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Constituïda el 1989, la Fundació Espriu integra les entitats que 
practiquen el model sanitari cooperatiu creat pel Dr. Josep 
Espriu: Autogestió Sanitària, Scias, Lavinia i Asisa, que formen 
el Grup Assistència i el Grup ASISA. 

M’agradaria transmetre’ls el meu condol més sincer per 
la pèrdua del Dr. José Carlos Guisado. He treballat en el 
moviment cooperatiu sanitari al Japó i he col·laborat al 
costat del Dr. José Carlos Guisado durant més de deu anys 
en el moviment cooperativista sanitari internacional. Vam 
participar junts en la conferència del Brasil i el Canadà, i 
el Dr. Guisado va contribuir, com a president de l’IHCO, en 
el Tercer Fòrum Internacional de Cooperatives Sanitàries 
que va tenir lloc al Japó. Malgrat que per la meva posició 
actual de director executiu a l’Institut d’Investigació 
de Salut Pública i Benestar no ens hàgim pogut veure 
aquests últims anys, no oblidaré mai el seu inestimable 
suport i la seva generosa personalitat. Ens comprometem 
a aconseguir i a desenvolupar el treball que el Dr. Guisado 
va impulsar.

Generosa personalitat

Keiso Fujitani
Director executiu de l’Institut de Recerca 

de Salut Pública i Benestar

@

cartes     lectors.dels
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Seguint el 
model ideat pel 
doctor Espriu, 
el doctor 
José Carlos 
Guisado va ser 
un caminant 
incansable del 
cooperativisme

Vocació pel 
cooperativisme sanitari
Obrim les pàgines d’aquesta revista amb un gran sentiment de pèrdua, de dol, 
però també amb l’agraïment per haver pogut compartir durant tants anys la 
trajectòria del doctor José Carlos Guisado, director executiu i representant 
internacional de la Fundació Espriu, que va morir a la ciutat de Quebec el 
passat mes d’octubre, durant la Cimera Internacional de Cooperatives. Va ser un 
privilegi viure al costat del doctor Guisado la seva vocació pel cooperativisme 
sanitari. Com bé diu el doctor Enrique de Porres, company de tants anys, 
amb ell «compartíem una visió necessàriament reformadora de la professió 
mèdica, caracteritzada per la vocació de servei; la necessitat de potenciar la 
solidaritat intergeneracional i la col·laboració interdisciplinària; el compromís 
per respondre a les exigències d’autonomia del pacient, com a protagonista 
central de l’activitat assistencial».

Seguint el model ideat pel doctor Espriu, el doctor José Carlos Guisado va 
ser un caminant incansable del cooperativisme. No va parar de promoure la 
idea que les cooperatives de metges i d’usuaris de la medicina havien creat un 
model sanitari universal, que s’anava adaptant a tots els contextos econòmics i 
culturals, i que estava canviant la vida de milions de famílies en el món sencer, 
donant-los una assistència sanitària de qualitat. El president d’Unimed do Brasil, 
Eudes de Freitas Aquino, el recorda així: «Vaig tenir l’oportunitat de gaudir de la 
seva amistat al llarg de gairebé 20 anys. Aquest vincle fraternal em va permetre 
viure amb un home íntegre, incansable en les seves creences i objectius, i molt 
capaç, que veia com pocs el paper de les cooperatives com un model de salut 
únic.»

Aquesta va ser la missió que va assumir en els seus últims anys: promoure el 
cooperativisme sanitari espriuà en el món sencer. Ho reconeix amb emoció 
Monique Leroux, presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional: «Per les 
seves conviccions personals, José Carlos es va sentir naturalment atret pel 
moviment cooperatiu, els valors del qual tenia en la més alta estima. Va honrar 
aquests valors tots els dies de la seva vida.»

A les nostres pàgines, Juan Antonio Pedreño, president de la Confederació 
Empresarial Espanyola d’Economia Social, reconeix que la impressionant 
contribució del doctor Guisado ha estat indissociable del seu tarannà amable i 
de l’amistat que va establir amb tantíssima gent.

Que les pàgines de compartir. la revista que ell va tractar amb tant d’afecte i que 
li dediquem, siguin un refl ex de la seva personalitat i de la seva obra: primer, 
com a metge; després, com a executiu de la Fundació Espriu i, sempre, com a 
l’home honest i amigable que va ser. .

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundació 
Espriu i de SCIAS
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L’audició depèn de l’acció coordinada d’estructures molt 
diverses situades en un òrgan molt especial: l’orella. Ana-
tòmicament i funcionalment, aquest òrgan es divideix 
en tres parts, que es coneixen com orella externa, orella 
mitjana i orella interna. La missió de l’orella consisteix a 
transformar les ones sonores que arriben fins a nosaltres, 
corresponents a vibracions de les molècules d’aire que 
s’expandeixen des del punt on es genera un so, en estímuls 
nerviosos que el nostre cervell descodifica com a sensa-
cions auditives. Bàsicament, les ones sonores procedents 
de l’exterior arriben a l’orella externa –concretament al 
pavelló auricular– i travessen el conducte auditiu extern 
fins a fer vibrar el timpà, una membrana que separa l’ore-
lla externa de l’orella mitjana. Al seu torn, el timpà trans-
met les vibracions a una cadena de petits ossets allotjats 
a l’orella mitjana, anomenats martell, enclusa i estrep: les 
vibracions del timpà mouen el martell, aquest mou l’enclu-
sa i aquesta transmet els moviments a l’estrep, que està en 
contacte amb l’orella interna. Així, aquests ossets, amb els 
seus moviments, amplifiquen les ones sonores i les trans-
meten a l’orella interna, que és on es generen els estímuls 
nerviosos que després el cervell interpreta com a sons.

La disminució o pèrdua de l’audició –el que es coneix 
com hipoacúsia o sordesa– pot ser d’origen molt divers, ja 
que les estructures involucrades en aquest sentit són va-
riades i poden resultar afectades per diferents motius. No 
obstant això, de manera genèrica, pot ser deguda a una 
alteració en els mecanismes encarregats de transmetre les 
vibracions corresponents a les ones sonores fins a l’orella 
interna –en aquest cas es parla de sordesa de transmissió– o 
bé a una lesió de les estructures presents a l’orella interna 
encarregades de transformar-les en estímuls nerviosos 
que puguin ser interpretats pel cervell, i llavors es parla 

L’otosclerosi és una malaltia bastant freqüent que afecta l’orella i provoca una pèrdua d’audició 
progressiva que pot evolucionar cap a una sordesa total.

Dr. Adolf Cassan

Otosclerosi

La tècnica quirúrgica més emprada per solucionar l’otosclerosi 
correspon a l’estapedectomia, operació relativament senzilla 
que consisteix a extirpar el focus otoscleròsic i l’estrep que 
està atrapat per l’os anòmal. A vegades s’extirpa una part de 
l’osset, mentre que en altres casos se l’elimina per complet i se’l 
reemplaça per una petita pròtesi que s’uneix a l’enclusa per tal 
de recompondre la cadena d’ossets que transmet les vibracions 
a l’orella interna.

La intervenció és de curta durada i es pot fer amb anestèsia 
local o general, segons les característiques del cas i les 
preferències del pacient. Es pot fer de forma ambulatòria, 
de manera que l’alta es produeix poques hores després, o 
bé requerir no més d’un dia d’ingrés, segons sigui l’anestèsia 
emprada. Després de la intervenció sol posar-se un taponament 
a l’orella externa, que es retira al cap d’uns dies. Els resultats en 
general són bons i al cap d’una setmana ja s’aprecia una millora 
de l’audició, millora que es farà cada vegada més notòria en els 
següents mesos. En realitat, el grau de recuperació depèn del 
grau d’afectació de l’orella interna abans de l’operació, ja que no 
és possible recuperar la pèrdua auditiva que no sigui deguda a 
la fixació de l’estrep. Per aquest motiu, en el cas que l’otosclerosi 
hagi afectat també l’orella interna, el pacient pot necessitar l’ús 
d’audiòfons després de l’operació.

TracTamenT quirúrgic

de sordesa de percepció. En l’edat adulta, és molt comú que 
es produeixi una sordesa de percepció, no només a cau-
sa de malalties, sinó també com a conseqüència de l’en-
velliment de les estructures auditives, especialment de 
l’òrgan sensorial específic, la còclea; això és el que s’ano-
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mena presbiacúsia, un dèficit d’audició que generalment 
pot solucionar-se mitjançant l’ús de pròtesis auditives o 
audiòfons. Però, en l’edat adulta, també hi ha una altra 
causa de pèrdua d’audició molt comuna, encara que menys 
coneguda: la malaltia anomenada otosclerosi.

FreqüènCiA i CAuses
L’otosclerosi és una alteració molt freqüent, ja que es 

calcula que pot afectar prop de l’1,5 % de la població. És 
més, a partir d’extensos estudis basats en autòpsies, se sap 
que aproximadament el 8 % de la població presenta alte-
racions relacionades amb aquesta afecció, encara que en 
la majoria dels casos la seva evolució no sigui notòria i no 
apareguin símptomes, sense que presentin més problemes 
ni se n’adverteixi l’existència.

El trastorn consisteix en el creixement d’un focus de 
teixit ossi anormal a la càpsula òtica, una carcassa d’os que 
envolta l’orella interna, on està localitzat l’òrgan sensorial. 
El focus ossi anòmal, a mesura que creix, progressivament 
engloba l’osset que fa de pont entre l’orella mitjana i l’ore-
lla interna, l’estrep, fixant-lo de manera que li impedeix 
transmetre vibracions. Així doncs, tot i que el timpà vibri 
i que es moguin els altres ossets, l’estrep es mantindrà im-
mòbil, fixat a la càpsula òssia de l’oïda interna: en conse-
qüència, apareixerà una pèrdua d’audició, una sordesa que 
progressivament serà cada vegada més intensa. En etapes 
posteriors, si el focus ossi anormal afecta també  l’orella 
interna, poden aparèixer altres símptomes, com acúfens 
o brunzits i fins i tot crisis de vertigen.

evoluCió
L’origen íntim del trastorn no s’ha dilucidat per complet, 
malgrat saber-se que pot ser degut a diverses causes i que 
en molts casos està relacionat amb factors genètics he-
reditaris. Per això és comú que l’alteració es presenti en 
diversos membres de la mateixa família. I és més freqüent 
en el sexe femení que en el masculí, de manera que hi ha 
més dones afectades que homes.

L’evolució del trastorn és variable, però en molts casos, 

Els focus de teixit ossi anormal solen començar a 
formar-se després de la pubertat, tot i que al principi no 
afecten les estructures involucrades en el mecanisme de 
l’audició i no provoquen molèsties, o causen una pèrdua 
d’audició tan lleu que passa desapercebuda. Per això, els 
primers símptomes solen aparèixer més tard, entre els 20 
i els 40 anys, i en general avança lentament. Però si el crei-
xement ossi anormal progressa, pot deparar una sordesa 
total en l’edat adulta.

DiAgnòstiC i trACtAment
El diagnòstic és relativament senzill, ja que els especia-
listes solen pensar en aquesta afecció davant tota pèrdua 
de capacitat auditiva en una persona adulta. En general, 
es recorre a diferents proves, tant per descartar altres pa-
tologies com per identificar les lesions pròpies de l’otos-
clerosi. Per a això, se sol recórrer a diversos estudis, des 
d’audiometries per comprovar l’audició o timpanometries 
per avaluar la mobilitat del timpà, fins a estudis d’imatges 
com la tomografia computada. En cada cas, l’especialista 
seleccionarà les proves més apropiades, i, un cop realitzat 
l’estudi indicat, no li serà difícil catalogar el problema.

Pel que fa al tractament, no hi ha mesures farmaco-
lògiques efectives per solucionar el problema o evitar la 
seva evolució. Quan l’otosclerosi només provoca una dis-
minució lleu o moderada de l’audició, pot ser d’utilitat la 
utilització d’audiòfons, si bé amb això no se soluciona el 
problema de fons ni s’impedeix l’evolució del trastorn. Per 
això, quan la pèrdua d’audició ja és significativa, només 
queda com a opció recórrer a la cirurgia. Afortunadament, 
es tracta d’operacions que avui dia poden catalogar-se com 
a senzilles i eficaces, i que en la majoria dels casos restitu-
eixen la funció auditiva. .  

amb el pas del temps, pot acabar impedint totalment l’au-
dició a l’orella afectada. I com que en el 85 % dels casos el 
trastorn es presenta en totes dues orelles, encara que no 
sempre alhora ni amb la mateixa intensitat, moltes vega-
des deixa com a seqüela una sordesa total.
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analítiques per ordinador i, un cop els resultats han es-
tat validats, poden revisar-se en qualsevol ordinador del 
centre. Els resultats de cada pacient queden emmagatze-
mats en la seva història clínica, de manera que es poden 
visualitzar fàcilment resultats anteriors que poden ajudar 
el metge a avaluar millor el seu malalt», explica Dolors 
Fernández.

El Banc de Sang hi té un paper determinant. Els paci-
ents amb necessitat de transfusió sanguínia, per anèmies 
o altres patologies, o els pacients que necessiten cirurgia 
compten amb el Banc de Sang, que subministra sang i 
hemoderivats i controla que la sang del donant sigui com-
patible amb la del pacient receptor. Al Banc de Sang tam-
bé s’analitzen els grups sanguinis de tots els nadons i es 
revisa que els nounats no presentin cap tipus de reacció 
d’incompatibilitat amb la sang de la mare.

ProveïDor oFiCiAl Del FC BArCelonA
«Al laboratori es coordinen també tots els estudis d’Anato-
mia Patològica, una eina indispensable en el diagnòstic de 
pacients amb càncer. L’evolució dels estudis en mostres de 
pacients oncològics ha fet que, a més a més de diagnosti-
car el càncer, es puguin realitzar marcadors de pronòstic i 
tractament en les mostres de teixit tumoral», explica Do-

El Laboratori de l’Hospital de Barcelona és un servei 
modern i tecnològicament actualitzat. Dirigit per profes-
sionals especialistes amb una formació sòlida, és capaç 
d’abastar les anàlisis de tots els pacients del centre. Treba-
lla de manera coordinada amb els metges responsables de 
cada malalt i produeix resultats de manera ràpida i amb 
un alt grau de fiabilitat i qualitat.

El laboratori va obrir l’any 1989, al mateix temps que 
es va inaugurar el prestigiós centre hospitalari barceloní. 
Funciona non stop: les 24 hores al dia durant tots els dies 
de l’any, i dóna resposta ràpida i fiable a totes les sol·lici-
tuds generades pels metges que tenen cura dels malalts. 
Situat a la planta soterrani -1, està dissenyat i dimensionat 
segons els criteris d’organització de l’hospital per donar 
servei als pacients ingressats a les plantes d’hospitalització 
i a l’Àrea d’Urgències.

L’equipament es renova periòdicament per actualitzar 
els avenços tecnològics i introduir paràmetres nous que 
ajuden a diagnosticar millor els malalts. S’hi introdueixen 
analitzadors nous segons les necessitats d’evolució i les 
millores produïdes en el mercat. L’àrea que ha experi-
mentat una evolució més gran en aquest sentit ha estat 
la de Microbiologia, perquè actualment en moltes de les 
tasques ja s’utilitzen equips automàtics, cosa que facilita 
la forma de treballar i agilitza els resultats. 

esPeCiAlitAts
El laboratori està dissenyat per donar suport als metges i 
ajudar al diagnòstic de moltes malalties en estreta col·la-
boració amb totes les especialitats mèdiques i quirúrgi-
ques que atenen els pacients. Al Laboratori de l’Hospital 
de Barcelona es poden realitzar analítiques de totes les 
especialitats: Bioquímica, Hematologia, Banc de Sang  i 
Microbiologia. Cadascuna d’aquestes àrees està dirigida 
per un facultatiu especialista. La responsable de Bioquí-
mica és la Dra. Dolors Fernández, que és, al mateix temps, 
la cap de servei del laboratori. L’Hematologia està sota 
la direcció del Dr. Antoni Pineda, que també dirigeix el 
Banc de Sang. La Dra. Montse Sierra és la responsable de 
Microbiologia i Parasitologia.

La informàtica ha facilitat molt les coses en aquest ser-
vei: «Des de l’any 2003, l’aplicació informàtica del labora-
tori està integrada en el sistema informàtic de l’hospital 
(SIH), de manera que metges i infermeres sol·liciten les 

Equipat amb els últims avenços tecnològics i dotat de professionals altament qualificats, el laboratori de 
l’Hospital va començar la seva activitat el 1989, alhora que ho feia el mateix centre sanitari.

Daniel romaní

La Dra. Dolors Fernández, cap de servei del laboratori.

un servei de qualitat i imprescindible per al 
funcionament de l’Hospital de Barcelona
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lors Fernández. «Per això, Biopat, el laboratori de Biolo-
gia Molecular d’Assistència Sanitària instal·lat a l’hospital, 
analitza els tumors i estudia aquests marcadors específics 
per optimitzar el tractament i millorar la supervivència 
dels malalts», afegeix la responsable del laboratori. 

El Laboratori de l’Hospital de Barcelona és el proveï-
dor oficial de totes les anàlisis de salut de tots els jugadors 
professionals del Futbol Club Barcelona. A part de fer les 
analítiques de tots els esportistes en el moment del seu 
fitxatge per al club, es realitzen revisions periòdiques als 
jugadors de tots els equips. Els facultatius del laboratori 
treballen en estreta col·laboració amb cadascun dels met-
ges responsables dels equips.

Els estudis de laboratori necessaris per als pacients 
que es tracten al Centre de Reproducció Assistida (Gra-
vida) també es duen a terme al Laboratori de l’Hospital 
de Barcelona. Això inclou tant les analítiques necessàri-
es en la primera visita de cada parella com el seguiment 
hormonal de les pacients que se sotmeten a tractaments 
de fertilitat i de les donants d’òvuls en el cas que s’hagin 
d’utilitzar òvuls procedents de donant. Així mateix, es re-
alitza el test que confirma o no la presència d’embaràs un 
cop ha finalitzat un cicle de tractament.

El Laboratori de l’Hospital de Barcelona fa les anà-
lisis dels pacients que es visiten al centre mèdic ubicat a 
les instal·lacions del Camp Nou en la visita preoperatòria 
prèvia a la cirurgia. El centre i el laboratori estan connec-
tats informàticament, de forma que els resultats es poden 
revisar al centre mèdic en temps real, un cop validats al 
laboratori.

quAlitAt AnAlítiCA
Al laboratori es controlen tots els aspectes de la qualitat 
assistencial. La qualitat pròpia de les anàlisis està assegu-
rada per la participació en tots els programes de qualitat 
analítica que depenen de la Generalitat de Catalunya. El 
laboratori participa activament en els aspectes qualitatius 
de la cura dels malalts. Quan es detecta un resultat crític, 
es posa en marxa un protocol per tal d’assegurar que el 
metge instauri immediatament el tractament a seguir 
pel pacient. També s’analitzen periòdicament els costos 
per procés conjuntament amb Comptabilitat i Direcció 
Mèdica. Els facultatius del laboratori són membres actius 
en les Comissions d’infeccions, transfusió i docència. La 
responsable de Microbiologia juga un paper central tant 
en el seguiment de pacients amb infeccions com en la 
política de prevenció d’infeccions hospitalàries.

Una dada final que posa de manifest la seva intensa 
activitat: l’any 2015 es van realitzar un total de 371.736 
determinacions, corresponents a 86.043 extraccions. . 

L’any 2015 es van realitzar 
al Laboratori de l’Hospital 
de Barcelona un total de 
371.736 determinacions, 
corresponents a 86.043 
extraccions.
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La proves de diagnòstic per la imatge

Les proves utilitzades per realitzar un diagnòstic a través de la imatge són unes 
exploracions no invasives que permeten visualitzar òrgans, teixits tous, ossos i estructures 
internes de l’organisme amb gran precisió i detall.

Dolors Borau

el racó de l’usuari

Una de les tècniques més conegudes són les exploracions 
amb raigs X, les antigues radiografies que, si bé tenen 
l’inconvenient que aquests raigs són radioactius, perme-
ten obtenir una imatge immòbil, fotogràfica, que es pot 
revelar a l’instant.

El TAC (tomografia axial computeritzada), col·lo-
quialment anomenat escàner, permet obtenir imatges 
seqüenciades en diversos plans a partir d’una font de 
raigs X que emet radiació. Aquestes imatges es poden 
imprimir o guardar en format digital i van acompanya-
des d’un informe escrit pel metge especialista en què in-
terpreta aquesta informació. Actualment hi ha una altra 
tècnica, la tomografia computada multidetector (TCMD) 
que proporciona una reconstrucció tridimensional de les 
imatges de l’òrgan d’estudi.

La mamografia és una prova molt coneguda per les 
dones. Permet visualitzar les mames utilitzant raigs X de 
baixa intensitat i és molt útil com a mesura preventiva 
per detectar el càncer de mama. Les imatges que s’obte-
nen amb aquesta tècnica s’han de revelar i imprimir en 
format paper o guardar-les digitalment.

ultrAsons
L’ecografia, a diferència de les tècniques anteriors, no 
emet cap radiació ja que obté les imatges a través de 
l’emissió d’ultrasons. En no produir cap efecte secundari, 
s’utilitza per fer el seguiment de l’evolució del fetus en 
les embarassades, i també es útil per fer estudis vascu-
lars i de moviments de fluids. La imatge de l’ecografia es 
visualitza al moment i la poden compartir el pacient i el 
metge, que la pot explicar. Aquesta tècnica també s’usa 
com a ajuda per fer puncions o biòpsies.

Hi ha una altra tècnica específica per al sistema cir-
culatori, l’angiografia, amb la qual s’obté un mapa deta-
llat del sistema vascular i de les possibles patologies. De 
vegades es necessita un contrast radiològic.

Tampoc utilitza raigs X la ressonància magnètica, 
que obté les imatges per la ressonància que produeixen 
certs teixits en sotmetre’ls a un camp magnètic. És la tèc-
nica que permet diferenciar amb més precisió els dife-
rents teixits i obtenir una informació molt precisa sobre 

exploracions no invasives
El diagnòstic a través de la imatge, amb 
exploracions no invasives, permet visualitzar 
òrgans interns, teixits tous, ossos i estructures 
internes de l’organisme amb gran precisió i detall.

Proves diagnòstiques:

• Radiografies de raigs X

• TAC

• Ecografies

• Mamografies

• Ressonància magnètica

Ha aparegut una nova especialitat mèdica 
anomenada Medicina nuclear que realitza 
diagnòstics i tractaments utilitzant radiofàrmacs 
que s’incorporen als teixits, i això permet 
visualitzar el seu funcionament.

Proves de medicina nuclear:

• Gammagrafia

• SPECT

• PET
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la seva estructura i composició. A vegades cal adminis-
trar una injecció de contrast amb gadolini, una substàn-
cia que conté ferro i té capacitat magnètica. El gadolini 
no té efectes tòxics, rarament produeix al·lèrgies i només 
està contraindicat si es pateix alguna patologia renal.

meDiCinA nuCleAr
Una especialitat mèdica nova és la Medicina nuclear, que 
realitza diagnòstics i tractaments utilitzant radiofàrmacs. 
Mitjançant isòtops radioactius administrats en dosis molt 
baixes, que s’incorporen en els teixits i emeten una petita 
radiació, es poden obtenir imatges que permeten visua-
litzar el seu funcionament. Aquestes substàncies són di-
ferents –n’hi ha més d’un centenar– segons el que s’hagi 
d’estudiar, i s’eliminen ràpidament. La medicina nuclear 
té l’avantatge que permet detectar anomalies que no es 
podrien veure en altres proves. Els metges especialitzats 
en aquest camp són els encarregats d’estudiar les imatges 
i de redactar l’informe corresponent.

Una de les tècniques que utilitza la medicina nuclear 
és la gammagrafi a. Es fa servir, per exemple, en la valora-
ció de la glàndula tiroide, en els processos infl amatoris i 
en les metàstasis. Es pot obtenir una sola imatge, com si 
fos una radiografi a, o diverses de diferents que permeten 
valorar l’activitat dels teixits. A més, hi ha l’SPECT, que 
crea imatges tridimensionals.

El PET (de l’anglès, tomografi a emesa per positrons) 
utilitza una emissió de positrons que es troben en els 
fàrmacs administrats, i que es fi xen en els teixits. Segons 
els nivells de captació aportarà informació sobre el seu 
funcionament. Així es poden visualitzar processos on-
cològics, que són difícils de localitzar, o obtenir informa-
ció sobre l’activitat del cervell en les demències.

Els assegurats d’ASISA i d’Assistència Sanitària po-
den accedir a les diverses proves sense terminis d’espera, 
tenint en compte que les exploracions es realitzen en 
les millors condicions de qualitat, tant mèdiques com 
humanes. .
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salut.
un relat d’usuari 

Les malalties autoimmunes es produeixen quan el sistema autoimmune ataca el propi 
organisme. En el cas d’una d’elles, l’esclerosi múltiple, el sistema immune ataca la cobertura 
dels nervis, la mielina, sense la qual no es pot transmetre la informació nerviosa.

Dolors Borau

– Però si sóc feliç! Tinc la família que vull tenir, la feina 
m’agrada, no tenim cap problema important. No entenc 
què em passa.

Al cap d’uns dies va haver d’anar d’urgències a l’hos-
pital. Es va llevar i les cames no l’aguantaven, la manca de 
coordinació era ja molt evident, li costava mantenir l’equi-
libri, concentrar-se, comprendre, explicar-se. No li feia mal 

Quan van ingressar la meva cunyada, no em va estranyar. 
Em sabia greu veure-la tan malament, però vaig pensar 
que potser, fi nalment, sabríem què li passava. Ella era una 
persona animada, activa, alegre i, en canvi, els darrers 
anys s’havia anat apagant molt: li faltava energia. El cert 
és que la malaltia anava avisant, però aquells símptomes 
eren difícils d’interpretar. 

Ella va adonar-se que havia perdut agilitat, que enso-
pegava, que no podia córrer si se li escapava l’autobús, que 
li costava pujar i baixar escales. I és clar, va pensar que 
no estava en forma, que havia de tornar anar al gimnàs. 
També va començar a tenir petites pèrdues d’orina; ara bé, 
com que això passa a tantes dones... Però també pensava 
que, als trenta anys, era prematur. Va fer la consulta i li 
van recomanar fer uns exercicis per enfortir la muscula-
tura pelviana, que no van donar resultat. Sovint comen-
tava que cada vegada s’hi veia menys, però ja se sap que 
això ens passa a tots perquè dormim poc i arrosseguem 
molt de cansament acumulat. Sempre hi trobava alguna 
explicació.

PeríoDe D’inCuBACió
Tots aquests símptomes apareixien l’un darrere l’altre. Al 
fi nal, ens creiem les frases fetes i pensem que sí, que tot-
hom es cansa i que no cal queixar-se. No sé quant temps 
la malaltia va estar en incubació, si van ser dos anys o més, 
però recordo que en una trobada familiar vaig notar que la 
meva cunyada Sílvia estava canviada: se la veia exhausta. 
Ella intentava seguir les converses, però parlava molt poc, 
com si tot allò l’atabalés. La vaig veure fràgil, descoordi-
nada. 

Com que no podia deixar-hi de pensar, vaig decidir 
quedar amb ella, totes dues soles, per parlar amb tran-
quil·litat. Sense els fi lls ni la família, va poder explicar-me 
que estava molt amoïnada perquè cada dia es trobava més 
malament. Havia anat al metge, les analítiques estaven 
molt bé i li deien que havia de descansar, canviar de feina, 
buscar un psicòleg, intentar ser feliç. Es va posar a plorar:

quan perdem els nervis
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www. centre d’esclerosi múltiple de catalunya: 
https://www.cem-cat.org/
esclerosis múltiple españa: 
http://www.esclerosismultiple.com/

És una malaltia autoimmunitària. Les malalties 
autoimmunitàries són les que es produeixen quan 
el sistema immunitari ataca el propi organisme i, 
en aquest cas, ataca la cobertura dels nervis, la 
mielina. Sense aquesta cobertura, la informació 
nerviosa no es pot transmetre.

És una malaltia crònica, neurològica degenerativa 
que encara no es pot curar. Hi ha diversos 
tractaments per aturar-ne o frenar-ne l’evolució. 

No hi ha un patró de la patologia, cada malalt és 
únic i acumularà més o menys discapacitat segons 
les lesions i les zones nervioses afectades. 

L’esclerosi múltiple

res però es trobava molt malament, com si no tingués cap 
energia. Finalment, la malaltia es va manifestar i la Sílvia 
va fer un brot.

ProCÉs De DesmielinitZACió
La ressonància magnètica va revelar la presència de lesi-
ons, en forma de plaques, al cervell i a la medul·la. Aques-

tes lesions visibles en les imatges eren les zones que havi-
en patit un procés de desmielinització. Li van diagnosticar 
una esclerosi múltiple, una malaltia autoimmunitària. Les 
malalties autoimmunitàries són les que es produeixen 
quan el sistema immunitari ataca el propi organisme i, en 
aquest cas, ataca la cobertura dels nervis, la mielina. Sense 
aquesta cobertura, la informació nerviosa no es pot trans-
metre. Aquelles plaques eren les lesions que la destrucció 
de la mielina havia deixat, les zones per on no pot cir-
cular l’impuls nerviós. Quan l’atac es manifesta en forma 
de brot, es produeix un quadre infl amatori que empitjora 
encara més la situació; aleshores, i el més important és 
tractar la infl amació per tal que el dany sobre els nervis 
s’aturi. Després, quan la infl amació hagi estat controlada, 
caldrà veure quines lesions són irreparables i, segons els 
nervis afectats, quines discapacitats quedaran.

 L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica, neurològi-
ca degenerativa que encara no es pot curar. Hi ha diversos 
tractaments per aturar-ne o frenar-ne l’evolució. No hi ha 
un patró de la patologia, cada malalt és únic i acumularà 
més o menys discapacitat segons les lesions i les zones 
nervioses afectades.

 La Sílvia va respondre bé al tractament antiinfl ama-
tori amb cortisona  i els metges li van explicar de quina 
malaltia es tractava. Va fer les preguntes que necessitava 
fer, va entendre que ja no tindria la mobilitat d’abans, que 
podia empitjorar, però també va saber que allò no signi-
fi cava que hagués de morir aviat. Viuria molts anys amb 
una malaltia que aniria evolucionant. I ens va sorprendre 
a tots quan va dir:

 – Almenys ara ja sé què tinc, sé què em passa, sé que 
no eren imaginacions meves i podré seguir un tractament. 
No us imagineu com em tranquil·litza això. .
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cap de costella 
de porc a baixa 
temperatura

Dra. Perla luzondo

Durant el procés de cocció dels aliments, aquests poden arribar a perdre gran part de 
les seves propietats organolèptiques, especialment les vitamines. Cuinar al buit o a baixa 
temperatura redueix aquest risc alhora que en millora el sabor i la textura.
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Una dieta sana ha de constar de cinc grups d’aliments diferents: greixos, carbohidrats, 
proteïnes, vitamines i 18 minerals essencials. Hi ha dos tipus de vitamines essencials: 
hidrosolubles (B i C) i liposolubles (A, D, E i K).

Les vitamines hidrosolubles s’absorbeixen a l’intestí i es distribueixen, a través 
de l’aparell circulatori, pels teixits, on són utilitzades. No s’emmagatzemen, s’han 
d’ingerir diàriament per prevenir estats de carència i tenen funcions molt diver-
ses en l’organisme. Les vitamines liposolubles també s’absorbeixen a l’intestí però, 
contràriament, es distribueixen pel sistema limfàtic. Tenen funcions específi ques, 
s’acumulen en el teixit adipós i al fetge i contribueixen a mantenir l’estructura de les 
membranes cel·lulars.

Els aliments frescos i variats en la dieta cobreixen, en teoria, les nostres necessi-
tats diàries de nutrients i antioxidants. No obstant això, hi ha casos en què la forma 
de vida, els hàbits alimentaris, la química de l’organisme i el metabolisme augmenten 
les necessitats nutritives, com és el cas de les persones fumadores, que necessiten una 
aportació més gran de vitamina C, complex B i vitamina E per protegir els pulmons 
i les artèries.

Dos mètoDes DiFerents
Tot i que les vitamines no són fàcils de preservar durant els processos d’elaboració 
dels aliments, sovint sentim parlar de les virtuts de la cocció al buit i de la cocció a 
baixa temperatura. La cocció al buit s’ha de fer sota condicions acuradament con-
trolades per evitar l’enverinament per botulisme i precisa una maquinària especial 
l’ús de la qual es limita als grans restaurants i a la indústria .

En l’àmbit domèstic, per coure al buit podem fer-ho embolicant la peça de carn, 
peix o verdura en paper fi lm especial per a cocció; cal fer unes quantes voltes amb el 
plàstic perquè no quedin bombolles d’aire. És important que l’aliment nedi en el reci-
pient, a mitja altura, sense que toqui el fons ni la superfície, i mantenir la temperatura 
entre 60 °C i 80 °C durant tot el temps de cocció per evitar l’activitat bacteriana.

Al mercat, hi ha olles elèctriques que serveixen per als dos sistemes, buit i baixa 
temperatura, en què el menjar es cuina entre 6 i 8 hores. Els resultats culinaris es 
tradueixen en aliments amb uns sabors més contrastats, que recorden els cuinats 
en una cuina de carbó, i unes textures més suaus i sucoses en comparació d’altres 
mètodes de cocció, com el gas o elèctrics.

A la cuina a baixa temperatura els aliments no bullen, de manera que no es desfan 
ni perden les vitamines, no s’enganxen, no perden humitat, es cuinen sense greixos i 
l’olla es pot mantenir encesa sense risc de sobreescalfament, ja que el seu termòstat 
manté la temperatura constant i permet cuinar sense haver de vigilar el foc. .

cocció al buit i a 
baixa temperatura

INGREDIENTS:

•  Cap de costella de porc, 
aproximadament ½ quilo

•  1 ceba gran

•  2 pastanagues mitjanes

•  1 pebrot verd

•  1 got de vi negre (125 ml)

•  1 gotet d’aigua (125 ml)

•  Llorer, dos alls pelats, una mica de 
farigola i dues cullerades d’oli d’oliva 
verge extra

PREPARACIÓ:

Marqueu la costella (opcional), introduïu 
tots els ingredients tallats a trossos 
grossos a la cassola, programeu-la a 
temperatura mitjana durant 7 hores. Al 
màxim, necessitaríem 6 hores i al mínim, 
8 hores. Tritureu la salsa i serviu el plat 
calent. 

www. http://www.alicia.cat/es/



Quins són els orígens de la National Health Co-op?
La nostra cooperativa es va constituir per solucionar 
el problema creat pel tancament progressiu, al llarg de 
diversos anys, dels consultoris de medicina general que 
havia deixat la zona nord-est de Canberra sense metges 
de família. Per abordar la qüestió, al setembre de 2004, 
una sèrie d’organitzacions comunitàries i de residents lo-
cals van convocar una assemblea popular. Arran d’aquesta 
assemblea, es va constituir un comitè representatiu de la 
comunitat que comprenia, al seu torn, una petita comis-
sió executiva, a la qual es va encomanar la tasca de mirar 
de trobar solucions a la situació.

La comissió va dur a terme una enquesta sobre les 
necessitats de la comunitat a través de la qual vam rebre 
una publicitat considerable. Així mateix, va pressionar 
les autoritats locals i federals i els empresaris perquè els 
donessin el seu suport.

Al desembre de 2006, la comissió es va reconstituir 
per adoptar la forma d’una cooperativa registrada, la Co-
operativa de Salut de Belconnen Occidental Ltd. Final-
ment, vam obtenir el finançament necessari per poder 
obrir la primera clínica de medicina general a la zona 
residencial de Charnwood al gener de 2010.

El 2014, vam substituir el nom de l’entitat pel de Na-
tional Health Co-op Ltd. (NHC) com a reconeixement 
a les diverses clíniques que la nostra cooperativa havia 
obert al nord i al sud de Canberra, així com a l’expansió 
geogràfica que teníem pensat fer a Canberra i més enllà.

I els seus objectius i projectes futurs?
L’objectiu global de l’NHC és oferir una atenció sanitària 
assequible a les comunitats en què desenvolupa la seva 
activitat. Per assolir aquest objectiu, l’NHC es troba en 
la fase inicial d’una expansió nacional que li permetrà 

inaugurar clíniques per tot Austràlia i prioritzar aquelles 
àrees que es troben menys cobertes, especialment, a les 
localitats regionals. A l’NHC esperem superar els 200 em-
plaçaments a escala nacional.

Quin nivell d’implantació tenen les cooperatives de sa-
lut a Austràlia?
A Austràlia, el sector de les cooperatives de salut no ha 
assolit la maduresa de què gaudeix en altres països, ja que 
aquí hi ha poques cooperatives en funcionament. Actual-
ment, al nostre país, el nivell d’implantació de les coope-
ratives de salut pròpiament dites és relativament baix. No 
obstant això, el creixement continuat de la National He-
alth Co-op  està transformant el panorama amb rapidesa.

Hi ha algun tipus d’acord entre les cooperatives de salut 
i el sistema de salut públic australià? En cas afirmatiu, 
en què consisteix aquesta col·laboració?
En l’actualitat, el sistema de salut públic australià no ha 
subscrit cap acord formal per col·laborar amb les coo-
peratives de salut. Ara bé, el sistema d’atenció sanitària 
permet que qualsevol proveïdor adequat pugui accedir 
al sistema sanitari del Govern d’Austràlia, de manera que 
les cooperatives de salut poden prestar els seus serveis re-
corrent a aquest mateix model de finançament en igualtat 
de condicions.

Creu que les cooperatives de salut representen una ve-
ritable alternativa per al desenvolupament dels siste-
mes de salut nacionals? Per què?
La participació de les cooperatives sanitàries en els sis-
temes de salut nacionals ofereix un model alternatiu de 
prestació de serveis si ho comparem amb els enfocaments 
convencionals que adopten tant el Govern com les em-

«Potenciant el model cooperatiu, la societat 
aconseguirà un ús més equitatiu dels recursos»

Adrian Watts
Conseller delegat i director gerent de la National Health Co-op d’Austràlia 

La Cooperativa de Salut Nacional va néixer com a resposta a la manca de metges de família a la 
zona nord-oest de Canberra, a Belconnen occidental, una àrea suburbana amb 20.000 habitants. 
Una dècada després s’ha convertit en la principal cooperativa de salut d’Austràlia. En aquesta 
entrevista, el seu primer executiu dóna compte de com el cooperativisme pot contribuir a 
optimitzar la prestació de serveis bàsics, entre ells, la sanitat.
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preses privades de prestació de serveis sanitaris.
Tenim la gran oportunitat de treballar des del si dels 

sistemes existents per capacitar els ciutadans perquè 
facin seves les solucions sanitàries, alhora que aportem 
cada vegada més dividends econòmics i socials al Govern 
i, per tant, a la societat en un sentit més ampli. La impor-
tància d’aquests beneficis esdevé cada vegada més atracti-
va, ja que les autoritats procuren obtenir millors resultats 
socials amb pressupostos cada vegada més limitats.

La seva entitat es va unir recentment a l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut, a quins reptes 
creu que s’enfronta el moviment cooperatiu internaci-
onal en el sector de la salut?
Alguns dels principals reptes als quals s’enfronta el movi-
ment cooperatiu internacional, especialment en el sector 
de la salut, són el canvi demogràfic associat a l’envelli-
ment de la societat i el context de restriccions pressupos-
tàries en el qual les autoritats es veuen obligades a prestar 
els seus serveis.

Tots dos reptes generen molta angoixa tant a les au-
toritats com a la societat en general. No obstant això, 
en última instància, a les cooperatives, ens brinden una 
oportunitat atès que, per la nostra pròpia naturalesa, pos-
seïm un avantatge estratègic en la prestació de serveis de 
valor compartit. Aquest enfocament de la prestació dels 
serveis és fonamental per combatre les causes subjacents.

Potenciant l’ús del model de negoci cooperatiu, la so-
cietat podrà aconseguir un ús més equitatiu dels recursos 
en àmbits molt importants per al seu bon funcionament, 
com ara l’atenció sanitària. .

Adrian Watts és conseller delegat i director gerent de la National 
Health Co-op Ltd i membre del Comitè d’Auditoria Independent 
del Consell Central de Terres. Es va graduar en Comerç i en 
Estudis Actuarials per la Universitat Nacional Australiana; és 
censor jurat de comptes, soci graduat de l’Institut Australià 
d’Administradors de Societats i es va graduar en el Programa 
per al desenvolupament del lideratge de l’Escola de Negocis de 
Harvard. L’apassiona el desenvolupament de la comunitat i la 
generació de capital social. Considera que l’atenció sanitària és un 
pilar essencial per a la construcció de comunitats i està decidit a 
garantir que es prestin serveis de salut assequibles i accessibles a 
tots els australians.

«La ParticiPació de Les 
cooPeratives sanitàries 
en eLs sistemes de saLut 
nacionaLs ofereix un modeL 
aLternatiu de Prestació de 
serveis»
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ASISA ha estat reelegida com l’asseguradora de salut amb 
el millor servei d’Atenció al Client de l’any 2017, guardó 
que lliura anualment Sotto Tempo Advertising amb l’ob-
jectiu de promoure la qualitat del servei de les empreses 
i ajudar els clients a triar les companyies que els oferiran 
millor atenció en 18 categories diferents. L’asseguradora 
revalida així el guardó “Elegit Servei d’Atenció al Client”, 
que també va aconseguir en la seva edició de 2016. 

L’elecció del millor servei d’Atenció al Client de l’any 

està basada en una metodologia rigorosa, realitzada a 
través de les tècniques de mystery shopper (clients miste-
riosos) dutes a terme mitjançant l’eina tecnològica eAli-
cia. A més, també cal sumar-hi l’opinió dels clients de les 
companyies participants que s’avalua a través d’enquestes 
de satisfacció realitzades per TNS, multinacional líder en 
investigació de mercats.

mIllor pUntUaCIó en totS elS paràmetreS
L’estudi realitzat va concloure que l’atenció al client 
d’ASISA obté una valoració global de 9,13 punts sobre 10. 
El 2015, la puntuació obtinguda va ser de 8,66.

Com l’any passat, el resultat és especialment bo en 
l’entorn digital: l’atenció a través del canal web va obte-
nir 9,7 punts i l’atenció a través de les xarxes socials, 9,88 
punts, la segona puntuació més alta de totes les compa-
nyies analitzades en les 18 categories. ASISA va millorar 
la seva puntuació en pràcticament tots els paràmetres 
respecte a les dades de 2015.

Jaime Ortiz, director Comercial i de Màrqueting 
d’ASISA, destaca que «ASISA és una asseguradora de sa-
lut compromesa amb la cura dels seus clients i que ofereix 
la màxima qualitat en tots els seus processos. Revalidar 
la condició de millor servei d’Atenció al Client de l’any, 
tot millorant notablement la nostra puntuació, és un 
reconeixement a l’esforç que realitzem cada dia perquè 
els nostres assegurats rebin una atenció personalitzada 
a través de qualsevol canal i sempre adaptada a les seves 
necessitats particulars». .

un any més, l’asseguradora de salut amb el 
millor servei d’atenció al client
ASISA millora la seva puntuació i torna a ser l’asseguradora de salut més ben valorada en un 
estudi independent que inclou 200 test mystery shopper i 2.000 enquestes.

ASISA ha llançat un nou producte, ASISA Decessos, que cobreix 
les despeses en cas de mort i ofereix unes garanties més àmplies, 
entre elles assistència legal. Amb el llançament d’aquest produc-
te, ASISA comença a operar en el ram de decessos, que s’uneix a 
Salut, Dental, Vida i Accidents, els altres àmbits en què treballa 
l’asseguradora.

ASISA Decessos és una assegurança individual o familiar 
que, en el moment de la defunció de qualsevol dels assegurats, 
garanteix la prestació dels serveis funeraris i trasllats nacionals. 
Igualment, com a garantia complementària, l’assegurança pres-
tarà assistència a l’estranger per defuncions en estades inferiors 
a 90 dies. En casos d’estades superiors, hi ha una cobertura de 
contractació opcional que garanteix les gestions i despeses de 
trasllat internacional del difunt assegurat, així com bitllet d’anada 

i tornada per al familiar designat.
En tots els casos, ASISA Decessos inclou assistència legal, la 

qual cosa permet realitzar consultes i actuacions sobre assump-
tes relacionats amb successions i pensions, i rebre assesso-
rament telefònic sobre qualsevol altre assumpte legal. A més, 
ASISA ha habilitat un telèfon 24 hores d’atenció exclusiva per als 
assegurats d’aquest producte.

El llançament d’ASISA Decessos s’emmarca dins els plans de 
la companyia per seguir diversificant la seva activitat en l’àmbit 
assegurador i operar plenament en rams com Vida i, ara, Deces-
sos. Aquesta activitat complementària a l’assegurança de salut i 
dental, els àmbits tradicionals d’ASISA, permetrà que la compan-
yia sigui cada cop més competitiva en un entorn complex i en el 
qual els marges de rendibilitat són cada vegada més limitats.

Sara Amores, cap de Gestió de Clients d’ASISA; Jaime Ortiz, director Comercial i 
de Màrqueting; i Gloria Esteban, responsable de l’Àrea d’Atenció al Client, després 
de rebre el guardó.

Nova assegurança ASISA Decessos
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En l’edició de 2016, el Premi a la Millor Tesi Doctoral 
de la Càtedra ASISA - Universitat Autònoma de Madrid, 
que arriba a la seva dotzena edició, ha reconegut el tre-
ball Fractures de maluc: epidemiologia, mortalitat i efectes 
de la demora quirúrgica, de la Dra. Cristina Ojeda Thies.

Quant al Millor Treball sobre Gestió Sanitària i 
Economia de la Salut publicat en revistes especialitza-
des el 2015, que arriba a la seva setena edició, ha estat 
concedit a la investigació On cocaine consumption: Some 
lessons from Spain, els signants de la qual són: el Dr. Ma-
nel Antelo, la Dra. Pilar Magdalena i el Dr. Juan Carlos 
Reboredo. El treball va ser publicat a la revista Quaderns 
d’Economia.

Després de fallar els premis, la Càtedra va celebrar 
un acte acadèmic en el qual es van lliurar els premis 
als guanyadors de l’edició de 2015. El professor César 
Velasco, subdirector mèdic a l’Hospital Clínic de Sa-
ragossa i antic alumne de la Càtedra UAM - ASISA, va 
pronunciar la conferència La gestió sanitària: formar ges-
tors, gestionar formació, en la qual va analitzar diferents 
aspectes relacionats amb la innovació.

Càtedra aSISa - UnIverSItat eUropea
Per la seva banda, la Càtedra ASISA - Universitat Eu-
ropea de Ciències de la Salut, que el 2016 ha celebrat 
el seu 10è aniversari, va lliurar el premi al millor ex-
pedient acadèmic del curs 2015-2016 a Elena Martín 
Ruiz, graduada en Infermeria. El premi està dotat amb 
una beca de 7.000 euros per estudiar un màster a la 
Universitat Europea.

En el mateix acte, es van lliurar també els ajuts a la 
recerca per a projectes sobre ciències biomèdiques i 
ciències de la salut. Els investigadors, als quals se’ls van 
concedir 6.000 euros per desenvolupar cadascun dels 
seus projectes de recerca, són Jokin de Irala Estévez, 
Helios Pareja Galeano y María Elena de la Huerta

Abans de l’acte de lliurament del premi i de les be-
ques, va tenir lloc una nova edició de l’Aula de Gestió 
Sanitària de la Càtedra ASISA - Universitat Europea, en 
aquesta ocasió centrada en El professional sanitari davant 
el món de les dades. .

asisa lliura els premis i les beques de les seves 
càtedres amb la uam i la universitat europea

Amb aquests reconeixements, ASISA pretén impulsar la investigació en els àmbits de 
la Gestió Sanitària i de les Ciències de la Salut, així com col·laborar en la formació de 
diferents professionals i en el desenvolupament de projectes innovadors que permetin 
millorar tant el coneixement com la gestió sanitària.

ASISA i la Universitat de Lleida (UdL) han posat en marxa 
la Càtedra de Salut, Educació i Qualitat de Vida a través 
de la signatura d’un conveni de col·laboració entre amb-
dues entitats, rubricat pel president d’ASISA, Dr. Francisco 
Ivorra, i pel rector de la UdL, Roberto Fernández.

Codirigida pel catedràtic de Sociologia de la UdL, Fidel 
Molina, i per la directora de Planificació i Desenvolupa-
ment d’ASISA, Dra. María Tormo, aquesta nova Càtedra 
permetrà desenvolupar una investigació multidisciplinària 
a partir de diversos eixos de treball i desenvoluparà activi-
tats de formació, principalment en els màsters oficials de 
Recerca en Salut i Formació del Professorat de Secun-
dària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes, a més d’organitzar altres cursos, seminaris i 
conferències.

Nova Càtedra de Salut, 
Educació i Qualitat de Vida 
a Lleida

Els premiats per la Càtedra ASISA - Universitat Europea, al costat del conseller 
delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, els codirectors de la Càtedra i responsables de 
la Universitat Europea.
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#dorm1Horamés, una campanya per millorar el 
descans de la població

aquesta iniciativa busca millorar i optimitzar les hores 
de son dels espanyols per tal d’aconseguir un bon des-
cans. Un cop més, l’asseguradora ha aprofi tat els seus 
espais publicitaris en canals per contribuir a millorar la 
salut, no només dels seus assegurats, sinó de la societat 
en general. Amb això, es reforça el compromís d’ASISA 
per reinvertir els seus benefi cis en la cura de la salut.

Els missatges principals estan relacionats amb la 
importància de la cura de la salut i el paper que té des-
cansar correctament per al benestar general. Tots els 
consells recollits en aquesta campanya han estat avalats 
mèdicament per l’equip de professionals d’ASISA que 
dirigeix la Dra. Paula Giménez, directora de la Unitat del 
Son de la Clínica HLA Vistahermosa i delegada d’ASISA 
a Alacant.

“a aSISa nomÉS enS Importa la teva SalUt...”
Aquest projecte es basa en el lema “A ASISA només ens 
importa la teva salut. Per això ens importa que dormis 
bé”, una idea que, alhora, defi neix l’objectiu de la inicia-
tiva. La campanya combina un to proper i amable amb el 
rigor i la professionalitat d’una companyia mèdica com 
és ASISA. A més, segueix la línia visual de Publiterapia, 
llançada el 2015, i basada en l’ús d’il·lustracions.

Jaime Ortiz, director Comercial i de Màrqueting 
d’ASISA, explica que: «#Dorm1HoraMés és un altre pas 
en el compromís d’ASISA amb la cura de la salut. Aquesta 
forma d’entendre la nostra responsabilitat amb el foment 
d’hàbits de vida saludable és pròpia d’una companyia que 
ha desenvolupat un model sanitari basat en la reinversió 
del benefi ci per garantir la millora de la qualitat assisten-
cial. ASISA segueix apostant per diferenciar-se com una 
companyia fortament compromesa amb la cura dels seus 
assegurats i de la resta de la societat».

Per la seva banda, Carlos Eiroa, director de Publicitat 
d’ASISA, assegura que «#Dorm1HoraMés és el resultat 
de l’evolució de Publiterapia i del nostre compromís 
d’utilitzar la publicitat per difondre consells de salut. 
Per a això, seguim utilitzant un codi visual propi i dife-
rencial, basat en il·lustracions i en l’ús de sintonies cre-
ades específi cament per a aquesta campanya. Per tant, 
seguirem destinant la nostra publicitat a millorar la salut 
mitjançant missatges clars, precisos i molt diferenciats 
del llenguatge i els codis que utilitza la resta d’assegura-
dores de salut». . 

Amb aquesta iniciativa publicitària, ASISA reforça el seu compromís per reinvertir els seus 
beneficis en la cura de la salut.

Dormir és una activitat vital per al funcionament òptim 
de l’organisme de les persones. Es tracta d’una activitat 
imprescindible i fi siològicament necessària per la seva 
funció restauradora, complementària i fonamental per 
sentir-se actiu l’endemà. Tot i això, el 32 % dels espa-
nyols admet no tenir un son reparador a les nits i un 
35 % reconeix que té sensació de cansament durant el 
dia. De mitjana, un adult ha de dormir entre 7 i 9 hores 
cada dia. No obstant això, el 80 % dels enquestats en un 
estudi recent reconeix dormir menys de 7 hores diàries, 
el que es tradueix en un problema de salut que afecta 
la majoria de la població espanyola, cada vegada més 
allunyada dels horaris de la resta dels europeus.

Per ajudar a canviar aquesta realitat, ASISA ha llan-
çat #Dorm1HoraMés, una nova campanya publicitària 
destinada a millorar el descans de la població espanyo-
la. Mitjançant una sèrie de consells pràctics i senzills, 
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els hospitals inmaculada i el Ángel, del Grup HLa, 
obtenen la certificació QH de l’idis

Els hospitals HLA Inmaculada de Granada i HLA El Án-
gel de Màlaga han rebut la certificació Quality Healthcare 
(QH) que atorga l’Institut per al Desenvolupament i la In-
tegració de la Sanitat (IDIS). Els doctors Francisco Martí i 
Manuel Viola, directors mèdics dels hospitals, van recollir 
l’acreditació durant un acte celebrat a l’Hotel Wellington 
de Madrid.

L’acreditació QH reconeix l’esforç d’aquests dos hospi-
tals per garantir l’accés a un sistema sanitari d’alta qualitat 
mitjançant la inversió en la tecnologia més avançada, la re-
novació contínua de les seves infraestructures i l’aposta per 
l’excel·lència en l’atenció als pacients.

 El sistema d’acreditació QH, impulsat per l’IDIS, és un 
sistema pioner i innovador que reconeix la bona feina de 
les organitzacions sanitàries tant públiques com privades, 
i premia aquelles que s’esforcen a implantar un sistema de 
qualitat progressiu i continuat en el temps. Aquesta certifi-
cació està avalada per un grup d’experts sanitaris que iden-
tifiquen, consensuen i ponderen els diferents estàndards 
dels sistemes de qualitat aplicats en els serveis sanitaris es-
panyols, i s’hi estratifiquen les organitzacions sanitàries en 
grups de qualitat, per tal de promoure la millora contínua i 
el reconeixement de l’excel·lència.

Els hospitals Inmaculada i El Ángel han aconseguit la 
cinquena i sisena certificació d’aquest tipus que obté el Grup 
HLA. En edicions passades ja la van aconseguir els hospitals 
HLA Moncloa (2 estrelles), HLA La Vega (1 estrella) i HLA 

Mediterráneo i Perpetuo Socorro. El Grup Hospitalari HLA 
manté una aposta decidida per l’excel·lència, i els seus 15 
centres posseeixen diversos certificats i acreditacions que 
avalen el compliment dels més estrictes procediments, 
normes i controls de qualitat, medi ambient, prevenció de 
riscos laborals i responsabilitat social corporativa. . 

Aquest certificat premia l’aposta dels hospitals per l’excel·lència en la qualitat assistencial. 
Quatre centres del Grup HLA ja comptaven amb aquesta certificació.

Nova Unitat de Reproducció a Ciutat de Mèxic
La Unitat de Reproducció Ciutat de Mèxic és la primera que obre a Mèxic el Grup 
Hospitalari HLA a través d’UR, i per a això ha comptat amb la col·laboració de 
diversos experts mexicans en reproducció humana. Aquesta unitat compta amb 
instal·lacions d’avantguarda i tecnologia punta en totes les àrees, i s’hi realitzaran 
procediments i tècniques d’alta complexitat per a la resolució de la infertilitat i altres 
trastorns reproductius per part d’especialistes qualificats i certificats en Ginecologia, 
Medicina de la Reproducció Humana i Embriologia.

La Unitat de Reproducció Ciutat de Mèxic forma part d’UR, que té el seu origen a 
la Clínica HLA Vistahermosa (Alacant) i que, després de més de dues dècades d’ex-
periència, ja compta amb 11 clíniques a Espanya i atén més de 8.000 pacients a l’any.

A la imatge, presa amb motiu de la inauguració de la clínica, apareixen, d’esquer-
ra a dreta: el Dr. Luis Mayero, conseller d’ASISA, al costat dels directors mèdics de 
l’UR Ciutat de Mèxic, els doctors Víctor Saúl Vital Reyes i Juan Carlos Hinojosa Cruz; 
Jorge Mariné, cap de l’Oficina Comercial de l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic; Álvaro 
Martínez-Arroyo, director de Desenvolupament Corporatiu d’ASISA, i el Dr. José 
Jesús López Gálvez, director mèdic d’UR.

Els doctors Francisco Martí i Manuel Viola, directors mèdics d’HLA 
Inmaculada i HLA El Ángel, després de recollir l’acreditació QH.
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oberta la convocatòria de beques de formació 
de postgrau per a professionals de la salut

L’espatlla centra la II Jornada de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia de l’Hospital de Barcelona

Assistència Sanitària convoca el seu programa de be-
ques 2016-2017 per valor de 30.000 euros en estudis de 
tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts cobrei-
xen el 50 % de l’import de la matrícula i l’oferta formati-
va inclou prop de 500 màsters i postgraus. Els candidats 
han de fer la sol·licitud seguint el procediment descrit 
en l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària 
(www.asc.es), on s’especifica clarament la informació 
que s’ha de facilitar i la normativa d’aplicació. La data 
límit per presentar la sol·licitud és el 24 d’abril de 2017.

per metgeS I per a metgeS
Quan, en el context econòmic actual, sectors professi-
onals i acadèmics de l’àmbit sanitari demanen que es 
reconegui la importància de la seva tasca i el compro-
mís de tots els agents implicats, Assistència Sanitària 
respon amb decisió. Com a entitat formada per metges, 
el seu doble objectiu és assegurar que puguin exercir 
la seva professió en les millors condicions i oferir una 
assistència sanitària de qualitat. Atès que, per sobre de 
qualsevol altre factor, la base d’una atenció de qualitat 
són els professionals que la fan possible, l’entitat posa a 
la seva disposició un programa d’ajudes per completar 
la seva formació i millorar en la pràctica professional.

Les beques d’Assistència Sanitària són una eina per 
mantenir el nivell d’excel·lència del sistema sanitari ca-
talà i una plataforma pensada per impulsar l’accés al 

món laboral. Es tracta d’un dels pocs programes d’aju-
des a l’estudi de l’àmbit de la salut consolidat i finançat 
íntegrament per una institució privada a tot el país, i ha 
comptat des dels seus inicis amb el reconeixement i la 
col·laboració de les universitats i la comunitat mèdica. . 

Des de l’inici del mes de gener, els professionals de la salut interessats a complementar la 
seva formació acadèmica i adquirir coneixements d’especialització que els permetin impulsar 
la seva carrera poden sol·licitar els ajuts a l’estudi que Assistència Sanitària promou cada any. 
La iniciativa arriba a la seva 9a edició i en el còmput global destaquen les 1.381 sol·licituds 
rebudes, les 230 beques lliurades i els 222.000 euros repartits en aquests anys.

Especialistes en traumatologia, rehabilitació i fisioteràpia 
de diferents centres es van donar cita en la darrera sessió 
dedicada a les fractures d’espatlla, estat de la qüestió i el 
seu tractament en el futur. Coordinada pels serveis mèdics 
d’Assistència Sanitària i amb ponents destacats, és la se-
gona jornada dedicada a aquesta especialitat després de 
la que va versar sobre les inestabilitats carpianes.

Organitzada en dos blocs d’intervencions i casos 
clínics, la II Jornada de l’Hospital de Barcelona (Grup 
Assistència) sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia va 

despertar l’interès d’un públic nombrós. Objecte d’estudi 
per part dels experts, les fractures d’espatlla tenen una in-
cidència notable i la seva recuperació sol ser complexa, per 
aquest motiu cal que, davant de cada cas concret, s’hagi 
de valorar amb precisió quin és el tractament més adequat 
i si la cirurgia serà garantia d’èxit. Coneixedors d’aquesta 
realitat, traumatòlegs, fisioterapeutes, rehabilitadors i pro-
fessionals de la salut laboral van escoltar amb atenció les 
explicacions dels doctors Hachem, Mora, Peidró, Ardèvol, 
Valdés i Torrens.
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L’Hospital de Barcelona renova els seus 
quiròfans i les àrees d’urgències i oncologia

D’una banda, en el bloc quirúrgic s’ha intervingut en dos 
dels quiròfans principals. A més de la millora de la il·lumi-
nació, amb la incorporació de llums més potents i eficients 
(sistema LED, de baix consum), s’han instal·lat nous reves-
timents especials per a ambients estèrils, tant en parets 
com en terres. Es tracta de materials “intel·ligents” que 
permeten una higiene avançada i que, per tant, milloren 
la seguretat del pacient. Amb aquests, ja són sis els quirò-
fans recentment renovats completament amb l’objectiu 
de dotar-los dels últims avenços en materials i tecnologia. 
Així mateix, s’han reformat les zones comunes i de treball 
del personal annexes a quatre quiròfans, tenint en compte 
l’increment de l’ergonomia.

També l’Àrea d’Urgències s’ha renovat. S’han reformat 
els boxs, que han estat reordenats amb criteris d’eficiència. 
Per la importància evident de les urgències en un hospital, 
els treballs s’han programat de forma esglaonada per no 
alterar el funcionament habitual de l’organització.

àrea d’onCologIa
Finalment, i com a resposta a la creació del nou Servei 
d’Oncologia d’Assistència Sanitària, destinat a oferir en 

exclusiva als seus assegurats el millor diagnòstic i la millor 
atenció possibles, SCIAS ha decidit renovar per complet les 
instal·lacions de l’Hospital de Barcelona dedicades a aquest 
àmbit. Una ambiciosa partida del seu pla d’inversions es 
destina a la remodelació de la tercera planta, que renova 
espais i millora la dotació d’equips en una transformació 
integral que actualitza l’arquitectura d’interiors. . 

Al llarg de 2016, l’Hospital de Barcelona ha portat a terme diferents actuacions que, en el 
marc de l’actualització periòdica d’equipaments, revertiran en més comoditat per als seus 
usuaris i en una qualitat superior de l’atenció sanitària. En l’última intervenció, s’han renovat 
els quiròfans i les àrees d’Urgències i d’Oncologia.
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  “La teva salut és el nostre ofici”

L’obertura de la nova seu a finals d’octubre suposa un pas 
endavant en la tasca d’optimitzar l’activitat assistencial i millorar 
les condicions d’atenció als assegurats, metges col·laboradors i 
públic en general. Amb l’objectiu de seguir impulsant la seva im-
plantació a Manresa –on compta amb una oficina des de 1965– i 
tota la seva àrea d’influència, Assistència Sanitària ha inaugurat 
una delegació completament renovada en una de les zones més 
cèntriques i transitades de la ciutat (Pg. de Pere III, 58, baixos).

Com a resposta al potencial de creixement de la capital del 
Bages, l’estratègia del grup sanitari cooperatiu se centra a ser 
a prop dels assegurats per conèixer i resoldre des de la proxi-
mitat les necessitats de les persones, d’aquí l’elecció d’aquesta 
nova ubicació. El nou espai, que prioritza l’amplitud, la llum, la 
comoditat i l’accessibilitat dels usuaris, es destina a les gestions 
habituals, tant informatives com operatives o contractuals, rela-
cionades amb l’activitat d’Assistència Sanitària.

La xarxa de delegacions i oficines comercials d’Assistència 
Sanitària compta amb 21 punts d’atenció al públic repartits per 
tota la província de Barcelona, l’àrea geogràfica on desenvolupa 
la seva activitat.

El passat mes d’octubre, Assistència Sanitària va llan-
çar la seva nova campanya publicitària, que insisteix 
en la necessitat de triar una bona assegurança de salut 
tenint en compte possibles situacions inesperades. A 
més, posa l’accent en la seva naturalesa com a entitat 
formada per metges que atenen pacients. “Com a met-
ges, la teva salut és el nostre ofici; tria ofici” és la idea 
més repetida, ja que esdevé la que millor defineix el 
treball d’Assistència Sanitària. L’entitat és diferent de 
les altres asseguradores perquè coneix molt bé el que 
necessiten les persones en termes de salut i, per tant, 
on fixar les prioritats i invertir els seus recursos. D’aquí 
la seva aposta per la qualitat.

Des del punt de vista visual, s’ha recorregut a un 
disseny amb protagonisme de la lletra “A”, que adqui-
reix entitat pròpia com a representació d’Assistència 
Sanitària i fins i tot guanya volum i materialitat. L’esforç 
publicitari de la campanya es concentra en diversos ca-
nals de comunicació: espot de televisió, ràdio, premsa, 
autobusos i opis a la via pública, així com actes puntuals 
en emplaçaments destacats, com les oficines i delegaci-
ons de la companyia i l’Hospital de Barcelona. . 

Inaugurada la nova delegació de 
Manresa

Assistència Sanitària reforça la seva implantació 
al Bages amb la nova oficina, situada a la zona 
més cèntrica de la ciutat.
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L’àrea de Participació renova i amplia l’oferta 
d’activitats per als seus socis
L’Àrea de Participació de SCIAS, un punt de trobada pen-
sat per i per a tots els seus socis, ha arrencat el nou curs 
amb força, incorporant una oferta renovada d’activitats, 
especialment per als més joves de la casa. A les propostes 
de més èxit, que es repeteixen anualment, s’hi han sumat 
noves idees, com la invitació a participar en els tallers 
musicals, amb estils tan variats i innovadors com bàsquet 
beat, boomwhackers, gospel o percussió corporal, sense 
deixar de banda les nadales o els musicals. També com 
a novetat s’ha creat un Grup de muntanya per practicar 
senderisme adaptat a totes les edats.

El local social de l’Àrea de Participació de SCIAS es 
troba a Barcelona (carrer de València, 307-313) i per a 
més informació i inscripcions hi ha a disposició de tots 
els socis de l’entitat el telèfon 93 451 00 00 i la pàgina 
web info@participacio-scias.com, www.scias.cat. . 

ACTIVITATS PER A NENS I JOVES

• Repàs de Primària i d’ESO
• Karate
• Casal de dissabte
• Matinal de contes
• Excursions familiars
• Robòtica educativa
• Tallers musicals - NOU!

ACTIVITATS PER A ADULTS

• Idiomes (anglès, francès, alemany, català)
• Informàtica
• Fotografia
•  Expressió corporal (tai-txi, Pilates, country, balls 

de saló, risoteràpia)
•  Expressió plàstica (estampació, ganxet, costura)
• Memòria
• Teatre i corals
• Cinema
• Òpera
• Jocs de taula
• Conferències mèdiques i culturals
• Visites culturals
• Grup de muntanya - NOU!

Multitudinària festa dels Súpers

Malgrat la pluja, 200.000 persones van acudir a l’octubre a la Festa dels 
Súpers, la cita anual que el club infantil de la televisió catalana organitza 
per als seus socis i que aquest cop va coincidir amb la celebració del 25è 
aniversari del Club Súper 3. En la seva 20a edició, la festa s’ha consolidat com 
l’esdeveniment infantil més multitudinari d’Europa i, com en anys anteriors, 
Assistència Sanitària va voler ser-hi present. L’entitat va col·laborar en l’aten-
ció mèdica als assistents, tot i que la seva participació més notable va ser 
l’organització d’una activitat que va congregar més de 3.500 persones. Els 
més petits van mostrar la seva destresa com a cirurgians per salvar el robot 
6Q: quatre rèpliques del personatge, realitzades a gran escala i amb materi-
als reciclats, van ser el camp de pràctiques dels futurs metges, vestits amb 
indumentària pròpia de professionals. Els cirurgians infantils s’esforcen a salvar el robot 6Q a la taula d’operacions.



el moviment cooperatiu internacional reafirma la 
seva fortalesa a la cimera del Quebec

De l’11 al 13 d’octubre de 2016 es va celebrar al Centre 
de Convencions del Quebec la tercera Cimera Internacio-
nal de Cooperatives, una iniciativa de l’Aliança Cooperativa 
Internacional i de Desjardins, una cooperativa financera 
canadenca. Amb la participació de 235 ponents, 2.950 as-
sistents de 116 països i 60 mitjans de comunicació acredi-
tats, la principal trobada internacional de cooperatives es 
va centrar en aquesta ocasió en el “poder d’actuar” de les 
cooperatives.

Aquesta nova edició de la cimera va demostrar l’abast 
del moviment cooperatiu, que compta amb més de 2,6 mi-
lions d’empreses i 1.300 milions de socis, i que representa 
prop del 15 % de l’economia mundial. Durant els debats, 
es va posar l’èmfasi a reconèixer i potenciar la força de les 
cooperatives per abordar importants reptes socials, econò-
mics i mediambientals.

objeCtIUS de deSenvolUpament SoStenIble
El moviment cooperatiu va aprofitar l’ocasió per reafirmar 
la seva naturalesa i els seus valors, així com per apostar pel 
desenvolupament sostenible. És la primera vegada que un 
grup econòmic de dimensió internacional es compromet 
obertament a donar suport als Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible de les Nacions Unides, una estratègia 
encaminada a eradicar la pobresa, protegir el planeta i ga-
rantir la prosperitat.

La reflexió sobre els grans temes globals va estar mar-
cada per les intervencions de líders intel·lectuals com el 
premi Nobel d’Economia Joseph Stiglitz, l’economista i so-
ciòleg nord-americà Jeremy Rifkin, assessor de la Comissió 
Europea i de diversos presidents de països europeus, o el 
també economista i polític nord-americà Robert Reich.

L’accés a l’assistència sanitària i als serveis socials va ser 
una de les àrees en què es va centrar la trobada, juntament 
amb l’ocupació, la seguretat alimentària, la pobresa, la in-
clusió financera, el canvi climàtic i el desenvolupament 
sostenible.

proteCCIó de leS perSoneS
En la declaració final de la cimera, resultat dels debats i de 
les reflexions de tres dies d’intensa activitat, es van incloure 
alguns aspectes de rellevància en l’àmbit de la salut. Les 
cooperatives sanitàries i de serveis socials es van compro-
metre a treballar per millorar la protecció de les persones 

enfront dels riscos financers associats a les malalties; a 
millorar la distribució geogràfica dels serveis, en benefici 
de les àrees més remotes i de les zones urbanes més desfa-
vorides; a posar els serveis de salut a disposició dels grups 
socials marginats i vulnerables; a fomentar la prevenció 
i a promoure que cada vegada hi hagi més persones de 
la tercera edat o en situació de dependència que puguin 
romandre a casa seva.

En el marc de la cimera, també es va celebrar la confe-
rència sectorial titulada Actuacions intel·ligents en l’àmbit dels 
serveis socials i de salut: la forma cooperativa. Aquesta trobada, 
organitzada conjuntament per l’Organització Internacio-
nal de Cooperatives de Salut (IHCO) i l’Organització de 
Cooperatives Industrials i de Serveis (CICOPA), va reunir 
els principals actors de l’àmbit de la sanitat cooperativa. 
S’hi van abordar temes tan transcendents com la col·labo-
ració entre les cooperatives sanitàries i les administracions 
públiques, la cogestió i la responsabilitat compartida entre 
els usuaris i els professionals de la sanitat, i el desafiament 
de la demanda creixent de serveis d’atenció primària. . 

El “poder d’actuar” va centrar els debats de la Cimera Internacional de Cooperatives, celebrada 
al Quebec a mitjans del passat mes d’octubre, en la qual el moviment cooperatiu internacional va 
reafirmar els seus propis valors i es va comprometre obertament amb el desenvolupament sostenible. 
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Representants de les cooperatives membres de l’IHCO reunits al Quebec.

national Health co-op, la cooperativa de salut més 
gran d’austràlia s’incorpora a l’iHco

Els representants de les entitats associades a l’Organit-
zació Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, es 
van reunir l’11 d’octubre a la ciutat del Quebec, Canadà. La 
trobada, que va tenir lloc en el marc de la Cimera Interna-
cional de Cooperatives, va servir per donar la benvinguda 
a una nova organització associada, la National Health Co-
operative d’Austràlia, i als seus representants Adrian Watts 
i Blake Wilson.

La nova incorporació és una cooperativa de consum 
sense ànim de lucre, constituïda per prestar serveis mè-
dics i de salut assequibles i accessibles a la comunitat lo-
cal en què opera. El seu objectiu és l’associació proactiva 
dels membres i de metges, infermeres i altres proveïdors 
i educadors sanitaris, per tal de formar un equip integral 
d’assistència sanitària. Es tracta de la cooperativa de salut 
més gran d’Austràlia i del proveïdor d’assistència sanitària 
primària més important a la regió de Canberra.

ImpaCte de leS CooperatIveS
Durant la trobada, el president José Carlos Guisado, qui 
malauradament va morir pocs dies després, va destacar 

algunes de les iniciatives i activitats recentment desen-
volupades per l’organització sectorial de salut. Va dedicar 
una atenció especial a l’estudi que l’IHCO desenvolupa, en 
col·laboració amb l’institut Euricse, per conèixer de quina 
manera les cooperatives de salut contribueixen a millorar 
l’estat de benestar dels països en què operen, i quin és l’im-
pacte que tenen en la salut dels ciutadans.

El projecte té com a objectiu identificar les principals 
formes d’organització de les cooperatives de l’àmbit sa-
nitari i comprendre com es relacionen amb els sistemes 
nacionals. També busca formular recomanacions per al 
disseny de polítiques socials eficients i integradores. Amb 
una durada de cinc anys, el projecte serà supervisat per 
un comitè científic i està previst presentar-ne els primers 
resultats a l’Assemblea General de l’IHCO que se celebrarà 
a Kuala Lumpur el 2017.

A la reunió, també van participar-hi els representants 
del Canadà, Japó, Argentina, Itàlia, Brasil i Espanya, que 
van exposar les iniciatives i les activitats desenvolupades 
en els seus països i en les seves organitzacions durant l’úl-
tim període. . 

Coincidint amb la Cimera Internacional de Cooperatives, l’IHCO va celebrar al Quebec una 
trobada en què es va acollir com a membre de l’organització la cooperativa sanitària més gran 
d’Austràlia.



metges i executius de cooperatives brasileres 
visiten l’Hospital universitario moncloa

Durant la sessió, els metges brasilers van poder conèixer, a 
més de la xarxa assistencial de les institucions que formen 
la Fundació Espriu, els processos de gestió i l’operativa 
de l’Hospital Universitario Moncloa, així com algunes de 
les últimes innovacions tecnològiques implementades pel 
grup hospitalari. Posteriorment, el Dr. Zarco va acompa-
nyar els delegats durant la visita que van realitzar a les 
instal·lacions del centre mèdic.

La visita formava part de les accions de formació que 
porta a terme l’Organització de Cooperatives de l’Es-
tat de Sao Paulo, presidida per Edivaldo del Grande, en 
col·laboració amb el Servei Nacional d’Aprenentatge del 
Cooperativisme, una institució que treballa pel desenvo-
lupament del cooperativisme a Sao Paulo, oferint capa-
citació professional, assessoria i activitats socials a les 
cooperatives. . 

El 22 de novembre, una delegació brasilera va visitar l’Hospital Universitario Moncloa, que 
pertany al Grup Hospitalari HLA d’Asisa, una de les institucions que integren la Fundació 
Espriu. La delegació, formada per presidents i executius de diferents cooperatives mèdiques 
de l’estat de Sao Paulo, va ser rebuda pel Dr. Carles Zarco, director mèdic del centre.
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La delegació de metges i directius de cooperatives brasileres, al costat del Dr. Zarco, director de l’Hospital Universitario Moncloa.
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La fundació espriu torna a situar-se entre les quatre 
principals cooperatives sanitàries del món

En la classificació que ordena totes les cooperatives 
sense diferenciar-les pel seu sector d’activitat, la Fun-
dació Espriu ascendeix set posicions respecte l’any an-
terior i se situa en el lloc 224.

En l’àmbit de la salut, l’estudi ha recopilat informa-
ció de 158 organitzacions en 18 països, principalment 
a Europa, on ha analitzat 123 entitats. A tot el món, 
deu cooperatives sanitàries superen els 100 milions de 
dòlars (92,6 milions d’euros) en la seva facturació anual 
i en total sumen un volum de 36.910 milions de dòlars 
(34.193.000 d’euros).

el top300
L’edició d’aquest any estudia dades de 2.370 cooperati-
ves de 63 països. Analitzant les 300 principals coope-
ratives del món segons el seu nivell de facturació, les 
Top300 segons les anomena l’informe, es constata un 
creixement del 7,3 % respecte a l’any anterior, amb un 
volum superior als 2.5 bilions de dòlars (2.35 bilions 
d’euros).

El Monitor també analitza un índex que relaciona el 
volum de facturació amb el producte interior brut (PIB) 
per càpita del país al qual pertany cada organització, 
un indicador que facilita la comparació entre les da-
des de cooperatives que desenvolupen la seva activitat 
en economies amb poders adquisitius molt diferents. 
Fixant-nos en aquesta classificació, cal destacar la coo-
perativa sanitària Unimed del Brasil, que se situa en el 
quart lloc de la classificació global.

novetatS
Dues novetats s’inclouen en aquesta edició de 2016. En 
primer lloc, un capítol que estudia la capitalització de 
les empreses cooperatives. Els resultats mostren un sec-
tor ben capitalitzat, en equilibri financer i amb la ren-
dibilitat necessària per donar suport al creixement. Si 
bé la investigació es limita a les cooperatives més grans, 
demostra que aquestes organitzacions no semblen tenir 
problemes per obtenir capital, o almenys no més que 
altres formes d’empresa. D’altra banda, l’edició actual 
posa una atenció especial a les cooperatives de consum, 
amb l’objectiu de proporcionar als lectors una visió més 
enllà dels nombres, sobre les importants contribucions 
d’aquest sector tant socialment com econòmicament.

Totes les dades i la informació recopilada pel World 
Cooperative Monitor corresponen a empreses vinculades 
al moviment cooperatiu, incloses les cooperatives, mú-
tues, cooperatives de segon grau, grups i xarxes coope-
ratives i empreses la propietat de les quals està contro-
lada per estructures cooperatives. Elaborat per l’Institut 
Europeu de Recerca sobre empreses cooperatives i so-
cials i l’Aliança Cooperativa Internacional, i patrocinat 
per la Fundació Espriu, el World Cooperative Monitor té 
com a objectiu millorar la informació disponible sobre 
les cooperatives per presentar una visió detallada de la 
seva contribució real al benestar de la societat. En el seu 
cinquè any d’existència, es consolida com una eina útil 
per augmentar el reconeixement de les característiques 
diferencials de les empreses cooperatives.. 

Els resultats de l’informe World Co-operative Monitor 2016 situen les entitats que formen la 
Fundació Espriu entre les deu cooperatives sanitàries amb més volum de facturació del món. 
L’estudi, publicat a l’octubre de 2016, 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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Unimed do Brasil

Health Partners

Group Health

Fundació espriu

Saludcoop

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi 

Centre Hospitalier Regional de la Citadelle

Cooperativa de salut i desenvolupament integral zona sud-oriental de Cartagena 
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DIA MUNDIAL DE LA SALUT
7 d’abril de 2017
El Dia Mundial de la Salut, que se celebra el 7 d’abril de cada any per commemorar l’aniversari de la fundació 
de l’Organització Mundial de la Salut, té com a objectiu fomentar iniciatives al voltant d’un tema específic 
de la salut que genera preocupació a escala mundial. El 2017, la campanya se centrarà en la depressió, i 
s’informarà sobre les seves causes i possibles conseqüències, així com en les mesures que es poden adoptar 
per a la seva prevenció i el seu tractament.

CONFErèNCIA INTErNACIONAL D’INvESTIGACIó COOPErATIvA
Del 20 al 24 de juny de 2017
Organitzada pel Comitè d’investigació cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional, la conferència, 
que tindrà lloc a Stirling (Escòcia), explorarà el paper i el potencial de les cooperatives com a empreses 
inclusives, col·laboratives i responsables. L’objectiu és considerar aquestes qüestions des d’un punt de vista 
teòric, polític i també pràctic, buscant les connexions entre elles.

CONFErèNCIA GLOBAL DE L’ALIANçA COOPErATIvA INTErNACIONAL 
Del 14 al 17 de novembre de 2017
La conferència global que l’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà a Kuala Lumpur (Malàisia) serà una 
oportunitat per reunir líders cooperatius de tot el món, aprendre i intercanviar opinions. Organitzada amb 
la col·laboració del moviment cooperatiu de Malàisia, els debats de la conferència giraran al voltant del lema 
general “Posant les persones en el centre del desenvolupament”.

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



La sobtada mort del doctor José Carlos Guisado, el passat mes d’octubre 
durant la celebració de la Cimera Internacional de Cooperatives al 
Quebec, ha deixat un buit enorme entre els que van tenir el privilegi 
de conèixer-lo. A les pàgines següents, algunes de les persones que 
van treballar més estretament amb ell reten un homenatge a qui va 
ser un metge excel·lent i una millor persona, destacant les fites d’una 
dilatada trajectòria professional que el va portar des de les unitats de 
cures intensives fins a la gerència d’hospitals i, finalment, a representar 
la Fundació Espriu a l’Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut (IHCO), entitat que presidia i des de la qual va potenciar i 
difondre, fins a l’últim alè, els valors del cooperativisme sanitari arreu 
del món. . 

Un referent per al cooperativisme 
sanitari internacional

Pocs dies abans de la 
seva mort, el doctor 
José Carlos Guisado va 
presidir l’última reunió 
de l’IHCO al Quebec.



El cooperativisme sanitari 
com a vocació
Teresa Basurte
Presidenta de la Fundació Espriu i de SCIAS

El primer tret del seu caràcter, que vaig descobrir el pri-
mer dia que el vaig conèixer al Seminari Internacional 
de Sanitat i Cooperatives, el 2005, era la seva bonho-
mia, la seva proximitat. Arreu on arribava, sempre era 
benvingut per la barreja de simpatia i bons oficis que 
transmetia. 

És fàcil imaginar que el caràcter afable, que li de-
via obrir moltes portes des de jove, també l’empenyés a 
dedicar la vida a la cura dels altres com a metge –i més 
endavant com a director d’hospitals i dirigent internaci-
onal del cooperativisme sanitari. 

Els seus estudis de Medicina a Sevilla i Londres ja 
el van portar a especialitzar-se en les cures intensives, 
i això li permeté dirigir amb encert primer l’hospital 
Santa Isabel de Sevilla i després, durant onze anys, el 
magnífic Hospital Moncloa de Madrid.

La seva esposa Rosa, que el coneixia millor que nin-
gú, el definia com un home tendre, lliurat a la seva fa-
mília i amb una gran dedicació als seus fills, lleial, d’una 
gran fortalesa que la malaltia no va vèncer mai i amb un 
compromís professional portat fins a l’extrem. En defi-
nitiva, un home amb una gran passió. 

El doctor Guisado va ser un home, un metge i un 
cooperativista estimat, que deixa rere seu moltes per-
sones agraïdes, d’una manera molt especial els patrons i 
el personal de la Fundació Espriu. La notícia de la seva 
mort sobtada el passat 14 d’octubre va trasbalsar pro-
fundament a tots els que teníem tracte quotidià amb ell, 
però l’allau de cartes de condol que hem rebut a la Fun-
dació Espriu i a ASISA demostra que les persones que se 
sentien vinculades per amistat i gratitud al doctor José 
Carlos Guisado són veritablement una multitud.

La reLació entre metge i pacient
Recordo bé quan vaig ser amb ell en una taula rodona 
sobre participació, on jo explicava l’exemple de l’Hospi-

tal de Barcelona, en el marc de l’Assemblea General de 
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut 
(IHCO) que es va celebrar a Ciutat del Cap, Sud-àfrica, 
el 2013. I la celebració de l’Assemblea General de l’Ali-
ança Cooperativa Internacional (ACI), en la qual ell va 
ser nomenat membre del Consell; cap representant de 
cap país (i hi havia més de 2.500 persones...) no va dei-
xar d’acostar-se-li per saludar-lo, i ell, molt amablement, 
em presentava a tots els delegats com a presidenta de la 
Fundació Espriu.

Tot dirigint hospitals amb una especial cura pels ma-
lalts, el doctor Guisado va fer experiència de la importàn-
cia d’una relació satisfactòria entre metge i pacient. Les 
estructures cooperatives d’ASISA i Lavinia li van oferir 
un espai per desenvolupar la seva professió, buscant 
sempre la màxima qualitat en l’assistència. 

L’amistat amb el doctor Espriu naixia d’aquesta con-
vicció que la relació entre metge i pacient és sagrada: el 
Dr. Guisado va coincidir sempre amb el Dr. Josep Espriu 
a l’hora de situar aquesta relació en el mateix centre del 
sistema sanitari. 

apòstoL deL cooperativisme
La complicitat amb el Dr. Espriu el va portar a compro-
metre’s a fons amb la nostra fundació. Perquè el millor 
àmbit per desenvolupar aquesta relació entre metges i 
usuaris de la medicina és el cooperativisme sanitari. El 
Dr. Guisado era un apòstol del cooperativisme perquè 
havia constatat els beneficis que aporta a les estructu-
res sanitàries i era testimoni de l’agraïment de milers de 
metges i de pacients. 

Després d’un temps com a patró de la Fundació Es-
priu, el doctor Guisado va assumir ser-ne director exe-
cutiu i representant internacional. Per als que el vam 
acompanyar en aquesta aventura, va ser un goig com-
provar que les seves capacitats personals, la seva trajec-

La seva mateixa mort a la ciutat de Quebec, durant l’última Cimera Internacional de 
Cooperatives, és la prova palpable del compromís del Dr. José Carlos Guisado, CEO de 
la Fundació Espriu, amb l’ideal del cooperativisme sanitari i, en definitiva, amb la salut i 
el benestar de milions de persones.
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que admirava el sistema que hem aconseguit implantar 
a l’Hospital de Barcelona; un sistema que avui en dia és 
estudiat arreu i que rep visites per part del cooperativis-
me internacional.

Poliglot, bon mediador, persona de gran hospitalitat, 
el seu tarannà cordial va obrir-nos totes les portes de 
l’Aliança Cooperativa Internacional, donant la millor 
continuïtat al treball pioner del doctor Espriu. Des que 
el doctor Guisado va ser elegit president de l’Organitza-
ció Internacional de Cooperatives el 2001 fins a la seva 
mort va saber consolidar, estendre i aprofundir la força 
del cooperativisme sanitari.

Era molt conscient que l’extensió arreu del món de 
la xarxa de cooperatives de salut significava una millor 
atenció sanitària per a milers de famílies i el benestar per 
a persones de tots els continents. 

La seva mort a la ciutat de Quebec durant l’última 
Cimera Internacional de Cooperatives, tres dies després 
d’haver presidit una vegada més la reunió dels represen-
tants de les cooperatives sanitàries de tot el món, demos-
tra la profunditat de la seva vocació: el cooperativisme 
sanitari com a vocació. José Carlos Guisado y del Toro va 
viure, fins a l’últim dia, al servei de l’ideal cooperativista 
i d’una relació més satisfactòria entre metges i pacients. 
Al servei, en definitiva, de la salut i del benestar quotidià 
de milions de persones. 

El recordem amb afecte, amb amistat i amb molta 
gratitud. .

tòria professional i la seva vocació l’havien preparat per 
transformar el sistema internacional de cooperatives. 

Els representants d’Autogestió Sanitària i SCIAS –que 
són membres de la Fundació al costat dels d’ASISA i Lavi-
nia– sempre van trobar en el doctor Guisado la persona 

El doctor Guisado va ser 
un home, un metge i un 
cooperativista apreciat, 
que deixa rere seu moltes 
persones agraïdes, d’una 
manera molt especial els 
patrons i el personal de la 
Fundació Espriu

El Dr. Guisado i Teresa Basurte durant una reunió de l’IHCO a l’abril de 2014.



Una contribució exemplar
Dr. Enrique de Porres
Conseller delegat d’ASISA i secretari i patró de la Fundació Espriu

La desaparició sobtada i inesperada d’un ésser estimat, 
un amic entranyable en aquest cas, és un dels episodis 
més dolorosos que es poden afrontar en la vida. És difí-
cil sobreposar-se a la brutalitat de l’impacte amb la luci-
desa necessària per expressar, de forma intel·ligible per 
a qualsevol, la importància de la seva pèrdua.

Però quan, com en aquest cas, hom és conscient que 
ha lliurat la vida a un noble afany de servei als altres, és 
obligat utilitzar el record com a homenatge a l’amic que 
ja no hi és, i com a testimoni de l’entrega i el compromís 
que van caracteritzar el seu comportament entre nos-
altres, perquè també ho sàpiguen els qui van tractar-lo 
menys o no van coincidir mai amb ell.

El Dr. Guisado, José Carlos, era, entre altres coses, un 
metge competent. Amb una magnífica formació de base 
i una executòria clínica que va optimitzar. Forjada en 
l’exercici de la seva especialització en unitats de vigilància 
intensiva. Cosa que obliga a mantenir i a actualitzar per-
manentment els coneixements adquirits per la demanda 
constant d’atenció en situacions d’emergència vital.

És per això que coneixia perfectament els riscos que 
comportava per a ell una malaltia com la diabetis tipus 
I, que l’acompanyava des de la infància i que havia anat 
desenvolupant, de manera gradual però implacable, 
totes les complicacions vasculars característiques de la 
seva evolució més tòrpida, fet que, malauradament, no és 
infreqüent en aquests malalts malgrat l’esforç de control 
que estan obligats a seguir des de petits. Però aquesta 
dura realitat no va limitar mai la seva voluntat ni li va 
impedir comportar-se sempre com el més capaç dels in-
dividus sans amb els qui va compartir tasques i projectes.

de seviLLa a madrid
Vaig tenir l’oportunitat de començar a conèixer-lo a 
principis dels noranta, en demanar-li que col·laborés, al 
costat d’altres companys, en un projecte de posar al dia 

tota la documentació hospitalària del nostre Grup per 
tal de millorar la identitat corporativa i actualitzar-ne 
el contingut. Em va servir per constatar el seu domini 
del coneixement clínic avançat i de la seva perícia en 
tasques de digitalització i utilització dels suports infor-
màtics. Vam intimar més tard, quan va deixar la seva es-
timada Sevilla per fer-se càrrec de la direcció/gerència 
del nostre Hospital Universitario Moncloa i es va esta-
blir a Madrid. Portava el bagatge dels seus coneixements 
professionals, desenvolupats fonamentalment a la nostra 
Clínica Santa Isabel, a Sevilla, i la seva experiència en 
la gestió hospitalària, acreditada durant el desenvolupa-
ment de la seva tasca com a subdirector en aquell cen-
tre. Era, evidentment, un repte: professional, personal i 
familiar. Però, com sempre, el va afrontar amb decisió 
perquè era conscient, a més, que així ajudava a resoldre 
el que sempre representa una dificultat institucional, el 
relleu en la direcció d’un hospital, en aquesta ocasió el 
de referència per al nostre grup.

visió reformadora
Vam congeniar des del primer moment perquè com-
partíem una visió necessàriament reformadora de la 
nostra professió, caracteritzada per la vocació de servei; 
la necessitat de potenciar la solidaritat intergeneraci-
onal i la col·laboració interdisciplinària; el compromís 
per respondre a les exigències d’autonomia del pacient, 
com a protagonista central de l’activitat assistencial, des 
dels postulats ètics i deontològics que conformen avui 
el patrimoni professional i la conveniència de mantenir 
la capacitat organitzativa de l’activitat sanitària en els 
professionals, limitant la ingerència d’intermediaris polí-
tics, econòmics o burocràtics en la relació amb el pacient. 
Principis sòlidament compartits des d’un punt de vista 
intel·lectual i aplicats amb convicció al llarg de la seva 
trajectòria clínica i gestora.

Metge més que competent, el Dr. José Carlos Guisado va acumular al llarg de la seva 
trajectòria professional un ampli bagatge en la direcció i gerència hospitalàries, primer a 
la Clínica Santa Isabel de Sevilla i, posteriorment, a l’Hospital Universitari Moncloa, el qual, 
sota la seva direcció, es va convertir en el primer centre hospitalari de la Comunitat de 
Madrid, posseïdor de la marca Madrid Excel·lent. Quan es va allunyar de l’activitat clínica, va 
abraçar amb el mateix entusiasme la defensa i difusió del cooperativisme sanitari, amb una 
determinació que ha estat reconeguda internacionalment.
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de la seva malaltia li van impedir continuar assumint l’es-
forç permanent i diari que requereix la direcció/gerència 
d’un centre hospitalari d’alta complexitat. No li va resul-
tar fàcil ni indolor allunyar-se de l’activitat clínica. No ho 
és mai quan la vocació és legítima, però el seu coratge li 
va permetre afrontar la nova situació amb el compromís 
de sempre. Sense reserves i amb determinació. La seva 
contribució personal, reconeguda internacionalment, a 
la difusió del cooperativisme de salut és més que evident. 
La seva implicació per mirar de donar-li relleu instituci-
onal, en l’àmbit mundial, no va desistir fins al seu últim 
alè. Estava convençut que és necessari per continuar l’es-
forç d’aconseguir que, al segle xxi, el cooperativisme de 
salut jugui un paper determinant en l’accés als sistemes 
sanitaris de tantes persones que avui no tenen una cober-
tura assistencial raonable. Aquesta va ser la seva fal·lera 
i a ella va dedicar tot el seu saber i tota la seva vàlua, fins 
a les seves últimes energies. (Q.D.E.P.) .

José Carlos va ser director de Moncloa entre 1995 i 2006. 
Ja el 1997 va iniciar la modificació dels sistemes infor-
màtics per donar suport a la digitalització de la histò-
ria clínica. Va dotar l’hospital de la seva primera pàgina 
web el 1999, perquè era un ferm defensor dels avantatges 
que aportaven a l’activitat sanitària les noves eines de 
comunicació i les facilitats d’accés a quantitats ingents 
d’informació en temps real.

La seva profunda convicció sobre les obligacions ins-
titucionals que comporta l’atenció a la persona malalta 
el va animar a desenvolupar una compromesa política 
d’acreditació de la qualitat del centre en tots els àmbits. 
Va aconseguir la certificació de qualitat de tots els serveis 
i processos de l’hospital, tant assistencials com no assis-
tencials, d’acord amb les normes ISO, inicialment, i des-
prés que Moncloa fos el primer hospital de la Comunitat 
de Madrid en aconseguir l’ús de la marca Madrid Excel-
lent, l’any 2000, i, més endavant, acreditar la institució 
sobre la base del model europeu d’excel·lència EFQM. 
Va aconseguir els + 400 punts, en el desè aniversari del 
centre, i situar l’hospital en els + 600 punts i amb les 5 
estrelles que avui posseeix.

Afortunadament, com jo, va tenir l’oportunitat de 
compartir durant el temps suficient la relació directa 
amb el Dr. Espriu, el nostre fundador i mestre, i amb els 
seus deixebles més avantatjats en el si de la Fundació Es-
priu. Allà va consolidar el convenciment que, en els seus 
postulats, hi havia prou bagatge per fer realitat, en el dia 
a dia de les nostres institucions, el desenvolupament de 
la visió de l’exercici professional que compartíem, en un 
entorn empresarial de base solidària i amb objectius so-
cials. Entendre la potencialitat de l’empresa cooperativa 
en l’àmbit sanitari es va convertir en el combustible fo-
namental del motor anímic que li va permetre mantenir 
la il·lusió i l’entrega en el dia a dia, quan les limitacions 

El Dr. Guisado i el Dr. de Porres a la reunió del consell d’IHCO que es va celebrar a Londres el 2005.

Entendre la potencialitat 
de l’empresa cooperativa 
en l’àmbit sanitari es va 
convertir en el combustible 
fonamental del motor 
anímic que li va permetre 
mantenir la il·lusió i 
l’entrega en el dia a dia



Equànime, tranquil, amb criteri 
i amb molt de coneixement
Juan Antonio Pedreño Frutos
President de CEPES

M’han demanat –i ho agraeixo en gran manera– que, per 
l’amistat i l’afecte que manteníem José Carlos Guisado i 
jo, escrivís unes ratlles.

Em sembla difícil, molt difícil, fer-ho. No tant pel fet 
de fer-ho, sinó perquè és impossible traduir en paraules 
l’afecte que sentia per ell.

Diu Jalil Gibran: «Quan us separeu del vostre amic no 
us entristiu. Perquè el que més n’estimeu pot fer-se més 
clar en la seva absència, com per a l’alpinista la muntanya 
apareix més clara des del pla». I a això m’aferro.

tot cor
José Carlos era tot cor, amb els seus sentiments, amb 
els seus valors, amb els seus principis. Amic dels seus 
amics. Compromès no només amb el cooperativisme 
 –per descomptat– sinó també a fer d’aquesta societat una 
societat diferent i més justa, sempre pensava i buscava el 
benestar de les persones que estimava.

El recordo explicant-me com es refugiava en la seva 
Huelva i com sortia a barquejar amb la seva gent. No fa 
gaire, vaig veure una foto seva de molt jove, en el seu vai-
xell amb un nen que no aconsegueixo endevinar qui és. 
Era una de les seves passions. Però sobretot compartir, i 
fer coses pels seus amics.

Podria parlar de com ha contribuït a elevar el coope-
rativisme sanitari. De la seva devoció pel “seu” hospital. 
De com es preocupava pel paper que calia jugar a l’Ali-
ança Cooperativa Internacional per defensar el millor..., 
tot i que defensar millor que ell era impossible. Sempre 
a punt per millorar l’accés a l’assistència sanitària i els 
serveis de salut a través de models cooperatius, senzilla-

El president de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) va tenir 
l’oportunitat de treballar estretament amb el doctor José Carlos Guisado, a qui recorda en 
aquestes línies no només pel seu compromís i la seva defensa del cooperativisme sanitari sinó 
també pels trets personals que van transformar la seva relació professional en amistat.

Compromès no només 
amb el cooperativisme 
sinó també a fer d’aquesta 
societat una societat 
diferent i més justa, sempre 
pensava i buscava el 
benestar de les persones 
que estimava
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gens. Una veu escoltada, sentida i estimada. Una persona 
al servei dels altres.

Em quedo amb una anècdota personal que il·lustra 
la persona.

Una vegada, a casa, em vaig trobar malament. Em 
vaig desplaçar a un hospital proper, a Múrcia. Tenia una 
pujada de pressió important. Mentre era a la sala d’espe-
ra, després de la primera atenció mèdica, vaig rebre una 
trucada seva per preguntar-me unes coses. En agafar el 
telèfon, li vaig dir que no podria fer el que em demanava 
fins al cap d’una bona estona perquè estava a l’Hospital 
La Consolación. Em va dir «no et preocupis» i va penjar. 
Al cap de cinc minuts –tot i que ja estava ben atès– van 
venir a buscar-me diversos metges i infermeres disposats 
a ajudar en tot el que fos possible.

La generositat i l’amistat li sortien pels porus.
Aquest era José Carlos Guisado, el meu amic. .

ment perquè creia que ho havia de fer. Era president de 
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, 
IHCO, reelegit a Ciutat del Cap. Creia que les coopera-
tives de salut, que donen servei a més de 81 milions de 
persones, eren un model bo tant per als països rics com 
per als més pobres, i estava convençut que els millors 
resultats s’obtenen quan les cooperatives de salut i els 
estats treballen junts.

Una habilitat sempre acompanyada d’un somriure que 
impregnava de generositat els seus fets i les seves paraules.

Una veU escoLtada
He compartit amb ell moltes estones a CEPES, en dife-
rents llocs europeus, en converses sobre el futur del nos-
tre model cooperatiu i de l’economia social. Equànime, 
tranquil, amb criteri i amb molt de coneixement, i tot 
això sense voler –tot i que no ho aconseguia– destacar 

La junta directiva de CEPES, de la que era membre el Dr. Guisado, a l’assamblea celebrada al maig de 2016.



Impulsor de l’explosió del 
cooperativisme sanitari

L’any 2001, el Dr. José Carlos Guisado assumia la res-
ponsabilitat de presidir l’Organització Internacional 
de Cooperatives de Salut (IHCO). Des del desembre de 
l’any anterior, ja exercia com a vicepresident i president 
de la regió europea. A l’assemblea que l’organització va 
celebrar el 13 d’octubre de 2001 a Seül, el japonès Shoji 
Kato, que l’havia presidit des dels seus orígens, cedia el 
testimoni al Dr. Guisado.

L’IHCO s’havia constituït al novembre de 1996 com 
una branca sectorial de l’Aliança Cooperativa Internaci-
onal, l’organisme que aglutina el moviment cooperatiu. 
Tres entitats dedicades al cooperativisme sanitari, la 
Fundació Espriu a Espanya, Unimed al Brasil i l’Asso-
ciació Japonesa de Cooperatives de Salut, van prendre 
la iniciativa i van posar en marxa un fòrum que reunís 
cooperatives amb característiques similars i compartís 
experiències, aprenent els uns dels altres.

consoLidació de L’iHco
Durant tots aquests anys com a president de l’IHCO, 
el Dr. Guisado va posar tota la seva voluntat a estendre 
i promoure el model de salut cooperatiu. Per a la qual 
cosa no va escatimar els esforços, va recórrer nombrosos 
països i viatjar milers de quilòmetres per participar en 
conferències i reunions, sempre amb l’objectiu de trans-
metre els beneficis socials del cooperativisme sanitari i 
de col·laborar en la seva implantació allà on considerava 
que el model podia millorar la salut i el benestar de les 
persones.

Entre els seus èxits, cal esmentar el creixement i la 
consolidació de l’IHCO com una de les organitzacions 
sectorials més actives del moviment cooperatiu. Durant 
els seus quatre mandats com a president, diverses coope-
ratives dedicades a l’àmbit de la salut en diferents països 
com Argentina, Colòmbia, Canadà, Polònia, Brasil, Itàlia 
o Austràlia es van unir a l’IHCO.

visió gLobaL
Ferm defensor de la intercooperació, va posar en valor 
la tasca de les cooperatives sanitàries en el marc de l’Ali-
ança Cooperativa Internacional i va treballar per buscar 

llocs comuns amb els altres sectors, establint acords de 
col·laboració com, per exemple, el que mantenen des de 
2013 l’IHCO i l’organització internacional de cooperati-
ves industrials i de serveis CICOPA.

La seva visió global el va portar a fer sentir la veu 
de les cooperatives sanitàries en diversos fòrums, des de 
l’Organització Mundial de la Salut, l’Organització Inter-
nacional del Treball o el Parlament Europeu fins a admi-
nistracions públiques i governs nacionals. Recentment, 
s’havia implicat en la defensa del sector cooperatiu de 
salut a Colòmbia i mantenia contactes amb el Ministeri 
de Salut d’aquest país.

De la seva iniciativa també va sorgir l’organització 
d’un congrés a Washington centrat en la promoció de les 
cooperatives sanitàries, en un moment en què el presi-
dent Barack Obama posava en marxa la reforma sanitària 
coneguda com a Obamacare.

Amb una dedicació incansable, va ser el responsable 
del que ell mateix va denominar «l’explosió del coopera-
tivisme sanitari», en referència a l’interès que en els úl-
tims anys mostren molts sistemes sanitaris, tant públics 
com privats, pel model de salut cooperatiu. .

Entre els seus èxits, cal 
esmentar el creixement i la 
consolidació de l’IHCO com 
una de les organitzacions 
sectorials més actives del 
moviment cooperatiu
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President de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) des de 2001, el 
doctor José Carlos Guisado ha estat, gràcies a la seva incansable dedicació i a la seva ferma 
defensa del model cooperatiu, l’artífex de la consolidació i expansió de l’organització i, al 
mateix temps, del que ell mateix va denominar «l’explosió del cooperativisme sanitari».

20 de novembre de 1997, 
Madrid, Espanya
Es constitueix la regió 
europea de l’IHCO.

20 i 21 d’abril de 2005, 
Barcelona, Espanya
I Seminari Internacional 
de Sanitat i 
Cooperatives. 

23 de febrer de 2006, 
Ginebra, Suïssa

El Dr. Guisado intervé en 
una sessió de treball de 
l’Organització Mundial de la 
Salut. 

11 de setembre de 2006, 
Manchester, Regne Unit
L’organització colombiana 
Saludcoop s’uneix a l’IHCO.

22 de maig de 2007, Östersund, Suècia

El Dr. Guisado presenta la ponència 
Cooperatives i contractació pública 
en l’àmbit de l’assistència sanitària i el 
benestar. 

6 de maig de 2008 
Madrid, Espanya

El consell de l’IHCO 
es reuneix a Madrid.

16 i 17 d’octubre de 
2008, Madrid, Espanya

II Seminari 
Internacional de 
Sanitat i Cooperatives.

20 de novembre de 2012, 
Ginebra, Suïssa

El Dr. Guisado intervé 
en el Fòrum per a la 
Promoció de la Salut 
organitzat per l’OMS. 24 d’abril de 2013, 

Brussel·les, Bélgica

IHCO i CICOPA signen un 
acord de col·laboració. 

2 de novembre de 2013, 
Ciutat del Cap, Sud-àfrica

El Dr. Guisado és reelegit 
president de l’IHCO per al 
seu quart mandat.

4 de novembre de 2013, 
Ciutat del Cap, Sud-àfrica

L’Assemblea General de l’ACI 
tria el Dr. Guisado com a 
membre del consell global. 

12 d’octubre de 2015, Milà, Itàlia

L’organització italiana 
FederazioneSanita s’uneix a l’IHCO.

11 de novembre de 2015, 
Antalya, Turquia

El Dr. Guisado intervé 
en la Conferència Global 
de l’Aliança Cooperativa 
Internacional. 

11 d’abril de 2014, 
Barcelona, Espanya

L’IHCO es reuneix per 
celebrar el 25è aniversari 
de la Fundació Espriu. 



19 de setembre de 2005, 
Cartagena d’Índies, 
Colòmbia
La Federació Argentina 
d’Entitats Solidàries de 
Salut s’afilia a l’IHCO. 

21 de novembre de 1996, 
San José, Costa Rica
Es constitueix l’IHCO.

3 de desembre de 2000, Rio 
de Janeiro, Brasil
El Dr. Guisado és nomenat 
president de la regió 
europea de l’IHCO

11 de novembre de 2009 
Rio de Janeiro, Brasil

El Dr. Guisado 
presenta la ponència 
L’experiència de les 
cooperatives sanitàries.

25 de juliol de 2012, Sao Paulo, Brasil

El Dr. Guisado inaugura la conferència 
Perspectives econòmiques del sector 
sanitari al Brasil.

13 de setembre de 2012, 
Florianópolis, Brasil

El Dr. Guisado inaugura la 42a 
Convenció Nacional de les 
Cooperatives 

21 de juliol de 2010, 
Washington, EE.UU

L’IHCO organitza el congrés 
Oportunitats cooperatives 
per a la sanitat als EUA.

10 de juny de 2004, Ottawa, Canadà
El Dr. Guisado presenta la ponència 
Cooperatives sanitàries a Espanya: 
l’experiència de la Fundació Espriu. 

30 d’octubre de 2008, 
Saskatoon, Canadà

El Dr. Guisado participa 
en la conferència 
El paper de les 
cooperatives en els 
sistemes de salut. 

11 d’octubre de 2012, 
Levis, Canadà

S’incorporen a 
l’IHCO la Federació 
de Cooperatives de 
Salut de Canadà i la 
Fundació Sanitària 
de l’Associació de 
Cooperatives d’Estalvi 
i Crèdit de Polònia. 

8 d’octubre de 2014, 
Quebec, Canadà

El Dr. Guisado intervé en 
la Cimera Internacional de 
Cooperatives. 

 

21 i 22 d’octubre de 2007, Tòquio, Japó

L’IHCO participa en la Declaració de 
Tòquio que estableix cinc objectius 
comuns de les cooperatives de salut. 

13 d’octubre de 2001, Seül, Corea
El Dr. Guisado és nomenat 
president de l’IHCO.

11 d’octubre de 2016, 
Quebec, Canadà
La National Health 
Co-operative d’Austràlia 
s’incorpora a la IHCO.



gener 2017 43

La tasca del Dr. José Carlos Guisado com a president de 
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, i 
en els últims anys com a membre del consell de l’Aliança 
Cooperativa Internacional, sempre va estar marcada per 
la seva incansable tenacitat en el treball, per la seva vi-
sió innovadora, per la seva capacitat innata per al tracte 
humà i pel seu caràcter entranyable.

«Per les seves conviccions personals, José 
Carlos es va sentir naturalment atret pel 
moviment cooperatiu, els valors del qual 
tenia en la més alta estima. Va honrar 
aquests valors tots els dies de la seva vida.»

«Realment apreciem els seus grans èxits en 
la promoció de les activitats de l’IHCO a tot 
el món, fomentant la comunicació entre les 
cooperatives associades, ampliant el nombre 
de socis i col·laborant amb organitzacions 
internacionals com l’Organització Mundial 
de la Salut i l’Organització Internacional del 
Treball.»

Monique F. Leroux
Presidenta de l’Aliança 
Cooperativa Internacional

Takaaki Fujiwara
President de la Federació 
Japonesa de Cooperatives 
de Salut  i Benestar

Durant la seva extensa carrera en el moviment coo-
peratiu internacional, va tenir l’oportunitat de conèixer 
moltes persones vinculades al cooperativisme. Dirigents 
de grans empreses cooperatives, joves emprenedors, aca-
dèmics de l’economia cooperativa i de la sanitat, líders i 
col·laboradors del moviment cooperatiu. De tots ells, en 
va recollir l’estima i l’amistat.

Íntegre i incansable: un 
referent per al cooperativisme 
internacional

Organitzacions, dirigents i col·laboradors del moviment cooperatiu mundial 
lamenten la pèrdua del Dr. Guisado.

«Vaig tenir l’oportunitat de gaudir de la seva 
amistat al llarg de gairebé 20 anys. Aquest 
vincle fraternal em va permetre viure amb 
un home íntegre, incansable en les seves 
creences i els seus objectius, i molt capaç, 
que s’adonava com ningú altre del paper 
de les cooperatives com un model de salut 
únic.»

Eudes de Freitas 
Aquino 
President d’Unimed del 
Brasil; vicepresident 
d’IHCO

«Va marcar els cors d’aquells a qui 
va conèixer, no només va ser un bon 
cooperativista, sinó un home molt 
intel·ligent, digne de confiança, encantador, 
amb un gran sentit de l’humor i un cor 
encara més gran.»

Bernadette Turner
Co-operatives UK



«Des que ens vam 
conèixer, col·laborar amb 
ell sempre va ser un plaer, 
ja que invariablement 
combinava el rigor 
del treball amb el bon 
humor.»

Manuel Mariscal
President de l’Organització 
Internacional de 
Cooperatives d’Indústria i 
Serveis

«Hem perdut un metge, 
un gran dirigent i un bon 
amic.»

Ricardo López
President de la Federació 
Argentina d’Entitats 
Solidàries de Salut

«Per a tots nosaltres, 
va ser un exemple de 
compromís i solidaritat, 
un gran referent i un 
defensor fervent de 
l’enfortiment del sector 
cooperatiu al seu país i al 
món, però per sobre de 
totes les coses, lamentem 
la pèrdua d’un gran 
amic.»

«José Carlos va tenir 
una gran visió; unir 
l’enfocament sectorial 
de les cooperatives de 
salut amb la dimensió 
cooperativa en general.» 

Ariel Guarco
President de la Federació de 
Cooperatives d’Argentina

Dirk J. Lehnhoff
President de Co-operatives 
Europe

«Sempre recordaré la 
seva alegria i la seva 
capacitat per contribuir a 
la construcció d’un món 
millor.»

Jean-Louis Bancel
President de l’Associació 
Internacional de Bancs 
Cooperatius

Ha estat un gran col·lega, 
amic i, sobretot, ha tingut 
el meravellós i rar do 
d’estar profundament 
compromès amb un 
sector específic del nostre 
moviment i, alhora, 
comprendre i romandre 
fidel a l’agenda estratègica 
mundial. Les seves 
aportacions reflexives i 
ben rebudes es trobaran 
molt a faltar.»

Petar Stefanov
President d’Unió de 
Cooperatives de Bulgària; 
president de l’Organització 
Mundial de Cooperatives de 
Consum

«Sempre recordarem 
José Carlos per les seves 
enormes contribucions i 
per la seva amistat.»

Martin Lowery
Vicepresident de l’Associació de 
Cooperatives d’Estats Units NCBA

«La seva carrera va ser de 
gran importància per a les 
cooperatives mèdiques 
i una inspiració per als 
professionals d’aquesta 
àrea.»

Mohamad Akl
President de Central 
Nacional Unimed

«Amb la més profunda 
estima per la dedicació 
del Dr. Guisado, 
seguiré els seus passos, 
comprometent-me a 
seguir desenvolupant 
l’IHCO perquè puguem 
contribuir a la salut i la 
vida de les persones.»Toshinori Ozeki

Vicepresident de la 
Federació Japonesa de 
Cooperatives de Salut i 
Benestar; vicepresident 
d’IHCO
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Un apassionat de la 
comunicació
Carles Torner
Director de compartir.

La força tranquil·la. La passió amable. La visió generosa. 
Com defi nir aquesta característica del doctor Guisado 
que feia la seva presència tan profunda, tan estimada per 
tots els que vam treballar al seu costat? Com fer el dol 
davant la sobtada absència de la seva veu a l’altra banda 
del telèfon, dels seus gestos tan cordials en les reunions, 
de la seva mirada atenta?

José Carlos Guisado era un apassionat de la comu-
nicació. Des del primer dia que vam treballar junts a la 
redacció de compartir. va insistir que la comunicació de 
la identitat de la Fundació Espriu era la nostra prioritat. 
Centrant-nos en la humanització de la relació metge-pa-
cient i en la qualitat de l’assistència sanitària. Precisa-
ment aquest últim tema –la qualitat de l’assistència– va 
ser el de l’últim número de la nostra revista, que ell va 
impulsar i va acompanyar minuciosament malgrat la 
malaltia.

La trobada amb eL dr. espriU
Per al doctor Guisado, la trobada amb el doctor Espriu va 
ser un impacte que defi ní la seva trajectòria vital. Va fer 
seu el model del cooperativisme sanitari espriuà i dedicà 
gran part de la seva vida a comunicar-lo per tot el món. 
Per això, compartir. va dedicar números al cooperativis-
me sanitari al Japó, al Brasil i a Malàisia, a Gran Bretanya 
i al Canadà. Per això, vam dedicar dos números al rol que 
la revolució de l’Obamacare donava al cooperativisme 
sanitari als Estats Units –i la revista va ser un instrument 
per a aquest gran projecte. I, a l’informar de l’assemblea 
de l’Aliança Cooperativa Internacional a Sud-àfrica, el 
Dr. Guisado va demanar que donéssim màxim relleu a 
les veus de les cooperatives sanitàries africanes.

Mitjançant la subscripció gratuïta en paper i en lí-
nia, a les sales d’espera de consultes i hospitals, a través 
de les delegacions d’ASISA i d’Assistència Sanitària, ell 
volia que compartir. arribés a tothom, perquè «és la nos-
tra paradoxa: el model cooperatiu que aplega metges i 
pacients té tot el reconeixement internacional, però és 
menys conegut dins d’Espanya. Potser perquè el coope-

rativisme no és de dretes ni d’esquerres sinó que acull les 
dues tradicions, amb l’inconvenient que, fi nalment, cap 
de les dues el reivindica. La solució de la crisi mundial, 
n’estic convençut, passa per les cooperatives. I les tenim 
al costat de casa».

Una vocació intensa
Que la seva desaparició tingués lloc precisament en una 
trobada internacional de cooperativistes ens dóna la 
mesura de la intensitat de la seva vocació: comunicar 
un model per a una sanitat més humana. Amb la força 
tranquil·la que la seva direcció va donar a la Fundació 
Espriu i a la seva revista. Amb la passió amable de la seva 
veu a cada trobada. Amb la visió generosa que va com-
partir amb nosaltres i que va voler que la revista donés a 
conèixer sense fronteres. .

.
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El doctor José Carlos Guisado, el seu gran impulsor, va posar tota la seva voluntat 
a convertir aquesta revista, compartir., en l’altaveu dels principis que inspiren el 
cooperativisme sanitari ideat pel doctor Josep Espriu.



Tenacitat, integritat, dedicació, compromís... són les paraules que 
més es repeteixen al llarg d’aquestes pàgines dedicades a la memòria 
del doctor José Carlos Guisado, a qui es reconeix unànimement 
com un referent per al cooperativisme sanitari internacional 
gràcies al seu treball incansable dels últims anys, tant a la Fundació 
Espriu com a les organitzacions internacionals on la va representar: 
l’Aliança Cooperativa Internacional i l’Organització Internacional 
de Cooperatives de Salut, de les que era, respectivament, conseller i 
president. . 
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Una balena no en té prou amb la llei,
ni tres quartes parts de les dones del món, 
tampoc les bèsties 
que viuen rere els sòcols, sota la nevera, 
que veus quan obres el llum de la cuina, 
zigzaguegen imprecises, arremorades,
com el pare a qui disparen 
mentre du en braços el fill mort a la guerra.

No és just el que és just
ni la pau és la pau ni és ciutat la ciutat 
perquè hi viuen persones i gossos.

És aquest mínim saber el que ens deslliura
de ser intel·ligents el noranta per cent de la vida, 
i és per això que fem i morim com morim,
com es mor l’àvia, l’amic, i bregats o rebregats,
ho deixem tot en mans anònimes,

on es troba la llei, que redueix el món a unes normes,
i el posa al servei de ments depravades. 

Consciència no hajats,
si vols viure.

Bernat Metge

No és just el que és just

Jordi Virallonga
Del llibre Amor de fet  Ed. Pagès, Lleida, 2016
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El mirall de l’altre

Enric Sòria

Almenys des de la Germània de Tàcit, la confrontació amb els altres és un 
dels recursos més socorreguts per parlar de nosaltres. Tant és que siga El 
villano del Danubio de fra Antonio de Guevara o Els caníbals de Montaigne, 
l’altre és el mirall que posa en relleu els nostres vicis i les nostres virtuts, 
les nostres limitacions i els nostres anhels ocults. I com més llunyà el mi-
rall, més àmplia la perspectiva. Els extraterrestres són, fins ara, l’altre més 
allunyat que hem sigut capaços d’imaginar, davant del qual “nosaltres” és la 
humanitat sencera, sense recórrer a aquest altre paradigma d’alteritat que 
són els déus i els monstres.

Al començament d’Arrival, dotze naus estranyes arriben a la Terra. Ningú 
no sap què volen. S’encomana a una lingüista i a un matemàtic que intentin 
comunicar-s’hi. Els extraterrestres no refusen el diàleg, però el seu llen-
guatge es revela tan misteriós com la seua presència. Mentre, a la Terra, 
l’estupor inicial dóna pas a la por i a les reclamacions d’actes de força. El 
temps per a l’entesa és limitat.

El francocanadenc Denis Villeneuve s’ha basat en un intrigant relat de Ted 
Chiang per fer un film de ciència-ficció amb voluntat reflexiva que se cen-
tra en el problema del llenguatge, com a motor i també com a gàbia del 

La llegada
Títol original: Arrival

Any: 2016

Durada: 116 minuts

País: Estats Units

Direcció: Denis Villeneuve

Guió: Eric Heisserer (Relato: Ted Chiang)

Música: Jóhann Jóhannsson

Fotografia: Bradford Young

Interpretació: Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark 
O’Brien, Tzi Ma, Nathaly Thibault, Pat Kiely, 
Joe Cobden, Julian Casey, Larry Day, Russell 
Yuen, Abigail Pniowsky, Philippe Hartmann, 
Andrew Shaver

Producció: Paramount / FilmNation / Lava 
Bear Films / 21 Laps Entertainment

Fitxa tècnica



gener 2017 49

pensament, seguint la suggestió de Sapir segons la qual llenguatge i cos-
movisió estan íntimament imbricats. Entendre un llenguatge radicalment 
diferent, doncs, obriria expectatives inaudites. Convertir aquesta noció en 
un relat cinematogràfic d’èxit no és fàcil, i és el repte del film. El guió està 
ben estructurat, amb dosis de suspens i girs argumentals molt ben cosits, 
la plasmació visual és fastuosa, i en destaca sobretot la subtil encarnació 
que fa Amy Adams de la protagonista –fràgil i intrèpida, delerosa de saber i 
finalment capaç d’assumir l’enorme significat del que comprèn–, sostenint 
el film de cap a cap com la gran actriu que és.

Però Villeneuve, que sempre és ambiciós, no es conforma amb això, i vol 
carregar el film amb tot de temes –el temps, la memòria, la consciència, 
etc.– que el transformen en un mirall de fons de la condició humana. És 
un pes excessiu, que l’inclina cap a una resolució forçada i ampul·losa. Vo-
lent acostar-nos a l’enigma que proposen models com 2001, de Kubrick 
(al qual homenatja), o la magnífica Solaris, de Tarkovski, para més a prop 
del desenllaç pretensiós de Trobades en la tercera fase de Spielberg, per no 
parlar de la curiosa, però fallida, Contact de Zemeckis. Així i tot, Arrival és 
un film que aconsegueix emocionar, visualment fascinador i que, durant la 
major part del metratge, sosté amb intel·ligència unes premisses exigents. 
No és poca cosa. .
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Més enllà de l’humor: 
la caricatura mèdica catalana

Daniel Romaní

— «Estic desesperat, doctor. Cada nit somnio que trepitjo vidres.

— Home, aviat està arreglat: dormi amb sabates!»

Aquest acudit, publicat a la revista Cu-cut! l’any 1908, és un dels molts que 
recull el llibre És greu, doctor?, escrit per Begonya Torres i Ferran Sabaté.  

El llibre ofereix una selecció de caricatures de temàtica mèdica, publica-
des durant el primer quart del segle xx en les principals revistes satíriques 
catalanes: La Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, Cu-Cut!, Picarol, 
La Cuca Fera i Papitu.

Des d’antic, la humanitat ha evidenciat una gran inclinació a fer broma 
al voltant de la malaltia i dels professionals de la salut, particularment dels 
metges, protagonistes involuntaris d’un bon nombre d’acudits.

La selecció de vinyetes humorístiques de tema mèdic reunides en el llibre de recent aparició És greu, doctor? 
constitueix, a més d’una preuada mostra d’enginy, un valuós testimoni d’una època: la del primer terç del segle 
xx, en què van triomfar les revistes satíriques.

L’EsquellaL’Esquella 11/12/191428/2/1913

A CAL METGEA CAL METGE
– Ui, quina llengua! No m’agrada gens...

–  Oh! Com que encara que li agradés 
no li donaria...

–  Cada dia, a aquesta hora, té quaranta 
graus de febre... A què ho atribueix, 
vostè, senyor doctor?

– Per mi... Això és cosa del termòmetre!
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El gènere de la caricatura i les vinyetes va ser molt important entre 
nosaltres a principis del segle xx, amb autors molt destacats, que eren al-
hora periodistes i artistes. Amb una població amb poca educació formal, la 
imatge era el vehicle ideal per transmetre idees i conceptes sobre situacions 
de la vida quotidiana. Servia per criticar les classes dirigents de la societat i 
posar de manifest els defectes o les contradiccions de les classes populars. 
A través de les vinyetes es podia criticar la política, l’economia, la societat, 
la religió i també la medicina, la farmàcia i els seus protagonistes.

Persones de totes les capes de la societat llegien o fullejaven aquest tipus 
de revistes, i per això ens serveixen com a fonts d’informació històrica, tant 
com els documents notarials o la naixent imatge fotogràfi ca. El seu valor no 
és merament humorístic o anecdòtic, sinó que transcendeix, relata i testi-
monia uns fets socials viscuts i compartits per una gran part de la població. 
Aquest és un llibre per llegir-lo a petites dosis. .



roda el món
cultura.

La mirada
del que és humà
Tot i que pertanyen a mons molt diferents, els personatges retratats 
per Manuel Viola ens semblen propers, gairebé familiars. I no per 
atzar, sinó perquè darrera aquesta fita s’hi amaguen, a més d’una 
tècnica depurada, la sensibilitat de l’autor i la seva capacitat per 
observar els protagonistes sense alterar la seva quotidianitat, i així 
captar-los tal com són.
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recordant Salvador Espriu

nada. La geografia, el traspàs, l’eix ponent-llevant acaba 
esdevenint una altra visió del temps, com si es volgués 
fusionar i volgués entrar en aquest domini de la foscor. És 
com «La nit ja marca amb un segell les flors / I un color 
rere un altre ja davalla» del poema “Expedició al bosc” de 
Czesław Miłosz. És en un altre viatge, aquest és molt més 
territorial, però també hi trobem que els personatges, els 
nens, estan perduts, i de sobte es fa la nit, “Ed è subito 
sera” com deixà dit el poeta italià Salvatore Quasimodo. 
Recordem aquest breu poema de Quasimodo amb què 
obre la seva producció poètica: «Tothom es troba sol en el 
cor de la terra / travessat per un raig de sol: / i el vespre ve 
tot d’una.» (en traducció de Susanna Rafart). La lluita de 
la llum, de la claredat, amb la foscor, en un temps, en un 
segle que ha acabat tenint les tonalitats més ombrívoles 
de la història. D’aquí que l’angoixa, la temença, la pèrdua, 
el ser errant hagin entrat de ple en el món dels poetes. En 
els seus viatges, quan tornen un cop i un altre en la seva 
circularitat a intentar donar sentit a per què aquesta mort 
plana, volta, sotja.

Aquest ha estat l’intent de Salvador Espriu i de 
Czesław Miłosz en el moment d’emprendre el seu viatge, 
quan saben que la mort acabarà vencent, però és a través 
de la paraula que s’hi poden enfrontar, la poden contra-
restar, la poden conjurar. La mort és d’una manera molt 
més assumida en el poeta català, molt més palpable, quasi 
del tot corpòria. A través dels seus poemes va adquirint 
una presència com d’una ombra cada cop més allargassa-
da, fins que arriba per abastar el món. I en Miłosz és més 
un viatge iniciàtic, perquè en l’experiència de la foscor, 
aquesta angoixa pot acabar sent l’antídot, la resistència 
en el viatge per poder atènyer alguna llum en trencar 
l’alba. I tant un poeta com l’altre poden acabar confluint 
en aquests versos de “Cançó del capvespre”: «Potser demà 
vindran / encara lentes hores / de claror per als ulls / 
d’aquest esguard tan àvid». L’esguard com la paraula, amb 
l’avidesa per absorbir-ho tot, per embeure’s d’aquesta re-
alitat que presencia en el seu viatge. Potser, en definitiva, 
és aquest l’antídot. . 

En emprendre un viatge, podem fer-ho des de plànols 
i situacions ben diversos. I els nostres viatges poden 
adoptar un caire diferent cada vegada. Fins i tot un 
mateix viatge pot tenir tantes dimensions que no aca-
baríem de copsar-lo mai. Pot ser un viatge en el sentit 
més estricte, geogràfic, de la paraula, un desplaçament 
per diversos territoris. Pot ser un viatge mental, no ens 
movem de lloc, i emprenem travessies vers uns destins 
que no tenim del tot encara establerts i que acabaran 
sorprenent-nos. Les línies que configuren tots aquests 
viatges poden arribar a confluir en alguns punts, però 
solen transcórrer com a paral·leles, són l’una al costat 
de l’altra i no s’arriben mai a conèixer. Tot cicle poètic és 
un viatge que emprèn el poeta, amb un recorregut que 
arriba a la seva destinació, fins i tot en el cas que sigui 
del tot circular, perquè un cop hem arribat ja ens hem 
anat enriquint de les experiències, o aquestes s’han anat 
acumulant. Pot ser un viatge cíclic en el temps, com Les 
cançons de la roda del temps de Salvador Espriu, o pot 
ser un viatge metafòric al bosc que és una imatge de la 
situació històrica d’aquell moment concret en la reali-
tat, com el cicle El món (un poema ingenu) de Czesław 
Miłosz –es tracta aquí de la Varsòvia ocupada–, i pot 
ser un viatge a través de les entranyes de l’ànima, del 
que ens és més desconegut a nosaltres mateixos i que 
només podem arribar a descobrir mínimament en el 
llenguatge, en la paraula, com les Cançons d’innocència i 
d’experiència de William Blake. Tots els cicles ben dife-
rents i ben pròxims alhora. 

El temps, la mort, la circularitat planen per totes les 
12 (xifra simbòlica) cançons de Salvador Espriu, a partir 
de la foscor que acaba dominant, i quan apareix la llum 
és perquè se sap que finalment acabarà imposant-se-li la 
foscor. «Por del perdut que mira / la claror de ponent» 
diu a la “Cançó de la mort callada”. Com si tot passés d’es-
quitllentes, la mort s’acosta, callada, silenciosa, i la por 
s’apodera d’algú perdut a qui tan sols li queda veure (per 
un instant?, quant durarà?) la claror de ponent, aquesta 
claror que s’esllangueix i que ja no li donarà cap coorde-

Els viatges cíclics en Salvador Espriu 
i Czesław Miłosz

Xavier Farré
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Per això invertim tots els nostres recursos a cuidar-te, començant 
per la nostra publicitat. Comprova-ho a publiterapia.com

A Asisa res no ens importa 
més que la teva salut
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 FUNDACIÓ ESPRIU  REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

Les empreses cooperatives
ajuden a construir 
un món millor

Les entitats que integren la Fundació Espriu 
formen, per volum de facturació, la quarta xarxa 

de cooperatives sanitàries més gran del món. 


