblar innocent.

Cal dir també que la brutalitat constant de l’aventura se’ns conta amb una 
perfecció tècnica tan deliberada que ens distancia de l’acarnissament que 
les imatges mostren. Ens admira, de vegades ens ullprèn, però rarament 
ens commou. Les majestuoses imatges de la natura que Iñárritu hi intercala 
ofereixen un contrapunt extàtic a la lluita i exhalen un lirisme que, com s’ha 
dit, evoca el cinema de Malick. També el d’Herzog. L’ombra del seu Aguirre 
plana per la primera part d’aquesta cinta. Quan vol, Iñárritu és un narrador 
excepcional, i la plasmació de moltes seqüències és portentosa. L’assalt dels 
indis al campament és un prodigi de muntatge i té una força visual aclapa-
radora. I la interpretació d’un Di Caprio molt entregat sosté titànicament 
el pes del film. La recerca de la venjança pot ser també la de la redempció, 
mentre la natura, freda i indiferent, contempla l’efímer espectacle. .
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cultura.

Parlar de Josep Maria Ribas i Prous és parlar d’una llegenda 
viva de la fotografia del nostre país, d’un home que al llarg de 
més de cinc dècades ha contribuït de manera extraordinària a 
engrandir el panorama fotogràfic nacional i internacional.
 
Fotògraf per vocació, lliurat a l’art de mirar i de comunicar, 
fins al punt d’arribar a convertir la seva afició en passió i en 
una autèntica forma de vida. Honest, treballador incansable, 
obsessiu en el seu afany d’investigar, de crear i de transmetre 
el seu coneixement fotogràfic a les joves generacions, avui 
podem admirar els seus treballs, gairebé perduts en el 
temps, amb el respecte i l’entusiasme que la seva saviesa ens 
transfereix.

Les seves fotografies han fregat sempre aquesta perfecció 
creativa, aquesta mística i plàstica bellesa que les convertia en 
imatges avantguardistes i innovadores que, al llarg dels anys, 
la majoria de les vegades s’han convertit en referent i font 
d’inspiració per a nombrosos fotògrafs .

Avui podem contemplar algunes d’aquestes imatges des del 
seu vessant més documental, que ens explica una forma de 
vida oblidada en el temps, un temps que ell ha registrat de 
forma magistral amb la seva càmera. Un treball brillant que, 
de cap manera, pot deixar-nos indiferents, i que ens porta a la 
contemplació de la vida en aquests països de l’altra banda del 
teló d’acer, del dia a dia dels éssers humans que els habiten, 
dels seus entorns, dels seus jocs i de les seves emocions.

Josep Maria interpreta sàviament aquests mons amb ull i 
ment de fotògraf, a través de la fotografia en blanc i negre, 
aquesta que només escriu amb la llum i que utilitza la 
composició com a element de comunicació, aquesta que 
no es perd en la dialèctica de l’efectisme, ni en els efectes 
sensacionalistes, aquesta que ell domina a la perfecció i que 
li permet convertir la simple rutina diària en una obra d’art 
extraordinària.

Gabriel Brau i Gelabert

roda el món
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ment no són mai camins d’un únic sentit, no hi ha guany 
sense pèrdua.

Voldria comentar tres poemes catalans més que llan-
cen mirades suggeridores sobre el viatge dels tres mags. 
Al poema “Adorant”, de Miquel Costa i Llobera (de l’edi-
ció de 1907 de Poesies), hi parla un home que adora un 
nou Rei, però que sembla que no pot desprendre’s del 
vell paganisme: hi veu el Sol que sempre havia venerat. 
Al llibre L’evangeli del vent, publicat per Agustí Bartra el 
1956 a Mèxic, hi ha el poema “Els tres reis”, que pre-
senta tres viatgers que avancen de nit i s’esvaeixen de 
dia, «com més nus més reials», i segueixen una Estrella 
«que junta flor i record»: el camí que segueixen és el de 
l’exiliat (l’exiliat que era Bartra) que vol tornar a casa.  
A La miranda (1958), de Marià Villangómez, hi trobem 
“Els tres reis se separen”, que té l’encert de mirar cap 
a un moment poc atès: aquell en què els tres mags, una 
vegada han descobert alguna cosa que val més que les 
seves riqueses, tornen cap a casa, cadascú pel seu camí, 
com si fos llavors que hagués de començar l’aventura.

Començàvem amb un poema de Salvador Espriu en 
què els Reis, en forma de vells titelles, representaven la 
comèdia bufa dels homes que no saben ben bé què bus-
quen. Amb altres grans noms de la poesia universal (Yeats, 
Eliot) o catalana (Costa, Bartra, Villangómez) hem vist 
com, amb una evident diversitat de tons i d’intencions, els 
poetes fan ús d’aquesta història llegada per la tradició per 
dibuixar el camí dels humans que corren darrere alguna 
estrella. Camí difícil unes vegades; feliç, unes altres. De 
vegades hi ha epifania, de vegades només desconcert. . 

Quants poemes sobre els Reis es deuen haver escrit, en els 
països de tradició cristiana? Milers? Centenars de milers? 
Fa un temps, vaig voler fer una relació dels que s’havien 
escrit en català i, sense arribar a un esforç important d’ex-
haustivitat, em vaig acostar a la quarantena. A risc de sim-
plificar, aventuraria que els podem agrupar en dues grans 
famílies: els que recreen el relat evangèlic del llarg viatge 
de tres savis de fa més de dos mil·lennis, i els que prenen 
com a motiu una nit (típicament “màgica”) en què els in-
fants reben regals dels tres personatges de la contarella que 
s’empassen amb tota la candidesa. Hi ha poemes que per-
tanyen a les dues famílies, com “Els tres reis d’Orient” de 
Carles Riba, en què una multitud d’infants, entre els quals 
hi ha el que el poeta va ser, culmina el relat del viatge de 
ses majestats.

Els poemes d’Espriu i de W. B. Yeats que he comentat 
en els dos primers articles d’aquesta petita sèrie perta nyen 
a la segona família. El viatge dels tres mags perses pot ser-
vir de metàfora per a tots els viatges: els físics i, molt es-
pecialment, els espirituals. El gran poema d’aquesta línia, 
o si més no el més famós, és “El viatge dels mags”, que T. 
S. Eliot va publicar el 1927. Els mags hi conten una ruta 
que els va resultar penosa: feia fred, els camins eren plens 
de fang, les ciutats eren hostils, els camellers flastomaven, 
i els viatgers enyoraven la vida fàcil de palau. El relat de 
l’encontre amb l’infant no pot ser més lacònic: «Va ser (po-
dríem dir-ne) satisfactori». En les reflexions que clouen 
el poema, els mags s’adonen que el seu viatge epifànic ha 
estat tant cap al naixement com cap a la mort: la mort del 
vell món on ells eren els més savis. Els viatges de coneixe-

com més nus més reials 
Miquel Àngel Llauger 
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Jo em refio d’Asisa 
perquè reinverteix 
en la nostra salut.

“
”No et sembla

una bona raó?

asisa.es
901 10 10 10

A Asisa reinvertim els nostres beneficis 
en més serveis per als nostres assegurats.

El nostre benefici és la teva salut

• 10.981.869  consultes a especialistes
• 942.793  urgències hospitalàries
• 11.639  parts assistits
• 5.044.646  proves diagnòstiques
• 245.451  intervencions quirúrgiques
• 155.016  ingressos hospitalaris
• 348.294  consultes odontològiques
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Les empreses cooperatives 
ajuden a construir  
un món millor

.
FUndaciÓ ESPriU rEviSta dEl cooPErativiSME Sanitari


