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Tot i la seva aparent novetat als Estats Units, les cooperatives són 

presents en l’economia nord-americana des de 1752. Molts dels seus 

ciutadans no són conscients que, al llarg del dia, molts dels serveis 

que fan servir i els productes que compren procedeixen d’aquestes 

entitats sense afany de lucre.
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eDITORIAL
A quin país hi ha empreses elèctriques de caràcter cooperatiu que subministren 

energia a gairebé tres milions d’usuaris? A quin hi ha cooperatives de crèdit que 

donen servei a 90 milions de persones? A quin hi ha més de 3.000 cooperatives 

agrícoles? A quin la telefonia mòbil és també un espai per al cooperativisme que 

dóna servei a 16 milions de consumidors? Als Estats Units. No en va Paul Hazen, 

president de l’Associació Nacional d’Empreses Cooperatives d’aquell país, afirma 

que als Estats Units és difícil imaginar un dia sencer en la vida de qualsevol persona 

sense que es relacioni d’una manera o una altra amb una cooperativa. I ho subratlla: 

en qualsevol racó del territori immens dels EUA, tens a mà les cooperatives.

hazen ho va dir en la inauguració de les jornades sobre Oportunitats coopera-

tives per a la sanitat als EUA, celebrades el passat mes de juliol a Washington DC. 

A les pàgines centrals de la revista, el monogràfic relata l’interessantíssim debat 

que s’hi va viure, les experiències que s’hi van compartir, els projectes de futur que 

es van donar a llum. Perquè totes tres coses s’hi van esdevenir. Hi hagué debat, 

perquè la reforma sanitària impulsada pel president Barack Obama ha obert tot 

un camp d’indagacions socials i econòmiques per multiplicar l’impacte del coo-

perativisme sanitari als Estats Units. També s’hi van compartir les experiències 

dels diferents models de cooperatives relacionades amb el sector de la salut, i la 

diversitat que existeix en els diferents estats on arrelen. Perquè, com es pot llegir 

en els diversos articles, aquella reforma sanitària ha arrelat en una societat on el 

cooperativisme sanitari és multiforme, innovador, capaç de respondre a les neces-

sitats de l’assistència sanitària arreu del país. Peter Eneström, director de projectes 

de l’IHCO, proposa un recorregut pels territoris legals sorgits de l’articulació de la 

legislació de cooperatives i la reforma sanitària als EUA, i de les possibilitats que 

ofereixen. Subratllem l’interès de conèixer i posar a prova experiències semblants 

d’arreu del món, adés en l’àmbit assistencial, adés en l’organitzatiu i el lesgislatiu.

La convicció del doctor espriu que l’experiència de cooperativisme sanitari 

d’Assistència Sanitària Col·legial i ASISA podia dialogar i donar fruits arreu del 

món es constata una vegada més. La presència activa de la Fundació Espriu en 

l’Aliança Cooperativa Internacional troba, a cada nova etapa, noves raons de ser. 

Representant la Fundació Espriu, el doctor José Carlos Guisado, com a president 

de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), presidia la reunió 

de Washington i testimoniava davant dels múltiples interlocutors nord-americans 

la riquesa de matisos del cooperativisme sanitari espriuà.

La força de les idees es manifesta una vegada més: la primera potència mun-

dial obre un espai de recerca en l’àmbit de la salut que pot ser explorat a fons amb 

els instruments del cooperativisme sanitari espriuà. Perquè les idees tenen força 

gràcies a la seva pràctica beneficiosa per a milions de metges i pacients. El doctor 

Guisado ho afirma sense dubtes: “Havíem de ser-hi. No podíem trair l’esperit indo-

mable del doctor Espriu a favor del cooperativisme sanitari. És una ocasió històrica.”
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entre els procediments de primers auxilis que apa-

rentment coneix tothom, n’hi ha un que destaca per la 

seva espectacularitat: la col·locació d’un torniquet, una 

tècnica que gairebé ningú no ha après a realitzar ni mai 

no ha vist aplicar, però que tots hem vist al cinema. I 

això és així perquè, actualment, la col·locació d’un tor-

niquet és una mesura de socorrisme més pròpia de les 

pel·lícules que de la vida real. Un fet lamentable, perquè 

en la ficció es distorsiona la utilitat d’aquesta mesura: 

a les pel·lícules es recorre a la seva pràctica davant de 

qualsevol eventualitat de la trama en què el protagonista 

sagni per un braç o per una cama, i perquè els requeri-

ments del guió generalment fan que els procediments 

de col·locació que es mostren siguin inadequats i que 

les precaucions que haurien de tenir-se en compte siguin 

inexistents. 

Si avui dia algú tingués la necessitat d’emprar un tor-

niquet, tot i que sol ser una circumstància excepcional, 

segurament no sabria com fer-lo correctament. Per això, 

els experts aconsellen que quan una persona sense els 

coneixements suficients intenti reduir una hemorràgia 

procuri recórrer a altres mètodes i que només practiqui 

un torniquet en casos extrems, aquells en què els be-

neficis derivats de la seva aplicació superin de manera 

evident els perills del seu ús inadequat: una hemorràgia 

molt abundant en una extremitat, provocada per lesions 

que no permetin atenuar-la d’una altra manera i que, si 

no s’atura immediatament, posarà en perill la vida de la 

víctima. De fet, el torniquet és un últim recurs, al qual 

s’ha de recórrer quan fracassen altres mesures per tallar 

una hemorràgia, perquè amb la seva aplicació adequa-

da es pot salvar la vida d’una persona malferida, però 

es corre el risc de lesionar irreversiblement l’extremitat 

afectada. 

Davant una hemorràgia en una extremitat, en primer 

lloc cal elevar el membre ferit –sempre que això no es-

tigui contraindicat, com per exemple si no presenta cap 

fractura que ho impedeixi– i exercir una pressió sobre la 

ferida sagnant, preferentment amb algun element net 

disponible: l’ideal seria disposar de gases, però en tot 

cas es pot usar un mocador, un tros de roba... Es pot 

fer pressió amb els dits, amb el taló de la mà o amb el 

puny tancat, segons la mida de la ferida i la força amb 

què surti la sang, i la compressió ha de mantenir-se de 

manera ininterrompuda almenys durant dos o tres mi-

nuts, perquè si es deixa de comprimir abans, la mateixa 

força de la sang pot arrossegar els coàguls que s’estan 

formant. La immensa majoria de les vegades, n’hi ha 

prou d’esperar aquests minuts perquè l’hemorràgia es 

detingui; en tot cas, s’embena la zona per mantenir la 

compressió, i ja està. És clar que si al cap d’uns minuts 

de pressionar la ferida l’hemorràgia no s’atura, i encara 

més si és abundant, caldrà recórrer a un altre mètode: la 

compressió d’algun punt que interrompi el pas de sang 

per l’artèria principal que duu la sang fins a la ferida.

 Hi ha diversos punts de l’organisme en què les ar-

tèries es troben en un nivell superficial i possibiliten la 

seva compressió, punts que s’identifiquen perquè allà 

es percep el pols característic de les artèries. En cada 

cas ha de buscar-se un punt que es trobi situat entre 

el cor i la ferida, ja que la sang circula per les artèries 

des del cor cap a la perifèria. Per exemple, si es tracta 

d’una hemorràgia en un braç pot utilitzar-se el punt de 

compressió que correspon a l’artèria humeral, que es 

localitza a la part interna del braç, entre el terç mitjà i el 

terç superior d’un canal que es troba entre dues masses 

musculars. O, en cas d’una hemorràgia en l’extremitat 

inferior, pot ser útil comprimir l’artèria femoral, que es 

torniquet

| Dr. Adolf Cassan
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localitza entre el terç mitjà i 

el terç inferior de l’engonal. Uns minuts 

de compressió segurament seran suficients perquè 

l’hemorràgia es detingui, o en tot cas ens permetran es-

perar l’arribada de l’ajuda sanitària oportuna. 

Només si els mètodes esmentats fracassen en el seu 

intent i no es disposa de l’ajuda de professionals, o si 

l’hemorràgia és molt abundant i és necessari detenir-

la com sigui fins que arribi el personal sanitari, es pot 

recórrer al torniquet. El mètode consisteix a impedir 

completament la circulació de sang entre el cor i la fe-

rida sagnant mitjançant la col·locació d’un objecte que 

comprimeixi fortament tot el perímetre de l’extremitat 

afectada. Per això, a partir del moment de la col·locació 

del torniquet els teixits de l’extremitat deixen de rebre 

oxigen i substàncies nutritives, i si aquesta situació per-

sisteix molta estona, les cèl·lules moren. Així, doncs, cal 

tenir en compte que l’aplicació del torniquet és un recurs 

excepcional, que s’ha d’adoptar amb la finalitat de salvar 

la vida de l’accidentat, però tenint en compte que pot 

representar la pèrdua d’una extremitat. 

El torniquet només ha de col·locar-se en dues parts 

del cos: a l’arrel del braç i a l’arrel de la cuixa, on hi ha 

FALtA 
il·lustració

Glòria vives

un sol os i, per tant, el torniquet pot comprimir efi-

caçment tots els vasos sanguinis del membre. Per 

efectuar el torniquet, ha d’utilitzar-se algun objecte 

d’un material que no sigui rígid, preferentment un tub 

o una tira de goma. En qualsevol cas, ha de ser una tira 

ampla, almenys de dos o tres centímetres, per evitar que 

es clavi en els teixits. A més, és convenient col·locar en-

tre l’objecte i la pell unes gases, una tovallola o qualsevol 

tros de roba que eviti la pressió directa sobre la pell. 

Ha de comprimir-se progressivament, fins que 

l’hemorràgia s’aturi i deixi de notar-se el pols en les ar-

tèries situades a sota. Si es nota el pols, significa que 

la sang segueix arribant a l’extremitat per les artèries. 

No obstant això, és probable que la circulació venosa 

ja s’hagi interromput, perquè la seva pressió és menor. 

Per aquest motiu, si el torniquet es deixa fluix, la sang 

entra a l’extremitat però no en surt, i en conseqüèn-

cia l’extremitat es dilata i augmenta la intensitat de 

l’hemorràgia. Una compressió excessiva també és per-

judicial, ja que pot causar lesions en la pell, els músculs 

i els nervis. 

Un cop col·locat el torniquet, s’ha de procurar que 

la persona afectada rebi el tractament mèdic definitiu 

com més aviat millor. S’ha de destacar que si es deixa 

col·locat més de 30 minuts, pot produir-se la pèrdua de 

l’extremitat. Tradicionalment es diu que, un cop col·locat, 

s’ha d’afluixar al cap d’uns 15 o 20 minuts per permetre 

la circulació durant una estona i després tornar a es-

trènyer-lo. Però es tracta d’una mesura molt perillosa, ja 

que això podria originar una reaparició tan important de 

l’hemorràgia que pot arribar a provocar la mort en tan 

sols uns moments. Per això, el que cal fer és sol·licitar 

l’ajuda mèdica oportuna i, una vegada col·locat, no re-

tirar-lo. Cal insistir-hi: si el torniquet s’afluixa per inten-

tar salvar l’extremitat, hi ha moltes possibilitats que es 

reprengui la pèrdua sanguínia i que el xoc consegüent 

resulti fatal. Per això, el socorrista només pot esperar, al 

costat de la víctima, fins que arribi l’assistència mèdica, 

per comunicar immediatament l’actuació practicada fins 

a aquest moment.
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‘C’est l’Afrique, madame’

| Oriol Osan

per una bola de foc, fins al roig insultant de la terra i el 

verd dels conreus, els llampants vestits de les dones, 

les olors penetrants, els contrastos... tot en el llibre  

és una borratxera de sensacions, des de les més ale-

gres a les més tristes. És especialment esfereïdor el 

capítol en què l’autora s’atura uns instants a narrar la  

“Vaig descobrir unes vacances diferents el 1992, 

quan vaig anar amb en Mario, el meu marit, a l’hospital 

de Goundi, al Txad”. Així arrenca el llibre Goundi, unas 

vacaciones diferentes, de la fotògrafa i infermera barce-

lonina Isabel Rodríguez. I és que en plena febre olímpica, 

quan la ciutat estava ebria de si mateixa, aquesta dona 

i el doctor Mario Ubach van decidir regalar-se un somni 

llargament ajornat: involucrar-se com a cooperants. Així 

que van fer les maletes i van marxar cap a una missió ca-

tòlica sanitària al sud d’un dels quatre països més pobres 

de la Terra. Un viatge sense retorn que els canvià la vida 

i del qual aquestes pàgines en donen un sentit testimoni.

Tal com diu Javier Nart, cònsul del Txad a Barcelona, 

en el pròleg del llibre –que ja va per la segona edició–, 

Àfrica és un continent que no permet termes interme-

dis: o t’atrapa o t’expulsa. Els que hem tingut la sort i 

l’oportunitat d’endinsar-nos en el continent negre, sobre-

tot a l’Àfrica subsahariana, reafirmem aquesta dualitat, 

però ens decantem per la primera tesi. Àfrica, definitiva-

ment, és un continent que t’atrapa fins a extrems abans 

mai imaginats, per això reconforta la lectura de Goundi, 

unas vacaciones diferentes. La Isabel, amb una prosa àgil, 

fresca i amena, posa veu a imatges, sensacions i experièn-

cies ja viscudes. Com un Ryszard Kapuscinski, com un Bru 

Rovira o com un Javier Reverte, Isabel Rodríguez defuig 

l’arrogància i la supèrbia, baixa de la privilegiada talaia on 

vivim els occidentals i des d’una modesta i càlida senzillesa 

fa que el lector l’acompanyi en el seu dia a dia, i que desco-

breixi i visqui, al mateix ritme que ella, aquesta aventura. 

En definitiva, es posa el lector a la butxaca, ja des de la pri-

mera pàgina, amb una inesperada i sorprenent complicitat. 

Des que l’avió aterra a l’aeroport de N’Djamena, 

la capital del Txad, i la Isabel i en Mario són bufetejats 

Goundi, unas vacaciones diferentes. 
Isabel Rodríguez
Plataforma Editorial. Barcelona, 2009



|  compartir  |  octubre • novembre • desembre  2010

 | 9

maternitat del centre, i com les criatures s’apaguen  

com espelmes...

“De les paraules ‘progrés’, ‘desenvolupament’ i ‘be-

nestar’, aquí, en aquest racó de l’Àfrica subsahariana, 

se’n desconeix el significat, ja que milers de persones 

tan sols mengen un cop al dia, vesteixen el que porten 

i senten el seu futur més immediat com l’avui, sempre 

castigats per malalties endèmiques (malària, tuberculo-

si, sida), però resisteixen”, exclama l’autora: “Viuen, són 

forts. Veure per creure! Són pobres, però dignes”. I és 

que el bri d’esperança sempre hi és present. La Isabel va 

necessitar temps per assimilar, digerir i sedimentar-ho 

tot per agafar prou forces i, juntament amb tot l’equip, 

fer els esforços titànics necessaris i lluitar contra tots els 

elements per tirar endavant els projectes.

És molt diferent viatjar a l’Àfrica com a turista que 

viure-la com a cooperant. En un país, el Txad, on la ràtio 

de metges per cada 100.000 habitants és de 3 (quan 

a Espanya és de 398) és fàcil desmoralitzar-se: “Quan 

descobreixes una realitat que ignoraves, fa mal”, diu la 

Isabel. I és que l’Àfrica dol. D’aquests sentiments, el llibre 

n’és ple. No és una experiència fàcil, i hi ha molts mo-

ments per al pessimisme i les ganes d’engegar-ho tot a 

rodar i tornar a les comoditats de Barcelona, i més si s’hi 

suma la fatiga, el cansament, la calor asfixiant, la humi-

tat, les malalties, els insectes, les discapacitats, la mort...

Però a Goundi, la Isabel també hi ha trobat hospita-

litat, somriures eterns malgrat les adversitats, el ritme 

màgic dels tam-tam, petits miracles, agraïments i dedi-

cació, i unes nits que, amb els seus milions d’estrelles, 

són una de les meravelles de l’univers i un espectacle 

incomparable. “Un astròleg les podria estudiar sense 

necessitat de telescopi”, afirma. També hi ha moments 

per a l’humor, que s’agraeixen entremig de tanta desgrà-

cia, com quan aconsegueixen, ella i el seu marit, quedar-

se sols uns dies a la missió i poder disposar d’una mica 

d’intimitat i donar-se l’un a l’altre... sense espies ni ningú 

que (aparentment) tingués les orelles enganxades rere 

la paret! O quan parla dels ‘àngels de la guarda’ d’Air 

France, que feien la vista grossa amb l’excés d’equipatge 

per tal que els cooperants poguessin baixar quan més 

material, millor. Però això que quedi entre nosaltres...

Però no tot són lloances, sinó que amb un esperit 

crític –indispensable en aquest tipus de relats, si es vol 

ser coherent– qüestiona el sistema i la conducta de bona 

part de la seva població, fruit i víctima, tot s’ha de dir, de 

la colonització viscuda i de les seves conseqüències: “La 

diferència amb el nostre món és que l’africà de Goundi 

necessita constantment ànims i felicitacions per la feina 

realitzada i, en general, no és amant de les grans respon-

sabilitats. Ja els està bé que els treguin les castanyes del 

foc. És clar que sempre hi ha excepcions”, reconeix, i no 

es reprimeix a destacar l’excel·lent tasca i compromís 

de molts dels treballadors del centre. “Per sort, afegeix 

l’autora, “en la part de l’Àfrica que ens movíem, l’africà 

diferenciava dues classes de blancs: aquells que els aju-

daven a sortir del forat i aquells que els enfonsaven una 

mica més.”

És fàcil enamorar-te d’Àfrica, sobretot si hi vas amb 

els ulls i els porus oberts, i sense prejudicis. No es pot 

entendre el seu funcionament des d’una òptica occiden-

tal. Millor fer un reset, ficar-te sota la pell del nadiu i, 

des de dins, intentar millorar les coses. Goundi va trans-

mutar la Isabel fins al punt d’estudiar infermeria i poder 

ajudar el seu marit a l’hospital, i no només fotografiar 

i filmar fins a l’infinit tot el que veia i vivia. De fet, és 

d’agrair que l’autora acompanyi el text amb fotografies 

fetes per ella mateixa.

Arran d’aquest primer viatge, la col·laboració va 

ser cada cop més estreta, les escapades es van repe-

tir i el 2003 van constituir l’associació sense ànim de 

lucre Misión y Desarrollo para Goundi (www.misionyde-

sarrolloparagoundi.com) amb l’objectiu de millorar les 

condicions de salut i garantir l’assistència mèdica per 

als habitants de la regió. De fet, l’entitat coopera amb el 

mateix hospital de la ciutat. El llibre també s’entreté a 

detallar totes les activitats que, en els períodes en què la 

parella torna a casa, s’hi organitzen per tal de recaptar 

fons per a la missió.

“No es paga amb diners el fet de deixar el propi país, 

la família, el confort, per anar lluny a entregar coneixe-

ment i disponibilitat. S’ha de tenir un temperament es-

pecial, i fins i tot estar una mica sonat”, remata. Però 

aquella aventura de 1992, al costat d’en Mario, el seu 

marit, company d’aventures i de fatigues, company de 

vida, ha pagat la pena, i la Isabel ja porta Goundi tatuat 

a la pell, i el cordó umbilical que la uneix amb aquell pau-

pèrrim trosset d’Àfrica, que ja considera la seva segona 

llar, és indissoluble. 
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SALUt  |  EL RACÓ DE L’USUARI

Els pediatres i el problema  
de l’obesitat infantil
| Dolors Borau

Ja se sap que les mares i els pares 

troben totes les gràcies als seus fills, 

d’altra banda, si no els mimen ells, 

qui ho farà? Ja se sap que de ve-

gades costa dir que no als fills, que 

es fa difícil marcar els límits i exer-

cir l’autoritat, sobretot quan aquest 

exercici implica cert enfrontament. 

Però l’exercici de l’autoritat, la im-

posició de límits i l’establiment de 

l’ordre són tasques que els adults 

han de fer si volen que els nens i jo-

ves que tenen al seu càrrec creixin 

d’una manera sana. Ja fa temps que 

als mitjans de comunicació es parla 

de la importància de tenir uns hàbits 

alimentaris saludables. Ja fa molt 

de temps que els professionals de la 

sanitat mostren la seva preocupació 

per l’augment que ha experimentat 

l’obesitat entre els nens i joves. Per 

comprendre aquest fenomen cal tenir 

en compte diverses causes: les cria-

tures no poden jugar al carrer com 

es feia abans; els jocs i entre-

teniments que ara agraden en 

aquesta franja d’edat són més 

sedentaris (jocs d’ordinador, 

consoles…); s’ha produït un 

gran canvi en l’organització 

i l’estructura de les famílies 

actuals; hi ha una abundàn-

cia d’aliments i productes 

que fa unes dècades era 

inimaginable; ha canviat 

el concepte d’autoritat 

paterna i materna. 

El cert és que ensenyar una 

criatura a menjar demana el seu art. 

Cal un llarg aprenentatge per acos-

tumar-se a nous sabors i noves tex-

tures. És molt possible que aliments 

que hem rebutjat de petits ens agra-

din quan som adults, però és impres-

cindible haver tingut l’oportunitat 

de tastar-los, de familiaritzar-s’hi. 

També és cert que no es pot obligar 

a menjar per força, ni és recomana-

ble convertir el menjar en un càstig 

o en un premi. Per aconseguir que 

una criatura mengi un plat nou que 

d’entrada no vol, calen grans dosis de 

paciència i amor. 

Els pediatres són una eina fo-

namental en aquesta edat de la 

vida. Són ells els que supervisen el 

creixement i desenvolupament de 

les criatures, els que valoren l’estat 

de salut des que són nadons i durant 

la seva infantesa. Per tal d’assegurar 

un creixement i desenvolupament 

òptims és imprescindible oferir una 

alimentació saludable i adequada a 

cada edat. Amb les visites periòdi-

ques al pediatre, els pares i les ma-

res aprenen quins són els aliments 

nous que s’han d’anar introduïnt, les 

quantitats, les textures i els horaris 

a seguir. És molt important que els 

adults comentin els seus dubtes i de-

manin, en confiança, consell al metge 

Què cal fer?

Asisa i Assistència Sanitària disposen d’un llistat molt extens de pediatres que els seus assegurats poden escollir lliurement, amb un accés directe i àgil a la consulta i amb uns horaris d’atenció molt amplis. Si el pediatre creu que és oportú derivar el cas a un metge endocrinòleg (que és l’especialista que tracta també els temes de nutrició), la derivació és ràpida i sense llistes d’espera.

L’obesitat infantiL és eL resuLtat 
d’una combinació de factors genètics, 
ambientaLs, socioeconòmics i psicoLògics, 
en què eLs hàbits famiLiars i La reLació 
que Les criatures, eLs joves i eLs pares 
tenen amb eL menjar juguen un paper moLt 
important
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si tenen una criatura que no menja 

gaire o que menja massa, per poder 

trobar solucions. Una persona que no 

té manies per menjar, que gaudeix a 

la taula, té molts menys problemes 

a l’hora de sociabilitzar-se, de viatjar 

i, fins i tot, a l’hora de superar una 

malaltia. La varietat en el gust obre 

tot un món de possibilitats, per això 

és imprescindible que els pares i les 

mares ofereixin i comparteixin àpats 

apetitosos amb els fills. 

Un problema que preocupa els 

pediatres és l’augment del sobrepès 

i de l’obesitat infantil. Diferents es-

tudis revelen que una quarta part 

dels nens i joves compresos 

entre els 2 i els 24 anys te-

nen un pes superior al que 

es considera saludable 

per a la seva edat. Aquest 

augment s’ha duplicat en 

els darrers 15 anys i situa 

Espanya com un dels paï-

sos amb una taxa més alta 

d’obesitat infantil. 

L’obesitat infantil és el resul-

tat d’una combinació de factors 

genètics, ambientals, socioeconò-

mics i psicològics, en què els hàbits 

familiars i la relació que les criatu-

res, els joves i els pares tenen amb el 

menjar juguen un paper molt impor-

tant. Davant la més mínima sospita 

que pugui sorgir alguna complicació 

metabòlica o psicològica cal 

acudir al metge. El diag-

nòstic del sobrepès o de 

l’obesitat és senzill, ja que 

els pediatres prenen les da-

des antropomètriques de la 

criatura (pes, talla, perímetre 

de cuixa, braç…) i les comparen 

amb les taules establertes per a la 

població infantil. Aquest professional 

haurà de valorar de forma integral els 

hàbits de vida de la criatura, la seva 

activitat física i la conducta alimen-

tària. Haurà d’informar-se a través 

dels progenitors de la forma de cui-

nar, els tipus d’aliments, les quanti-

tats, el contingut i els horaris dels 

àpats. Si ho creu oportú, derivarà el 

cas a un especialista, que pot ser un 

metge endocrinòleg o un diplomat 

en nutrició i dietètica. És imprescin-

dible que les famílies comptin amb 

l’assessorament d’un professional 

que valorarà les causes de l’excés de 

pes i els oferirà les solucions que con-

vinguin a cada cas.

Asisa i Assistència Sanitària 

disposen d’un llistat molt extens de 

pediatres que els seus assegurats 

poden escollir lliurement. L’avantatge 

que tenen els usua-

ris d’aquestes 

entitats és que gaudeixen d’un accés 

directe i àgil a la consulta i amb uns 

horaris d’atenció molt amplis. Si el 

pediatre creu que és oportú derivar 

el cas a un metge endocrinòleg (que 

és l’especialista que tracta també 

els temes de nutrició), la derivació 

és ràpida i sense llistes d’espera. 

Tant el pediatre com l’endocrinòleg, 

després d’entrevistar els pares i els 

nens, poden demanar proves ana-

lítiques, pautar dietes específiques 

personalitzades i fer-ne el segui-

ment al llarg del temps fins que la 

criatura assoleixi el pes desitjat. No 

és un procés fàcil i pot ser llarg, però 

saber que es compta amb el suport 

de tots aquests especialistes durant 

el temps que faci falta, dóna molta 

tranquil·litat a les famílies.

Jordi Negret
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SALUt  |  UN RELAt D’USUARI

Què li passa a un nen 
que està gras?
| Dolors Borau

Fa uns dies vam tenir una conver-

sa molt interessant amb el nostre fill 

adolescent. Aviat serà major d’edat 

i és un xicot fort i corpulent. Quan 

l’Àlex encara no havia fet els cator-

ze ja era dels més alts i fornits de la 

classe. Sempre ha estat molt actiu 

i, tot i que no era especialment àgil 

ni ràpid, li agradaven molt tots els 

esports de pilota i els jocs d’equip. 

Estava apuntat a una escola de fut-

bol i els dissabtes feia natació. No es 

queixava mai quan arribava l’hora de 

complir les seves activitats esportives. 

Quan era més petit, no vam notar que 

la seva corpulència l’amoïnés, encara 

que, de vegades, com que era molt 

juganer, els adults feien comentaris 

injustos com ara: “Sembla mentida, 

tan alt i gran i tan infantil!” No te-

nia cap problema de relació amb els 

seus companys fins que, sense saber 

com, van començar a dir-li que estava 

gras, i aquesta idea va anar de boca 

en boca fins que l’Àlex va acabar es-

sent el foca. I aquí van començar els 

problemes.

L’Àlex no va ajustar-se mai als 

barems establerts sobre talla i pes 

segons l’edat. Ell sempre va estar 

per sobre de la mitjana. Afortunada-

ment, la nostra pediatra ens va fer 

comprendre que no es tractava de 

cap problema: teníem un fill que no 

encaixava en les estadístiques, però si 

el seu pes era superior al que li per-

tocava, també ho era la seva altura, 

de manera que la relació era propor-

cionada. Aleshores, per què l’Àlex es 

va convertir en el foca? Potser no 

sobrenom d’el foca seguís vigent. 

El següent pas va ser anar a veure 

la pediatra que tan bé el coneixia. El 

seu suport va ser fonamental: com 

a experta, com a professional, li va 

poder explicar què li estava passant 

i quins canvis estava experimentant 

el seu cos. Era cert que ell era gros 

i, fins i tot, va admetre que potser li 

sobraven uns quilos, però el seu so-

trobarem mai la resposta. A aques-

ta edat els nens i les nenes deixen 

l’educació primària per entrar a la 

secundària, arriben companys nous, 

es trenquen relacions i se’n creen de 

noves, l’opinió dels companys és va-

luosíssima, s’accentuen les diferències 

entre sexes… Tot canvia. Fos com fos, 

quan ell va iniciar la secundària ja co-

mençava a fer el canvi, mentre que 

altres companys encara eren criatu-

res. Se’l veia gran, diferent, amb una 

envergadura física prominent, i ho va 

pagar car. L’Àlex no era un noi prim, 

però tampoc no era un noi gras. Ac-

tualment hi ha una certa obsessió 

pel que fa al pes i la imatge, i ell 

no complia els cànons establerts. 

Ell no s’agradava, no sabia com 

vestir-se, es trobava lleig, gros, 

fofo… Va perdre la il·lusió de 

jugar en equip amb els altres 

companys i la seva autoesti-

ma va començar a caure 

per terra. Al principi no 

el vèiem content, però 

no ens ho explicava. 

De mica en mica 

vam anar estirant 

el fil i així vam po-

der descobrir quina 

era la causa del seu 

malestar. El primer 

que vam fer va ser 

anar a parlar amb 

l’escola per informar-

los de la situació, per 

tal que entre tots po-

guéssim donar suport 

a l’Àlex i evitar que el 



era la seva complexió, ja que ell 

mai no seria un xicot menut.

Ara l’Àlex ja ha fet l’estirada, 

ja no fa aquella mica de panxa 

que tant li molestava, segueix 

fent esport i gaudeix menjant 

d’una manera saludable i va-

riada. Ara ha recuperat la 

seva autoestima i fins i tot 

està content amb la seva 

imatge. Per això pot fer cos-

tat a un company nou, en 

Toni, amb qui s’entén molt 

bé. Aquest noi és obès i el 

seu problema és molt evident: 

no es tracta només de fer una mica 

de panxeta. En Toni no té ordre en els 

àpats, ja que menja a tota hora i les 

seves preferències alimentàries no 

són gens recomanables: compra cada 

tarda brioxeria industrial per berenar, 

no tasta la fruita, li fa fàstic la verdu-

ra, beu sempre refrescos i entre 

hores pica qualsevol bossa 

de snacks. En Toni no pot 

jugar ni córrer com els 

altres nois, és feixuc 

i sempre porta uns 

jerseis molt amples. 

No té bona imatge i 

no s’agrada. L’Àlex 

ens va demanar 

consell: havia de 

brepès no justificava que li hagues-

sin posat aquell sobrenom. La seva 

ossada, l’amplada de les espatlles, la 

llargària de les seves extremitats dela-

taven quina era la seva predisposició 

genètica, ja que el seu pare i el seu 

avi també eren molt corpulents. Amb 

la doctora van fer un repàs dels seus 

hàbits alimentaris. L’Àlex és un nen 

que no té cap problema a l’hora de 

menjar perquè li agrada tot, però això 

sí, és un noi dels que té gana i li agra-

da posar-se un bon plat. Van arribar a 

l’acord que, com que feia una alimen-

tació saludable i variada (que incloïa 

fruita, verdura, lactis, carn, peix…), si 

volia perdre una mica de pes, li conve-

nia menjar unes racions més escasses 

i no repetir de cap plat. Quan acabés 

de fer l’estirada, el seu pes es norma-

litzaria, però havia d’acceptar quina 

Què cal fer?
Vam anar a veure la pediatra que tan bé 

el coneixia. Amb la doctora van fer un 

repàs dels seus hàbits alimentaris. Van 

arribar a l’acord que, com que feia una 

alimentació saludable i variada (que 

incloïa fruita, verdura, lactis, carn, 

peix…), si volia perdre una mica de pes, 

li convenia menjar unes racions més 

escasses i no repetir de cap plat.

L’àLex encara no havia fet eLs 
catorze, però era deLs més aLts 

i fornits de La cLasse. quan era 
més petit, no vam notar que La 

seva corpuLència L’amoïnés. no tenia 
cap probLema de reLació amb eLs seus 

companys fins que, sense saber com, van 
començar a dir-Li que estava gras, i aquesta 

idea va anar de boca en boca fins que L’àLex va 
acabar essent eL foca. i aquí van començar eLs 

probLemes

dir-li alguna cosa, al seu company? 

Ell havia pensat que li podia propo-

sar d’acompanyar-lo al metge o a 

l’especialista en nutrició per tal que 

un professional l’orientés a l’hora de 

menjar. Però no sabia si el seu amic 

s’enfadaria. Tenia dret a tocar aquest 

tema tan delicat? Certament es trac-

tava d’una situació delicada, però 

l’Àlex va trobar la manera d’apropar-

s’hi: ell havia estat el foca i sabia de 

què parlava. Ell el podia ajudar per-

què sabia que, amb una bona pauta 

alimentària i amb exercici, l’aspecte 

físic i la salut poden millorar. En Toni 

necessitava ajuda per poder fer aquell 

canvi i l’Àlex sabia on calia anar.

Jordi Negret
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Errors freqüents en l’alimentació infantil
Programa Perseo: menja sa i mou-te

| Dra. Perla Luzondo

D’una manera o una altra, és fàcil que les famílies cometem errors al planificar el 

menú de la setmana, ja sigui a causa d’una excessiva pressió publicitària de les empreses 

alimentàries, del desconeixement, la comoditat o la moda. Es considera que els joves i 

nens actuals consumeixen 300 calories diàries més que les que consumien les gene-

racions anteriors. L’increment de l’obesitat infantil a Espanya resulta alarmant, ja que 

afecta el 16% de la població infantil i les seves conseqüències són físiques i psicològiques, 

factors que han motivat que el Ministeri de Sanitat i Consum espanyol financiï en les co-

munitats autònomes d’Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i Múrcia 

el Programa Perseo als menjadors escolars per a nens d’entre 6 i 12 anys. Us recomano 

que el llegiu, sobretot l’apartat dedicat als errors freqüents en l’alimentació infantil. En 

faré un resum breu per als pares que no tinguin possibilitat de connectar-se a la xarxa:

• Introduir la llet de vaca abans dels 12 mesos, pel seu baix contingut de ferro.  

• Prendre més de 3 productes o racions de lactis al dia pot produir restrenyiment.  

• Prendre sucs envasats. 

•  Consumir més de 120 ml de suc envasat al dia pot ocasionar diarrees pel sorbitol, 

càries dentals, obesitat. 

•  Els refrescos ensucrats en una quantitat de 300 ml poden contenir 12 culleradetes 

de sucre.  

•  Substituir la fruita per sucs envasats comporta perdre la fibra de la fruita i les seves 

vitamines naturals.  

• Un excés de cereals ensucrats o amb xocolata per esmorzar, pel risc de càries. 

•  Berenars tous o brioixeria que no ajuden a realitzar els moviments masticatoris 

necessaris per al desenvolupament dels maxil·lars i contenen greixos afegits. 

A mig matí o a l’hora de berenar els nens han de menjar un petit entrepà de pa de 

barra, si pot ser integral (posseeix més quantitat de fibra). Als pares preocupats pel 

consum diari de vitamines i nutrients dels seus fills els diria que a Catalunya el costum 

de sucar el pa amb mig tomàquet (vitamina C i provitamina A) afegint-hi unes gotes d’oli 

d’oliva verge extra (vitamina B) i una mica de sal equilibren el valor calòric i el nutricional 

de l’entrepà, aliment que els nens consumeixen entre 10 i 14 vegades a la setmana. Hi ha 

un estudi realitzat pel COF d’Alacant que assegura que els nens espanyols només consu-

meixen verdures una vegada a la setmana. Tots sabem que és imprescindible el consum 

diari de verdures i fruites de temporada i que no sol ser fàcil que els nens en consumeixin, 

per això si a casa feu pisto, samfaina, panaché, fregida de tomàquet i pebrots o qualsevol 

dels plats locals realitzats amb verdures i els barregeu amb arròs, macarrons, lasanya 

o canelons creixeran acostumats al seu sabor. A l’hora de sopar, els purés de verdures 

freds o calents segons la temporada ens seran d’ajuda. Tampoc no hem d’oblidar les 

amanides. Finalment, els pastissos salats fets al forn, tipus panada o quiches amb farci-

ment d’espinacs, porros etc. i muntanyes de formatge ratllat, us ajudaran a consumir en 

família la problemàtica verdura.

Ingredients per a 4 persones

•  Un paquet de pasta fresca o 

congelada tipus brisa.  

•  Un paquet d’espinacs congelats 

o un manat de frescos segons la 

temporada.  

•  1/2 litre de llet i 2 cullerades de 

farina  

•  sal, formatge ratllat. 

Coeu les verdures i les escorreu 

bé. Amb la llet i la farina feu una 

beixamel i la barregeu amb els 

espinacs, es pot enriquir el plat amb 

panses i pinyons, trossets de beicon, 

encenalls de pernil, etc. Col·loqueu 

en la safata del forn la massa 

estirada i la resta d’ingredients 

al damunt –l’últim ha de ser el 

formatge ratllat– i la coeu al forn 

preescalfat 15 minuts a 200º.

Quiche d’espinacs
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cooperativisme | GrUp asisa

Gregorio marañón: 
metge humanista i liberal  

entrevista a antonio López veGa, director deL centre  
d’estUdis GreGorio maraÑón de La FUndació orteGa-maraÑón

| elvira palencia

amb el patrocini de l’exposició 

Gregorio Marañón: metge huma-

nista i liberal, ASISA ha col·laborat 

en l’homenatge que se li tributa en 

commemoració del cinquantenari 

de la seva desaparició. Organitza-

da també per la Societat Estatal de 

Commemoracions Culturals, la Comu-

nitat i l’Ajuntament de Madrid, la Fun-

dació Ortega-Marañón i la Fundació 

Tejerina, aquesta exposició s’ha ce-

lebrat a la Biblioteca Nacional. El seu 

comissari, Antonio López Vega, ens 

acompanya per parlar-nos d’un dels 

espanyols més insignes del segle XX.

com es va acostar a la figura de 

Gregorio marañón?

La figura de Marañón és molt interes-

sant perquè està directament relacio-

nada amb una època de la història 

d’Espanya. Des de 1910 o 1915 fins a 

1960 està vinculat, d’una manera o 

d’una altra, a bona part de les con-

juntures historicopolítiques, socials 

i científiques que van caracteritzar 

la història d’Espanya en aquell mo-

ment, i per tant, per a un historia-

dor, la seva figura és veritablement 

atractiva, perquè et permet veure di-

ferents facetes de la nostra història 

més recent. 

com a director de la fundació i 

comissari de les activitats que 

es porten a terme en el 50è ani-

versari de la seva defunció, pot 

descriure’ns en què consisteixen 

aquestes activitats? 

El nucli principal d’aquesta com-

memoració és l’exposició Gregorio 

Marañón: metge humanista i liberal 

celebrada a la Biblioteca Nacional de 

Madrid la passada primavera i que 

es pot visitar a Toledo fins al 12 de 

desembre. També hem organitzat 

cursos, com el celebrat a la Univer-

sitat Menéndez Pelayo de Santander 

a l’estiu, així com conferències, tau-

les rodones, etc. Crec que és impor-

tant que el llegat de la figura i l’obra 

d’aquest insigne metge i espanyol 

universal sigui divulgat i conegut, ja 

que ens ajudarà a comprendre millor 

el passat i a construir, així, el futur. 

en alguna ocasió vostè ha qualifi-

cat Gregorio marañón com una per-

sonalitat polièdrica. podria definir, 

a grans trets, les diferents arestes 

d’aquesta personalitat polièdrica?

La qualificació de personalitat po-

lièdrica la vaig prendre de Camilo 

José Cela, que és el primer que va 

definir-lo així. I, efectivament, una de 

les qualitats més atractives de Ma-

rañón és que respon a aquest tipus 

d’intel·lectual de curiositat universal 

que comença en el Renaixement i 

que, segurament, acaba amb la ma-

teixa generació de Marañón, perquè 

posteriorment els intel·lectuals s’han 

anat especialitzant en el seu àmbit 

d’actuació i rares vegades es pronun-

cien sobre aspectes que vagin més 

enllà de les seves facetes d’interès 

com a escriptors, científics, historia-

dors, etc. Gregorio Marañón respon 

a aquesta classe d’intel·lectual amb 

una gran aspiració de coneixement 

universal que abasta no només la 

medicina, que era la seva professió, 

sinó que a més és un escriptor bri-

llant, un historiador insigne i, com a 

intelectual, un home implicat en la 

vida pública del seu país. 

però amb quina d’elles s’identificava 

més? 

La passió de Marañón era la seva pro-

fessió, la medicina, que constituïa la 

seva manera d’entendre la vida, les 

ulleres a través de les quals mirava 

la humanitat que l’envoltava. El Dr. 

Marañón va ser, també, un gran inves-

tigador de laboratori, encara que les 

seves contribucions en aquest àmbit 

siguin menys conegudes perquè les 

dues disciplines en les quals es va 

especialitzar es trobaven en dos mo-

ments molt especials: l’endocrinologia 

s’estava redefinint com a disciplina 

després del seu naixement a la fi del 

segle XIX, i les malalties infeccioses 

aviat veurien el començament de 

la fi de la seva mortífera incidència 

amb el descobriment de la penicil·lina 

el 1928. Marañón va fer una sèrie 

d’aportacions científiques que li van 

atorgar fama mundial en àmbits com 

l’emoció, la diabetis, l’obesitat o la 

biologia sexual. Des d’un punt de vista 

clínic i universitari va ser l’impulsor de 

l’endocrinologia a Espanya i va ende-

gar una escola que, malgrat els seus 

alts i baixos, ha arribat, pràcticament 

fins a avui. La faceta que més ha pre-

valgut ha estat la de metge humanista 

antonio López vega és historiador, professor 

de la Universitat complutense de madrid
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que contempla el malalt d’una manera 

global i en el seu entorn. Sempre va 

propugnar la idea que el metge ha de 

tenir en compte el malalt per sobre 

de les malalties. Per tant, podem dir 

que Marañón, també, va ser pioner 

en un tipus de medicina que actual-

ment es reivindica i que entenem com 

a medicina personalitzada en la qual 

el malalt és el subjecte i l’objecte de 

l’atenció mèdica.

política i medicina? com va conju-

gar marañón ambdues activitats? 

Sí, efectivament, no podem oblidar 

que el Dr. Marañón va fer de la seva 

faceta assistencial un tema estatal 

i social; va endegar diferents actua-

cions assistencials i sociosanitàries, 

i la seva gran aportació, en aquest 

camp, va ser la lluita contra les malal-

ties infeccioses.  

marañón va ser un espanyol  

universal? 

Va ser un metge de reconegut prestigi 

mundial. Entre altres coses, va ser el 

representant del Govern espanyol en 

la comissió de savis que van reunir-se 

a París el 1918 amb motiu de la pan-

dèmia de grip. Però, a més, va ser 

conegut per les seves investigacions, 

que van ser traduïdes als idiomes més 

rellevants del panorama científic i, per 

tant, seguides en tot el món. També 

d’acord amb aquesta idea orteguia-

na d’europeïtzar Espanya, Marañón 

va impulsar la traducció a l’espanyol 

dels treballs dels grans investigadors 

de l’època amb els quals mantenia 

una estreta amistat, com Pavlov, el 

Dr. Fleming o Madame Curie. La gran 

transcendència de Marañón es reflec-

teix en els múltiples reconeixements 

internacionals que va rebre, no sola-

ment a Hispanoamèrica, sinó també 

en àmbits científics molt avantguardis-

tes, com pot ser França, on la Sorbona 

va nomenar-lo doctor honoris causa el 

1932, o Nova York, on l’Acadèmia de 

Ciències va fer-lo membre el 1956. Per 

tant, podem afirmar que el seu nom és 

conegut en la ciència mèdica mundial 

del seu temps. 

Què destacaria de la seva trajec-

tòria acadèmica?

Des dels seus anys d’estudiant, va 

donar mostres d’una brillantor i d’un 

saber professional que van despertar 

sempre un gran respecte i admiració 

entre els seus companys, que escolta-

ven amb atenció i interès tot el que 

deia el jove Marañón. Explicaré una 

anècdota que em sembla molt relle-

vant: Marañón va començar la seva 

trajectòria acadèmica el 1909 perquè 

es va presentar a un premi que convo-

cava l’Acadèmia de Medicina; el premi 

Martínez Molina, que havia estat de-

clarat desert des de 1904, quan el va 

guanyar Ramón y Cajal. El premi com-

portava el nomenament d’acadèmic 

corresponent. Per al jurat va ser una 

gran sorpresa descobrir que el premiat 

encara no s’havia llicenciat. El seu cu-

rrículum va ser realment excel·lent, va 

ser premi extraordinari en la llicencia-

tura i posteriorment en el doctorat. A 

més, va ser membre de cinc de les vuit 

Reials Acadèmies Espanyoles, i a París 

el van nomenar membre de l’Acadèmia 

de Ciències Morals i Polítiques al cos-

tat de Churchill i Eisenhower, fet que 

reflecteix molt bé la consideració que 

Marañón tenia a França. 

Una de les banderes que sempre va 

exhibir marañón va ser la toleràn-

cia. on va aprendre marañón la lliçó 

de la tolerància? 

Va ser a casa del seu pare, Manuel 

Marañón, advocat de reconegut pres-

tigi en l’època de la Restauració, on 

durant la seva infància i joventut va 

aprendre la lliçó de la tolerància en 

les tertúlies que aplegaven persona-

litats d’índole i tarannà tan diferents 

com Benito Pérez Galdós, José María 

de Pereda o Marcelino Menéndez Pe-

layo. I Marañón sempre va recordar 

que va ser en aquestes tertúlies de 

persones amb ideologies tan dife-

rents i diferenciades on ell va apren-

dre aquesta lliçó que li va servir, pos-

teriorment, per mirar de comprendre 

les idees dels altres, encara que no 

fossin les seves, i buscar punts de 

trobada. Aquesta va ser la idea fona-

mental, juntament amb el seu invaria-

ble compromís amb la llibertat, de la 

seva vida pública, de la seva manera 

d’entendre Espanya i els espanyols. 

i de la tolerància al liberalisme. com 

entenia marañón el liberalisme? 

Per a Marañón el liberalisme va ser, 

en primer lloc i com no pot ser d’altra 

manera, un compromís amb la lli-

bertat. I dir això és molt important, 

perquè Espanya va viure en aquells 

anys la dictadura de Primo de Rivera, 

la Segona República, la Guerra Civil i 

el franquisme. Ell sempre va reivindi-

car el respecte per la tradició liberal 

política encarnada en el parlamenta-

risme liberal que va entrar en crisi als 

anys vint. També va tenir un protago-

nisme essencial durant la República 

amb la creació de l’Agrupació al ser-

vei de la República, liberal i reformis-

ta, que va tenir una gran importància 

en l’adveniment del règim de 1931. 

Quin va ser el paper de Gregorio 

marañón durant la guerra i poste-

riorment a l’exili? 

Durant la guerra va entendre que 

s’estava lliurant una batalla on els 

Gregorio marañon, per Joaquín 

sorolla, 1920 (Hispanic society) 

José ortega y Gasset, per Joaquín sorolla, 1918 (Hispanic society)
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dos bàndols eren antidemocràtics i 

mentre l’un volia implantar una dic-

tadura d’índole comunista, l’altre 

buscava implantar una dictadura 

militar com les que havia conegut 

Espanya al llarg del XIX i comença-

ments del XX, l’últim exemple de la 

qual era la dictadura de Primo. En 

aquesta tessitura estava convençut 

que el mal menor per a Espanya era 

la victòria nacional perquè, a més, 

creia erròniament que la dictadura 

de Franco seria una dictadura transi-

tòria cap a una nova era liberal. I això 

el converteix, ja des del seu retorn 

a Espanya el 1942 i gràcies al seu 

prestigi internacional, en una de les 

veus que va mantenir la consciència 

i la tradició liberal dintre d’Espanya 

en un moment molt complicat. Va 

publicar nombrosos assajos i llibres, 

com Espanyols fora d’Espanya i els 

Assajos liberals, ambdós el 1947, en 

els quals reflecteix ben clarament 

quina és la seva posició pel que fa 

a la dictadura de Franco i respecte 

a l’exili, del qual es va convertir en 

un referent al reivindicar la seva es-

panyolitat, seguint aquesta idea de 

l’Espanya plural, tolerant i oberta, 

que sempre va defensar. 

Quina relació va tenir marañón 

amb la plèiade d’intel·lectuals de 

l’època? 

És important assenyalar que la que 

hem anomenat l’Edat de Plata es-

panyola, que abasta el primer terç 

del segle XX i que trunca la Guerra 

Civil, és un moment irrepetible en la 

història d’Espanya. No s’havia pro-

duït anteriorment un moment en el 

qual coincidissin en el temps perso-

nalitats tan brillants, tant en el món 

de les lletres com en l’experimental i 

científic, com per exemple, i per citar 

els grans amics de Marañón de les 

generacions del 98, del 14 i del 27, 

Unamuno, Zuloaga, Baroja, Antonio 

Machado, Ramón y Cajal o Azorín 

entre els representants del període 

finisecular; Pérez de Ayala, Teófilo 

Hernando, Sebastián Miranda, Inda-

lecio Prieto, Pi i Sunyer, Pittaluga, 

Madariaga o Azaña entre els que van 

seguir-los, o Federico García Lorca 

entre els més joves.Tots ells, junta-

ment amb molts altres, van escriure 

una pàgina brillantíssima de la his-

tòria d’Espanya. 

Quins altres aspectes de la perso-

nalitat de marañon destacaria? 

Sens dubte, la faceta d’escriptor. Ma-

rañón és un dels cims narratius del 

segle XX espanyol. Una de les seves 

qualitats principals va ser la clare-

dat i precisió en l’ús de l’espanyol i 

en el domini de la gramàtica, tant 

en les seves obres científiques com 

literàries, assagístiques, històriques, 

etc. No deixa de ser excel·lent que 

un metge que, certament, recull la 

tradició dels metges humanistes, a 

més de la seva dedicació a la me-

dicina, escrigués 125 llibres, 1.800 

articles entre els literats i els cientí-

fics, 500 escrits entre conferències, 

discursos, pròlegs, etc. En fi, una 

obra veritablement ciclopea, com 

he assenyalat en alguna ocasió, que 

si és aclaparant per a un escriptor, 

imagini el que deu significar per a 

un metge que té una activitat pro-

fessional desbordant, que no deixa 

d’anar a l’hospital i de formar els 

seus deixebles, que atenia tots els 

científics i intel·lectuals que venien 

de fora… És impressionant la seva 

capacitat d’aprofitar el temps i de 

deixar un llegat no només científic, 

sinó també intel·lectual i literari a les 

generacions futures. 

Què destacaria del marañón histo-

riador? 

En algun lloc va deixar escrit que el 

secret professional li impedia escriu-

re sobre les històries clíniques dels 

seus pacients, per això li agradava 

estudiar les històries clíniques de 

personatges històrics, i és veritat 

que la seva obra, sobretot la que va 

escriure abans del seu exili a París, 

és una obra amb unes introspeccions 

en l’ànima humana de personatges 

històrics com Enric IV de Castella, 

Amiel, Feijoo, el comte duc d’Olivares 

o Tiberio, a través dels quals va es-

tudiar la impotència, la timidesa, la 

passió de manar, el ressentiment, 

etc. Però la seva gran aportació his-

toriogràfica, sens dubte, és Antonio 

Pérez, l’home, el drama i l’època, 

escrita a partir del seu exili a París 

amb una anàlisi documental exhaus-

tiva i una metodologia molt adap-

tada als nous aires que corrien per 

l’historiografia. És, en definitiva, una 

obra de referència obligada per a tot 

aquell que s’acosti a l’època de Felip 

II. En part està superada, però com a 

biografia és un prodigi historiogràfic 

i un dels grans clàssics. 

Quin va ser el gran secret en la 

vida de marañón? 

Sí, evidentment, aquesta obra ci-

clopea a la qual abans m’he referit 

no hauria estat possible sense la 

col·laboració de la seva dona. No es 

pot comprendre la vida de Marañón 

sense Lolita Moya, dona de gran 

vàlua que va ser la seva ajudant i el 

seu suport, no només en la seva vida 

professional sinó que a més l’ajudava 

a transcriure totes les seves obres. 

Són entranyables, al meu entendre, 

Una vista de la visita guiada a la Biblioteca nacional de madrid
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indubtable és que és un dels cims  

narratius del segle XX espanyol i, per 

tant, hem de cuidar els seus escrits 

i la seva reedició, com la de tants al-

tres: García Lorca, Ortega y Gasset 

o Pérez Galdós. Crec, sincerament, 

que l’obra de Gregorio Marañón me-

reix ser difosa i llegida. I la tercera 

herència, que per a mi, socialment, 

esdevé la més interessant, és la figu-

ra política, el seu compromís amb la 

llibertat, la seva defensa del liberalis-

me ètic, que va més enllà d’una pau-

ta ideològica. És un liberalisme com 

a actitud personal, una ètica perso-

nal que es va plasmar en l’actitud de 

comprendre les idees dels altres i de 

buscar punts de trobada entre posi-

cions diferents. Gregorio Marañón no 

va viure la transició perquè va mo-

rir el 1960, però hauria estat, sens 

dubte, un home de consens. El que 

després anomenaríem consens en la 

transició encaixa perfectament en 

la personalitat política de Marañón, 

que es resumeix en aquesta idea de 

buscar punts de trobada per cons-

truir un futur de pau, prosperitat i 

benestar; i aquest liberalisme ètic i 

aquest compromís amb la llibertat 

són essencials per a la construcció 

d’un futur comú. 

i dintre d’aquest esperit de con-

sens, podria parlar-nos de la visió 

que marañon va tenir de la tran-

sició? 

Marañón va concedir una entrevista 

al diari mexicà Excélsior en la qual 

feia una radiografia de la transició 

espanyola 17 anys abans que tin-

gués lloc. En ella resumeix tot el 

que serà l’esperit de la transició, 

fundant la seva esperança en una 

joventut oberta i tolerant disposada 

a la reconciliació perquè “no hi hagi 

ni vencedors ni vençuts i perquè els 

esdeveniments passats no siguin 

una rèmora per construir el futur”. 

Prediu l’arribada d’una monarquia 

parlamentària i diu que hi haurà 

dos factors fonamentals que influi-

ran en aquesta transició: l’exèrcit 

i l’església. Parla d’un esperit jove 

les fotografies de tots dos treba-

llant junts en els arxius de París, ja 

que reflecteixen molt bé el tipus de 

col·laboració amorosa que tenien. 

De tradició liberal, filla del conegut 

periodista liberal Miguel Moya, Lolita 

va tenir inquietuds polítiques i man-

tenia i defensava el seu propi criteri. 

En aquest sentit, no era una dona 

corrent que compartís i acceptés a 

la lleugera totes les opinions del seu 

marit. Devien ser molt interessants 

les converses entre ambdós, tal i 

com, d’altra banda, reflecteixen les 

cartes de quan festejaven que s’han 

trobat recentement en el fons d’un 

armari de l’última de les seves filles, 

que va morir a l’estiu passat. 

Quina relació va tenir marañón 

amb catalunya i el catalanisme? 

La relació de Marañon amb Cata-

lunya entronca, directament, amb 

la seva idea d’Espanya, que és, en 

síntesi, la idea que se sosté en la  

Segona República; la idea d’una Es-

panya plural, rica en la seva diver-

sidad cultural. Entén perfectament 

que Catalunya i els catalans són un 

element fonamental i insubstituïble 

d’aquesta Espanya plural i que, per 

tant, cal reconèixer la seva singu-

laritat i la seva especificitat. En els 

seus escrits remarca que és un error 

negar aquesta singularitat de Cata-

lunya dintre d’Espanya. Reivindica 

l’herència catalana com a patrimo-

ni de l’espanyol i reconeix Catalun-

ya com un dels motors d’Espanya, 

sempre dintre de la seva singularitat 

històrica. 

com resumiria vostè el llegat de 

Gregorio marañón? 

De l’herència com a metge em que-

daria amb el fet que fos el precursor 

d’aquesta medicina personalitzada 

orientada cap al pacient que es re-

cupera en l’actualitat. Marañón és un 

baluard, un estendard de la medicina 

humanitzada i personalitzada que 

avui s’està obrint camí. En termes 

històrics i literaris, els seus assajos 

poden agradar o no, però el que és 

dintre de l’Església espanyola que 

contribuirà a aquesta construcció de 

l’Espanya democràtica de 1975 (que 

després es visualitzaria en la figura 

del cardenal Tarancón), i tot això ho 

va dir abans del Concili Vaticà II. Per 

tant, no deixa de ser veritablement 

sorprenent l’audàcia de Marañon 

també en aquest sentit.

el dr. mayero amb els meus amics, d’ignacio 

zuloaga, 1920-1936

Gregorio marañón, per manuel Benedito, 

1955 (Fundació ortega-marañón)
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Pel que fa a l’activitat assisten-

cial registrada el 2009, en la línia 

de les dades de l’any anterior, es 

van realitzar un total de 283.565 

visites en assistència primària (una 

davallada del 3 ,7% respecte al 

2008) i 129.634 visites urgents (un 

increment del 4,5%); el SUD (servei 

d’urgències domiciliàries) va efec-

tuar 78.680 visites, un 7,3% més. En 

els tres últims mesos de 2008, espe-

cialment al novembre, va augmentar 

notablement l’activitat assistencial, 

a causa de l’alarma creada al voltant 

de l’aparició del virus H1N1 de la grip 

A, que Assistència Sanitària va abor-

dar de forma especial amb la creació 

d’un pla d’atenció extraordinari. 

L’any 2009, Assistència Sani-

tària va dur a terme algunes inver-

L’asseguradora mèdica assistèn-

cia Sanitària va tancar l’exercici 

2009 afermant el seu lideratge a 

Catalunya en primes, amb un volum 

agregat de 171,74 milions d’euros i 

un nombre total de 198.047 assegu-

rats. A més, en un any marcat per la 

contracció del mercat, la facturació 

del Grup Assistència va augmentar 

un 5% en relació amb el 2008 i la 

seva quota de mercat es va situar en 

un 13,58% del volum de primes. Des 

de la seva creació, seguint un model 

de cooperativisme sanitari basat en 

l’autogestió i en la igualtat de met-

ges i usuaris en els òrgans de deci-

sió i gestió, Assistència Sanitària és 

al capdavant de la sanitat privada a 

Catalunya, amb un quadre mèdic de 

3.875 metges en actiu. 

sions destacades amb l’objectiu de 

millorar el seu servei i incorporar 

nous avantatges per als seus asse-

gurats. D’una banda, va implantar 

un servei específic d’accessibilitat i 

atenció a les persones sordes, que 

ara disposen d’interpretació en llen-

gua de signes per a totes les visites 

programades i d’un canal de comuni-

cació escrita personal per concertar 

les cites mèdiques. D’altra banda, 

l’Hospital de Barcelona va crear una 

nova Àrea d’Urgències Pediàtriques 

que redueix el temps d’espera i fa-

cilita una aproximació més eficaç al 

pacient infantil. A més, al desembre 

de 2009 va entrar en funcionament 

Gravida, centre de reproducció assis-

tida en què Assistència Sanitària és 

soci majoritari. 

Assistència Sanitària és exemple 

del cooperativisme sanitari, un par-

ticular model d’autogestió ideat pel 

Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys 

i basat en la igualtat dels metges i 

els usuaris en els òrgans de decisió i 

gestió. Actualment, l’entitat compta 

amb prop de 200.000 assegurats i 

un quadre facultatiu format per més 

de 4.000 metges a la seva disposi-

ció. A més, és proveïdor mèdic oficial 

del FC Barcelona. 

assistència sanitària es confirma 
com a líder a catalunya 
|    oriol conesa 

L’asseguradora es manté líder en volum de primes de salut a Catalunya (171,74 milions d’euros) i va tancar el 2009 

amb un creixement del 5%. L’activitat assistencial i hospitalària de l’entitat va registrar una evolució anàloga als 

anys anteriors, amb un lleu increment de les consultes en l’últim trimestre de l’any, atribuïble a la grip A. Algunes 

de les inversions més destacades de 2009 van ser la posada en marxa del servei d’accessibilitat per a persones 

sordes, la nova Àrea d’Urgències Pediàtriques de l’Hospital de Barcelona i el centre de reproducció assistida 

Gravida, entre d’altres. A més, s’han consolidat iniciatives de responsabilitat social corporativa, com el programa 

de beques per a metges i infermeres.
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scias intervé en la jornada d’Hispacoop 
sobre la participació del soci consumidor

en el mapa empresarial espanyol, 

Barcelona ocupa un lloc destacat grà-

cies a un teixit industrial potent que 

genera riquesa i actua com a un dels 

principals motors de l’economia es-

panyola. Aquest protagonisme es plas-

ma, de la mateixa manera, en el pano-

rama associatiu i cooperatiu, amb una 

concentració destacada d’empreses 

cooperatives de més o menys pes. Per 

tant, l’elecció de la Ciutat Comtal com 

a seu de l’última trobada de la Con-

federació Espanyola de Cooperatives 

de Consumidors i Usuaris (Hispacoop) 

respon a la importància de l’indret per 

al món cooperatiu nacional.

Els passats dies 17 i 18 de juny, His-

pacoop va celebrar a Barcelona una 

jornada d’intercanvi d’experiències 

amb alguns dels principals grups coo-

peratius espanyols i europeus. Sota el 

títol La participació del soci consumi-

dor, i amb l’objectiu d’analitzar les for-

mes d’implicar i motivar una partici-

pació més gran del soci de consum en 

la vida de la cooperativa, potenciant 

una major presència en els diversos 

àmbits d’activitat, es van presentar 

les iniciatives que duen a terme al-

gunes de les cooperatives de consum 

més importants del panorama coope-

ratiu europeu.

La inauguració va comptar amb 

la presència de Juan José Barrera, 

director general d’Economia Social, 

Treball Autònom i Responsabilitat 

Social de les empreses del Ministeri 

de Treball i Immigració, i de Mireia 

Franch, directora general d’Economia 

Cooperativa i Creació d’Empreses de 

la Generalitat de Catalunya. A més 

dels màxims responsables de coo-

perativisme i economia social dels 

governs espanyol i català, també van 

participar-hi les presidentes d’Euro 

Coop (Comunitat Europea de Coo-

peratives de Consum), d’Hispacoop 

i de la Federació de Cooperatives de 

Consumidors i Usuaris de Catalunya 

(FCCUC). Posteriorment, com a com-

plement i mostra de les tendències 

en els principals països europeus, es 

va comptar també amb la participa-

ció de representants de cooperatives 

del Regne Unit, Finlàndia i Itàlia, en-

tre d’altres. Montserrat Caballé, res-

ponsable de l’Àrea de Participació de 

SCIAS i membre del seu Consell Rec-

tor, va intervenir en la taula rodona 

central de la jornada juntament amb 

un grup de les cooperatives espanyo-

les més importants: Eroski, Abacus i 

Consum.

A més, el dia previ a la jorna-

da d’Hispacoop, el Grup de Treball 

d’Identitat Cooperativa d’Euro Coop 

es va trobar a la sala del Consell 

Rector de SCIAS de l’Hospital de 

|    o. c.

Barcelona, cedida per gentilesa de 

l’entitat. Després de la reunió, als 

membres de la delegació se’ls va pre-

sentar la cooperativa SCIAS i es va 

fer una visita a les instal·lacions; el 

Dr. Gerard Martí, subdirector mèdic 

de l’Hospital de Barcelona, i la Dra. 

Dolors Fernández, cap de Laboratori, 

van fer una àmplia presentació de la 

cooperativa SCIAS als participants 

a la cita. Finalment, es va comple-

tar la jornada amb un dinar al qual 

va assistir la presidenta de SCIAS, 

Maria Teresa Basurte. Sens dubte, 

l’experiència de SCIAS va desper-

tar l’interès d’Euro Coop i Hispaco-

op arran de l’èxit aconseguit en la 

consecució dels seus objectius i de 

l’elevat grau de participació del soci 

consumidor en la presa de decisions.

L’Àrea de participació de scias celebra el final de curs
|    o. c.

Com en ocasions anteriors i seguint la tradi-

ció, el 22 de juny, vigília de la revetlla de Sant 

Joan, SCIAS va celebrar a l’Àrea de Partici-

pació la festa del lliurament dels diplomes 

acreditatius per als socis portaveus i coordi-

nadors de tots els equips cooperatius. A més, 

es van donar els trofeus als socis guanyadors 

dels campionats dels diferents jocs de tau-

la que celebren durant l’any: escacs, dòmi-

no, bridge, botifarra, canastra i rummy. La  

festa també va homenatjar el soci Jaume  

Mas pel seus anys de dedicació a l’Àrea de 

Participació ja que, pràcticament des dels 

seus inicis com a punt de trobada i dinamit-

zació de l’Àrea Social de l’entitat, ha estat 

una persona compromesa amb el projecte i, 

en certa manera, la clau de volta de les ac-

tivitats culturals. L’acte es va cloure amb la 

típica coca de Sant Joan i el corresponent 

tastet de cava.



22 | 

cooperativisme | grup assistència: racó deL soci

més influent i fiable, la televisió en-

cara no havia fet acte de presència i 

la ràdio no mereixia la confiança del 

públic, que només acabava de creure 

una notícia important quan la podia 

llegir l’endemà en qualsevol dels dia-

ris que arribaven a treure dues i fins 

i tot tres edicions en vint-i-quatre 

hores. Era un periodisme de proxi-

mitat amb el públic, les furgonetes 

de distribució dels exemplars eren 

pròpies de cada empresa, la qual 

cosa ajudava a sentir-ne la presència 

com un element més de convivència 

ciutadana. Si, a més, hi afegim la ven-

da ambulant en els carrers cèntrics, 

a càrrec de noiets que amb criteri 

propi pregonaven els titulars més 

llampants, és fàcil entendre el lligam 

entre el diari i el lector.

Voltas recorda com un dels pro-

fessors de l’Escola de Periodisme 

el dia 8 de setembre, Joan voltas, 

soci de SCIAS i coordinador del grup 

d’escacs de l’Àrea de Participació, 

va fer la presentació del seu llibre 

Olor de tinta. Un català al Brasil, en 

el qual relata les seves vivències com 

a periodista esportiu a Sao Paulo al 

llarg de set anys, en la dècada dels 

anys 50.

Des dels quatre fins als trenta-un 

anys, Voltas va viure al Brasil, un país 

molt especial del qual s’endevinava 

un futur brillant. En la dècada dels 

cinquanta, en un món molt diferent 

de l’actual, va exercir intensament 

el periodisme en diaris i setmanaris i 

també va participar en programes de 

ràdio i televisió. Es va especialitzar 

en futbol amb un estil propi i innova-

dor que li va donar un gran prestigi. 

A més, va ser membre destacat i soci 

fundador del Centre Català de Sao 

Paulo. El 1963 va tornar a Catalunya 

on, tot i treballar com a publicista, no 

va deixar de col·laborar amb la prem-

sa brasilera, enviant cròniques i arti-

cles sobre futbol espanyol i europeu; 

durant tres anys va signar la secció 

de pronòstics anomenada “La quinie-

la audaz” a El Correo Catalán. L’any 

2001 va guanyar el premi Ciutat de 

Badalona de narrativa juvenil amb la 

novel·la El segrest de les balenes.

Amb la publicació d’Olor de tin-

ta, Voltas rememora escenes de les 

quals va ser testimoni i personatges 

mítics del món esportiu d’aquell mo-

ment, i evoca les redaccions de diari 

de la seva època. Aleshores, la prem-

sa diària era el medi de comunicació 

deia que la redacció d’un diari havia 

de ser el prolongament del carrer, i 

això ho va comprendre quan es va 

incorporar plenament a la redacció 

d’un dels tres periòdics principals 

de Sao Paulo. Hi havia alguna cosa 

especial en l’ambient, un fil invisible 

que unia els redactors, immersos en 

el soroll rítmic de desenes de màqui-

nes d’escriure de les d’abans, fidels, 

treballadores, incansables, que no 

necessitaven ni energia elèctrica 

per funcionar, ni corrien el perill de 

contagiar-se de cap virus o de la ma-

lèvola intervenció d’un hacker irres-

ponsable. En paraules de Voltas, “en 

aquell ambient era fàcil formar un 

equip, sentir-se còmode, ser solida-

ri, ajudar un company a sortir-se’n a 

l’hora de cercar la millor paraula o el 

millor titular. Fins i tot en les guàr-

dies de matinada, quan en aquell es-

pai de més de 200 metres quadrats 

només hi quedàvem quatre o cinc 

redactors, en cap moment et sen-

ties sol”.

Amb unes memòries plenes 

de sentit de l ’humor i  farcides 

d’anècdotes, Voltas vol deixar cons-

tància del seu  homenatge i agraï-

ment al periodisme i de la seva ad-

miració a aquesta professió. Segons 

les seves paraules, “a més de poder 

treballar en allò que m’agradava, va 

ser un accelerador de la meva ma-

duresa (vaig començar a treballar als 

17 anys), em va permetre conèixer 

persones interessants i viure episo-

dis notables de tota mena, alguns de 

força pintorescos”.

Joan voltas presenta el seu llibre 
olor de tinta

|    o. c.
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charles gould, 
nou director general de l’aci

La Junta directiva de l’aliança 

Cooperativa Internacional ha de-

signat Charles Gould com a nou 

director general de l’organització, 

prenent així el relleu a Iain MacDo-

nald que ha exercit aquesta respon-

sabilitat durant els últims 8 anys. 

Gould s’uneix a l’equip de l’ACI des-

prés d’haver treballat com a director 

executiu a Voluntaris d’Amèrica, una 

organització sense ànim de lucre 

amb seu a Washington, dedicada a 

prestar serveis socials i sanitaris, en 

la qual ha liderat durant 15 anys un 

equip de 16.000 professionals i ha 

gestionat un pressupost anual pro-

per al bilió de dòlars. Prèviament va 

exercir com a advocat en diversos 

bufets nord-americans. És doctor en 

Dret per la Universitat de Minnesota 

(EUA) i màster en Legislació Inter-

nacional sobre Drets Humans per la 

Universitat d’Oxford (Regne Unit). 

Durant la seva carrera, Gould 

ha posat l’accent en els projectes 

de col·laboració entre institucions i 

empreses, i en l’ús de la tecnologia 

com a eines per millorar l’efectivitat 

de les organitzacions. Per això ha 

estat reconegut durant els últims 

cinc anys com un dels cinquanta lí-

ders més influents en el sector de les 

organitzacions sense ànim de lucre 

dels Estats Units. 

El nou director de l’ACI, incor-

porat al setembre, ha manifestat 

que “és un privilegi participar en la 

direcció d’una institució que com-

bina l’herència de més d’un segle 

d’existència amb un model de negoci 

que no ha estat mai tan rellevant com 

ara”. En el seu missatge de presen-

tació, Gould ha apostat per la cele-

bració el 2012 de l’Any Internacional 

de les Cooperatives com “una pla-

taforma per explicar la nostra his-

tòria”, aprofitant les oportunitats que 

aquest esdeveniment reportarà i que 

habitualment no estan disponibles. 

La presidenta de l’ACI, Pauline 

Green, a l’anunciar el nomenament, 

va manifestar que “la Junta de l’ACI 

reconeix que davant la declaració 

de les Nacions Unides que designa 

el 2012 com l’Any Internacional de la 

Cooperativa, necessitem un líder que 

pugui utilitzar amb èxit aquesta pla-

taforma per comunicar els valors de 

les cooperatives. Charles Gould ha 

demostrat que té tant la passió per 

una missió vital com el coneixement 

necessari per portar una organitza-

ció a un nivell superior”.

charles gould, 
nou director general de l’aci

| Jose pérez
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La Junta directiva de l’iHco
es reuneix a Washington
| J. p.

L’organització internacional de 

Cooperatives de Salut (IHCO) va ce-

lebrar el 22 de juliol a Washington DC 

la reunió de la seva Junta Directiva, 

presidida pel Dr. José Carlos Guisado, 

vicepresident de la Fundació Espriu. 

Van participar en la reunió el Dr. 

Eudes de Freitas Aquino, president 

d’Unimed de Brasil; el Dr. Ricardo 

López, president de la Federació Ar-

gentina d’Entitats Solidàries de Salut; 

el Dr. Jagdev Singh Deo, president de 

la cooperativa de metges de Malàisia 

KDM; Per-Olof Jönsson, president 

de la cooperativa sueca Medicoop, i 

Patrick Lapopinte, administrador de 

centres cooperatius de salut de Sas-

katchewan (Canadà). 

Els membres de la Junta van fer 

un repàs de les últimes activitats 

realitzades incidint especialment en 

la participació del Dr. Guisado en la 

conferència Meeting Development 

Challenges of the 21st Century, or-

ganitzada pel Overseas Cooperative 

Development Council el 20 de maig a 

Washington DC. També van abordar el 

procés de debat que s’ha mantingut 

amb l’ACI  a l’entorn de la classificació 

sectorial de les cooperatives que s’ha 

proposat per a l’elaboració d’una base 

de dades global que reculli dades es-

tadístiques del moviment cooperatiu 

a tot el món, prenent com a punt de 

partida els diferents sectors coopera-

tius. Les accions empreses per l’IHCO 

estan encaminades a adaptar aques-

tes definicions sectorials de manera 

que recullin fidelment la realitat de 

les cooperatives de salut. 

Durant la reunió, el president 

també va informar dels avenços en 

la segona fase de la reestructuració 

de l’ACI, sobretot dels treballs rea-

litzats en el Grup d’Enllaç de les Or-

ganitzacions Sectorials. En la Junta 

també es va definir el pla de treball i 

el pressupost per a l’any 2011. 

Una part important de la troba-

da es va dedicar a revisar i valorar el 

seminari Oportunitats cooperatives 

per a l’assistència sanitària als EUA 

celebrat el dia anterior a Washington 

DC, patrocinat per la Fundació Espriu 

i per l’Associació de Cooperatives 

dels EUA (NCBA). Els membres de 

la Junta van decidir continuar amb 

el diàleg internacional iniciat en el 

seminari, especialment amb els re-

presentants de les cooperatives de 

salut nord-americanes, a través de 

la creació d’un grup Delphi de debat 

i reflexió sobre els temes plantejats 

durant l’esdeveniment en què par-

ticipin tots els experts que hi van 

assistir. 

membres de la Junta directiva de l’iHco
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el consell de ministres aprova el 
projecte de Llei d’economia social

| Jose pérez

el consell de ministres, en la seva 

reunió del 16 de juliol de 2010, va apro-

var el Projecte de Llei d’Economia So-

cial, a proposta del ministre de Treball 

i Immigració, Celestino Corbacho. Amb 

aquesta aprovació ara s’inicia el tràmit 

parlamentari de la Llei. 

El punt de partida d’aquesta 

Llei, que configura un marc jurídic 

únic de reconeixement del sector, 

va començar al març de 2007 amb 

la creació d’una Subcomissió Parla-

mentària per estudiar la situació de 

l’Economia Social a Espanya i, més 

endavant, la designació d’una Comis-

sió d’Experts de CIRIEC-Espanya, que 

va elaborar un informe presentat el 

2009. A aquest estudi, cal afegir-hi 

una proposta realitzada per la Con-

federació Empresarial Espanyola 

d’Economia Social (CEPES). Amb 

aquest material el Ministeri de Treball 

i Immigració va elaborar un esborrany 

d’avantprojecte, que va comptar amb 

el suport del sector a través del CE-

PES i del Consell per al Foment de 

l’Economia Social. 

Segons el  Projecte de Llei , 

l ’Economia Social  és l ’exercic i 

d’activitat econòmica i empresarial en 

l’àmbit privat mitjançant l’associació 

de persones que, conforme a uns 

principis participatius i socials, en-

caminen la seva acció a l’interès 

col·lectiu dels seus membres, però 

també, si cal, a l’interès general, tant 

econòmic com social. 

L’objectiu bàsic de la Llei és con-

figurar un marc jurídic que suposi el 

reconeixement i una millor visibilitat 

de l’Economia Social, atorgant-li una 

major seguretat jurídica, sense pre-

tendre substituir la normativa vigent 

de cadascuna de les entitats que con-

formen el sector: cooperatives, asso-

ciacions, fundacions, etc. 

Des  de l  sector  s ’ap laude ix 

l’aprovació d’aquesta Llei. Per al  

CEPES, que a Espanya és la màxi-

ma institució representativa de 

l’Economia Social, aquesta aprovació 

significa “un pas sense precedents en 

la construcció d’un marc jurídic i ins-

titucional per al sector de l’Economia 

Social espanyola”. I afegeix: “Aquesta 

Llei és la millor mostra de la impor-

tància de les empreses d’Economia 

Social i del seu reconeixement per 

part de l’Administració pública i de la 

societat en general”. 

Segons Juan Antonio Pedre-

ño, president de CEPES, “la decisió 

adoptada pel Consell de Ministres 

és una aposta molt significativa del 

Govern per aquest tipus d’entitats. 

Durant els últims mesos i davant 

l’actual situació econòmica, s’ha 

reconegut el paper de les empreses 

d’Economia Social, tant pel Govern 

com per la societat, en el manteni-

ment i en la creació d’ocupació. El 

Projecte de Llei reconeix un model 

d’empresa participatiu, responsable 

i generador de cohesió social, valors 

indispensables per recuperar la con-

fiança en els mercats i caminar cap 

a la recuperació econòmica que tots 

desitgem”. 

Des del Ministeri de Treball 

s’indica que l’aprovació del projec-

te suposa “complir amb un com-

promís del president del Govern 

per donar resposta a una de les 

demandes històriques del sector: 

l’homogeneïtzació mitjançant una 

norma dels principis bàsics del sec-

tor, però des del respecte a la diver-

sitat d’entitats que conviuen sota 

aquest denominador comú”. 



PROGRAMA D’ACTIVITATS

Xiii Jornades d’investigadors en economia sociaL i cooperativa

Les Jornades d’Investigadors en Economia Social i Cooperativa són un esdeveniment que periòdi-

cament organitza CIRIEC-Espanya amb l’objectiu de reunir experts acadèmics en Economia Social i 

representants del sector i de les administracions públiques, per debatre les qüestions clau que els 

afecten. Aquestes jornades se celebraran a saragossa, amb el lema L’Economia Social: un model de 

desenvolupament sostenible i una alternativa per sortir de la crisi. En aquesta ocasió, les jornades 

s’organitzen amb la col·laboració del Grup d’Estudis Socials i Econòmics del Tercer Sector (GESES), 

de la Universitat de Saragossa.  

iv conferència generaL de L’associació espanyoLa de fundacions 

La 4a Conferència General de l’Associació Espanyola de Fundacions tindrà lloc a madrid el pròxim 

18 de novembre amb el títol Les fundacions al servei de la societat. En el programa s’inclouran, 

entre d’altres, els següents temes: les fundacions en la vertebració de la societat civil, l’impacte 

social de les fundacions, l’eficiència en la gestió, el mesurament de les activitats, la comunicació o 

les fundacions davant les demandes de la societat.

fira ica eXpo 2010

La major fira d’empreses cooperatives se celebrarà del 8 al 10 de desembre de 2010 al Trade 

Centre de Bangalore (Índia). ICA Expo serà una oportunitat per mostrar els valors cooperatius i 

el paper real que el moviment cooperatiu ocupa en l’economia mundial.

iii congrés internacionaL d’investigació en economia sociaL

L’Economia Social, pilar d’un nou model de desenvolupament econòmic sostenible. L’objectiu de la 

conferència serà examinar el paper que l’Economia Social pot ocupar en un nou model de desen-

volupament econòmic que sigui sostenible tant en els països del Nord com del Sud. Els principals 

eixos temàtics entorn als quals es desenvoluparà el congrés seran: l’Economia Social com a potent 

actor socioeconòmic i com a vector de canvi social i econòmic, els aliats de l’Economia Social en 

un nou model de desenvolupament econòmic sostenible, i el paper dels estats i les institucions 

internacionals davant l’Economia Social.

21-22
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18
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2010

6-8
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2011



El cooperativisme és una realitat antiga i important als Estats Units. Però, amb la crisi, la seva 

influència ha crescut exponencialment. Tanmateix, aquest és un fenomen encara poc conegut en 

l’economia més important del món, màxim exponent del capitalisme.
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El somni americà
LES COOPERATIVES EN LA ‘REFORMA OBAMA’

o fa gaire, en aquestes mateixes pà-
gines (vegeu la secció del monogràfic 
del núm. 77 de | compartir |) vam dedi-
car un ampli espai a informar sobre 

els motius, l’extensió, les implicacions i la con-
trovèrsia sorgits arran del plantejament nou 
i veritablement impactant de l’anomenada 
‘reforma Obama’ per a l’assistència sanitària 
als Estats Units. 

Certament, la importància de la propos-
ta –que hi ha qui considera com a element 
‘estrella’ de les alternatives innovadores de 
la nova administració nord-americana– va 

provocar un nombre ingent d’informacions 
i debats, tant en l’entorn europeu com en el 
nord-americà. 

Però des d’un cert temps abans, coneixe-
dors del paper que s’obria per a les coopera-
tives i empreses no lucratives en l’esborrany 
del projecte, la nostra institució, dins 
l’Organització Internacional de Cooperatives 
Sanitàries (IHCO), havia decidit prendre un 
paper actiu pel que fa a les oportunitats deri-
vades de la possible reforma. 

I és que consideràvem, en primer lloc, que 
fèiem un flac favor a la memòria del nostre 
fundador, el qual difícilment ens perdonaria 
que no seguíssim el seu esperit indomable en 
favor del cooperativisme sanitari, rebutjant o 
deixant passar l’ocasió, que es podia conside-
rar d’històrica, que se’ns presentava. 

D’altra banda, en l’ideari de la Fundació 
Espriu i de la mateixa IHCO queda reflectit 
explícitament el treball que cal dedicar a 
l’extensió i el desenvolupament del coopera-
tivisme sanitari en qualsevol entorn. 

És fàcil, per tant, concloure que des de les 
nostres institucions consideréssim un deure 
ineludible el fet de participar-hi activament, 
decisió a la qual aviat es van sumar altres coo-
peratives de la mateixa IHCO i en la qual van 
jugar un paper fonamental les persones de 
l’staff de la Fundació i el suport inestimable 
de NCBA, amb el seu president Paul Hazen al 

Dr. José Carlos Guisado 
President d’IHCO, vicepresident i CEO de la Fundació Espriu

El Dr. Guisado, president d’IHCO, durant la inauguració del 

seminari celebrat a Washington
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capdavant, comptant amb una acció cardinal 
per part del nostre project manager, Peter 
Eneström. 

Presa la decisió, faltava concretar la forma 
d’actuar per aprofitar millor les nostres capa-
citats i enfrontar-nos al difícil entorn que su-
posava la societat nord-americana. 

En un treball de col·laboració vam acor-
dar que el millor era plantejar un seminari 
específic per abordar la realitat cooperati-
va i social dels EUA, exposant d’altra banda 
exemples de ‘millors pràctiques’, amb accions 
sòlides que funcionessin en diversos països, 
incloent-hi sobretot les nostres, per culminar 
amb una anàlisi, potser succinta, dels obsta-
cles als quals calia enfrontar-se i de les possi-
bilitats que s’han de desenvolupar; seminari 
que ja es va començar a gestar a principis del 
mes de novembre de 2009. 

Al lector, no se li poden escapar les difi-
cultats inherents a la gestió del projecte em-
près, però és difícil fer-se una idea sobre els 
inconvenients sorgits, atès el clar desconeixe-
ment que a Europa tenim de la societat nord-
americana i del pes de les seves conviccions 
específiques. 

La idea estereotipada que es té sobre els 
Estats Units s’allunya bastant dels compor-
taments i creences d’aquell entorn, cosa que 
complica encara més l’acostament al nostre 
afer fonamental –el possible paper que les 
cooperatives han de jugar dins de la reforma 
sanitària nord-americana– i el tractament 
adequat que havíem de donar als diferents 
aspectes que hi ha implicats. 

Afortunadament, els nostres col·legues 
dels EUA ens van convidar a fer una xerrada 
al si de la conferència sobre desenvolupament 
cooperatiu organitzada per l’Overseas Coope-
rative Development Council a Washington DC 
(de la qual ja vam parlar en el núm. 78 de  
| compartir |), i això va propiciar un millor co-
neixement de l’entorn al qual ens havíem de 
dirigir i del seu especial sentit en relació amb 
els nostres temes comuns. 

Coneguts els antecedents, el lector podrà 
trobar informació més detallada i crec que 

objectiva sobre els plantejaments generals a 
propòsit de la reforma i el desenvolupament 
del seminari en les pàgines següents. 

Potser només cal afegir que el planteja-
ment Obama es pot considerar imparable, en-
cara que compta amb un sentiment d’especial 
sensibilitat per part de tots els actors (ja sigui 
a favor o en contra), amb una clara al·lusió al 
que es podria definir com mentalitat victo-
riana, fins al punt que se’ns aconsellava no 
esmentar explícitament la reforma, el que va 
motivar que els participants s’hi referissin 
com la “reforma que no ha de ser anomena-
da”, parafrasejant irònicament les cites dels 
llibres d’Harry Potter en relació amb el seu 
enemic mortal, Valdemort. 

Malgrat tot, tenint en compte els objectius 
plantejats, el seminari es pot considerar un 
èxit, i tots els participants poden sentir un 
sa orgull per haver contribuït a sembrar una 
llavor que, gairebé de forma sorprenent, ja ha 
començat a donar els seus fruits, com es pot 
deduir dels articles següents. 

De totes maneres, nosaltres no conside-
rem en absolut conclosa la tasca, sino més 
aviat –aquesta vegada usant una cita del ma-
teix president Obama– que tot just som al 
principi d’una “llarga lluita”, i no desistirem 
de la nostra obstinació a obrir les vies perquè 
el cooperativisme sanitari pugui ser present 
en la major reforma sanitària, d’altra banda 
sentida, del nostre entorn.

La idea estereotipada que 
es té sobre els Estats 
Units s’allunya 
bastant dels 
comportaments i creences 
d’aquell entorn
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Oportunitats cooperatives per a 
la sanitat als EUA
Jose Pérez

l 21 de juliol de 2010 es va celebrar 
a Washington DC el seminari Opor-
tunitats cooperatives per a la sanitat als 
EUA, programat per l’Organització 

Internacional de Cooperatives de Salut 
(IHCO) i patrocinat per la Fundació Espriu i 
l’Associació Nacional d’Empreses Cooperati-
ves (NCBA) dels EUA. 

El seminari, que va estar presidit pel Dr. 
José Carlos Guisado, primer executiu de la 
Fundació Espriu i president de l’IHCO, i per 
Paul Hazen, president de la NCBA i membre 
de la Junta Directiva de l’Aliança Cooperati-
va Internacional (ACI), es va plantejar com a 
objectius iniciar el diàleg i l’acostament en-
tre les cooperatives associades a l’IHCO i les 
cooperatives de salut nord-americanes, i al-
hora analitzar les oportunitats que el model 
de salut cooperatiu pot aportar a la sanitat 
nord-americana, d’acord amb l’actual reforma 
sanitària que es desenvolupa en aquell país. 

Per això, es van exposar les caracterís-
tiques principals dels models cooperatius 
d’assistència sanitària que funcionen actual-
ment a Brasil, Canadà i Espanya. Enric Sells, 
director comercial d’Assistència Sanitària i 
patró de la Fundació Espriu, va fer una de-
tallada presentació dels objectius i del fun-
cionament del Grup Assistència, fent èmfasi 
en els diferents plans de salut que el grup 
cooperatiu ofereix als seus membres i en la 
fórmula organitzativa i d’autogestió compar-
tida entre professionals i usuaris que configu-
ra el fet diferencial de la institució. Per la seva 
banda, Jaime Ortiz, sotsdirector comercial de 
màrqueting i comunicació d’ASISA, va expo-
sar el model de negoci d’ASISA, remarcant la 

col·laboració amb l’Administració pública de 
l’Estat, tant a través dels serveis de salut que 
presta als empleats públics com mitjançant la 
gestió d’instal·lacions assistencials públiques. 

El seminari també va comptar amb ponèn-
cies que van mostrar les actuals experiències 
cooperatives sanitàries als EUA. Va ser el 
cas de les intervencions de Barb Tretheway 
i Scott A. Aebischer, ambdós vicepresidents 
de Health Partners; la xerrada que va oferir 
Anne-Marie Laporte, executiva de Group 
Health; o l’exemple de la cooperativa de tre-
balladors d’assistència domiciliària de Nova 
York, Cooperative Home Care Associates, pre-
sentada pel seu director de desenvolupament 
Stu Schneider. 

Un altre dels aspectes importants que es 
van debatre en la reunió van ser les implica-
cions que té la legislació nord-americana en 
el desenvolupament d’empreses cooperati-
ves i com els afecta econòmicament i fiscal. 
Per a això, l’IHCO va convidar l’advocat Da-
vid Swanson de la firma Dorsey & Whitney, 
que va pronunciar una conferència sobre 
l’estructura legal i fiscal de les cooperatives 
als EUA. 

Un dia en la vida de l’Amèrica cooperativa 
En contra del que a primera vista pugui sem-
blar, els EUA són una nació amb un extens 
teixit d’empreses cooperatives, on gairebé 
un 70% de la seva població adulta és membre 
d’alguna cooperativa. Durant la seva inter-
venció en el seminari, Paul Hazen va mani-
festar que “en aquest país és difícil imaginar 
un dia en la vida de qualsevol persona sense 
que es relacioni d’una manera o altra amb 

E
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una cooperativa”. Nombroses activitats de 
la vida diària tenen al darrere una empresa 
de caràcter cooperatiu, des d’empreses elèc-
triques que subministren energia a més de 
2.800.000 consumidors, fins a cooperatives 
de crèdit, que en l’actualitat donen servei a 
90 milions d’usuaris, passant pels aliments 
produïts en les més de 3.000 cooperatives 
agrícoles, que al seu torn es distribueixen en 
els supermercats de nombroses i reconegudes 
cooperatives de consum. Fins i tot el sector de 
la telefonia mòbil ha apostat pel model coo-
peratiu i presta servei a gairebé 16 milions de 
nord-americans. 

Al llarg de la història dels Estats Units, 
les cooperatives han jugat un paper impor-
tant en la seva economia i, segons el presi-
dent de NCBA, les èpoques de major expansió 
del model han coincidit amb els períodes de 
depressió, a manera de resposta a les crisis 
econòmiques i socials. En l’actualitat, i com a 
resposta directa al col·lapse financer de 2008, 
les empreses cooperatives guanyen protago-
nisme en l’economia nord-americana. 

Segons un estudi publicat el 2009 per la 
Universitat de Wisconsin, les més de 29.000 
empreses cooperatives que existeixen als EUA 
aporten l’1% del Producte Interior Brut, més 
de 2 milions de llocs de treball i reuneixen 
prop de 120 milions de socis. La seva factura-
ció és de 652.000 milions de dòlars i en total 
disposen d’un patrimoni proper als 3 bilions 
de dòlars. Pel que fa al sector sanitari, l’estudi 
assegura que actualment existeixen 300 coo-
peratives amb una facturació conjunta de 
3.200 milions de dòlars. 

Quin és el camí a seguir? 
Quin és el camí que han de prendre les coo-
peratives de salut als Estats Units? Aquesta 
pregunta la va plantejar Karen Davis, presi-
denta de la Commonwealth Fund, una entitat 
nord-americana compromesa amb la investi-
gació en política sanitària, als assistents al 
seminari. I per respondre-la va ref lexionar 
sobre tres aspectes importants. Primer, les 
cooperatives de salut poden oferir la millor 
qualitat d’assistència integral i coordinada, 
però s’enfronten a obstacles difícils de sorte-

jar tant en el moment de la seva constitució 
com durant el seu desenvolupament i fun-
cionament; segon, per poder controlar els 
costos és essencial una organització nacional 
amb capacitat per adquirir serveis de salut 
a preus raonables, i tercer, per transformar 
l’assistència sanitària nord-americana en un 
sistema centrat en el pacient i impulsat per 
valors concrets, es requereix incentivar els 
metges perquè exerceixin professionalment 
en organitzacions caracteritzades per la seva 
responsabilitat respecte a les necessitats dels 
pacients i els usuaris. 

La història de les cooperatives de salut als 
EUA es remunta a 1929, quan a Oklahoma el 
Dr. Michael Shadid, malgrat els nombrosos 
obstacles que va trobar, entre ells l’oposició 
d’alguns metges, va aconseguir el suport del 
sindicat d’agricultors i els recursos necessa-
ris per construir un hospital i desenvolupar 
una assegurança de salut prepagada. La idea 
de Shadid era que els usuaris gestionessin i 
administressin el funcionament de la coope-
rativa, mentre que els metges mantindrien 
el control dels aspectes professionals de 
l’assistència sanitària. L’èxit d’aquesta inicia-

El Dr. Guisado, president de l’IHCO; Barb Tretheway, vicepresidenta de 

Health Partners, i Karen Davis, presidenta de The Commowealth Fund
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tiva va animar d’altres a desenvolupar plans 
de salut oferts per cooperatives d’usuaris, i 
en l’actualitat existeixen dos grans exemples; 
Health Partners, a Minnesota, i Group Health, 
a Washington. 

No obstant això, malgrat aquestes reeixi-
des experiències, encara queden reptes per 

afrontar. Segons la presidenta de la Com-
monwealth Fund, és difícil conciliar les ex-
pectatives de baix cost i alta qualitat, que 
sempre tenen els usuaris, amb el desig dels 
metges de mantenir l’autonomia professio-
nal i el control dels recursos. També és difícil 
mantenir un servei de salut administrat pels 
usuaris, que s’enfronta a un mercat ferotge en 
el qual la quantitat preval per sobre de la qua-
litat i en el qual operen empreses capitalistes 
que tenen com a prioritat proporcionar valor 
als seus accionistes. Fins i tot hi ha obstacles 
de tipus legal, com les lleis promulgades en 
alguns estats d’Amèrica del Nord que impe-
deixen els metges treballar per a algú que no 
ho sigui, la qual cosa s’oposa directament a 
un dels principis bàsics de les cooperatives 
d’usuaris que ofereixen plans de salut. 

Malgrat tot, aquests factors no impe-
deixen que la percepció que el ciutadà nord-
americà té de les cooperatives de salut sigui 
positiva, en contraposició a la mala opinió 
que en general es té del sistema de salut. El 
cost global de la sanitat als Estats Units és su-
perior al de la majoria dels països membres 
de l’OCDE, no obstant això els seus resultats 
no concorden amb aquest desemborsament. 
Els pacients solen sentir certa frustració per 
la falta de coordinació d’un sistema fragmen-
tat en el qual ningú no es responsabilitza de 

la salut del ciutadà des d’un punt de vista in-
tegral. Segons un estudi publicat per la Com-
monwealth Fund el 2008, de cada 10 enques-
tats, 8 consideraven que el sistema de salut 
necessita canvis fonamentals. El 73% va mani-
festar que tenia dificultats per obtenir cita a 
temps amb el metge, rebre atenció telefònica, 
o ser atès fora de l’horari de consulta sense 
haver de recórrer als serveis d’urgències. En 
general, l’estudi posava en relleu la neces-
sitat de garantir l’accés a l’atenció mèdica a 
temps, millorar la coordinació entre els de-
partaments (atenció primària, analistes, espe-
cialistes, etc.) i millorar el flux d’informació 
entre metges i pacients. 

En canvi, segons Karen Davis, les coopera-
tives de salut es perceben com a institucions 
que presten serveis sanitaris i plans de salut 
amb costos més controlats que les assegura-
dores capitalistes amb objectius prioritaris de 
caràcter lucratiu. A l’estar totalment orienta-
des a l’usuari -de fet, una gran part d’elles es-
tan administrades pels usuaris-, alleugen en 
gran mesura el sentiment de frustració del 
pacient. D’altra banda, la seva participació en 
l’administració i en la gestió de la cooperativa 
facilita la millora de la qualitat i la coordina-
ció entre les diferents etapes de l’assistència 
sanitària. A més, incorporen elements impor-
tants com la prevenció o l’educació per a la 
salut, que redunden positivament en el grau 
de satisfacció dels usuaris de la cooperativa. 

Experiències de salut cooperativa als EUA 
Als Estats Units existeixen diferents models 
de cooperatives relacionades amb el sector 
de la salut. Des d’hospitals i centres mèdics 
que formen cooperatives a manera de “grups 
de compra” per obtenir economies d’escala 
en la seva relació comercial amb els proveï-
dors, fins a associacions de ciutadans que 
s’organitzen per obtenir serveis sanitaris 
de millor qualitat. Entre els anys 70 i 80, les 
àrees rurals dels Estats Units van patir la pèr-
dua de metges, hospitals i centres d’atenció sa-
nitària, la qual cosa va empitjorar la qualitat 
dels serveis de salut. La resposta de la socie-
tat civil no es va fer esperar, materialitzant-se 

En l’actualitat, i com a resposta 
directa al col·lapse financer 

de 2008, les empreses 
cooperatives guanyen 

protagonisme en l’economia 
nord-americana
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en la creació de xarxes d’assistència sanitària 
sense ànim de lucre, moltes d’elles de tipus 
cooperatiu. També en aquesta època, a cau-
sa de l’increment generalitzat del preu de 
les assegurances de salut, i tenint en compte 
que als Estats Units les empreses són les que 
assumeixen l’assistència sanitària dels seus 
treballadors, els empresaris van començar 
a agrupar-se per adquirir conjuntament i a 
millor preu aquests serveis, com a mesura 
per reduir els seus costos laborals sense per-
judicar els salaris dels seus empleats. Molts 
d’aquests grups es van configurar en coope-
ratives, depenent en gran mesura de l’estat 
en què estaven localitzats, atesa la diversitat 
legislativa que hi ha en aquest sentit. Actual-
ment, en més de 25 estats existeixen lleis que 
promouen la creació de cooperatives protegi-
des pels empresaris o per l’Administració pú-
blica, com a eines per a la prestació de serveis 
de salut als treballadors. 

Un altre dels models que ha emergit en 
les últimes dècades és el de les cooperatives 
de professionals d’assistència a domicili, que 
sorgeixen com a solució a l’elevada rotació de 
personal que pateix aquest tipus d’empreses 
i per millorar la qualitat dels serveis a domi-
cili, adreçades a persones grans i a discapa-
citats. De les primeres institucions d’aquest 
tipus que hi va haver als Estats Units destaca 
Cooperative Home Care Associates (CHCA), 
una cooperativa de treballadors establerta 
en el barri novaiorquès del Bronx que propor-
ciona treball a més de 1.700 persones. Segons 
Stu Schneider, director de desenvolupament 
de CHCA, els objectius d’aquesta cooperativa 
són generar ocupació de qualitat en el sector 
de l’atenció domiciliària, millorant les remu-
neracions i introduint pràctiques innovadores 
en el desenvolupament de la carrera profes-
sional; ajudar els ciutadans aturats de la seva 
comunitat o amb ingressos baixos a formar-se 
i obtenir feina a la cooperativa, i finalment 
facilitar que les persones grans i les discapa-
citades puguin viure dignament i de forma 
independent a casa seva. 

Un dels models menys estesos, però potser 
de més rellevància des del punt de vista so-

cial, és el de les cooperatives sanitàries inte-
grades pels usuaris dels serveis de salut. És el 
cas de Health Partners, a Minnesota, i Group 
Health, a Washington. La cooperativa Health 
Partners, segons explica Barb Tretheway, és 
la major organització sense ànim de lucre de 
caràcter nacional. Dóna cobertura sanitària 
a prop d’un milió i mig de persones i propor-
ciona ocupació a més de 10.000 professionals 
a Minnesota, l’oest de Wisconsin, Dakota del 
Nord i del Sud i Iowa. Els membres reben as-
sistència d’una xarxa de més de 30.000 met-
ges, especialistes, dentistes i centres mèdics, 
tant propis com contractats. Altres línies de 
negoci que ha implementat Health Partners 
inclouen la salut del comportament, oftal-
mologia, atenció domiciliària, farmàcia i les 
cures pal·liatives. Els seus inicis es remunten 
a 1937, quan les cooperatives de crèdit, pre-
ocupades per la càrrega econòmica que supo-
saven els préstecs que els seus socis necessi-
taven per plantar cara a qualsevol malaltia, 
buscaven una alternativa a les assegurances 
de salut tradicionals. L’objectiu era, d’acord 
amb els principis cooperatius, que els ma-
teixos metges de la cooperativa proporciones-
sin assistència directa i completa, alhora que 
es poguessin disposar dels serveis hospitalaris 
necessaris per als tractaments, i tot això fi-
nançat a través d’una quota mensual regular. 

Per la seva banda, Group Health presta co-
bertura sanitària a més de 640.000 ciutadans 
de l’estat de Washington i el nord d’Idaho, 
dels quals gairebé dos terços són atesos en 
instal·lacions gestionades per la mateixa 
cooperativa. La seva posada en marxa es va 
iniciar el 1947, uns anys en què hi havia un 
buit que deixava  la majoria de la població de 
classe mitjana sense cobertura sanitària. No 
obstant això, membres dels sindicats i d’altres 
cooperatives, principalment agrícoles, van 
emprendre una iniciativa, certament radical 
a l’època, basada en una assistència sanitària 
prepagada i administrada pels mateixos usua-
ris. Avui dia, segons manifesta Anne-Marie 
La Porti, Group Health s’enorgulleix de tenir 
com a missió dissenyar, finançar i oferir als 
seus membres serveis de salut d’alta qualitat.
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Quin concepte tenen els nord-americans 
de les cooperatives?

Pedro L. Marzano

“Què? Sense lucre? Per què?” 
El concepte bàsic cooperatiu de l’absència de 
lucre és un motiu essencial de sospita per a 
molts nord-americans. L’empresa privada amb 
ànim de lucre està tan profundament arrela-
da en la idea d’èxit nord-americà, que la idea 
de constituir una empresa per oferir serveis 
o productes, satisfer una necessitat comuna i 
reinvertir qualsevol excedent en el negoci és 
força xocant. 

O no? 
Si mirem la història de les cooperatives als Es-
tats Units, i si examinem les diferències entre 
paraules i fets, veurem que, en realitat, les coo-
peratives gaudeixen d’una gran acceptació per 
part dels ciutadans nord-americans. 

En contra 
Per començar, quins són els punts bàsics 
d’oposició a les cooperatives en general i a 
les cooperatives d’assistència sanitària en 
particular? Ja aquí podem detectar una certa 
desconfiança cap a un aspecte concret de les 
cooperatives i de les solucions cooperatives: 
només poden funcionar si són petites i locals, 
o almenys això és el que pensa molta gent. 

Els mitjans conservadors estan preocupats. 
Fox i el seu espai estrella Fox News tenen una 

coneguda trajectòria d’oposició al president 
Obama i encara més a la nova reforma sani-
tària. En els debats celebrats a l’estudi, les 
conclusions sempre han estat les mateixes: la 
llei és dolenta i l’opció d’assistència sanitària 
cooperativa, pura fantasia. “Les cooperatives 
sanitàries rebran subsidis governamentals 
per valor de milers de milions de dòlars i eli-
minaran del mercat altres proveïdors privats”, 
addueix el col·laborador mèdic de Fox News, 
Dr. Marc Siegel, de Nova York. 

“I amb el temps, es convertirà en un pro-
grama governamental.” 

Els programes governamentals són per 
definició dolents, en opinió de molts conser-
vadors als Estats Units. Una dada curiosa és 
que diversos comentaristes de dretes han ad-
vertit que això portarà a una situació similar 
a la de Suècia! Suècia? Es considera Suècia un 
bressol d’opressió estatal? Encara que això ha 
provocat més d’un somriure entre comenta-
ristes més liberals dels Estats Units, indica la 
creença d’alguns que l’estat de benestar i les 
cooperatives són coses ‘socialistes’ o fins i tot 
‘comunistes’. 

El senador republicà John Thune, de Dako-
ta del Sud, coincideix amb les opinions del Dr. 
Siegler en un altre debat de la Fox News. Diu el 
senador: “Les cooperatives petites i locals fun-

A MOLTs EUrOPEUs, LA vIsIó nOrD-AMErICAnA DE LEs COOPErATIvEs ELs sEMbLA EsTrAnyA. sEMbLA qUE 

s’AssOCIA IMMEDIATAMEnT A COnCEPTEs COM sOCIALIsME I COMUnIsME. PErò EnCArA qUE POTsEr sIGUI 

AIxò EL qUE Ens MOsTrEn ELs MITJAns nACIOnALs I LEs nOTíCIEs qUE Ens ArrIbEn DEL DEbAT POLíTIC 

ALs EsTATs UnITs, és POssIbLE qUE, PEr AL nOrD-AMErICà MITJà, EL COnCEPTE DE COOPErATIvA sIGUI En 

rEALITAT MOLT DIFErEnT.



OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE  2010  37

cionen. Però en el cas de l’assistència sanitària 
no funcionaran; es convertiran en institucions 
públiques i provocaran un augment dels im-
postos”. 

Inesperat 
Però tal com passa amb molts altres aspectes 
de la política nord-americana, l’actitud cap a 
les cooperatives no és senzillament una qües-
tió d’esquerres o de dretes. 

L’ultra conservador Newt Gingrich, ex-
president de la Cambra de Representants, ha 
parlat bé de les cooperatives, fins i tot de les 
cooperatives sanitàries, en més d’una ocasió. 
Per exemple, davant el Subcomitè sobre la  
Força Laboral Federal i de l’Organització de les 
Agències l’any 2005, va parlar de la coopera-
tiva Group Health de Seattle com un exemple 
d’empresa intel·ligent per al segle XXI. Es mos-
tra especialment impressionat amb les inno-
vacions en alta tecnologia del Group Health. 

“MyGroupHealth.com dóna al consumidor 
l’oportunitat de veure els seus informes mè-
dics online, consultar amb els seus metges per 
correu electrònic, sol·licitar i renovar receptes 
mèdiques, concertar i cancel·lar cites, obtenir 
resultats de proves de laboratori juntament 
amb una explicació dels resultats, a més de 
la possibilitat d’accedir a una biblioteca de re-
ferència de fàrmacs per realitzar recerques”, 
va dir en la seva declaració. I això, venint de 
l’home el llibre més recent del qual, To Save 
America (Salvar Amèrica) té el següent sub-
títol: “Una visió per salvar el nostre país de 
la màquina socialista secular d’Obama” (sic!). 

Primera cooperativa: 1752! 
Mirant enrere, veiem que, en realitat, les coo-
peratives van ajudar a construir els Estats Units 
tal com els coneixem avui. “Les cooperatives 
han jugat un paper essencial als Estats Units al 
llarg de la nostra història”, afirma el president 
de la NCBA, Paul Hazen. “Hi ha hagut grans 
onades d’expansió del sector cooperatiu en res-
posta a crisis econòmiques i socials.” 

Les arrels de les cooperatives nord-ameri-
canes modernes es remunten a 1890. Però en 
realitat, les cooperatives als EUA són fins i tot 
més antigues. El 1752, Benjamin Franklin va 
formar la primera cooperativa d’èxit: la pri-
mera mútua d’assegurances anomenada The 
Philadelphia Contribution-ship for the Insu-
rance of Houses from Loss by Fire. Pot ser que 
el nom no fos el més comercial, però és la coo-
perativa més antiga que avui encara opera als 
EUA. Benjamin Franklin també va organitzar 
biblioteques públiques i serveis de bombers 
voluntaris seguint patrons cooperatius. 

Història de les cooperatives modernes 
Paul Hazen pot explicar moltes més coses 

sobre l’expansió de cooperatives més moder-
nes en el país, a partir de finals del segle XIX 
i fins als nostres dies. 

“El 1890, la concentració de riquesa su-
posava un veritable problema per a la vida 
econòmica i social dels ciutadans urbans i 
rurals”, diu. “Els grans bancs, els sindicats de  
ferrocarrils i els trusts ofegaven la competèn-
cia i obstaculitzaven el comerç lliure. Els gran-
gers de les regions rurals i els consumidors a 
les ciutats van començar a formar cooperati-
ves per defensar-se. Moltes de les cooperatives 
més grans i més conegudes es van formar en 
aquesta època, transformant la nostra nació i 
ajudant a crear una classe mitjana.” 

A principis del segle XX, el president Theo-
dore Roosevelt va donar suport a la creació i 
el desenvolupament de cooperatives d’una 
manera entusiasta. Considerava que la qua-
litat de la vida rural als Estats Units estava 
empitjorant i va crear una comissió –Country 

La idea de constituir una empresa per 
oferir serveis o productes, satisfer 
una necessitat comuna i reinvertir 
qualsevol excedent en el negoci és 
força xocant
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Life Commission– per recomanar diferents 
solucions als problemes de l’Amèrica rural. 
Una d’aquestes solucions va ser apel·lar a un 
augment en el desenvolupament econòmic 
de les cooperatives. “Roosevelt va ajudar que 
s’aprovessin lleis de cooperatives essencials a 
partir de les recomanacions de la comissió”, 
explica Paul Hazen. “Els efectes positius de la 
legislació es van mantenir, i avui les coope-
ratives controlen el 40% de l’agricultura del 
nostre país.” 

Més tard, durant la Gran Depressió dels 
anys 30, el president Franklin Roosevelt va 
buscar més solucions cooperatives i va pro-
moure amb entusiasme la creació de coope-
ratives elèctriques, cooperatives d’habitatge i 
cooperatives de crèdit. “Les cooperatives elèc-
triques són un exemple magnífic de la manera 
com el nostre Govern va ajudar a promoure 
el creixement de l’activitat cooperativa”, con-
tinua Hazen. 

“En aquella època, una gran part de 
l’Amèrica rural estava sense electricitat. Les 
empreses privades no creien que les zones 
rurals d’Amèrica amb baixa densitat de po-
blació fossin prou rendibles. De manera que 
Roosevelt va utilitzar la legislació per pro-
moure el desenvolupament de cooperatives 
elèctriques.” El resultat va ser que la connexió 
elèctrica va arribar a tot el territori dels Es-
tats Units, i aquestes cooperatives han seguit 
funcionant des d’aleshores. “Van sorgir molt 
ràpidament, i avui les 900 cooperatives elèc-
triques propietat dels seus membres que hi ha 

als Estats Units subministren electricitat a 44 
milions de persones.” 

Acceptació pública? 
Per tant, pot ser que els diferents comenta-
ristes polítics, des de Capitol Hill a bloggers, 
estiguin molt en contra de les cooperatives 
en general, però és innegable que les coope-
ratives han tingut un paper important en 
el desenvolupament dels Estats Units com a 
país modern, i que els serveis i productes de 
les cooperatives beneficien cada dia milions 
d’americans. 

K a ren Dav i s ,  presidenta de l  C om -
monwealth Fund a Nova York, duu aquesta 
idea un pas més enllà; ella creu que, en reali-
tat, hi ha molts americans que estan a favor 
de les cooperatives, i no menys quan es tracta 
d’assistència sanitària. “Les cooperatives són 
vistes amb bons ulls, com una resposta als in-
teressos de la comunitat”, va dir en el semina-
ri de l’IHCO Oportunitats cooperatives per a 
l’assistència sanitària celebrat a Washington, 
DC, al mes de juliol. I va afegir: “Les coope-
ratives d’assistència sanitària es consideren 
formes menys costoses de proporcionar asse-
gurança mèdica i assistència sanitària que les 
assegurances privades amb ànim de lucre.” 

I de fet, al preguntar-los què pensem de  
molts dels productes i serveis de cooperatives 
dels quals gaudeixen, sens dubte molts ameri-
cans els donarien el vistiplau. És més probable 
que, en alguns casos, desconeixin que aques-
tes empreses d’èxit són cooperatives, o fins i 

Els ponents que van participar en el seminari Oportunitats cooperatives per a la sanitat als EUA 
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tot que molts ni tan sols sàpiguen què és una 
cooperativa. 

I tanmateix, Davis subratlla que molts ini-
ciats demostren preocupació sobre com, en un 
futur, les cooperatives podrien tenir èxit com 
a grans proveïdores nacionals d’assistència 
sanitària. 

“Existeixen diverses preocupacions”, diu. 
“Una d’elles és la preocupació que l’escala 
d’una assegurança sanitària o sistema  
de salut cooperatiu sigui massa petita per ser 
econòmicament viable. Una altra preocupa-
ció és que els plans de salut regits per consu-
midors no resultin atractius per als metges  
o prou poderosos per controlar els costos  
sanitaris. 

Confiança 
El 2009, el Centre per a Cooperatives de la 
Universitat de Wisconsin va publicar un es-
tudi que expressava en xifres l’impacte de les 
cooperatives. Va mostrar que: 
•  Les cooperatives suposen un 1% de tot el PIB 

dels Estats Units. 
• Hi ha més de 29.000 cooperatives en el país. 
•  Aquestes cooperatives suposen 652.000 mi-

lions de dòlars en vendes, 133.500 milions 
de dòlars en ingressos d’empleats, 3 bilions 
de dòlars en actius, i més de 2 milions 
d’ocupacions. 

•  Les cooperatives als Estats Units tenen 120 
milions de membres. 

I, encara que aquestes xifres siguin impressio-
nants, el president de la NCBA, Paul Hazen, 

pot aportar estudis que demostren que les 
cooperatives no només són empreses finance-
res reeixides, sinó que compten amb la con-
fiança generalitzada dels ciutadans. 

“Les enquestes mostren que només un 
40% dels consumidors comprenen la diferèn-
cia cooperativa”, diu. “Però quan s’explica el 
model cooperatiu, el 66% preferiria fer nego-
cis amb una cooperativa. I concretament en 
el sector de l’agricultura, un 80% preferiria 
comprar en una cooperativa. 

Hazen pensa que pot demostrar que les 
cooperatives poden afectar de manera positi-
va fins i tot a aquells que no en són membres. 
“Hem vist que una presència de cooperatives 

en el mercat pot dur a una major competèn-
cia, forçant les empreses no cooperatives a 
oferir el mateix nivell de servei que les coo-
peratives”, diu, i conclou: “Els consumidors 
confien en les cooperatives.” 

Per això, quan sentim parlar de la descon-
fiança dels nord-americans cap a les coope-
ratives i quan seguim el debat nord-americà 
entorn de la reforma i la legislació del sistema 
sanitari, potser els europeus hàgim de tenir 
en compte que les veus que més se senten en 
aquest costat de l’Atlàntic no siguin les més 
representatives. Sembla haver-hi un suport 
generalitzat a la idea de les cooperatives entre 
ciutadans americans, per molt que Fox News 
s’obstini a tractar de demostrar el contrari. 

És innegable que les cooperatives 
han tingut un paper important en el 
desenvolupament dels Estats Units 
com a país modern, i que els serveis i 
productes de les cooperatives beneficien 
cada dia milions d’americans

Roger Neece, president del Health Insurance Co-op 

Development Group, durant la seva intervenció en el 

seminari
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EL nOrD-AMErICà MITJà EsTà En COnTACTE AMb ALGUnA COOPErATIvA PràCTICAMEnT A CADA MOMEnT 

DEL DIA, EnCArA qUE LA MAJOr PArT DEL TEMPs AIxò LI PAssI InADvErTIT. DE FET, és PrObAbLE qUE ELs 

PrODUCTEs I sErvEIs PrEsTATs PEr COOPErATIvEs sIGUIn UnA PArT EssEnCIAL DE LA vIDA D’AqUEsTA 

PErsOnA DEs DE qUE Es LLEvA FIns qUE Es FICA AL LLIT, PErò POCs AMErICAns sE n’ADOnEn.

Les cooperatives: un aspecte obviat 
de la vida diària nord-americana 

ralph Hammer

i, a diverses persones seleccionades 
aleatòriament en qualsevol ciutat 
dels EUA, els preguntessim què sa-
ben sobre les cooperatives, és molt 

probable que contestessin: “res de res”. 
Però Paul Hazen, president i conseller de-

legat de l’Associació Nacional d’Empreses Coo-
peratives (National Cooperative Business Asso-
ciation -NCBA-) als EUA i membre del Consell 
de l’Aliança Cooperativa Internacional (ICA en 
les seves sigles en anglès), podria corregir-los: 
“És difícil imaginar un sol dia en què als Es-
tats Units algú no estigui d’alguna manera en 
contacte amb una cooperativa”, afirma. 

Al seminari Oportunitats cooperatives 
per a l’assistència sanitària, organitzat per 
l’Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut (IHCO) i celebrat a Washington DC, 
Hazen va il·lustrar d’una manera molt clara 
l’estesa presència de les cooperatives en la vida 
diària dels ciutadans nord-americans. 

Tot comença a l’alba 
En realitat, és probable que, als Estats Units, hi 
hagi moltes persones que es beneficiïn de les 
cooperatives durant tot el dia i tota la nit. Però 
comencem a l’alba per mostrar-ne una imatge 
més estructurada. 

“A l’Oest Mitjà, una parella es desperta 
amb el so de l’alarma”, diu Paul. “Això és per 
cortesia de l’electricitat generada per la seva 
cooperativa elèctrica.” Les empreses coope-
ratives d’electricitat van ser essencials en la 
dotació d’infraestructura elèctrica als Estats 
Units, especialment en zones rurals. Les em-

preses privades amb ànim de lucre es resis-
tien a operar en zones amb poca densitat de 
població. Així, les cooperatives es van decidir 
a proporcionar l’electricitat necessària per 
a les persones a les granges, ranxos i petites 
ciutats en l’Amèrica rural dels anys 30. Mol-
tes d’aquestes cooperatives segueixen operant 
en l’actualitat i és molt possible que la nostra 
parella de l’Oest Mitjà hagi gaudit dels seus 
serveis també durant la nit; al cap i a la fi és 
probable que el seu frigorífic, l’aire condicio-
nat i altres dispositius funcionessin també 
durant la nit. 

Les cooperatives elèctriques i l’inici de la 
història de les cooperatives als Estats Units 
s’aborda en un article independent. 

NCBA 
La mateixa NCBA és testimoni de la força 
i la trajectòria de les cooperatives als Estats 
Units. Fundada el 1916, l’Associació Nacional 
d’Empreses Cooperatives (NCBA) va ser cone-
guda com la Cooperative League of America 
fins al 1922 i com la Cooperative League of the 
USA (CLUSA) fins al 1985. Va ser la primera 
organització nacional de cooperatives. 

Des de fa ja gairebé 80 anys, la NCBA s’ha 
dedicat al desenvolupament, avenç i protec-
ció de les cooperatives. És la veu nacional de 
les cooperatives als Estats Units, i les ajuda a 
competir en un entorn econòmic i polític can-
viant. Per exemple, en la dècada dels 70, amb 
les restriccions de crèdit que obstaculitzaven 
el creixement del sector cooperatiu, la NCBA 
va aconseguir fer un lobby de forma eficaç en 

S
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Paul Hazen, president de NCBA, i el Dr. José Carlos 

Guisado, CEO de la Fundació Espriu, en l’acte de clausura 

del seminari

el Congrés per a la creació d’un banc coope-
ratiu nacional, el National Consumer Coope-
rative Bank, amb autorització federal. Ara, 
propietat dels seus membres i conegut com la 
National Cooperative Bank, ofereix préstecs i 
altres serveis a les cooperatives no agrícoles 
del país. Actualment el banc compta amb més 
de 1.000 milions de dòlars en actius i més de 
1.800 membres propietaris. 

Els fundadors de la NCBA van crear 
l’organització per permetre que les coopera-
tives propietat de consumidors comparteixin 
millors pràctiques i consells sobre gestió. 
L’organització buscava exposar en negocis que 
es proclamaven falsament com a cooperatives. 
Amb el temps, l’organització va evolucionar 
i va augmentar el seu abast per ref lectir el 
creixement de les cooperatives en múltiples 
sectors industrials. Avui, entre els membres 
de la NCBA hi ha tot tipus de cooperatives de 
tots els sectors industrials –consum, produc-
ció, serveis compartits i cooperatives propietat 
de treballadors. 

Als Estats Units, la NCBA ha ocupat un 
paper clau en la creació de nous negocis i or-
ganitzacions d’autoajuda per donar suport al 

sector cooperatiu. Va ajudar a formar les se-
güents organitzacions: 

• Bureau of Cooperative Medicine 
•  North American Students of Cooperation 
•  National Association of Housing  

Cooperatives 
• American Travel Association 
•  Parent Cooperative Preschools  

International 
•  Continental Association of Funeral and 

Memorial Societies 
• Cooperative Business International 
• Cooperation Works! 
•  Cooperative Grocers Information Network 

Esmorzar 
Però tornem al nostre exemple: 

La nostra parella es dirigeix a la cuina per 
preparar l’esmorzar per a la família i continua 
la seva relació amb les cooperatives, amb la 
llet fresca, els ous, el bacon, els cereals o qual-
sevol altra cosa que prenguin. 

“Molts d’aquests aliments els produeix 
una dels 2 milions de famílies grangeres i els 
processen alguna de les 3.000 cooperatives 
grangeres d’Estats Units”, explica Paul Hazen. 

Un dels exemples és Land O’Lakes, una de 
les cooperatives més grans dels Estats Units, 
que ha estat propietat dels seus membres i 
que ha estat sota la seva direcció des de 1921. 
En l’actualitat mouen al voltant de 6.000 mi-
lions de litres de llet a l’any, així com una 
gran quantitat d’altres productes lactis dis-
tribuïts en els 50 estats dels Estats Units i en 
més de 50 països estrangers. 

En qualsevol esmorzar nord-americà tam-
bé és molt possible trobar-hi fruita i melmela-
da d’Ocean Spray i sucs de Sunkist. 

I el contacte amb les cooperatives no es re-
dueix ni de bon tros als aliments, ja que “quan 
obren el seu diari local, troben que és ple de 
notícies d’Associated Press, que també és una 
cooperativa”. 

El matí 
La història continua al llarg del matí. 

Seria natural assumir que aquestes perso-
nes triades aleatòriament, en algun moment, 
rebran o realitzaran una trucada amb els seus J
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És difícil imaginar un sol dia 
en què als Estats Units algú 

no estigui d’alguna manera en 
contacte amb una cooperativa

mòbils abans de dinar, ja que “16 milions 
d’americans reben els seus serveis telefònics 
a través d’una cooperativa”, diu Paul Hazen. 

I si els ve de gust picar una mica a mig 
matí, pot ser que entrin en un Dunkin’ Do-
nuts (una xarxa de franquícies de botigues de 
donuts i part d’una cooperativa de compra) 
per prendre un donut i una tassa de cafè, que, 
per cert, també podria venir d’una coopera-
tiva de cafè de Kenya o d’alguna altra part 
del món. 

Assumim també que els nostres protago-
nistes han de treure diners per pagar el men-
jar o comprar alguna cosa al migdia. “Pot ser 
que parin en un caixer automàtic per treure 
diners”, segueix Paul. “És molt possible que 
tinguin el seu compte en una cooperativa de 
crèdit local, una de les moltes que ofereixen 
magnífics serveis financers a més de 90 mi-
lions de ciutadans als Estats Units.” 

Tarda 
Seguim amb aquest viatge imaginari a tra-
vés de la vida de la nostra parella i assumim 
que han de realitzar alguna altra compra a 
la tarda. 

De camí cap a l’oficina, havent dinat, pot 
ser que l’home recordi que necessita material 
d’oficina i al passar per una botiga que tro-
ba pel camí, entra. “Els subministraments 
d’oficina poden venir d’una de les moltes em-
preses independents de subministrament que 
formen part d’una cooperativa de compra”, 
diu Paul Hazen. Mentrestant, la seva dona pas-
sa per una botiga ACE Hardware per comprar 
eines per a un nou projecte de millores a la 
llar del que han estat parlant des de fa dies. 
“ACE Hardware també és una cooperativa na-
cional”, explica Paul. “I, per cert, pot ser que la 
seva pròpia llar formi part d’una cooperativa. 

Un milió de famílies en el país viu en habitat-
ges que pertanyen a una cooperativa.” 

Vespre
Al vespre, la nostra parella és a casa seva per 
sopar, amb una probabilitat alta que diversos 
dels aliments hagin estat produïts, gestionats, 
lliurats o comercialitzats per una cooperativa. 

Com que ja hem dit que la seva electricitat 
és subministrada per una cooperativa, pràc-
ticament tot el que facin i utilitzin al vespre 
estarà relacionat amb serveis prestats per  
una cooperativa: cuinar, rentar, veure la te-
levisió, connectar-se a Internet, fins i tot la 
mateixa llum els arriba gràcies a la coopera-
tiva elèctrica. 

“I no oblidem els mobles”, subratlla Paul. 
“Pot ser que sopin i s’entretinguin amb un joc 
de taula i que aquesta taula i les cadires en què 
seguin hagin estat adquirides en la cooperati-
va d’artesania local.” 

I no és improbable que mirin l’estat dels 
seus comptes en bancs cooperatius, que re-
novin una assegurança adquirida en una 
cooperativa, s’apuntin un recordatori per 
concertar una cita amb un metge l’endemà, 
una visita mèdica coberta per una cooperativa 
d’assistència sanitària com Group Health o – ja 
que hem iniciat aquest viatge a l’Oest Mitjà– 
Health Partners. 

Nit 
“La realitat és que no importa on siguis, per-
què als Estats Units sempre hi haurà una 
cooperativa oferint un servei o producte que 
necessites”, conclou Paul Hazen. 

Deixem que la nostra parella es fiqui al 
llit. Al cap i a la fi no podem fer gaire més per 
il·lustrar l’impacte de les cooperatives en un 
dia estàndard als Estats Units! 

Només apuntar que, mentre els comença a 
vèncer la son, segueixen escoltant el sorollet 
de la nevera i confien en el fet que l’endemà 
també hi haurà connexió elèctrica, i que 
l’alarma sonarà al matí, marcant l’inici d’un 
altre dia en aquest país cooperatiu que són els 
Estats Units.
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Amb un matxet per la jungla legal 
Peter Eneström 
Director de Projectes de l’Organització Internacional 

de Cooperatives de salut (IHCO)

l 2014, la nova reforma sanitària 
entrarà en vigor als Estats Units, o 
almenys aquesta és la idea. La llei en 
si té una secció concreta que obre les 

portes perquè l’assistència sanitària coope-
rativa esdevingui una part integral del nou 
sistema sanitari. Algunes grans cooperatives 
d’assistència sanitària han estat operant amb 
èxit en el país des de fa diverses dècades. Per 
tant, semblava que hi havia un escenari pro-
pici per promoure l’assistència sanitària coo-
perativa als Estats Units sense enfrontar-se a 
grans problemes. Però el que va passar és que 
el camí es va omplir aviat de males herbes i 
va caldre treure el matxet. 

Comencem pel principi. 
Quan el president Barack Obama va ser ele-
git, una de les seves primeres ambicions era 
afrontar la situació de l’assistència sanitària 
als Estats Units. Com molts saben, aquest país 
tan avançat té un sistema de salut públic es-
tranyament arcaic, en el qual molts milions 
de persones no disposen de cobertura sani-
tària. I els dos grans plans de salut pública 
que existeixen –Medicare (per a la població 
de gent gran, per resumir) i Medicaid (per 
als pobres, per expressar-ho en termes enca-

En PrEPArAr-ME PEr AL sEMInArI DE L’OrGAnITzACIó InTErnACIOnAL DE COOPErATIvEs DE sALUT (IHCO 

En LEs sEvEs sIGLEs En AnGLès) TITULAT OPOrTUnITATs COOPErATIvEs PEr A L’AssIsTènCIA sAnITàrIA I 

CELEbrAT A WAsHInGTOn EL 21 DE JULIOL D’AqUEsT Any, UnA DE LEs MEvEs AMbICIOns ErA LLAnçAr UnA MICA 

DE LLUM sObrE LEs COnDICIOns LEGALs qUE AFECTEn LEs COOPErATIvEs ALs EsTATs UnITs, EsPECIALMEnT 

En rELACIó AMb LA nOvA rEFOrMA sAnITàrIA. DIvErsOs CEnTEnArs DE PàGInEs DE DOCUMEnTs Més TArD, 

I DEsPrés DE xErrADEs AMb COL·LEGUEs I FIns I TOT D’UnA PrEsEnTACIó EDUCATIvA HE ArrIbAT A UnA 

COnCLUsIó EssEnCIAL: LA LEGIsLACIó DE COOPErATIvEs, LA rEFOrMA sAnITàrIA I, EsPECIALMEnT, AMbDUEs 

En COnJUnT són COM UnA DEnsA JUnGLA LEGAL. TrACTAr D’EnTEnDrE-HO és COM AnAr ObrInT PAs AMb Un 

MATxET En rECErCA D’UnA MICA DE LLUM.

ra més simples)–, juntament amb els molts 
plans de salut privats, han catapultat el cost 
de l’assistència sanitària en aquest país més 
enllà de qualsevol límit raonable. La despesa 
mitjana d’assistència sanitària per càpita als 
Estats Units és de més de 7.000 dòlars a l’any, 
mentre que, per exemple, al Regne Unit, és 
inferior a 3.000 dòlars i a Alemanya se situa 
entorn dels 3.500 dòlars. Calia actuar. Aques-
ta necessitat d’actuar, als Estats Units, era un 
fet reconegut per tothom des de feia temps. 

Fins a aquí, tot bé. 
El president Obama llança un pla sanitari dis-
senyat per proporcionar assistència sanitària 
a un cost raonable a 40 milions de persones 
més en el país. No ho presenta sense trobar 
oposició, és clar. Diferents polítics i portaveus 
s’oposen en diferent grau a un pla que, pen-
sen, podria dur a un augment fiscal encara 
més gran, o perquè pensen que el pla no és 
suficient o perquè és excessiu, o senzillament 
perquè és un pla patrocinat pel Govern, i 
això per definició convertirà els Estats Units 
en una dictadura comunista. Ja ho saben, les 
crítiques habituals. Però en general, la llei 
sembla gaudir d’una acceptació relativament 
àmplia. De fet sembla que el president Obama 

E
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aconseguirà que s’aprovi la llei en ambdues 
cambres i que els Estats Units tindran un sis-
tema d’assistència sanitària gairebé modern. 

És just en aquest moment quan el senador 
demòcrata Kent Conrad, de Dakota del Nord, 
entra en escena. Essent com és un sincer i de-
vot defensor de les cooperatives, el senador 
Conrad ha vist els avantatges de les coope-
ratives en el seu Estat en diferents sectors. 
Per a ell és natural que ara que l’assistència 
sanitària estarà oberta a noves empreses, les 
cooperatives sanitàries estiguin dins de les 
potencials competidores. 

La reacció política és enorme. De cop i vol-
ta, tots els acords es cancel·len i tot el procés 
ha de reiniciar-se des del principi, o això sem-
bla. “La gent estava furiosa”, diu un col·lega 
d’una cooperativa que desitja romandre en 
l’anonimat. “Fins i tot senadors i congressistes 
molt a favor de les cooperatives estaven empi-
pats i pensaven que la intervenció de Conrad 
posava en perill tota la llei.” 

Finalment la llei es va aprovar al Congrés, 
si bé amb concessions addicionals en totes les 
direccions, però el debat va ser extremada-
ment delicat. Estava bé parlar de cooperatives 
sanitàries, i estava més o menys bé parlar de 
la reforma sanitària, però estava del tot prohi-
bit parlar d’ambdues coses alhora. El personal 
que treballava en la preparació del seminari 
aviat va començar a referir-s’hi com la “refor-
ma que no s’ha d’esmentar”. 

No obstant això, ara s’esmentaven explíci-
tament les cooperatives sanitàries en la nova 
reforma sanitària. O no? 

La Secció 1322 de la llei té com a títol 
“Programa Federal per assistir l’establiment 
i l’operació d’asseguradores sanitàries ges-
tionades per membres sense ànim de lucre”. 
El programa també es coneix com el “CO-
OP pla”. Però la paraula “CO-OP” en aquest 
context no és l’habitual abreujament de “Co-
operative” (cooperativa) sinó que és un acrò-
nim de “Pla operat i orientat al consumidor”, 
i no una referència estricta a les cooperatives. 
L’Associació Nacional d’Empreses Cooperati-

ves (NCBA en les seves sigles en anglès) no 
va trigar a reaccionar, protestant contra l’ús 
equívoc del terme “co-op”. Per altra banda, les 
asseguradores sanitàries als EUA no poden ser 
cooperatives. 

Així, la confusió no va fer més que aug-
mentar. Mentre que les CO-OP que s’esmenten 
en la llei no són en realitat cooperatives, la 
llei obre el mercat a la participació de coo-
peratives. 

La confusió legal no acaba aquí. En el 
seminari hem descobert que hi ha diversos 
obstacles més que han de sortejar les coope-
ratives que tinguin intenció de participar en 
el marc de la nova reforma sanitària. 

En primer lloc, hi ha la llei federal. 
Les cooperatives, no obstant això, han 
d’inscriure’s en el registre d’acord amb les 
lleis estatals dels Estats Units. I per operar 
com a negoci a gran escala, han de –o això he 
entès jo– registrar-se com a “cooperatives cor-
poratives”. D’altra banda, les cooperatives sa-
nitàries existents no podran formar part del 
nou sistema delineat en la reforma sanitària. 

A més, les cooperatives d’assistència sani-
tària amb una trajectòria d’èxit en diversos 
estats des de fa molts anys, estaven d’acord: 
“No som realment cooperatives”. Aquí va ser 
on em vaig rendir, vaig deixar caure el matxet 
a terra i vaig demanar socors perquè algú em 
tragués d’aquella jungla! 

Afortunadament, homes i dones més 
intel·ligents i competents que jo van recollir 
el matxet i van seguir aclarint el camí. Tenen 
la situació controlada. Saben com procedir. 

I és d’agrair que, malgrat que el seminari 
no em guiés a través de les tenebres legals, po-
gués ajudar a altres participants. Des del semi-
nari, hi ha hagut progressos importants en el 
camí cap a una assistència sanitària més coo-
perativa als Estats Units. De manera que, qui 
sap? D’aquí a 2014 és possible que vegem un 
creixement substancial d’assistència sanitària 
cooperativa als Estats Units. I un dia potser 
també serà possible esmentar la reforma sa-
nitària i les cooperatives en la mateixa frase! 
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“I ara, què?”: noves iniciatives 
de l’IHCO i de les organitzacions 
americanes 
Lawrence Cinclus 

omença a haver-hi movi-
ment i estem iniciant un nou 
diàleg internacional”, expli-
ca el president de l’IHCO, Dr. 

José Carlos Guisado, també primer executiu 
de la Fundació Espriu. 

El Dr. Guisado subratlla la importància de 
situar el seminari de Washington dintre d’un 
context realista. “El progrés de les coopera-
tives sanitàries als Estats Units és un procés 
enorme”, assenyala. “Seria extremadament 
presumptuós suposar que un sol seminari 
podria resoldre algun dels problemes que hi 
ha plantejats. Però la nostra esperança era ini-
ciar un nou diàleg, inspirar els agents nord-
americans perquè fessin un pas endavant i 
veiessin quina era la millor manera perquè 
l’IHCO i les seves organitzacions prestessin 
assistència al procés.” 

Diversos nivells 
De fet, el procés ja ha començat, i ho ha fet 
en diferents àmbits. En primer lloc, les coo-
peratives sanitàries que ja existeixen als Es-
tats Units estan monitoritzant la situació i 
avaluant si poden desenvolupar les seves ope-
racions dintre del nou marc de la reforma i 
de quina manera cal fer-ho. No obstant això, 
la llei no permet que les actuals operadores 
formin part del nou sistema, per la qual cosa 

haurien de traçar-se nous camins perquè 
aquestes empreses hi tinguin cabuda. 

En un altre àmbit, el seminari va obrir el 
debat entre les cooperatives sanitàries nord-
americanes sobre la conveniència d’establir 
un lideratge nacional coordinat per pilotar 
el procés del cooperativisme sanitari en  
tot el país. Diguem més aviat que aquest de-
bat ja havia començat, però que el seminari 
va servir d’impuls per enfortir el compromís. 

“Tots hem estat parlant de reunir-nos per 
donar forma a una proposta”, diu Mary Griffin 
de l’Associació Nacional d’Empreses Coopera-
tives (NCBA), fent una crida als diversos agents 
dels Estats Units que hi estan interessats. Entre 
ells, hi havia Small Business Majority, ESOP Ad-
visors, Health Insurance CO-OP Development 
Group (HICDG), Co-op Development Fund, The 
Commonwealth Fund i uns quants més. 

El grup es va reunir el 2 de setembre i  
des d’aleshores els avenços s’han succeït  
ràpidament. 

Amb aquesta crida, s’ha iniciat un procés 
en el qual Terry Gardiner de Small Business 
Majority ha estat organitzant els membres del 
CO-OP Advisory Board, del qual també n’és 
membre. 

Tercer nivell 
Això també porta al desenvolupament d’un 

EL sEMInArI OPOrTUnITATs COOPErATIvEs PEr A L’AssIsTènCIA sAnITàrIA, OrGAnITzAT PEr L’OrGAnITzACIó 

InTErnACIOnAL DE COOPErATIvEs DE sALUT (IHCO) A WAsHInGTOn EL PAssAT 21 DE JULIOL, vA sEr Un PrIMEr 

InTEnT PEr PArT DEL MOvIMEnT COOPErATIU sAnITArI InTErnACIOnAL D’InsPIrAr LEs COOPErATIvEs DE 

sALUT nOrD-AMErICAnEs DAvAnT LEs OPOrTUnITATs OFErTEs PEr LA nOvA rEFOrMA sAnITàrIA ALs EUA.

“C
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tercer nivell d’intents: l’ambició i la planifi-
cació necessària per establir cooperatives sa-
nitàries, asseguradores sanitàries regides de 
forma cooperativa i altres figures semblants. 

Prossegueix Gardiner: “Estic en contacte 
amb grups d’Iowa i de Nou Mèxic que s’estan 
reunint i que estan interessats a establir coo-
peratives sanitàries. També hi ha grups a Mai-
ne, Ohio, Michigan i Pensilvania que hi han 
mostrat interès.” Es tracta d’un procés que ha 
avançat més en alguns estats que en d’altres. 
A Maryland, els plans semblen haver-hi estat 
presents des de fa més temps i amb una inten-
sitat major que en molts altres llocs. 

Roger Neece, de HICDG, té més dades so-
bre aquesta qüestió: “A Maryland, estem tre-
ballant estretament amb Roger Manno, de-
legat i guanyador de les primàries del Partit 
Demòcrata, que va participar en la reforma 
sanitària amb el president Obama durant 
la transició. Ell i el seu equip lideren un es-
forç per fer que els funcionaris de l’estat de 
Maryland prestin atenció a les cooperatives, 
treballant conjuntament sota el paraigua del 
Consell de Coordinació de la Reforma Sani-
tària”, explica Neece. 

Estudi de viabilitat 
Però a Maryland les coses han anat fins i tot 
més lluny. El director d’Assumptes Sanitaris 
de Howard County a Maryland, Peter Beilin-
son, lidera un grup que desitja establir una 
cooperativa per donar servei a persones no as-
segurades a Maryland. El Maryland Nonprofit 
Health Insurance Group, del grup directiu del 
qual és president Beilinson, està treballant en 
un estudi de viabilitat amb una durada d’un 
any per determinar si serà capaç de portar 
a terme aquest projecte. Beilinson també 
subratlla el fet que aquest projecte podria 
formar part de la nova reforma sanitària, 
però que també podria complementar-lo a 
un nivell essencial: “Encara que se suposa 
que la llei federal garanteix l’accés universal 

a l’assegurança sanitària, no tothom podrà 
permetre’s aquest accés”, diu en una entre-
vista al diari Maryland Reporter. “Per a les 
famílies de classe treballadora seguirà sent 
difícil permetre’s una assegurança mèdica.” 

El grup directiu també inclou Kathy 
Westcoat, presidenta de Baltimore Health 
Care Access, un grup sense ànim de lucre que 
gestiona Medicaid i altres programes per a 
poblacions vulnerables a Baltimore. “Les coo-
peratives sanitàries són una manera creativa 
d’assegurar que les persones tinguin cobertu-
ra”, opina en la mateixa entrevista del diari. 
“I generarà competitivitat en el mercat.” 

Más cap a l’interior del país, Robert 
Connolly ha passat dos anys planificant i 
investigant la creació d’una empresa coope-
rativa asseguradora sanitària. La Wisconsin 
Health Care Cooperative seria un nou tipus 
d’asseguradora. “Tu series la teva pròpia as-
seguradora”, explica. És un projecte bastant 
complex, ja que mai no s’ha intentat abans, 
però si arribem a un determinat nombre de 
membres amb rapidesa i tenim el capital i els 
recursos per cobrir-los, funcionarà.” 

Plataforma legal 
Mentrestant, el Health Insurance CO-OP De-
velopment Group, que treballa amb advocats 
de primera línia, ha desenvolupat una plata-
forma per als requisits legals aplicables a les 
cooperatives sota la nova legislació. 

“Estem avaluant estratègies per donar 
cabuda als diferents objectius de desenvo-
lupament de cooperatives que guien els es-
forços de Peter Beilinson i de Bob Connolly 
en el marc creat per la legislació”, diu Roger 
Neece, de HICDG. “Els nostres experts en tec-
nologies de la informació estan avaluant els 
requisits de TI de les cooperatives potencials 
i estem sol·licitant a cooperatives sanitàries 
internacionals, com la Fundació Espriu i Uni-
med, assessorament sobre el potencial de les 
cooperatives internacionals per donar suport 
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en matèria de TI a cooperatives sanitàries 
dels EUA.” S’ha enviat una carta a l’adreça de  
l’IHCO, a la Fundació Espriu i a Unimed per 
continuar aquest projecte d’una manera més 
concreta. 

“Encantats d’ajudar” 
Per al president de l’IHCO i primer executiu 
de la Fundació Espriu, el Dr. José Carlos Gui-
sado, és una satisfacció veure com progressen 
els esforços de les cooperatives sanitàries als 
Estats Units. “M’alegro que el nostre seminari 
servís per donar un impuls a la coordinació 
cooperativa nacional dels diferents esforços 
que s’estan realitzant als Estats Units”, diu. 
“I a les cooperatives sanitàries internacionals 
establertes ens complau ser d’assistència en 
aquest desenvolupament en tot el que pu-
guem.” 

Ha rebut la carta de l’HICDG sol·licitant 
suport en matèria de TI, i en aquests mo-
ments n’està parlant en un àmbit intern i 
amb col·legues americans. “Cal especificar 
quin tipus d’assistència requereixen, en quin 
grau i en quins camps”, afegeix. “I necessitem 
avaluar què podem fer des de la nostra orga-
nització espanyola, què poden oferir els nos-
tres col·legues brasilers d’Unimed, quins són 
els camps en els quals podem oferir assesso-
rament expert, etc.” 

D’altra banda, el Dr. Guisado està decidit 
a llançar un Panel Delphi per continuar el 
diàleg expert sobre diferents qüestions de 
cooperatives sanitàries als EUA i en altres 
llocs. “Un Panel Delphi és com un panel inter-
nacional d’agents –o experts, si es prefereix– 
que es reuneixen per Internet per debatre 
una qüestió específica”, explica. “Es planteja 
una qüestió, i després els participants tenen 
l’oportunitat de donar la seva opinió sobre la 
qüestió un determinat nombre de vegades, 
per exemple, tres vegades. Posteriorment, el 
coordinador del Panel resumeix la discussió 
i publica els resultats sobre aquesta qüestió 

específica –una espècie de consens– abans de 
passar a la qüestió següent.” És probable que 
l’amfitrió del Panel Delphi sigui l’IHCO, i el 
Dr. Guisado espera tenir-lo funcionant cap a 
finals d’aquest any o principis del vinent. 

“Reflexionant sobre el nostre seminari a 
Washington, m’alegro que féssim l’esforç de 
celebrar-lo”, conclou. “Ha estat un dels esfo-
rços més grans que ha fet l’IHCO aquest any, 
però ha valgut la pena. Ara veig que el nostre 
principal objectiu, el d’iniciar un diàleg i de 
servir d’inspiració des de les cooperatives sa-
nitàries d’altres parts del món, sembla haver-
se complert. Ara, des del moviment coopera-
tiu sanitari internacional, el nostre deure 
és fer un seguiment dels nostres primers  
esforços i veure com podem col·laborar en 
aquest procés cap a una assistència sanitària 
més cooperativa als Estats Units.”

El Dr. Guisado, president de l’IHCO, durant la inauguració del seminari celebrat a 

Washington 
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Encara són molts els americans que 

desconfien d’entitats sense afany de 

lucre com les cooperatives, tot i que 

representen fins al 40% d’alguns 

sectors .  Però el  seu creixement 

demostra que el benefici social i 

una gestió òptima són perfectament 

compatibles.



|  compartir  |  octubre • novembre • desembre  2010

 | 49

P A U S A
| Laia Noguera

Parlaria de tu com un triomf.

Com una banda de música.

Però hi ha esquerdes a les parets.

És per això que t’agafo la mà.

És aquest el regal.

(Triomf, Barcelona, Columna, 2009)
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Text i fotografies: Guillermo Figueroa 

SOBREVIURE



Actualment, Lima és una ciutat en creixement i 

desenvolupament econòmic. Com tota gran urb 

desperta expectatives en tots els grups socials, 

buscant una manera de formar part d’aquesta 

economia en bonança que beneficia a molts, 

però que també deixa de banda aquells que no 

van tenir l’oportunitat d’estudiar, de treballar en 

un lloc digne o que van perdre la seva estabilitat 

laboral i ara només els queda el carrer com a lloc 

de treball. Davant la necessitat d’ocupació, els 

recursos i la creativitat són benvinguts per generar 

diners; nens, dones, esguerrats i vells busquen una 

oportunitat de ser vistos, de no sentir-se fantasmes 

que caminen, i de ser tinguts en compte com algú 



que treballa per poder tirar endavant. 

De vegades, aquests personatges 

són ‘invisibles’ per a persones que 

els ignoren; no ‘existeixen’, ja que 

passegen pels carrers, les cantonades, 

els semàfors, venent des de fils per 

cosir fins a cigarrets, recollint plàstics, 

fusta i infinitat de coses per la ciutat, i 

això, a molts, els incomoda. El pitjor per 

a ells és sentir cada dia la indiferència 

de les persones, perquè això va minant 

l’esperança de treballar dignament 

sense caure en la bogeria, la misèria o 

la delinqüència.
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en circumstàncies de desengany 

nacional català, el cinquantenari de 

La pell de brau ha desenterrat per 

un moment Salvador Espriu, el poeta 

de la mort, el poeta nacional aban-

donat i, doncs, mort per al gruix de 

lectors que es mereixeria tenir avui.

Els últims anys no han estat es-

pecialment gloriosos per a la cultura 

i, doncs, tampoc ho han estat per a 

cap clàssic. Institucionalment s’han 

promogut centenaris i cinquante-

naris, però a Espriu no n’hi havia 

correspost cap fins ara. Als lectors 

de quaranta anys, per exemple, ens 

La demora espriuana
| Toni sala

és pràcticament desconegut. Jo 

puc dir que vaig passar per tota una 

carrera de Filologia catalana sense 

que mai ningú no me’n parlés. Era el 

rebuf previsible per a un poeta tan 

aclamat en vida. Encara més, però, 

era un senyal dels vents que bufa-

ven. Pla ho apunta a Notes disper-

ses (1981): “Sempre he cregut que és 

més difícil escriure en prosa que en 

poesia, i per això, encara que Riba 

sigui un poeta molt important en el 

sentit literal de la paraula –important 

sobretot per l’esforç intel·lectual–, el 

treball de la prosa d’Espriu supera, 

en eficàcia, tot el que s’hagi pogut 

fer aquests últims anys en poesia.” 

Inclosa la mateixa poesia d’Espriu, 

naturalment, i la idea d’un Espriu 

prosista superior a l’Espriu poeta 

es va convertir en un tòpic, amb el 

resultat que ja ningú no es va llegir 

ni el poeta, ni el prosista. 

Les circumstàncies no depenen 

del valor d’una obra. Acabada la 

dictadura, feta la transició i desapa-

regut l’Espriu públic, la literatura 

catalana es va intentar obrir a un 

públic nou. Havia resistit, el prestigi 

era alt, però ara li faltava l’expansió, 
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i per tant ja no tindríem un poeta 

nacional sinó, en tot cas, un prosis-

ta. L’èxit popular del mateix Pla ho 

demostra. Aquest és un país pobre 

també de matisos, on es va del tot al 

res. Els escriptors van decidir que, 

la política, se la fessin els polítics. 

Els polítics van decidir que, la litera-

tura, se la fessin els escriptors —els 

que van persistir a escriure no han 

fet literatura sinó autopublicitat. 

Al triomfalisme de la transició no li 

convenia un escriptor que recordés 

les conseqüències de la guerra civil, 

el perill de perdre la llengua ni la ne-

cessitat de no embastardir-la.

Espriu reprèn el pensament de 

Joan Maragall, que entenia la llen-

gua com el cor de la cultura catala-

na. Aquest és l’autèntic lligam amb 

la terra: la llengua. Dit en altres pa-

raules, per bé i per mal els catalans 

som una cultura. La persecució del 

nostre idioma ens ha obligat a tre-

ballar per resguardar-lo. Pla també, 

però en Pla la llengua ja comença a 

ser un element més. Incloent-hi Ro-

doreda, de Verdaguer fins a la tran-

sició, la llengua havia estat l’element 

determinant de la literatura catalana 

—com ho ha estat sempre qualsevol 

llengua per a qualsevol literatura. 

D’altra banda, atabalats per la nos-

tra història, els catalans de tant en 

tant ho oblidem.

Sánchez Piñol em deia una vega-

da que un dels problemes de la lite-

ratura catalana és que hi ha massa 

escriptors filòlegs. Sigui com sigui, 

els últims anys la literatura catalana 

s’ha deslligat de la feina de preser-

vació i de creació lingüística. Hem 

volgut funcionar com si això fos un 

país normal, amb una llengua sobra-

da de conreadors.

A l’entrevista de A fondo (1976), 

Espriu reconeix únicament com a 

mestre en matèria lingüística Ruyra 

—arrelat en Verdaguer, precisa—, i diu 

que la resta és intuició i estar atent 

a l’evolució literària i parlada de la 

llengua. Però a mitjans del vint ja no 

li valia la llengua matèrica de Ruyra, 

ja no n’hi havia prou lingüísticament 

amb el contacte directe amb la terra. 

Després del Noucentisme, el català 

no podia prescindir de l’elaboració 

intel·lectual. El català d’Espriu ja no 

és predominantment lèxic. La sintaxi 

hi mana molt, és un català passat 

per la cultura i l’exigència ribianes.

Però hi ha més explicacions per 

a l’abandonament. Espriu no per-

met una lectura circumstancial o 

fragmentària. Alguns dels poemes 

musicats per Raimon són dels pitjors 

que va escriure. La literatura dema-

na sobretot imaginació als lectors, i 

la poesia espriuana demana sobretot 

ser omplerta de temps, demana una 

demora que tendeixi a ser estàtica, 

és a dir, perenne. I, en temps de nous 

rics, la idea de la mort no sona gaire 

interessant.

Per això, si se’m demana un 

poema, ara trio la primera estrofa 

del Cementiri de Sinera. Espriu va 

començar a publicar poesia l’any 

que Gaziel es posava a redactar les 

Meditacions en el desert, o sigui 

tot just acabada la Segona Guerra 

Mundial, quan va quedar descartat 

l’enderroc franquista i els catalans 

vam rebre una més de les nostres 

topades periòdiques amb la nostra 

realitat. Cementiri de Sinera és un 

clos on Espriu es tanca amb el seu 

món d’abans de la guerra, igual que 

un pacient terminal.

Pels rials baixa el carro

del sol, des de carenes

de fonollars i vinyes

que jo sempre recordo. 

Passejaré per l’ordre 

de verds xiprers immòbils 

damunt la mar en calma. 

El sol ve de les vinyes i els feno-

llars lul·lians, de la més antiga tradi-

ció literària catalana. Els versos del 

Cant de Ramon deien:

 

Enfre la vinya e el fenollar 

amor me pres, fé’m Déus amar, 

enfre sospirs e plors estar.

L’obra d’Espriu també és un cant 

a la fe. Per això, en el fons, no té res 

de pessimista. És severa, al contra-

ri. Que diferent que és aquest carro 

del sol de “les velles tartanes” que 

sentirà després també baixant pels 

rials. Aquest Espriu ruyrianament, 

místicament paisatgístic, destil·lat, 

és el que m’agrada més: comprensi-

ble i estàtic, dur i durador.

Com amb altres oblits impor-

tants, el de la meva generació amb 

Espriu només comportarà un retard, 

però el retard també és una forma 

de demora.



el doctor Guisado, 
reelegit president d’iHco 
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