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Tot un descobriment
Ja fa diversos anys que rebo puntualment la revista
compartir., però fins ara no m’havia decidit a posar-me
en contacte amb vostès. Ho faig ara per, en primer lloc,
fer-los arribar el meu agraïment per incloure’m entre
els destinataris de la publicació i, en segon lloc, perquè
el número 99 de la revista m’ha resultat especialment
interessant. Al llarg d’aquests anys, he gaudit molt de la
lectura de la secció de cultura, així com de les pàgines
dedicades a la salut, però per a mi ha estat tot un
descobriment conèixer el complex entramat de gestió
i tecnologia que hi ha darrere l’assistència i els serveis
mèdics que rebem, i dels quals els assegurats sovint no
ens n’adonem.
Alejandra Fernández Garcés.
Lorca (Múrcia)
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editorial.

Decidir per nosaltres mateixos
Agraeixo l’oportunitat que m’ofereix la revista compartir. amb motiu de la
publicació del seu número 100, per compartir amb els seus lectors l’experiència
que duem a terme, a Barcelona, la cooperativa de metges Autogestió Sanitària,
propietària d’Assistència Sanitària, i la cooperativa d’usuaris SCIAS, propietària
de l’Hospital de Barcelona. Seguint la inspiració del fundador del cooperativisme
sanitari, el Dr. Josep Espriu Castelló, estem acreditant que és possible un model
cogestionat pels dos grans protagonistes del sistema –els metges i els usuaris–
sense cap tipus d’intermediaris entre ells i sota la fórmula cooperativa.

Dr. Ignacio Orce
President d’Autogestió
Sanitària i d’Assistència
Sanitària

Aquesta
revista ha anat
explicant el
nostre projecte
i els nostres
assoliments
al llarg de
100 números,
seguint la
voluntat del
doctor Espriu

Cada dimecres, representants d’ambdues cooperatives ens reunim per acordar
els grans trets pels quals es regiran les nostres institucions, i ho fem en l’òrgan
denominat Comissió de Grup que, si bé no té configuració jurídica, ens uneix
en aquest projecte comú. És un projecte que es tradueix, per als metges, en una
llibertat professional i una remuneració digna i, per als usuaris, en una atenció
sanitària de la màxima qualitat a un preu just. La condició d’entitats sense ànim
de lucre així ho permet.
És un model que anomenem de cogestió, perquè es tracta d’una gestió conjunta
per part de metges i usuaris de la medicina. La cogestió ens ha ensenyat que
el més important, en la relació entre metge i usuari, no són els afers d’interès
propi (tot i que de vegades es facin molt visibles), sinó la possibilitat de treballar
conjuntament: dissenyar plegats els aspectes que són rellevants per a la salut
de la gent. Per als professionals, és gratificant i important poder disposar dels
mitjans tècnics necessaris per fer bé la feina. Per als usuaris, és molt rellevant
tenir veu i vot a l’hora de dissenyar l’atenció que han de rebre. En el nostre
sistema, on no hi ha intermediaris, podem decidir nosaltres mateixos.
En aquest projecte del cooperativisme sanitari, hi som juntament amb els
nostres companys d’ASISA i, malgrat ser diferents d’altres entitats asseguradores
sanitàries mercantils, hem de competir-hi a l’hora d’aconseguir assegurats i socis
per a les nostres institucions. Tanmateix, no volem renunciar al nostre sistema i
comptem amb els assegurats que saben apreciar la qualitat dels nostres serveis.
La revista compartir. ha anat explicant el nostre projecte i els nostres
assoliments al llarg de 100 números, seguint la voluntat del nostre fundador, el
doctor Espriu, d’avançar en el cooperativisme sanitari sempre en diàleg amb la
societat i el món. compartir. s’ha dirigit als metges associats al nostre projecte,
als usuaris i amics que reben la nostra revista per subscripció gratuïta o que la
troben en una sala d’espera, i també a tots els que tenen interès en un model
únic al món, en el qual la cooperació i la relació entre metge i pacient són els
pilars de la sanitat. Celebrem, doncs, aquests cent números de la nostra revista,
i desitgem-li llarga vida

.

salut.
prevenir/guarir
La migranya és un trastorn caracteritzat per l’aparició de crisis de mal de cap o cefalea,
generalment d’intensitat accentuada, normalment acompanyat d’altres símptomes
típics, com nàusees i vòmits. Les crisis es presenten de manera repetitiva al llarg de la
vida, encara que amb una freqüència molt variable en cada cas.

Migranya

www.

www.dolordecabeza.net
http://goo.gl/aBm73R

Dr. Adolf Cassan

Aquest trastorn, també conegut com mal de cap o hemicrània, no correspon simplement a un mal de cap
que apareix de tant en tant, com és el cas d’altres tipus
de cefalees, sinó que constitueix una malaltia en si mateixa, amb unes causes pròpies i unes manifestacions i
una evolució particulars.
L’origen íntim del trastorn no es coneix, malgrat
que s’han proposat diferents teories sobre els mecanismes de producció de les crisis. Se sap que té una base
genètica, amb un component hereditari, tot i que, amb
l’excepció d’alguna forma molt particular de la malaltia,
encara no s’han determinat els gens implicats ni s’han
precisat els mecanismes hereditaris.
Aquesta base genètica predisposa a unes alteracions
fisiopatològiques que condueixen a les crisis de migranya. Tradicionalment, s’ha considerat que el mecanisme causal de les crisis correspon a una alteració del
funcionament de les artèries cranials que, davant determinats estímuls, inicialment es contrauen de manera
sostinguda (el que es coneix com a vasoconstricció) i
en una segona fase es dilaten (vasodilatació ), moment
en què apareix el típic dolor.
Els tractaments emprats per a la migranya es basen,
precisament, en aquesta teoria vascular, ja que apunten
a interrompre aquests successos en les artèries cerebrals quan es desencadena el cicle, encara que últimament s’ha proposat una teoria neurogènica segons la
qual el problema es produeix a partir d’una hiperexcitabilitat d’uns sectors de l’escorça cerebral en resposta
a determinats estímuls, de manera que els canvis en la
vascularització són secundaris, el que obre la porta a
altres estratègies terapèutiques.
Es calcula que almenys un 5 % de la població pateix
migranya, una malaltia força més freqüent entre les
dones. L’inici del trastorn pot presentar-se a qualsevol
edat, encara que en la majoria dels casos les primeres

crisis apareixen abans dels 20 anys o poc després. En
general, la cefalea de la migranya correspon a un dolor
pulsatiu localitzat en un sol costat del cap, d’intensitat
variable en cada cas però pràcticament incapacitant
en molts d’ells.
Fase premonitòria

Una crisi de migranya típica sol anar precedida d’algunes manifestacions que anuncien el trastorn i que permeten els afectats suposar el que passarà poc després.
Les possibles manifestacions precedents són variades:
sensació de depressió, eufòria, irritabilitat, mal humor,
pèrdua de la gana, somnolència o sensació de cansament, entre altres possibilitats. Hi ha casos, poc freqüents, en què fins i tot es presenten alteracions visuals
o sensacions particulars que anuncien la imminència
de la crisi.
La manifestació precedent a la crisi dolorosa pot
variar segons el cas, però en una mateixa persona sol
ser semblant en totes les crisis, per la qual cosa l’afectat
considera que es tracta d’una fase premonitòria, perquè
anticipa el que passarà si el procés continua. Aquest fet
és important, perquè permet adoptar certes mesures
terapèutiques per intentar interrompre el cicle.
Evolució de les crisis

El mal de cap sol instaurar-se de manera progressiva
en el curs de mitja hora a una hora, quan arriba a la
seva màxima intensitat. Sol localitzar-se en un sol costat del cap, generalment a la regió frontal i la temporal.
De totes maneres, hi ha casos en què és bilateral, i de
vegades afecta la zona posterior del cap. El dolor pot
tenir diverses característiques, però habitualment és
pulsatiu. També és molt comú que la llum i el soroll
intensifiquin les molèsties. A més, generalment, es produeix al mateix temps una pèrdua total de la gana, i es
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Factors
desencadenants
Les crisis de migranya poden aparèixer en qualsevol
moment, sense cap antecedent immediat, si bé en la
majoria dels casos són desencadenades per determinats
factors variables però que solen ser constants en
cada persona. El factor que més sovint precipita una
crisi és l’estrès; de fet, les situacions de tensió són el
desencadenant de les crisis pràcticament en la meitat
dels pacients. Però, en aquests casos, no es tracta d’una
cefalea derivada exclusivament de l’estrès, com passa,
per exemple, en l’anomenada cefalea tensional, sinó que
la situació estressant desencadena una veritable crisi
de migranya. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha
persones que pateixen crisis migranyoses en períodes
d’estrès, mentre que d’altres les pateixen quan es relaxen
i després d’haver-los superat.
També pot actuar com a desencadenant algun problema
amb el son, tant el fet de dormir poc com el de dormir
molt. Així mateix, pot precipitar una crisi un període de
dejuni prolongat. En ocasions concretes, en canvi, les
crisis apareixen després de consumir certs aliments,
especialment xocolata, formatge, fruita seca, cítrics,
tomàquet o certs condiments, segons el cas. D’altra
banda, és bastant freqüent que, en les persones
predisposades, el consum de begudes alcohòliques
desencadeni una crisi. I en les dones, les crisis apareixen
en relació amb la menstruació en més de la meitat dels
casos.

presenten nàusees i, fins i tot, vòmits. De fet, moltes
vegades la crisi acaba precisament després de produir
els vòmits.
Cada crisi té una durada molt variable; sol mantenir-se de 3 a 10 hores, però hi ha casos en què persisteix
més d’un dia. Comunament, sol cedir amb el son, per
la qual cosa, si és possible, és aconsellable estirar-se
en un lloc silenciós i fosc i intentar dormir. Habitualment, al cedir la cefalea desapareixen també els altres
símptomes.
La freqüència de les crisis és variable en cada cas,
segons la predisposició de cada persona i la prevalença de factors precipitants. N’hi ha que només pateixen
alguna crisi aïllada a intervals de mesos o anys, quan
coincideixen diversos factors desencadenants. En canvi, hi ha dones que pateixen una crisi pràcticament en
cada cicle menstrual, i en aquests casos les crisis tendeixen a desaparèixer després de la menopausa.

7

Tractament

Cal assenyalar que no es disposa de cap tractament
capaç de curar la migranya d’una manera definitiva.
Però això no vol dir que no es pugui fer res per combatre-la, ni molt menys. Actualment existeixen múltiples
recursos per poder afrontar el trastorn amb força èxit. A
més de fàrmacs per pal·liar el dolor un cop instaurada la
crisi, avui dia n’hi ha d’altres que permeten interrompre
el procés quan s’adverteix que ja s’ha iniciat, i fins i tot
hi ha diverses mesures farmacològiques que permeten
distanciar o evitar els atacs; és a dir, prevenir-los.
En aquest sentit, resulta de la màxima importància
que es procedeixi al diagnòstic de la migranya, perquè no es confongui amb mals de cap més o menys
circumstancials i es pugui afrontar el problema com
correspon. Cal assenyalar que no sempre s’aconsegueix
dominar la seva evolució en els primers intents, sinó
que cal anar provant diferents fàrmacs i ajustant les
dosis fins que s’obtingui l’efecte desitjat. El més important és seguir les instruccions de l’especialista, ja que
així, respectant els seus consells, segurament es podrà
controlar la malaltia

.

salut.
prevenir/guarir

SERVEI DE MEDICINA DEL VIATGER I VACUNACIÓ INTERNACIONAL

Tenir cura de la salut
abans de viatjar
Per tal de prevenir malalties en els viatges, fa poc que el
Grup ASISA va posar en marxa el Servei de Medicina del Viatger
i Vacunació Internacional que, en una sola visita, ofereix informació
especialitzada sobre cada destinació, així com l’administració
de vacunes o informació sobre medicaments que l’usuari
necessiti en cada cas.

Quan ens disposem a viatjar a l’estranger, solem preparar amb cura i antelació la nostra documentació, la
moneda del país que visitarem, la roba que necessitarem en funció del clima que ens espera... però encara hi ha molta gent que s’oblida d’un aspecte molt
important: la salut.
La nostra salut no es queda a casa; viatja i torna
amb nosaltres. Per això, cal tenir-la en compte, sobretot quan visitem destinacions on podem trobar altres
malalties, una altra climatologia o diferents costums
pel que fa a l’alimentació o a la higiene.
Per respondre a aquesta necessitat, va néixer fa
alguns mesos el Servei de Medicina del Viatger i Vacunació Internacional del Grup ASISA, que actualment funciona en els hospitals Moncloa (Madrid),
Vistahermosa (Alacant), El Ángel (Màlaga), Mediterráneo (Almeria) i Santa Isabel (Sevilla), així com
al centre mèdic de Barcelona i a la clínica Indautxu
(Bilbao) promoguts per ASISA.
més Que vacunes

El doctor Jorge del Diego, que dirigeix aquest servei, indica: «Quan una persona té intenció de fer un
viatge, ha d’informar-se sobre quines vacunes li han
de ser administrades, perquè l’epidemiologia de les
malalties varia segons la destinació; també s’ha d’informar de si allà on va existeix algun altre tipus de
malalties que aquí no tenim, però que sí que podem

prevenir ja que disposem dels medicaments indicats
per tal que disminueixi el risc d’infecció (com per
exemple, per a la malària) o perquè podem minimitzar el risc d’exposició gràcies als repel·lents d’insectes
(com en el cas de la chikungunya o el dengue)».
El Servei de Medicina del Viatger ofereix totes
aquestes recomanacions higienicosanitàries, així com
l’administració de vacunes, informació sobre medicaments i repel·lents i tot tipus de consells de prevenció.
«Tenim un horari amplíssim, de matí i de tarda (en funció de la clínica)», recorda el director d’aquest servei,
que també permet cites urgents per atendre en menys
de 24 hores els casos que així ho requereixin.
El gran avantatge del Servei de Medicina del Viatger és que unifica en una sola cita prèvia al viatge
totes les fases per les quals ha de passar un usuari
d’aquest tipus de serveis. «L’usuari només ha de fer
un forat a la seva agenda. Té primer la consulta i immediatament després se li administren totes les vacunes que necessiti; tot en un sol acte mèdic, segons
els protocols actuals i quan les vacunes permeten la
seva administració concomitant. En el cas de vacunes
repartides en diverses dosis, s’ofereixen les cites oportunes per a la finalització del cicle», explica el doctor
Jorge del Diego.
Un altre avantatge, comenta el director d’aquesta
unitat, és que «la persona es vacuna en un entorn hospitalari, i això li dóna molta tranquil·litat i seguretat
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El doctor Jorge del Diego, director del Servei de Medicina del Viatger i Vacunació Internacional del Grup ASISA, durant una consulta.

perquè, si es produeix algun imprevist, té tot l’equip
hospitalari a la seva disposició».
«La medicina del viatger es pot fer bé o es pot fer
malament –adverteix el Dr. Jorge del Diego–. El que
necessita cada persona depèn de factors com la destinació, la durada, l’època o el propòsit del viatge. Dues
persones que vagin a un mateix destí poden necessitar recomanacions diferents.» Així mateix, aquesta
consulta serveix per actualitzar el calendari vacunal
de l’adult que acudeix a nosaltres, un tema que una
part de la població no té gaire en compte i que és
important, ja que cal saber que les vacunes no és una
cosa que afecti només els nens, sinó també els adults.
També a la tornada

A més d’aquesta cita prèvia al viatge, el servei ofereix
una consulta posterior, un cop que l’usuari ha tornat.
Aquesta consulta “postviatge” està disponible per a
tothom que ho desitgi, però hi ha casos en què està
especialment indicada, com per exemple en persones
que tenen malalties cròniques respiratòries o cardiovasculars, o en aquelles que han passat més de tres
mesos consecutius en un país exòtic. «Per descomptat, si després del viatge una persona presenta febre,
diarrea o vòmits de forma persistent hauria de venir.
I si ha estat exposada a una infecció greu, també», diu
el doctor Jorge del Diego

.

No només per a
destinacions tropicals
Hi ha moltes persones que pensen que només es corre el
risc de contraure una malaltia quan es viatja a destinacions
tropicals o països en vies de desenvolupament, però
el doctor Jorge del Diego aclareix que no és així. «Hi
ha, per exemple, una malaltia que té molta prevalença:
l’encefalopatia centreeuropea, que transmeten les paparres
a les zones boscoses d’Alemanya, Suïssa i els països de
l’Est d’Europa, i per a la qual existeix una vacuna específica
indicada per a viatgers decidits a fer moltes activitats
a l’aire lliure en les àrees boscoses d’aquests països
determinats o anar de càmping», indica.
Però hi ha més exemples que certifiquen la conveniència
de fer una consulta mèdica abans de qualsevol estada a
l’estranger: «Un jove que viatja als EUA per estudiar es
pot trobar amb la sorpresa que la universitat o el centre
educatiu li exigeix una sèrie de vacunes (per exemple la de
la meningitis tetravalent o meningitis B)».
El tipus d’activitat que es realitzarà durant el viatge també
influeix, i molt. No és el mateix viatjar per fer turisme urbà
que per fer alpinisme o submarinisme. Per això, el servei
ofereix informació general, però també específica enfocada
a cada destinació i a cada activitat.

salut.
el racó de l’usuari
La pell és l’òrgan més gran del nostre cos. La seva funció és vital, ja que és una barrera
protectora que ens aïlla d’infeccions i de les agressions del medi. L’especialitat mèdica
que s’ocupa dels seus trastorns és la Dermatologia, que comprèn també tot el que està
relacionat amb el cabell, les mucoses i les ungles.

La pell:
la nostra cobertura
dolors borau

La pell, aquesta capa que cobreix tota la superfície del
nostre cos, també és un òrgan. Està format per la mateixa pell, el pèl, las ungles i les glàndules subcutànies. És
un dels òrgans més grans del nostre organisme pel que fa
a superfície i pes. En una persona adulta, la pell cobreix
una àrea d’uns dos metres quadrats i pesa entre quatre i
cinc quilograms. El gruix de la pell varia d’un lloc a l’altre
del cos i pot fer des de mig mil·límetre fins a quatre.
barrera protectora

La funció d’aquest òrgan és la de protegir el cos de lesions i infeccions, evitar-ne la deshidratació i protegir-lo
dels raigs ultraviolats. Però també té altres funcions com
la de detectar estímuls de l’exterior relacionats amb la
temperatura, la pressió i el dolor a través del sentit del
tacte. A més, excreta diverses substàncies produïdes
per diverses glàndules (com les sebàcies que excreten
greix o les sudorípares que excreten suor) i intervé en
la síntesi de la vitamina D. Hi ha una especialitat mèdica dedicada a aquest òrgan tan extens i tan complex: la
Dermatologia.
Els dermatòlegs es dediquen a tenir cura de tots els
trastorns de la pell, les membranes mucoses, el cabell i
les ungles. A més, també s’encarreguen de les malalties
venèries o de transmissió sexual (MTS).
Dins d’aquesta especialitat, alguns metges només es
dediquen a la dermatologia infantil i d’altres només als
adults, ja que les necessitats, les patologies i els tractaments són característics i diferents en una i altra etapa
de la vida. En el cas de les criatures, són habituals les
consultes per urticàries o èczemes, però cada dia hi ha
més casos de dermatitis atòpica que causa erupcions i
irritacions a les criatures que tenen alguna al·lèrgia. Una
altra consulta bastant habitual és la que es fa per tractar
fongs o berrugues als peus o els odiosos “mol·luscs” que
són d’origen víric i molt contagiosos, que no es poden
tocar i que només poden extreure les mans expertes
d’un dermatòleg.

La pell
És un dels òrgans més grans del nostre organisme.
Està format per la mateixa pell, el pèl, les ungles i
les glàndules subcutànies. Té la funció de cobrir el
cos i protegir-lo de lesions i d’infeccions, evitar-ne la
deshidratació i protegir-lo dels raigs ultraviolats. A
més, detecta els estímuls externs a través del sentit
del tacte.

El dermatòleg
Les malalties de la pell, pel fet de ser externes i per tant
visibles i palpables, ens fan sentir malament i poden
crear problemes de relació social. És per tot això que
cal conèixer aquesta especialitat per acudir a un metge
que comprendrà perfectament el seu pacient.
https://www.especialistasdermatologia.com
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http://aedv.es/
http://goo.gl/UKzIWz

Radiació solar

© Jordi Negret

Darrerament, una de les tasques dels dermatòlegs és
la d’assessorar i educar la població quant a les mesures
que hem de prendre per protegir-nos de la radiació solar.
Les lesions produïdes a la pell a causa de cremades
solars són permanents i poden tenir conseqüències a
llarg termini. Per això dediquen molta energia a fer-ne
divulgació, per tal que l’exposició al sol es faci de manera
saludable, i donen consells sobre quins productes hem
d’escollir i com aplicar-los.

problemes amb els cabells

Els adults podem acudir a aquesta consulta per moltes
raons, i una de les que més preocupa és l’alopècia o
calvície. És competència seva tractar qualsevol problema relacionat amb els cabells (la caiguda, la pèrdua de
volum, les clapes...), així com un excés de pèl cutani
en les dones.
Una altra de les tasques de la dermatologia és reconèixer qualsevol taca, piga, canvi de pigmentació, descamació o irritació que ens aparegui, per tal de valorar
si és sospitosa de ser cancerígena.
Hi ha altres malalties més desconegudes que causen
problemes d’imatge a qui les pateix perquè produeixen
lesions molt visibles. Els joves, per exemple, tenen el
problema de l’acne juvenil, que sovint necessita tractament per controlar les erupcions i les marques que
puguin quedar. També seria el cas de malalties com la
psoriasi, el vitiligen (taques per despigmentació) i el
lentigen (les marques fosques causades per l’edat), que
poden perjudicar l’autoestima de qui les pateix o de la
hiperhidrosi (quan hi ha un problema de sudoració excessiva a les mans, peus, axil·les...) perquè produeix una
gran incomoditat.

dermoestètica

Actualment, també s’han produït grans avenços en dermoestètica per tal d’eliminar tatuatges o el pèl corporal
de manera definitiva, per millorar les imperfeccions
de la pell... La formació dels metges ha evolucionat per
atendre les noves demandes.
Sovint, les malalties de la pell, pel fet de ser externes
i per tant visibles i palpables, ens fan sentir malament
i poden produir problemes de relació social. És per tot
això que és important conèixer aquesta especialitat per
poder acudir a un metge que comprendrà perfectament
el problema del seu pacient. Perquè la pell forma part de
la nostra imatge al llarg de tota la vida

.
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La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell que es manifesta en
forma de lesions cutànies generalment a la zona dels colzes, els genolls i
altres articulacions. Afecta aproximadament un dos per cent de la població,
el seu origen és genètic i no és contagiosa.

No podem tenir
la pell tan fina
www.

http://www.accionpsoriasis.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/ency/article/000434.htm

Dolors Borau

Aquest estiu, hem pogut passar uns dies a la platja.
La meva cosina té un apartament a la costa i sempre
ens hi convida. Com que feia molta calor, anàvem a
banyar-nos matí i tarda, a les hores de menys insolació.
El primer dia que hi vam anar, ja em vaig fixar en una
noia que tenia la pell tacada, però per educació vaig dissimular. Aquella noia, que era jove i prenia el sol amb la
seva parella i una criatura que jugava a la sorra sota l’ombrel·la, tenia unes taques vermelloses recobertes d’una
capa blanca als colzes i als genolls. La meva cosina i dues
amigues van començar a fer safareig.
– Si jo tingués aquestes taques a la pell, no aniria a
la platja ni les ensenyaria– va dir la meva cosina.
–És que ho hauria de fer per respecte a les altres per-

sones, que no sé per què hem de veure-ho– va dir una
de les amigues.
–I té parella i un fill! No pateix per encomanar-ho a
la criatura?– va afegir l’altra.
A mi em va sorprendre molt la seva reacció. Els vaig
dir que eren unes exagerades i molt poc comprensives.
Llavors van intervenir els homes, que tot i que no van
ser tan durs perquè la noia era bonica tant de cara com
de cos, deien que els faria una mica de cosa que la seva
dona en tingués.
Predisposició genètica

Tots els dies que vam anar a la platja, vam trobar aquella parella amb la criatura gaudint relaxadament de les
seves vacances. Però jo sabia que ja havia vist aquelles
taques abans i, finalment, ho vaig recordar. La meva àvia
i la seva germana sempre anaven amb mitges i màniga
llarga, tant si era estiu com si era hivern. Una vegada, a

Un relat d’usuari

Què és la psoriasi?
És una malaltia inflamatòria crònica de la pell,
que de vegades també afecta les articulacions,
que no s’encomana i que pot fer diversos brots o
desaparèixer i reaparèixer al cap d’un temps. Cal
una bona higiene diària, es poden fer servir cremes
o pomades específiques, i els banys de mar
i l’exposició controlada al sol van molt bé.

Quina és la causa?
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Taques vermelles
amb escames
blanques
Les manifestacions clíniques més habituals de la malaltia
són aquestes taques vermelles recobertes d’una mena
d’escames blanques. Aquestes lesions es produeixen
perquè unes cèl·lules del sistema immunitari, els limfòcits
T, que tenen la funció de protegir el nostre organisme
d’infeccions, no realitzen correctament la seva funció i
provoquen l’augment i la dilatació dels vasos sanguinis
de la pell, la qual cosa provoca les lesions vermelles, però
també desencadenen una proliferació exagerada de les
cèl·lules de l’epidermis, els queratinòcits. En comptes de
fer un cicle de renovació de trenta dies, la renovació es
fa cada quatre i, per això, es produeix una acumulació de
cèl·lules que semblen escames. El més habitual és que
les taques surtin als colzes, als genolls, al cap, a la part
baixa de l’esquena, als palmells i a les plantes dels peus.

© Jordi Negret

És una malaltia multifactorial que afecta a qui té
una predisposició genètica i és desencadenada
per diversos factors, com certes infeccions
(l’amigdalitis), l’estrès emocional, certs
medicaments, els traumatismes o la ingesta
d’alcohol. Hi pot haver diversos membres d’una
família que la pateixin, però aquesta predisposició
no significa que tota la família la desenvolupi.
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casa dels avis, vaig entrar en una habitació sense trucar
i vaig veure la meva àvia i la seva germana posant-se
uns ungüents als braços damunt d’unes taques com les
d’aquella noia. Evidentment, em van renyar i d’allò no
se’n va parlar. Amb l’única persona que ho vaig comentar va ser amb la meva mare, que em va dir que es tractava d’una malaltia, la psoriasi, però que no havia de patir
perquè no s’encomanava.
Vaig buscar informació. La psoriasi és una malaltia que generalment apareix en persones joves, però
que també es pot manifestar en criatures o persones
grans. Es creu que és una malaltia multifactorial que
afecta a qui ja hi té una predisposició genètica i és desencadenada per diversos factors, com certes infeccions
(l’amigdalitis), l’estrès emocional, certs medicaments,
els traumatismes o la ingesta d’alcohol. Hi pot haver
diversos membres d’una família que la pateixin, però
aquesta predisposició no significa que tota la família
la desenvolupi.

Higiene diària

És una malaltia inflamatòria crònica de la pell, que de
vegades també afecta les articulacions, que no s’encomana i que pot fer diversos brots o desaparèixer i reaparèixer al cap d’un temps. El més important és evitar que
les lesions es puguin infectar, i per això cal una bona
higiene diària. També es poden fer servir cremes o pomades específiques. Si la malaltia s’agreuja es tracta amb
medicació. I els banys de mar i l’exposició controlada al
sol van molt bé.
Vaig explicar a la meva cosina tot el que havia llegit i el record de l’àvia i la tieta. Nosaltres potser érem
una d’aquestes persones que tenen una predisposició
familiar a patir la malaltia. Per tant, més valia que no
ens estresséssim, que practiquéssim un estil de vida
saludable i que no tinguéssim la pell tan fina, perquè
si algun dia la patíem, tampoc no voldríem quedar-nos
tancades a casa

.

salut.
prevenir/guarir

Més de 6.000 pàgines per compartir
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació.
Més de 90 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca.
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar.
Més de 6.000 pàgines per compartir amb tu.

www.fundacionespriu.coop

on-line
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Cuinar pot ser una forma de teràpia. Concentrar-nos en el que estem preparant ens permet
oblidar problemes i tensions i, si és en companyia, crearà llaços i una entesa amb els altres
difícils d’establir amb la comunicació verbal.

Dra. Perla Luzondo

La prevenció de certes malalties i el seu tractament esdevenen
un exemple important del que significa saber menjar. Obesitat,
hipertensió arterial, diabetis i excés de colesterol són trastorns
molt condicionats pels hàbits alimentaris.
No mengem només perquè tenim gana; també mengem per
evitar l’avorriment o l’ansietat. Són moltes les persones que mengen malament perquè el seu estat d’ànim està deteriorat. La mala
convivència, el treball, l’economia, l’alcohol i la solitud solen trobar-se en el fons d’aquest malestar. La desnutrició de molta gent
gran es deu a la soledat i la limitació de la mobilitat, per més que
tinguin assegurada econòmicament la seva alimentació.
En general, mengem amb excés i prenem massa calories procedents de greixos animals, quan gran part de la població no
realitza activitat física suficient. L’oli d’oliva ajuda a controlar el
colesterol, però el seu abús en fregits, arrebossats, guisats i sofregits afavoreix l’obesitat. Al vespre sopem tard, anem a dormir
tard, ens aixequem amb presses, sense gana, per la qual cosa
esmorzem poc i dinem tard i amb excés de calories.
teràpia ocupacional

Cuinar ens fa oblidar les nostres preocupacions, gràcies al fet que
ens concentrem en la recepta i la preparació dels aliments. En
moltes ciutats hi ha la teràpia ocupacional encaminada a aconseguir més independència i qualitat de vida possible del pacient
amb danys neurològics.
Actualment, la psicologia considera que la cuina pot ser de
gran ajuda en casos de separació, viduïtat i baixa autoestima.
Recomanen cuinar en companyia de la parella, d’amics o familiars, ja que així es reforça la tolerància i es creen moments de
connexió que, verbalment, no sempre sabem crear.
La memòria olfactiva ens fa recordar la infància, les vacances
de Nadal, les celebracions familiars i les festes locals amb l’olor
de magdalenes, de carn al forn, d’arrossades o graellades... Tot
això produeix sensacions positives que milloren el nostre estat
d’ànim

.
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Cuinar, una altra
forma de teràpia
Pit de pollastre
amb pinya i alvocat
INGREDIENTS:
> 2 pits de pollastre
> 1 pinya fresca madura
> 1 alvocat
> Per a la vinagreta amb iogurt:
iogurt natural, oli, vinagre i sal
PREPARACIÓ:
Feu a la planxa o coeu els pits, talleu 1 o 2 rodanxes
de pinya per persona i traieu l’os i la pell de l’alvocat.
Trossegeu tots els ingredients i amaniu-los amb
la vinagreta de iogurt. El resultat és una amanida
freda, encara que la recepta també es pot fer calenta
deixant el pit sencer, caramel·litzant la pinya en una
paella amb una mica de sucre i acompanyant el plat
amb l’alvocat i la salsa de iogurt.

La proteïna del benestar
El triptòfan és un aminoàcid essencial que
segons l’OMS hem de consumir diàriament a
una dosi de 250-300 mg/dia, ja que és precursor
del neurotransmissor serotonina i de l’hormona
melatonina segregada per la glàndula pineal. Actua
com a antidepressiu i afavoreix el son fisiològic.
Se l’ha anomenat la “proteïna del benestar”, i la
seva absorció esdevé superior en presència de les
vitamines B6 i C, a més de magnesi.
Aliments que contenen triptòfan:
D’origen animal: peix blau, carn d’au, ous, llet i
derivats, formatge (sobretot el de Parma).
D’origen vegetal: llegums, cereals integrals,
cacauets, civada, pipes de gira-sol i de carbassa,
llavors de sèsam, nous, dàtils, pebrot picant i alga
espirulina.
Fruita: pinya, plàtan, alvocat i prunes.

Doctor Toshinori Ozeki
Vicepresident de Hew Co-op Japan i del Consell Mundial de
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO)

«El nostre objectiu és que els governs
assumeixin la responsabilitat de millorar
els sistemes de salut i benestar»
Hew Co-op Japan és una federació nacional de més d’un centenar de cooperatives de salut
i benestar japoneses que integra gairebé tres milions de cooperativistes i prop de 35.000
treballadors. En aquesta entrevista, el seu vicepresident, el doctor Toshinori Ozeki, explica
de quina manera la federació contribueix al manteniment i a la millora del sistema de salut
públic del Japó.
Com neix Hew Co-op Japan i quines són les seves activitats i els seus projectes per al futur?
El 1951 es van establir tres cooperatives de salut i el
1957, a través d’11 cooperatives de salut, es va configurar la divisió d’atenció sanitària en el si de la Unió de
Cooperatives de Consum del Japó (JCCU, segons les
seves sigles en anglès). La Federació de Cooperatives
de Salut i Benestar del Japó (Hew Co-op Japan) es va
establir el 2010. Les cooperatives que en formen part
són titulars d’hospitals, clíniques, clíniques dentals o
centres d’assistència que duen a terme activitats comercials d’atenció sanitària i assistència a llarg termini. També treballen per crear una comunitat segura i
agradable on la gent pugui romandre durant un llarg
període de temps i on també es desenvolupi un sistema
per als seus membres, de manera que aquests puguin
millorar la seva salut, compartint espais comuns i activitats voluntàries per obtenir un suport mutu.
La filosofia de Hew Co-op Japan es resumeix en
aquesta frase: «Les cooperatives de salut i benestar milloren la salut i creen una societat alegre i tranquil·la».
De manera que, el nostre objectiu a llarg termini és
2020 Vision. 2020 Vision té quatre objectius: primer,
esdevenir una organització de confiança per a una comunitat i, al mateix temps, prestar serveis d’atenció sanitària, tractaments a llarg termini; segon, connectar
amb les persones d’una comunitat partint de les seves
necessitats i esdevenir el motor que permeti crear una
comunitat longeva en la qual es pugui gaudir de la vida
amb un somriure; tercer, establir cooperatives en cada
jurisdicció i incrementar el percentatge de membres,
i, quart, estendre l’àmbit de solidaritat i col·laboració
amb un ampli ventall de persones per crear una so-

cietat en la qual tots puguin gaudir d’una vida sana i
tranquil·la.
Quin és el grau d’implicació de les cooperatives de salut al Japó?
Al juny de 2015, el nombre de cooperatives participants
ascendia a 108, amb uns 2.900.000 membres individuals.
Pel que fa al nombre de centres, comptem amb 76 hospitals, 344 clíniques i 1.344 centres d’assistència a llarg
termini. Pel que fa al personal, hi ha 35.000 empleats,
entre els quals s’inclouen 2.000 metges i altres professionals. La facturació total per a l’exercici financer de
2014 va ser d’uns 320 bilions de iens, el 80 % dels quals
procedia de l’atenció sanitària i el 20 % de les activitats
d’assistència a llarg termini.
Com funciona la col·laboració entre el sistema de sanitat públic i les cooperatives de salut del Japó?
Al Japó, els serveis d’atenció sanitària es presten en
funció del sistema sanitari públic. No obstant això, el
sistema presenta alguns problemes. Per exemple, els
pacients han d’assumir una part del cost en funció dels
seus ingressos i la seva edat. L’assegurança no cobreix la
medicina preventiva. Les persones que viuen en condicions de pobresa no tenen accés a l’assegurança sanitària.
Davant d’aquesta situació, Hew Co-op Japan col·labora
amb altres associacions mèdiques per instar els governs
nacionals i locals que ofereixin cobertura a la medicina
preventiva i redueixin les despeses corrents i les primes
d’assegurança. Així mateix, també estem a favor d’un
sistema en què les persones que viuen en condicions de
pobresa puguin rebre atenció sanitària sense haver de
sol·licitar ajuda pública o pagar despeses corrents.

octubre 2015

17

El model d’assistència sanitària de la
cooperativa servirà de guia per establir
un model sanitari ideal del futur

Creu que les cooperatives de salut poden ser una veritable alternativa al desenvolupament de sistemes
sanitaris nacionals? Per què?
En el sistema japonès d’assegurança sanitària, tant les
institucions sanitàries públiques com les privades (les
cooperatives incloses) ofereixen els mateixos serveis sanitaris emparats pel mateix sistema. En aquest sentit, els
nostres serveis no són una alternativa, sinó que formem
part del conjunt de prestadors de serveis. No obstant
això, en els últims anys, el Govern japonès està intentant
promoure l’activitat de les cooperatives i d’altres entitats
en el sector del voluntariat per dur a terme activitats de
prevenció en l’assistència a llarg termini, convertint-les
en mètodes de reemplaçament barats. Aquesta estratègia
forma part de les mesures d’austeritat del Govern. Exercir aquesta funció de substitut barat no forma part dels
nostres objectius. Tot al contrari, l’objectiu de Hew Coop Japan és que els governs nacionals i locals assumeixin la responsabilitat de millorar els sistemes de salut i
benestar. Mentrestant, en el model d’assistència sanitària
de la cooperativa, els pacients i les famílies exerceixen
funcions essencials en l’atenció sanitària i l’assistència a
llarg termini. Creiem que aquest model servirà de guia
per establir un model sanitari ideal del futur.
Com a membre del Consell d’IHCO, quins reptes creu
que es plantegen al moviment internacional de cooperatives en el sector sanitari?
Com que cada país té les seves pròpies lleis en matèria
de sanitat i de cooperatives, resulta complicat adoptar les
experiències d’altres països sense modificar-les. No obstant això, crec que és important compartir activitats voluntàries per a la promoció de la salut entre els membres
que tenen un paper principal en el manteniment sanitari,
així com intercanviar activitats de formació i aprenentatge destinades a professionals sanitaris que donin suport a
activitats de cooperatives de salut i benestar.

Hew Co-op Japan s’ha marcat tres objectius per dur
a terme la seva filosofia: primer, les cooperatives de salut i benestar promouen la salut en tota la comunitat;
segon, els residents locals i els professionals d’assistència
sanitària/infermeria col·laboren entre ells, i, tercer, les
cooperatives de salut i benestar elaboren activitats cooperatives en una comunitat a través de la participació
activa de moltes persones.
Al meu entendre, les nostres activitats no haurien de
limitar-se a la simple prestació de serveis en l’àmbit de
l’atenció sanitària i l’assistència a llarg termini per gaudir
d’una vida sana, sinó que també hauríem d’establir un
objectiu ambiciós i exigent per “transformar una comunitat”, com podria ser el de crear una comunitat sana
a través de les activitats voluntàries de promoció de la
salut per part dels seus membres.
L’Aliança Cooperativa Internacional va llançar el Pla
per a la dècada cooperativa, un pla estratègic per a
cooperatives l’objectiu del qual és que, el 2020, les cooperatives aconsegueixin ser la forma empresarial de
creixement més ràpid, el model preferit per les persones i un exemple de lideratge reconegut en l’àmbit
de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.
Quines són les iniciatives desenvolupades per les cooperatives japoneses amb relació al Pla?
Crec que Hew Co-op Japan pot agafar les regnes en
l’àmbit de la “participació”. Molts països desenvolupats
ofereixen una atenció sanitària pública. Tot i que es tracta d’una cosa positiva, en aquest sistema, els pacients
solen adoptar una actitud passiva. Hew Co-op Japan pot
promoure la col·laboració dels membres in situ a través
de la seva participació en les activitats de promoció de
la salut per a persones sanes, i d’activitats d’atenció sanitària en què els pacients i les seves famílies participin
activament en el tractament. La promoció de la salut de
les persones pot contribuir socialment al desenvolupament d’una comunitat sana.
L’any passat va visitar la Fundació Espriu. Quines característiques li van cridar més l’atenció?
Em van impressionar les instal·lacions d’aquest gran
hospital situat al centre de Barcelona. A diferència del
Japó, les habitacions de l’hospital són grans; els pacients
hi han d’estar molt còmodes, allà! L’aspecte que em va
resultar més atractiu de la visita va ser la trobada amb
el personal i els membres que van participar en les ponències. Es van mostrar molt amables i entusiastes, orgullosos del seu hospital

.
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Moncloa, La Vega, Mediterráneo i Perpetuo
Socorro: excel·lència en la qualitat assistencial
Els quatre centres del Grup Hospitalari ASISA, situats a Madrid, Múrcia, Almeria i Lleida,
han rebut l’acreditació Quality Healthcare (QH) en les seves diferents categories, per la
seva aposta per aconseguir l’excel·lència en la qualitat assistencial.

Representants dels quatre hospitals del Grup ASISA que han rebut l’acreditació QH, al costat de diversos directius de la companyia; entre ells, el
conseller delegat, Dr. Enrique de Porres.

El sistema d’Acreditació QH, impulsat per l’Institut per
al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), és
un sistema pioner i innovador que reconeix l’excel·lència
en qualitat assistencial a organitzacions sanitàries, tant
públiques com privades, i premia aquelles que s’esforcen
a implantar un sistema de qualitat progressiu i continuat
en el temps. Així mateix, posa diferents eines d’avaluació
a disposició de les entitats preocupades per la millora
contínua de la qualitat i ofereix visibilitat a l’organització
sanitària pels seus resultats en termes de qualitat per al
pacient, la qual obté una assignació dins d’un rang.
millora contÍnua

Aquest reconeixement està avalat per un grup d’experts
sanitaris que identifiquen, consensuen i ponderen els diferents estàndards dels sistemes de qualitat aplicats en
els serveis sanitaris espanyols. D’aquesta manera, s’estratifiquen les organitzacions sanitàries en grups de qualitat, promovent la millora contínua, el benchmarking i el
reconeixement de l’excel·lència.
En el cas dels centres del Grup Hospitalari ASISA,
l’Hospital Universitari Moncloa de Madrid ha obtingut
l’acreditació en la seva categoria de 2 estrelles; l’Hospital
La Vega de Múrcia, en la seva categoria d’1 estrella; mentre l’Hospital Mediterráneo d’Almeria i la Clínica Perpetuo Socorro de Lleida han aconseguit l’acreditació base.

El Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA,
va destacar que «aquestes acreditacions constitueixen
un aval per al treball que desenvolupa el Grup Hospitalari ASISA i ens animen a seguir impulsant la innovació
i la millora contínua com a eix de la nostra aposta per
l’excel·lència per tal que els nostres hospitals ofereixin
la màxima qualitat assistencial».
inversió en excel·lÈncia

El Grup Hospitalari ASISA és un dels pilars d’un model
sanitari sense ànim de lucre i basat en la reinversió de
beneficis per garantir la màxima qualitat assistencial. El
2014, el Grup va facturar 255 milions d’euros, la qual cosa
el consolida com el segon grup hospitalari a Espanya i el
primer propietat d’una asseguradora. En els últims cinc
anys, ASISA ha invertit en la seva xarxa hospitalària més
de 110 milions d’euros, el que ha permès dotar els centres
de tecnologia moderna per realitzar els tractaments més
avançats.
A més, el Grup Hospitalari ASISA manté la seva aposta
per l’excel·lència i els seus 14 centres compten amb diversos certificats i acreditacions que avalen el compliment dels més estrictes procediments, normes i controls
de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i
responsabilitat social corporativa

.
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L’Assemblea General de Lavinia certifica
el creixement d’ASISA per sobre del sector
La Cooperativa Lavinia, accionista únic d’ASISA, va celebrar entre l’11 i el 13 de juny a Bilbao
la seva 39a Assemblea General. Els gairebé 200 delegats de la cooperativa i els directius de
l’asseguradora van analitzar els resultats de 2014 i dels primers mesos de 2015 i van constatar
el fort creixement d’ASISA, tant en volum de primes com en nombre d’assegurats.

El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, durant la seva intervenció a l’Assemblea de Bilbao, acompanyat de Mariano Caballero, director de l’Àrea Jurídica; la
Dra. Antonia Solvas, consellera i delegada a Barcelona, i el Dr. Diego Lorenzo, vicepresident.

Les dades presentades a l’Assemblea mostren que el
Grup ASISA segueix creixent per sobre de la mitjana
del sector: en el primer trimestre, les primes de salut es
van incrementar un 5,44 % (enfront del 3,5 % de mitjana
del mercat) i van superar els 262,2 milions d’euros. El
nombre d’assegurats en assistència sanitària també va
augmentar un 3,2 %.
Aquest increment s’uneix al registrat el 2014, quan la
companyia va créixer un 4,9 % (per sobre del 3,3 % que
va experimentar el mercat de l’assegurança de salut) i
per primera vegada en la seva història va superar els
1.000 milions d’euros en primes (1.017,6 milions d’euros)
i els dos milions d’assegurats. Especialment significatiu
va ser el creixement, el 2014, de gairebé un 10 % de
clients privats (enfront del 4 % del sector) que s’uneix a
l’augment del 9 % registrat l’any anterior.

«Després de diversos anys de creixement per sobre
del sector, el Grup ASISA ha enfortit el seu model assegurador, basat en un sistema sanitari sense ànim de lucre
i que inverteix constantment en tecnologia, instal·lacions i formació per garantir la màxima qualitat assistencial», va afirmar el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra.
Grup Hospitalari

Per atendre les necessitats assistencials dels seus
clients, ASISA va seguir desenvolupant i reforçant el
Grup Hospitalari ASISA, que el 2014 va facturar 255
milions d’euros, la qual cosa el consolida com el segon
grup hospitalari a Espanya i el primer propietat d’una
asseguradora. En els últims cinc anys, ASISA ha invertit en la seva xarxa hospitalària més de 100 milions
d’euros, el que ha permès dotar els centres de tecnologia moderna per realitzar els tractaments més avançats.

Benefici i inversió

L’evolució dels últims cinc anys, en els quals ASISA ha
crescut més que la competència, ha permès que entre
2010 i 2014 la companyia hagi consolidat la seva quota
de mercat per sobre del 14 % del total del sector assegurador de salut. En aquest mateix període, el benefici acumulat supera els 160,9 milions d’euros, el que ha
permès a la companyia realitzar inversions per gairebé
160 milions, destinats a l’ampliació i millora de la xarxa
assistencial pròpia i a l’enfortiment de la xarxa comercial
de l’asseguradora.

Internacionalització

Juntament amb el seu objectiu de seguir creixent de manera continuada i sostenible i apostant per la màxima
qualitat assistencial, ASISA manté els seus plans d’internacionalització. Per això, el Grup analitza les possibilitats d’inversió a l’exterior per tal d’afegir nous projectes
als que ja estan actius en aquest moment: la gestió de
l’Hospital de Bata (Guinea Equatorial) i l’obertura i gestió de centres mèdics de diagnòstic multidisciplinari a
Casablanca i Rabat (Marroc)

.
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Gregorio Varela i la Fundació
Alícia reben el Premi Nacional de
Gastronomia Saludable
El guardó de la Reial Acadèmia de Gastronomia, creat
en col·laboració amb ASISA, premia persones i institucions pel seu treball en la promoció d’una alimentació
saludable.

El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, al costat de Gregorio
Varela i de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia.

El lliurament del Premi Nacional de Gastronomia Saludable 2014 va tenir lloc juntament amb el de la resta
dels Premis Nacionals de Gastronomia en un acte patrocinat per ASISA, Empresa Fundadora Protectora de
l’Associació d’Amics de la Reial Acadèmia de Gastronomia. La cerimònia va estar presidida per José Manuel
Soria, ministre d’Indústria, Energia i Turisme, a qui van
acompanyar Rafael Ansón, president de la Reial Acadèmia de Gastronomia, i Ymelda Moreno, presidenta de la
Confraria de la Bona Taula. ASISA va estar representada
pel seu conseller delegat, Dr. Enrique de Porres.
Gregorio Varela Moreiras és president de la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN), catedràtic de
Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de
la Universidad San Pablo-CEU a Madrid, i director del
Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut
d’aquesta mateixa universitat. Ha publicat més de 160
articles científics en revistes internacionals i nacionals, i
més de 40 capítols de llibres relacionats amb l’alimentació, la nutrició, la gastronomia i els estils de vida. Editor
de 15 obres, ha participat i participa en més de 27 projectes d’investigació.
Per la seva banda, la Fundació Alícia és un centre de
recerca de Barcelona, dedicat íntegrament a la innovació
tecnològica en cuina, a la millora dels hàbits alimentaris
i a la valoració del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. El seu propòsit és aconseguir que tothom mengi
millor, generar coneixement en tots els aspectes tecnològics que formen part de la cuina, millorar els hàbits
alimentaris i trobar solucions culinàries a les necessitats
alimentàries concretes que provoquen determinades
malalties.

Adhesió al Club
Cámara Madrid
El Grup ASISA s’ha adherit al Club Cámara Madrid per
tal d’esdevenir un soci de referència de l’entitat i col·laborar en el desenvolupament i en l’impuls de l’activitat
empresarial de la regió.
El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i el
president de la Cambra de Comerç de Madrid, Arturo
Fernández, van subscriure l’acord d’adhesió. Tots dos
van estar acompanyats dels directors d’ambdues entitats,
Andrés Rodríguez-Vila i Carlos Prieto, respectivament.
En virtut d’aquest acord, ASISA passa a formar part
del Consell Empresarial de la Cambra de Comerç de
Madrid, òrgan assessor i consultiu de la corporació en
matèria socioeconòmica i empresarial. L’asseguradora
aportarà a la institució la seva experiència en el desenvolupament d’un model sanitari sense ànim de lucre i
que reinverteix els seus beneficis en tecnologia, installacions i formació per garantir la màxima qualitat de la
seva activitat.
A més, la companyia asseguradora comptarà amb
assessorament personalitzat en els serveis que ofereix
la Cambra en matèria de suport a l’empresa i innovació,
formació, internacionalització i serveis jurídics empresarials, entre altres beneficis.
El Club Cámara Madrid és una de les noves iniciatives que recentment ha posat en marxa la institució empresarial i que neix amb l’objectiu de ser un instrument
que afavoreixi el creixement i el desenvolupament del
teixit empresarial madrileny

.

La Triple Corona de Jorge Crivillés
El nedador d’aigües obertes alacantí Jorge Crivillés ha conquistat el títol internacional de la Triple
Corona després de finalitzar amb èxit la travessia del
Canal de Santa Catalina a Califòrnia (Estats Units).
Amb el suport d’ASISA, Crivillés va aconseguir superar el repte després de fer una complicada travessia
nedant que va durar 11 hores i 43 minuts. El nedador
s’ha convertit en el quart espanyol que aconsegueix
aquest títol internacional, atorgat als nedadors en
aigües obertes que han superat les tres proves
més emblemàtiques d’aquesta disciplina esportiva:
travessar el Canal de la Mànega, envoltar l’illa de
Manhattan i creuar el Canal de Santa Catalina.
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L’Hospital Universitario Moncloa,
ambaixador de l’Excel·lència Europea
i de la Marca Espanya

S.M. la Reina Sofia lliura la Medalla d’Or de l’Escola Superior al president
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra.

L’Hospital Universitario Moncloa ha rebut el
títol d’Ambaixador de l’Excel·lència Europea i
de la Marca Espanya i s’ha convertit en l’únic
centre sanitari espanyol que compta amb
aquest reconeixement, concedit pel Club
d’Excel·lència en Gestió i l’Alt Comissionat del
Govern per a la Marca Espanya.

Medalla d’Or de
l’Escola Superior de
Música Reina Sofia
El guardó, recollit pel president d’ASISA,
el Dr. Francisco Ivorra, reconeix la tasca
de suport de l’asseguradora a la formació
musical.
ASISA ha estat distingida amb la Medalla d’Or de l’Escola Superior de Música Reina Sofia com a reconeixement a la tasca de mecenatge que realitza en suport a
la formació musical. El guardó el va rebre el president
d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, de mans de Sa Majestat
la Reina Sofia durant la cerimònia de clausura del curs
acadèmic 2014-2015 de l’Escola, que es va celebrar al
Teatro Real de Madrid.
ASISA col·labora amb l’Escola Superior i amb la
Fundació Albéniz des de 2006 a través del conveni de
mecenatge signat aquell any entre el Dr. Ivorra i Paloma
O’Shea, presidenta de l’Escola i de la Fundació Albéniz.
Amb aquest acord, l’entitat asseguradora es va unir a la
tasca de formació musical d’excel·lència de joves talents
que la Fundació desenvolupa a través de l’Escola Superior de Música Reina Sofia i l’Institut Internacional de
Música de Cambra de Madrid. Des de llavors, l’asseguradora és mecenes del Grup Óscar Esplá d’ASISA, al qual
ha presentat en prestigioses sales de tot Espanya.
Amb el seu nom, el Grup Óscar Esplá ret homenatge
al gran compositor alacantí mort a Madrid el 1976. Actualment, integren el quartet els músics Olatz Ruiz de
Gordejuela (violí), Luis María Suárez (violí), Aurora Rus
(viola) i Gonçalo Lélis (violoncel)

.

L’Alt Comissionat del Govern per a la Marca Espanya, Carlos Espinosa de
los Monteros, amb el director gerent de l’Hospital Universitario Moncloa, Dr.
Juan José Fernández Ramos.

El títol d’Ambaixador de l’Excel·lència Europea suposa un
aval a l’aposta de l’Hospital Universitario Moncloa per la
qualitat, que l’ha portat a treballar amb el model d’autoavaluació EFQM des de fa més de deu anys i a assolir l’any
2009 el màxim nivell de reconeixement EFQM, Segell
d’Excel·lència Europea amb més de 500 punts.
Ara, l’Hospital Moncloa ajudarà a potenciar els valors de
les empreses espanyoles en els mercats internacionals
amb l’objectiu d’aconseguir que s’associïn els valors de
l’excel·lència amb els valors de la Marca Espanya.
El Dr. Juan José Fernández Ramos, director gerent de
l’Hospital, va recollir el títol de mans de l’Alt Comissionat
del Govern per a la Marca Espanya, Carlos Espinosa de
los Monteros, i va assenyalar que «l’Hospital Moncloa
serà un ambaixador excel·lent de la sanitat espanyola;
en primer lloc, perquè ja és el vaixell insígnia del procés d’internacionalització que realitza el Grup ASISA i,
d’altra banda, perquè s’ha convertit en un centre sanitari
referent per la seva permanent orientació al pacient, el
seu compromís amb l’eficiència, la seva aposta important
per la tecnologia, la innovació i la formació dels seus
professionals».
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L’Hospital de Barcelona renova la seva
Àrea Maternoinfantil
Amb l’objectiu de seguir impulsant un àmbit
de gran importància, SCIAS ha aprovat
destinar una ambiciosa partida del seu
pla d’inversions a la propera remodelació
de la planta d’obstetrícia de l’Hospital de
Barcelona, que renovarà els seus espais i
millorarà la dotació d’equips.

El concepte d’atenció centrada en la família ha forjat un
nou enfocament en la cura del bebè que reconeix els pares i la família com una referència permanent en la vida
del nen, inclòs el període d’hospitalització. Per això, la
reforma estructural de la Unitat Maternoinfantil tindrà
en compte l’adaptació als canvis que es produeixen en
la cura d’aquests pacients tan “especials”.
Atenció de màxima qualitat

D’altra banda, la incorporació del diagnòstic per tomosíntesi i la implantació del servei de puericultura a
domicili per a les assegurades d’Assistència Sanitària
també contribuiran a potenciar l’Àrea Maternoinfantil.
Juntament amb iniciatives com la posada en marxa de
la Consulta de l’Embaràs de Risc, la creació del centre de
reproducció assistida Gravida, la implantació de les urgències pediàtriques a l’Hospital de Barcelona, la millora
tecnològica en l’assistència neonatal i la celebració anual de la Jornada sobre patologia de l’embaràs, aquesta
nova aposta mostra el compromís d’Assistència Sanitària
d’oferir atenció mèdica de la màxima qualitat en l’Àrea
Maternoinfantil.
Des de la seva obertura, l’Hospital de Barcelona
compta amb una potent Àrea Maternoinfantil dedicada
a les cures de la dona embarassada i els seus nadons.
Durant aquests més de 25 anys s’ha consolidat un equip
professional altament especialitzat en l’atenció de tots
els aspectes relacionats amb l’àmbit de la perinatologia:
a partir del moment en què la gestant ingressa a l’hospital per qualsevol problemàtica relacionada amb el curs
de l’embaràs, un equip format per obstetres, llevadores,
neonatòlegs i infermeres activa el protocol per atendre
la pacient i treballar de forma coordinada per garantir
la màxima qualitat assistencial a la gestant i el nounat

.

Nou servei
d’atenció
domiciliària
després del part
El passat 1 de juliol, Assistència Sanitària va posar en
marxa el programa NADÓ (Nounats amb Assistència
Domiciliària Orientativa), un complet servei exclusiu
que realitza visites a domicili a les assegurades de la
ciutat de Barcelona i rodalies que hagin parit. Alhora,
el servei es complementa amb un telèfon de contacte
obert per resoldre dubtes o rebre orientació en un
període de vital importància.
L’objectiu del nou programa és ajudar mares i pares
a afrontar els possibles problemes que els sorgeixin
en l’atenció al nadó durant els primers dies de
tornada a casa. Es tracta d’una atenció que, de forma
complementària –no substitutiva– a la funció del
pediatre o ginecòleg, han de prestar infermeres del
Servei de Pediatria - Neonatologia de l’Hospital de
Barcelona, expertes en l’atenció a nadons.
Es pot sol·licitar la visita programada al telèfon d’atenció
habilitat perquè una infermera es desplaci al domicili
amb l’objectiu d’orientar els pares sobre aspectes
bàsics com la lactància, la cura del cordó umbilical, el
bany o el massatge.
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Lliurades 30 beques de postgrau
per a estudiants de l’àmbit de la salut
El saló d’actes de l’Hospital de Barcelona va acollir el passat mes de juliol el lliurament de
diplomes del Programa de Beques d’Assistència Sanitària. En aquesta 7a edició s’han rebut
235 sol·licituds d’estudiants de tercer cicle de l’àmbit de la salut i s’han concedit 30 beques
per un valor total de 29.900 euros.

El doctor Orce, president d’Assistència Sanitària, lliura un dels
diplomes en presència de Teresa Basurte, presidenta de SCIAS i de la
Fundació Espriu.

Els becats provenen de camps diferents, tot i que predominen els perfils d’Infermeria (53 %) i Medicina
(20 %), i entre les àrees triades pels becaris d’aquesta
última promoció sobresurten el tractament del malalt
crític i les urgències hospitalàries (33 %). La resta de
màsters i postgraus són força variats, però destaquen
els especialitzats en Patologia mamària, Oncologia, Immunologia i Pneumologia pediàtrica.
Entre els estudiants que van accedir a la universitat, Medicina va ser la carrera més demanada el 2014.
Segons un estudi recent elaborat per l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el
85,85 % dels universitaris amb títol de màster treballa
dos anys després d’haver acabat els estudis. Per tant,
com més alt és el nivell educatiu, més alta és la taxa
d’activitat, menor la incidència de l’atur i més grans les
possibilitats de millorar en l’escala salarial (només un
18,11 % són “mileuristes”), fent front a la precarietat sense precedents que afecta el sector mèdic.

Els beneficiaris de la setena edició del Programa de Beques d’Assistència
Sanitària, al costat dels directius de l’entitat.

Amb l’objectiu de fomentar la formació continuada
dels professionals de la salut i de garantir la millora de
les perspectives laborals i del conjunt del sistema sanitari català, des de la seva creació l’any 2008, el programa
d’Assistència Sanitària ha rebut 1.139 sol·licituds, s’han
lliurat 200 beques i al voltant de 200.000 euros, i s’ha
consolidat com un dels pocs àmbits de la salut finançat
íntegrament per una institució privada a tot l’Estat.
Cada any, Assistència Sanitària dota amb 30.000
euros el seu Programa de Beques. Els ajuts cobreixen
el 50 % de l’import de la matrícula i l’oferta formativa
inclou prop de 500 títols de qualsevol universitat catalana. Segons el Dr. Ignacio Orce, president de l’entitat,
«per sobre de qualsevol altre factor, la base d’una atenció de qualitat són els professionals que la fan possible.
Per aquesta raó, l’entitat posa a disposició de tots els
estudiants de l’àmbit de la salut un programa d’ajudes
per completar la seva formació i millorar en la pràctica
professional»

.
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Compromís amb
la sostenibilitat
i el món cooperatiu

Dins el programa marc de cooperació publicoprivada
AraCoop, SCIAS participa en diferents iniciatives destinades a donar a conèixer i posar en valor l’economia
social i cooperativa.
D’una banda, com a membre de l’acció per a l’elaboració i publicació de memòries de sostenibilitat mitjançant una aplicació en línia dirigida a cooperatives,
SCIAS va presentar el treball realitzat per definir i representar en forma de cicle l’esquema de la cadena de valor
de la cooperativa, que repercuteix sempre en benefici de
tots els col·lectius que formen l’organització.
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, també en col·laboració amb AraCoop i els especialistes en
sostenibilitat integral de Lavola, el 5 de juny SCIAS va
voler participar en la celebració donant el seu testimoni
per a la postal col·lectiva commemorativa.
Finalment, al mateix mes de juny, va tenir lloc a
l’Hospital de Barcelona una sessió formativa sobre cooperativisme adreçada a més de 40 alumnes de l’institut
d’educació secundària Pare Manyanet. Després d’una exposició a càrrec del Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic
de l’Hospital de Barcelona, es va realitzar una visita a
diferents dependències del centre

.

Els jugadors del FC Barcelona
confien en Assistència Sanitària
Un any més, després de les seves vacances d’estiu, els
futbolistes del FC Barcelona van recórrer als professionals d’Assistència Sanitària per comprovar que la
seva condició física és l’adequada per afrontar la nova
temporada. Gràcies a l’acord que des de 2005 uneix les
dues entitats, els metges d’Assistència Sanitària són els
encarregats de vetllar per la plena salut dels jugadors,
entre ells Andrés Iniesta que apareix a la foto.

La Fundació Esclerosi Múltiple bat els
seus rècords
La campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que
compta amb la col·laboració d’Assistència Sanitària des
de la seva primera edició, ha batut aquest any tots els
seus rècords de participació. Milers de persones van fer
una remullada solidària el passat 12 de juliol a les 628
piscines de Catalunya que es van adherir a la campanya
que cada any organitza la Fundació Esclerosi Múltiple
amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació
d’aquesta malaltia d’efectes devastadors. A la fotografia, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya,
el Dr. Boi Ruiz, apareix al costat d’altres participants en
l’acte central de la campanya.
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L’Àrea de Participació intensifica les
seves activitats durant els mesos d’estiu
Concerts, lliurament de premis, concursos i el casal infantil d’estiu han centrat les activitats
de l’Àrea de Participació, que va tancar el curs amb un emotiu acte en el qual es va fer
entrega de la insígnia de plata de SCIAS, a títol pòstum, a Núria Bel.

Concert de les corals de SCIAS a l’església dels Pares Carmelites
Descalços.

Al juny van tenir lloc els habituals concerts de les
corals de SCIAS durant les festes del barri barceloní de l’Eixample i a l’església dels Pares Carmelites
Descalços. Així mateix, entre altres activitats, es van
celebrar: un concurs fotogràfic, visites al Baix Empordà, una representació a càrrec del grup de teatre
i la presentació de la premiada novel·la L’àguila negra,
de Joan Carreras.
La cloenda de la temporada, amb la preceptiva entrega de trofeus i diplomes als socis, va ser la
festa de final de curs de l’Àrea de Participació, que
va viure el seu moment més commovedor amb el
lliurament a títol pòstum de la insígnia de plata de
SCIAS a Núria Bel, portaveu de l’equip cooperatiu
de Vilafranca del Penedès. Ja a les portes de juliol, es
van realitzar les reunions informatives posteriors a
l’Assemblea General del passat 13 de juny.
I, com ja va succeir el 2014, i gràcies a l’èxit llavors aconseguit, al juliol i setembre va tenir lloc
la segona edició del casal infantil d’estiu, durant el
qual els socis d’entre 5 i 12 anys es van “apoderar”
de l’Àrea de Participació. Les activitats lúdiques i
educatives van combinar tot tipus de propostes, des
de jocs, gimcanes i cinema fins a sessions d’estudi o
esport, manualitats i visites culturals i d’oci

.

Els familiars de Núria Bel recullen la insígnia de plata de SCIAS que
se li va concedir a títol pòstum.

Presentades les memòries de 2014
d’Assistència Sanitària i de scias
El passat mes de juny, coincidint amb el punt àlgid
del calendari cooperatiu i el principal moment de
presa de decisions, es van presentar les memòries
corporatives d’Assistència Sanitària i SCIAS. Amb
una acurada edició, versions en castellà i català
i un tiratge que supera els 7.000 exemplars, les
memòries constitueixen un reflex fidel de l’activitat
desenvolupada per les entitats a partir dels
diferents articles que contenen.

noticíes

Dues delegacions d’Unimed Minas Gerais
visiten l’Hospital Universitario Moncloa

Una de les delegacions brasileres, durant la visita a l’Hospital Universitario Moncloa.

Els dies 1 i 5 de juny, dues delegacions de les cooperatives mèdiques del Brasil van visitar l’Hospital Universitario Moncloa del Grup ASISA, una de les institucions de
la Fundació Espriu. Els cooperativistes brasilers, procedents de la Federació Unimed de Minas Gerais, van ser
rebuts pels doctors José Carlos Guisado, primer executiu
de la Fundació Espriu; Juan José Fernández, director
gerent de l’Hospital Moncloa, i Carlos Zarco, director
mèdic del centre.
Durant la sessió, els metges brasilers van poder
conèixer, a més de la xarxa assistencial de les institucions que formen la Fundació Espriu, els processos de
gestió i l’operativa de l’Hospital Universitario Moncloa,
així com algunes de les últimes innovacions tecnològiques implementades pel Grup Hospitalari ASISA. Posteriorment, el doctor Zarco va acompanyar els delegats
durant la visita que van realitzar a les instal·lacions del
centre mèdic.
La Federació Unimed Minas representa políticament
i institucionalment 62 cooperatives mèdiques i a més
de 15.000 metges de l’estat brasiler de Minas Gerais, on
Unimed és líder en la prestació de serveis de salut amb
una quota de mercat del 51 %

.

El Consell de l’Aliança
Cooperativa Internacional
es reuneix a Buenos Aires
Els dies 23 i 24 de juliol es va celebrar
a Buenos Aires (Argentina) la reunió
del Consell de l’Aliança Cooperativa
Internacional, del qual forma part el Dr. José
Carlos Guisado, CEO de la Fundació Espriu,
com a representant de les organitzacions
sectorials de l’Aliança. A més d’abordar els
aspectes de govern de l’organització, els
líders del moviment cooperatiu internacional
van tenir l’ocasió de conèixer de prop
l’experiència del cooperativisme argentí,
la tradició del qual es remunta a finals del
segle XIX.

octubre 2015

27

L’Aliança Cooperativa Internacional edita
un nou estudi sobre el capital cooperatiu
Investigació sobre el capital cooperatiu, l’informe elaborat per Michael Andrews, dóna
resposta, entre altres qüestions, al dilema de com poden les cooperatives obtenir
finançament de tercers sense detriment de la seva independència i control democràtic.

Les empreses en general s’enfronten al llarg de la seva
existència a etapes en què la disponibilitat de capital
és d’una importància vital per a la continuïtat de l’organització. En iniciar qualsevol projecte empresarial,
es requereix un capital previ a l’arribada dels primers
ingressos que generi l’activitat empresarial. Així mateix,
en moments en què les circumstàncies del mercat impliquin un creixement accelerat de l’empresa, la necessitat
de finançament augmenta d’acord amb aquest creixement. Aquestes situacions, habituals en les empreses,
comporten un repte afegit per a les empreses cooperatives. Com obtenir aquestes remeses addicionals de
capital sense deteriorar els principis cooperatius que
garanteixen el control democràtic i la participació econòmica dels socis i la independència i autonomia de la
cooperativa?
nou enfocament

L’Aliança Cooperativa Internacional ha editat recentment un informe elaborat per Michael Andrews, Investigació sobre el capital cooperatiu, en què es dóna resposta
a aquesta qüestió. L’enfocament tradicional, segons el
qual les cooperatives es financen bàsicament a través
de les aportacions dels seus socis i de l’acumulació dels
resultats positius obtinguts en anys anteriors, de vegades pot ser insuficient. Per exemple, quan la cooperativa
desenvolupa la seva activitat en un sector molt intensiu
en capital i en el qual es requereixen grans inversions
en infraestructura, és molt probable que les modestes
quotes dels socis no siguin suficients.
La investigació publicada per l’Aliança afirma que hi ha
diverses opcions per accedir a finançament addicional
i a capital estable, garantint alhora que el control de la
cooperativa es mantingui en mans dels seus socis. Nombroses cooperatives han aconseguit captar inversions de
tercers no socis mitjançant diferents instruments patrimonials i de deute. Reservant tots o la majoria dels drets
de vot als socis de la cooperativa, s’aconsegueix atreure
capital extern mantenint el control.

instruments de capital

L’informe inclou una detallada classificació dels instruments i de les estructures de capital adoptats per cooperatives de tot el món i es fixa especialment en les
particularitats de les cooperatives de dimensió reduïda
i en les que estan en la seva etapa inicial. També ofereix
una bateria de recomanacions dirigides als responsables
d’elaborar polítiques i als líders cooperatius

.

L’informe es pot obtenir a:
http://ica.coop/sites/default/files/352_ICA_Coop_Capital.pdf

noticíes

El Parlament aprova per majoria la nova
Llei de cooperatives de Catalunya
Amb la nova norma, que va ser aprovada amb els vots favorables del 80 % de la Cambra,
es pretén agilitzar els procediments i fomentar la creació de cooperatives i consolidar
les existents com a fórmula per a la creació d’ocupació.

El Parlament de Catalunya va aprovar recentment la
nova Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives. Segons
els promotors de la nova llei, la norma crea un marc jurídic més flexible per a les cooperatives, fent que aquest
model d’empresa esdevingui més atractiu tant als emprenedors com als assessors en la creació d’empreses, i
té la voluntat de reforçar la fórmula cooperativa com a
eina per a la creació d’ocupació estable.
El nou marc jurídic, aprovat amb el suport del 80 %
del Parlament català, té com a objectius fomentar la creació de cooperatives, així com consolidar les ja existents,
tot simplificant i eliminant procediments, reforçant les
vies de finançament i facilitant la millora de la gestió
empresarial.
De tres a dos socis

Entre les novetats més destacades que incorpora la norma, hi ha la reducció de tres a dos del nombre mínim de
socis necessaris per a la constitució d’una cooperativa,
excepte en les de consum, que requereixen un mínim
de deu socis. També s’agilita el procés d’inscripció al registre de cooperatives, de manera que les de deu socis
o menys poden adquirir personalitat jurídica en un termini de dos dies hàbils.
En el règim social, s’introdueix la figura del soci temporal i del soci col·laborador, amb diferents drets i limi-

tacions respecte al soci comú, que és com anomena la
norma a aquelles persones sòcies que realitzen l’activitat
principal de la cooperativa, ja sigui treballar, consumir,
utilitzar els seus serveis, etc.
Consell Rector

Quant als òrgans socials, una de les novetats més rellevants és la possibilitat que persones no sòcies formin
part del Consell Rector, sempre que no superin la quarta
part dels seus membres. D’altra banda, la intervenció de
comptes passa a ser, juntament amb el comitè de recursos, un òrgan voluntari. En aquest àmbit, la regla estableix amb detall l’administració electrònica dels drets
d’informació dels socis, així com els requisits per a la
celebració d’assemblees i reunions del Consell Rector
de forma virtual.
Una altra de les novetats afecta el fons de reserva
obligatori. La cooperativa podrà establir en els seus estatuts el repartiment entre els socis de fins al 50 % d’aquest
fons. No obstant això, un cop adoptat aquest acord, no
es podrà modificar durant cinc anys.
Finalment, es modifica l’acrònim distintiu de les cooperatives, SCCL, eliminant-ne la ‘L’ de ‘limitada’. El nou
text opta per SCC, argumentant que tota cooperativa és
intrínsecament de responsabilitat limitada i, per tant, la
‘L’ no aporta cap informació rellevant

.
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Pauline Green deixa la presidència
de l’Aliança Cooperativa Internacional
Pauline Green, la primera dona presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional en els seus
120 anys d’història, ha anunciat la seva jubilació anticipada. Green, que ha treballat en el
moviment cooperatiu del Regne Unit durant 35 anys, va ser elegida presidenta de l’Aliança,
l’òrgan mundial representatiu del moviment cooperatiu, el 2009 i va ser reelegida el 2013
per a quatre anys de mandat.

Pauline Green, amb al Dr. Guisado, durant l’última reunió de l’Aliança Cooperativa Internacional.

Al llarg de la seva carrera, Green ha exercit la seva tasca
com a directora executiva de Co-operatives UK, com a
membre del Parlament Europeu i com a presidenta de
Cooperatives Europa i de l’Aliança.
A l’anunciar el seu retir, Green va afirmar que, juntament amb els membres del consell mundial de l’Aliança, ha complert la seva promesa de promoure un canvi radical en l’organització internacional cooperativa:
«Hem reforçat el nostre paper representatiu en l’àmbit
internacional, som capaços d’elaborar estadístiques anuals globals que fan servir les autoritats de tot el món.
Tenim una estratègia global: el Pla d’acció per a una
dècada cooperativa, que és el centre de les estratègies
cooperatives nacionals en molts països, que ha rebut
el reconeixement internacional i en el qual hi ha hagut
una gran participació per part de tots els cooperativis-

tes; hem desenvolupat amb èxit una marca global que
actualment ja s’utilitza en 97 països; els nostres usuaris
han anat augmentant any rere any, i la nostra visibilitat
i el nostre perfil segueixen creixent. I el més important,
la família global de les cooperatives està més unida i cohesionada que mai».
Després de reconèixer que la seva dimissió està motivada per la decisió del Cooperative Group de cancel·
lar a la fi de 2015 el finançament del seu càrrec com a
presidenta, Dame Pauline considera que és el moment
adequat per deixar el seu càrrec, tot i que sempre estarà
«immensament orgullosa de formar part d’aquest gran
moviment internacional».
El successor de l’actual presidenta serà escollit en la
propera Assemblea General de l’Aliança, que se celebrarà
al novembre a Antalya, Turquia

.

© JUAN MANUEL SOTILLOS

Ajuda per a
l’Hospital de
Kàtmandu
Després del devastador terratrèmol, els hospitals de Kàtmandu i Kirtipur estan desbordats reconstruint les seves instal·lacions mentre atenen les persones afectades.
S’ha creat un fons d’ajuda per al tractament de les víctimes del desastre.

Si us plau, feu un donatiu al Public Health Concern Trust.
Dades bancàries Banc: Nepal Investment Bank Ltd

Titular del compte: PHECT NEPAL (SOP)
Número de compte: 00405010063387
Sucursal: Pulchok, Lalitpur
Codi swift: NIBLNPKT
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Programa d’Activitats
Reunió del Consell Mundial de l’IHCO
12 d’octubre de 2015
El Consell Mundial de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) es reunirà a Milà,
presidit pel Dr. José Carlos Guisado, CEO de la Fundació Espriu.

AlimentaR el benestar: les cooperatives sanitàries
13 d’octubre de 2015
Amb motiu de l’Expo Milano 2015, FederazioneSanità organitza una conferència internacional sobre cooperatives
de salut. La iniciativa té com a objectiu central presentar l’estudi Better Health & Social Care, una investigació
internacional amb dades de 59 països que mostra la varietat de contribucions i la capacitat innovadora de les
cooperatives i mutuals en el camp de la salut i l’assistència social. La Fundació Espriu participarà en la conferència
presentant el seu model de cooperativisme sanitari.

Assemblea General de l’Organització Internacional
de Cooperatives de Salut
8 de novembre de 2015
L’Assemblea General de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) se celebrarà a Antalya
el 8 de novembre de 2015, en el marc de la Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional.

Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional
Del 10 al 13 de novembre de 2015
La Conferència Global de l’Aliança, que se celebrarà a Antalya (Turquia) del 10 al 13 de novembre de 2015, serà una
oportunitat per fer inventari dels èxits, però també dels desafiaments que s’han d’afrontar per assolir els objectius
establerts en el Pla per a la dècada cooperativa. Constarà de quatre sessions plenàries per discutir qüestions transversals, la identitat cooperativa inclosa, i de quatre sessions de treball, cadascuna relacionada amb un dels pilars
del Pla (sostenibilitat, participació, marcs jurídics i capital).

Trobades del Mont-Blanc / Fòrum Internacional dels Dirigents de
l’Economia Social i Solidària
Del 26 al 28 de novembre de 2015
El 7è Fòrum Internacional de Dirigents de l’Economia Social i Solidària, anomenat Trobades del MontBlanc, se celebrarà els dies 26, 27 i 28 de novembre de 2015, a la ciutat francesa de Chamonix-Mont-Blanc. El
desenvolupament humà de les ciutats i dels territoris serà el tema central d’aquesta edició que posarà en relleu les
solucions de l’economia social i solidària als grans reptes del nostre món.

Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que
les millors coses
de la vida són
gratuïtes?
Compartir, també. Subscriu-t’hi.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si ja rebeu periòdicament Compartir no cal que enviï la butlleta.
Nom i cognoms						
Adreça								

C.P

Població				

Provincia-Estat							

País

					

Telèfon					E-mail
En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir? Català

Castellà

Anglès

La cogestió de metges i usuaris
El model de cogestió del cooperativisme sanitari, en què metges i
pacients participen en igualtat de condicions, permet que siguin els
principals protagonistes del sistema sanitari qui prenguin directament
les decisions més importants sense necessitat d’intermediaris. Posat
en marxa pel Dr. Espriu ja fa gairebé mig segle, aquest és el model
de gestió del Grup Assistència, que per ser únic al món ha despertat
l’interès de gestors i sanitaris de nombrosos països. La millor prova del
seu èxit és l’Hospital de Barcelona, exemple de com els interessos de
metges i usuaris convergeixen en la recerca de solucions satisfactòries
per a tothom.

.

Teresa Basurte

Presidenta de SCIAS i de la Fundació Espriu

Una experiència única,
formativa i extraordinària
Sóc assegurada d’Assistència Sanitària des de l’any 1961;
o sigui, des de fa 54 anys. Però no va ser fins molts anys
més tard que vaig saber que la meva asseguradora era
propietat d’una cooperativa de metges.
Un dia, vàrem rebre a casa nostra una carta del Dr.
Espriu, fundador d’Assistència Sanitària, en la qual ens
oferia la possibilitat de fer-nos socis d’una cooperativa
d’usuaris creada feia poc i que havia comprat un edifici, que en el seu origen havia de ser un hotel, que la
cooperativa SCIAS transformaria en hospital.
Tota la vida he tingut inquietuds participatives, i
si aquesta participació és en forma cooperativa, millor. Així ho vaig fer amb l’escola dels meus fills, per
exemple.
La idea em va semblar suggeridora, perquè ens
permetia integrar-nos en la cooperativa que seria la
propietària de l’Hospital de Barcelona, una experiència
pionera al món en què un hospital era cogestionat per
metges i usuaris.
Després de fer-nos socis, vaig prendre contacte
amb SCIAS i, de mica en mica, em vaig anar integrant
en les seves activitats socials, fins arribar, d’una forma
natural, a formar part dels diferents canals que té establerts la cooperativa. Així, primer, vaig formar part
dels grups cooperatius, en què una de les persones del
Consell ens explicava les idees i els principis que regien el sistema i els seus òrgans de govern.
No em vull estendre: el coneixement et porta a intensificar la participació i, successivament, vaig anar
formant part d’altres organismes, com el Comitè de
Recursos, i em vaig incorporar al Consell Rector. Tot
això, per elecció en successives assemblees anuals. Finalment, a instàncies dels meus companys de Consell,
em vaig convertir en la presidenta del Consell Rector
de SCIAS.
Ja com a consellera, vaig tenir accés a una reunió
que se celebrava cada dimecres, en la qual, els membres de la cooperativa de metges i els de la cooperativa
d’usuaris debatien els diferents temes que afectaven
ambdues cooperatives i marcaven les grans línies per
les quals es regirien. És a dir, on es duia a terme la cogestió d’ambdues institucions ratificada, lògicament,
pels respectius consells.

Fou, i continua sent, una experiència única, instructiva i extraordinària.
I dic única perquè és el primer, i crec que continua
essent l’únic, hospital cogestionat per metges i usuaris.
Aquesta singularitat fa que ens visitin des de diferents
parts del món, per inspirar-se en el nostre sistema.
Instructiva, perquè he après a participar en aquesta
cogestió amb el que això implica de coneixement sobre
el govern d’un hospital i de la seva complexitat, tant
mèdica com organitzativa.
I extraordinària, perquè la singularitat del sistema
fa que una usuària de base pugui accedir als òrgans
de govern de la cooperativa, de la qual cosa em sento
francament orgullosa.
Amb els successius consells i presidents que hem
estat al capdavant de SCIAS, aquesta experiència única de cogestió, a la qual el seu fundador va anomenar
Cooperativisme Sanitari Integral, fa ja 30 anys que es
duu a terme amb èxit.
El Dr. Espriu la va estendre per tot Espanya sota el
nom d’ASISA-LAVINIA i, junts, formem el cooperativisme sanitari, amb el nexe comú de la Fundació Espriu, l’òrgan d’expressió de la qual, la revista compartir., arriba
avui al seu número 100

.
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Montserrat Caballé

Vicepresidenta de SCIAS i Patrona de la Fundació Espriu

Junts en la presa
de decisions
El meu primer contacte amb la Cooperativa va ser l’any
1998, quan el Consell Rector va enviar a tots els seus
socis una circular explicant la creació d’una Àrea de
Participació que oferiria diverses activitats lúdiques i
culturals. L’objectiu d’aquest organisme era apropar els
socis a la cooperativa. Vaig decidir que volia cantar en
una coral, i aquest va ser l’inici de la meva col·laboració
amb SCIAS.
Vaig assistir a reunions on ens informaven del funcionament de la Cooperativa, del cooperativisme sanitari i de la cogestió amb la cooperativa de metges, del
magnífic model de gestió de l’Hospital de Barcelona
i de la participació activa dels socis dins del Consell
Rector.
També em vaig assabentar de l’existència dels
equips cooperatius per sectors i m’hi vaig incorporar.
L’any 2004, l’equip de Les Corts em va presentar com
a candidata a les eleccions al Consell Rector, vaig ser-hi
escollida i en les dues següents eleccions s’ha ratificat
la meva pertinença a aquest òrgan de govern. Des de
l’any 2012 sóc vicepresidenta de SCIAS per voluntat
dels meus companys del Consell Rector.
Em van assignar diverses tasques dins del Consell,
una de les quals fou l’assistència a una reunió setmanal
del que anomenem Comissió de Grup, a la qual assisteixen membres dels consells d’Assistència Sanitària i
de SCIAS per tractar temes inherents a les dues cooperatives i per anar junts en la presa de decisions (això
és la cogestió). Participar en aquestes reunions és una
experiència magnífica i altament gratificant.
Part de la meva tasca com a consellera responsable de l’Àrea de Participació consisteix a transmetre el
model i explicar què és el cooperativisme sanitari i la
cogestió als socis que s’apropen a l’Àrea de Participació.
El model fou creat pel Dr. J. Espriu, i el seu llegat
continua vigent no tan sols a Barcelona i província sinó
també a tot el territori espanyol. El cooperativisme sanitari, amb el seu sistema de cogestió, és un model admirat a molts països del món, i la Fundació Espriu té
un paper molt rellevant en la seva difusió.
Avui commemorem la publicació del número 100
de la revista compartir., que contribueix a donar a
conèixer aquesta gran obra del Dr. Josep Espriu

.

El cooperativisme sanitari,
amb el seu sistema de
cogestió, és un model
admirat a molts països del
món, i la Fundació Espriu
té un paper molt rellevant
en la seva difusió

El model de gestió sanitària del Grup Assistència

Metges i usuaris
que remen junts
Metges i pacients conformen els dos pilars bàsics de qualsevol model sanitari, i és molt més
el que els uneix que no el que els separa. La gestió sanitària compartida entre professionals
i usuaris és possible i beneficiosa per a ambdues parts. Ho demostra el model de cogestió
desenvolupat a l’Hospital de Barcelona per les cooperatives Autogestió Sanitària i SCIAS,
que funciona amb èxit des de fa 40 anys.

Ignacio Santa María, Leonor Lozano i Refugio Martínez
Fotografies: Pep Herrero

Era una de les conviccions del doctor Josep Espriu:
els dos protagonistes principals del sistema sanitari
són el metge i el pacient. A partir d’aquesta certesa
va ser com va concebre un nou model de gestió sanitària en el qual tant els professionals com els usuaris
tinguin el mateix pes i grau de participació en les decisions més importants. D’aquesta manera va posar en
marxa un moviment cooperatiu que es va anar consolidant en els anys setanta del segle passat i que va
cristal·litzar el 1989 amb la inauguració de l’Hospital
de Barcelona, centre que pertany al Grup Assistència.
El Grup Assistència engloba diverses entitats, però
té com a pilars dues societats cooperatives: Autogestió
Sanitària, que agrupa uns 5.000 metges, i la Societat
Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries
(SCIAS), formada per 166.000 usuaris. I si Autogestió Sanitària, la cooperativa dels metges, posseeix el
70 % de les accions de la companyia asseguradora;
Assistència Sanitària Col·legial (ASC), la cooperativa
d’usuaris SCIAS, ostenta la propietat de les instal·lacions de l’Hospital de Barcelona.
L’asseguradora ASC està regida per un Consell
d’Administració, mentre que la cooperativa SCIAS té
el seu propi Consell Rector, però membres destacats
de tots dos consells es reuneixen cada dimecres a la
tarda a la Comissió de Grup per consensuar les decisions més importants. És així com funciona la cogestió
sanitària.
Ho explica Lourdes Mas, directora general de
SCIAS i gerent de l’Hospital de Barcelona: «Totes les
decisions bàsiques de gestió de l’hospital se sotmeten

Lourdes Mas

a aquesta comissió conjunta de metges i usuaris. Un
cop adoptades les decisions, els consellers d’ASC les
porten al seu Consell d’Administració i els consellers
de SCIAS les porten al seu Consell Rector per aprovar-les i formalitzar-les».
La Comissió de Grup no té personalitat jurídica,
de manera que cada acord ha de ser ratificat pels
consells de cada entitat. No obstant això, aquesta comissió, en la qual estan representats metges i usuaris
i que es reuneix totes les setmanes de l’any és, com
descriu Mas, «la cuina on es cou tot».
En aquesta reunió setmanal s’acorden totes les necessitats estratègiques. «Quan diem “estratègiques”
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Maria
Àngels
Font:

«Sabem que la
quota que paguem
és molt justa»
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Com a secretària del Consell Rector de la
cooperativa d’usuaris SCIAS, Maria Àngels
Font participa en les reunions setmanals de
Comissió de Grup i, per tant, té experiència
directa del que és la cogestió de l’Hospital de
Barcelona. «Per mi, suposa entendre el cost
que representa el funcionament de l’hospital
i, alhora, poder acordar amb els metges i els
tècnics les inversions necessàries cada any»,
destaca.
Font incideix que els usuaris tenen la
possibilitat d’intervenir en el funcionament
de l’hospital «perquè vam acordar què
cal fer i què no s’ha de fer». Això té una
conseqüència immediata que la consellera
de SCIAS expressa així: «Quan pago la meva
quota mensual, sé que és una quota molt
justa perquè s’ha calculat en funció de les
necessitats que té l’hospital per funcionar».

ens referim al funcionament d’una instal·lació nova,
al preu de la prima que els assegurats paguen cada
mes, al preu de la pujada anual dels honoraris mèdics,
a la quantitat econòmica que s’inverteix anualment...
Totes aquestes decisions són sempre consensuades»,
afirma el doctor Carles Humet, director mèdic de
l’Hospital de Barcelona. Ho corrobora la directora general de SCIAS: «Ens asseiem i parlem, per exemple,
sobre quin serà el pressupost d’inversions, com pactarem les tarifes, si ampliarem o no els serveis mèdics,
si introduirem noves tecnologies...»
El doctor Gerard Martí, sotsdirector mèdic de
l’Hospital de Barcelona, assenyala que un dels avantatges principals del model de cogestió que caracteritza el Grup Assistència, en comparació amb altres
plantejaments tant públics com privats, és «que no
hi ha intermediaris polítics, ni socials, ni financers, i
que la presa de decisions és molt directa per part dels
actors del sistema: els professionals, els metges, d’una
banda, i els possibles pacients, o ciutadans o usuaris,
de l’altra».
«En aquest model –continua el Dr. Martí–, les
grans decisions organitzatives, conceptuals i d’orientació les prenen directament els actors del sistema.
Els professionals treballen lliurement i els usuaris
poden triar el professional que volen que els atengui
dins del sistema. No depenem de cap línia política ni
corrent social que ens empari. L’objectiu empresarial
no és lucratiu sinó de servei.»

Dr. Gerard Martí

Interessos que convergeixen

La Comissió de Grup fa possible que els interessos
de metges i pacients convergeixin i que s’assoleixin
solucions consensuades a cada problema. Enric Sells,
director comercial d’ASC i patró de la Fundació Espriu, ho raona d’aquesta manera: «Pot semblar que
tenen interessos contraposats: el que vol el metge
és guanyar-se millor la vida, i el pacient vol el millor
preu. Però la gran virtut d’aquest model és que tots
dos han d’arribar a un acord. I es posen d’acord tant
en la retribució als metges, com en les primes que
han de pagar per poder retribuir aquests metges. Per
tant, aquest és el gran secret: les dues parts es posen
d’acord. Els problemes es resolen per consens».

Josep Maria
Llobet:

«Som l’únic exemple vivent de gestió
sanitària»

Davant la crisi econòmica que pateixen els sistemes
sanitaris tant a Espanya com a Europa, el moviment
cooperatiu sanitari es presenta com una alternativa
de futur i, alhora, com una “tercera via”, més enllà de
la sanitat pública i la privada, que podria garantir la
sostenibilitat del sistema.
Així ho veu Josep Maria Llobet, secretari del Consell
d’Administració d’ASC i patró de la Fundació Espriu,
que creu que les experiències de col·laboració entre
la sanitat pública i privada «en general, no han acabat
de funcionar. Només poden funcionar quan aquesta
col·laboració entre la sanitat pública i la privada es
produeix amb societats o entitats sense ànim de
lucre. El cooperativisme sanitari és aquest tipus
d’alternativa», raona Llobet, «entenem que aquesta és
una tercera via o tercera porta que podria permetre
fer sostenible una sanitat pública i equitable».
D’altra banda, Llobet es refereix al model
desenvolupat pel Grup Assistència com a «l’únic
exemple vivent, de funcionament real» de la cogestió
sanitària. L’Hospital de Barcelona és, segons el
secretari, «l’únic lloc al qual es va traslladar realment
la possibilitat que els usuaris tinguessin veu i alhora
vot en comissions compartides, i que poguéssim
cogestionar directament. En els altres llocs, per
motius diversos, l’usuari és una peça que costa força
organitzar i articular de manera que pugui ser fàcil
gestionar conjuntament», afegeix.

El director tècnic d’ASC, Andreu Obis, apunta que
aquest consens és a la base de la idea de la cogestió
des del seu origen: «Els usuaris estarien disposats a
pagar el que fes falta per allò que demanen i, per tant,
a tenir veu i vot en les discussions per oferir els serveis que demanden i poder retribuir també els metges
en la mesura justa. És un quid pro quo: “jo et demano
això, tu m’ho dónes; per tant, jo estic disposat a pagar-te tant”. Aquesta va ser la idea inicial: que no hi
hagi confrontació entre els metges i els que reben el
servei dels metges».
La cogestió està basada en la idea que, tant al metge com a l’usuari, els convé posar-se d’acord perquè a
tots dos els convé que el model rutlli bé i tingui qualitat. Lourdes Mas insisteix en aquest punt: «A tots dos
ens interessa que funcioni bé. No som les dues parts
d’un contracte, que s’oposen, sinó al revés, ambdós estem interessats a funcionar; per tant, les negociacions
són molt més fàcils perquè els dos tenim els mateixos
interessos. No discutim, ens donem suport».
La directora general de SCIAS i gerent de l’Hospital de Barcelona afegeix: «Els problemes poden
sorgir en qualsevol companyia de qualsevol tipus: la
diferència rau en la manera que tenim d’abordar-los
i de gestionar-los; en el fet que metges i usuaris els
gestionem junts, que remen en la mateixa direcció, i
no perquè un s’enriqueixi i l’altre no, sinó per arribar
tots dos a bon terme».
Per això, el consens és fonamental a l’hora de
prendre decisions. Segons el director mèdic de l’Hospital de Barcelona, «en alguns moments, els interessos

octubre 2015

39

Enric Sells

procura no haver de votar mai, no hi ha una preponderància dels uns sobre els altres, i s’intenta arribar
sempre a acords per majoria, però sense votació. És
per convenciment».
Sense ànim de lucre

Dr. Carles Humet

poden ser divergents, llavors, el que es fa és confrontar els interessos dels uns i dels altres en una mateixa
taula de treball perquè les grans decisions estratègiques es prenguin per consens».
Humet matisa que «en els temes tècnics, sol tenir
més pes el paper dels metges, però han de comptar
amb el vistiplau dels usuaris que, en definitiva, són
els que posen els diners a través del sistema d’assegurança sanitària».
Per això, cap de les dues parts pot imposar l’última
paraula, i l’única forma de resoldre les qüestions és a
través de l’acord mutu, la qual cosa exigeix argumentar i explicar bé cada postura. Ho recalca Obis: «Es

Tant ASC com SCIAS són entitats sense ànim de lucre
el principal objectiu de les quals no és l’obtenció de
benefici econòmic sinó la qualitat del servei al pacient. El cooperativisme sanitari ideat pel doctor Espriu
es basa en la idea que com més gran sigui el nombre
de socis més petita serà l’aportació que hagin de fer.
Amb poc es pot fer molt, com reflecteix el director
comercial d’ASC: «El doctor Espriu, el nostre fundador, deia que el secret està en cobrar molt pocs diners
a molta gent. Amb pocs diners de moltes persones es
poden fer moltes coses. Aquest és el secret, no n’hi
ha cap altre».
Sells assenyala que «cal obtenir beneficis tant a ASC
com a SCIAS per poder funcionar, però no cal tenir-ne en excés. De fet, a ASC considerem que, si ens
sobren massa diners, hem fet una mala gestió perquè
això vol dir que hem demanat més diners del necessari als assegurats».
«Els problemes més habituals sempre tenen a veure
amb els diners», reconeix el doctor Humet, que tot i
això afirma que cada any «cal arribar a un pacte que
permeti pagar bé els professionals, però amb uns costos raonables que els usuaris puguin assumir en una
economia familiar normal».

Joan
Borràs

«Els metges
treballen en un
clima de bona
comunicació i
confiança»

Andreu Obis

Garantia de qualitat

El primer fruit de la cogestió entre metges i usuaris és la millora en la qualitat dels serveis. Ho posa
de manifest el director comercial d’ASC: «El nostre
model millora els serveis, almenys així ho procurem.
Justament, el que fa la cogestió és que tant el metge
com el pacient intervinguin de forma activa en tots
els processos assistencials i, per tant, en la millora
d’aquests processos».
No hi ha cap problema que quedi sense tractar,
perquè, com diu Mas, «no se’ns oblida cap tema, perquè sia d’una banda sia de l’altra sempre surten. Es toquen tots els aspectes de l’assistència, ja siguin plantejats pels usuaris o pels metges, però la cogestió abasta
la totalitat del ventall del plantejament assistencial».
Per això, el model genera un alt grau de satisfacció
tant a pacients com a professionals. Als pacients, perquè es basa en la lliure elecció de metge. Ho explica el
director mèdic de l’Hospital de Barcelona: «El pacient
escull aquells metges que obtenen millors resultats,
que tracten millor el pacient, que li dediquen més
temps... Per tant, preocupar-se a fer bé les coses és
intrínsec a tenir feina. El que treballa malament no
serà escollit, i el que treballi bé tindrà més pacients».

Per la seva banda, els metges també se senten còmodes amb el model de cogestió sanitària del Grup
Assistència. Així ho confirma el doctor Humet: «els
metges se senten més ben tractats en aquest sistema
que en d’altres, de tal manera que quan el Col·legi de
Metges fa les seves enquestes sobre les entitats d’assegurança lliure, Assistència Sanitària, que és l’asseguradora propietat de la cooperativa de metges, sempre
surt la més ben valorada pels professionals. Perquè és
la que paga millor, perquè ho fa puntualment, perquè
les decisions es prenen en consulta amb els professionals, etc., etc.»
La cogestió en el dia a dia

Totes les decisions importants que afecten el funcionament de l’Hospital de Barcelona es prenen en
aquesta taula compartida pels representants dels metges i dels ciutadans.
Hi ha molts exemples concrets d’aquestes decisions consensuades. El doctor Humet en cita alguns:
«La remodelació dels quiròfans, que es va fer l’estiu
passat (una de les fases), aprofitant la baixada en l’activitat quirúrgica programada; altres decisions conjuntes han estat centralitzar i millorar els serveis d’on-
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«Agilitat en les decisions, bona comunicació, confiança
mútua...» són algunes de les paraules que utilitza
el doctor Joan Borràs, coordinador de Cirurgia
d’Urgències de l’Hospital de Barcelona, per referir-se
a l’ambient de treball en què es mouen els metges
d’aquest centre hospitalari gràcies al model de la
cogestió sanitària.
«El metge se sent molt bé quan pot realitzar el seu
treball de forma àgil. L’agilitat en l’atenció als pacients
és la principal diferència respecte a altres tipus
d’hospitals. Agilitat, perquè el metge té a la seva
disposició totes les eines necessàries per poder fer
el diagnòstic i tractament dels pacients», subratlla el
doctor Borràs.
El facultatiu es refereix també a la relació entre els
metges i els responsables de l’hospital: «Crida l’atenció
que hi hagi molt bona comunicació vertical entre

cologia que s’ofereixen per al tractament del càncer o
les inversions a l’hospital per renovar tota una planta
per instal·lar-hi l’obstetrícia i la ginecologia».
Respecte a aquesta darrera reforma a què es refereix el director mèdic de l’hospital, Obis comenta:
«Hem pres la decisió de com fer-ho, quina inversió cal
fer-hi... i això ho han decidit els usuaris, que són amos
de l’hospital, i els metges, que són els propietaris de
l’asseguradora; lògicament, quan fas una cosa d’aquest
tipus, és més bonica, més moderna, més tècnica, però
també més cara, i es fa a plena consciència que això
serà bo per a la imatge del grup».
La directora general de SCIAS i gerent de l’hospital cita un altre exemple que il·lustra com, gràcies
a l‘acord mutu entre la cooperativa d’usuaris i la de
metges, es va poder resoldre un seriós problema de
sobreocupació que tenia l’hospital.
«Teníem moltíssims pacients grans amb una gran
diversitat de patologies, moltes d’elles cròniques, que
ingressen recurrentment (potser ingressen un cop al
mes o cada dos mesos i tenen set o vuit ingressos en
un any). Aquestes persones ocupen moltíssimes llits
i ens vam plantejar entre SCIAS i ASC què podríem
fer-hi», relata Mas.
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els clínics i els directius. Amb una simple trucada de
telèfon pots reunir-te amb el director o amb la gerent.
No hi ha barreres».
Els metges tenen, a més, la possibilitat de participar
activament en molts aspectes del funcionament de
l’hospital. Aquest cirurgià el detalla així: «El metge que
treballa aquí, a més de tenir contracte laboral, pot ser
soci de treball, el que suposa que pot accedir a òrgans
de presa de decisions com el Consell Rector, el Consell
Social, etc.»
En definitiva, és la confiança mútua la que presideix
les relacions entre pacients i metges, i entre aquests i
els directius. «La Direcció es fia de nosaltres, quan els
expliquem alguna de les necessitats que tenim. Hi ha
bona comunicació i molta confiança», insisteix el Dr.
Borràs.

La solució va ser la creació d’un nou servei anomenat
PAPPA (Programa d’atenció al pacient pluripatològic en
domicili). «Aquest servei està atès per una sèrie de metges i d’infermeres que van al domicili del pacient», explica la directora de SCIAS, que subratlla que «el programa
ha tingut un èxit espectacular: ara tenim 230 pacients
atesos i seguits constantment al seu domicili».
Un model únic al món

El model cooperatiu de cogestió sanitària desenvolupat
pel Grup Assistència és únic al món, per això suscita l’interès de gestors i professionals sanitaris de nombrosos
països. Així ho testifica el doctor Gerard Martí que, com
a subdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona i patró
de la Fundació Espriu, és l’encarregat de rebre personalment les delegacions internacionals que vénen a visitar
aquest centre, interessades en el model de cogestió.
«En els últims anys, hem rebut visites de delegacions del Brasil, Argentina, Estats Units, Canadà, Japó,
Xina, Corea, Holanda, Regne Unit, Portugal i Itàlia»,
destaca el Dr. Martí, que afegeix que ell mateix ha
anat en diverses ocasions a presentar l’organització,
tant de l’hospital com del Grup, als Estats Units, Canadà i Itàlia

.

Pels valors i principis que les defineixen, les cooperatives estan destinades a convertir-se en
el model empresarial líder en sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Amb aquest
propòsit, l’Aliança Cooperativa Internacional va incloure la definició i la difusió de la Identitat
cooperativa entre els cinc pilars del seu Pla per a la dècada cooperativa, una estratègia que
pretén fer d’aquestes entitats la fórmula empresarial de més creixement abans de 2020.

Identitat cooperativa:
pilar de la Dècada
Cooperativa

El mercat de les empreses “socials” o “ètiques” està
saturat. Moltes empreses capitalistes tradicionals intenten transmetre una imatge diferent a través de
programes de responsabilitat social corporativa i de
campanyes que utilitzen un llenguatge molt proper al
de les cooperatives. No obstant això, les empreses cooperatives no només semblen diferents per un canvi
d’imatge, o per desenvolupar una campanya altruista.
Les cooperatives són fonamentalment diferents. Els valors de participació i sostenibilitat no s’han incorporat
com un accessori al model d’empresa convencional,
sinó que vertebren com es governa, es gestiona i s’avalua una cooperativa i determinen la seva estructura de
propietat.
El 1995, coincidint amb la celebració del centenari
de la seva constitució, l’Aliança Cooperativa Internacional va establir la Declaració de la identitat cooperativa,

un text que defineix clarament què és una cooperativa
i quins són els seus valors i els principis que guien la
seva activitat empresarial.
Malgrat tot, però, el llenguatge dels principis cooperatius pot no ser del tot eficient per comunicar el
fet diferencial de l’empresa cooperativa, especialment
davant els governs o el gran públic.
Iniciativa estratègica

El Pla per a la dècada cooperativa, la iniciativa estratègica del moviment cooperatiu internacional que pretén
convertir les cooperatives en el model empresarial de
més creixement i el preferit pels ciutadans el 2020,
planteja definir la identitat de les cooperatives per garantir una autoritat econòmica i moral i una percepció
de «millor empresa». El sector cooperatiu té un interès
legítim a protegir la identitat de la paraula cooperati-
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va, evitant-ne un ús indegut, i per això ha d’emetre un
missatge clar sobre què és una cooperativa a un món
que el desconeix en gran mesura.
Amb aquesta finalitat, l’Aliança Cooperativa Internacional està elaborant unes guies orientatives, complementàries als principis cooperatius, que determinaran
els requisits mínims perquè una empresa pugui ser
considerada una cooperativa. Aquestes guies indicaran
als governs i als legisladors si han d’acceptar o rebutjar una proposta de constitució d’una cooperativa, en
marcs legislatius diferents i amb requisits normatius
diferents.
En l’àmbit d’internet, on cada dia es produeixen
més intercanvis empresarials, les cooperatives s’identifiquen gràcies al domini .coop, que s’assigna exclusivament a les entitats que compleixen els requisits
mínims. Juntament amb la Marca Cooperativa Global,
constitueix una identitat internacional comuna que
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ajuda les cooperatives a identificar-se com a integrants
d’un moviment cooperatiu internacional i a aconseguir
que es reconeguin les seves diferències enfront de les
empreses capitalistes tradicionals.
Promoció

A llarg termini, el desenvolupament de la identitat cooperativa, dependrà de si aquesta s’inclou o no en els
programes educatius i en els programes de formació de
futurs líders empresarials. S’ha de promocionar en universitats, escoles empresarials i òrgans professionals,
així com fomentar la investigació i el desenvolupament
de coneixement.
Les cooperatives són l’únic model d’organització
que compta amb una definició i un codi ètic acordats
internacionalment, i els seus valors i principis són l’essència de per què les cooperatives actuen de forma
diferent en l’entorn empresarial

.

Declaració de la identitat cooperativa
Definició de cooperativa
La cooperativa és una associació autònoma de persones que s’agrupen voluntàriament per satisfer les
seves necessitats i aspiracions comunes de caràcter econòmic, social i cultural mitjançant una empresa
de propietat conjunta i gestionada democràticament.

valors
Les cooperatives es basen en els valors d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i
solidaritat. Seguint la tradició dels seus fundadors, els seus membres creuen en els valors ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels altres.

PrIncIPIs
1. Afiliació voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries i
obertes a totes les persones capaces d’utilitzar els
seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de l’afiliació, sense discriminació de gènere,
condició social, raça, convicció política o religiosa.
2. Control democràtic per part dels membres
Les cooperatives són organitzacions democràtiques
sota el control dels seus membres, els quals participen activament en la determinació de les seves
polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les
dones que exerceixen com a representants elegits
són responsables respecte a tots els membres. En
les cooperatives de primer grau, els membres tenen
els mateixos drets de votació (un membre, un vot);
les cooperatives d’altres nivells també s’organitzen
de manera democràtica.
3. Participació econòmica dels membres
Els membres contribueixen de manera equitativa al
capital de la cooperativa i el controlen democràticament. Almenys una part del capital sol ser propietat
comuna de la cooperativa. Els membres solen rebre
una compensació limitada, si n’hi ha, sobre el capital
aportat com a requisit d’afiliació a la cooperativa. Els
membres destinen els excedents repartibles a qualsevol dels fins següents: al desenvolupament de la
cooperativa, possiblement mitjançant la creació de
reserves, una part de les quals, com a mínim, serà de
caràcter indivisible; a la retribució dels membres de
manera proporcional a les seves transaccions amb
la cooperativa; i a sufragar altres activitats aprovades pels membres.

4. Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions autònomes i
d’autoajuda controlades pels seus membres. Si arriben a acords amb altres organitzacions, inclosos els
governs, o si reben capital de fonts externes, ho fan
en condicions que garanteixen el control democràtic per part dels seus membres i que respecten la
seva autonomia cooperativa.
5. Educació, formació i informació
Les cooperatives ofereixen educació i formació
als seus membres, representants electes, administradors i empleats perquè puguin contribuir amb
eficàcia al desenvolupament de la cooperativa. Així
mateix, les cooperatives informen el públic en general, particularment a joves i creadors d’opinió, sobre
la naturalesa i els beneficis del cooperativisme.
6. Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives serveixen els seus membres de la
manera més efectiva i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
7. Preocupació per la comunitat
Les cooperatives treballen a favor del desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant
polítiques aprovades pels seus membres.
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Doctor Gregorio Medina

Membre del Consell Rector d’ASISA-Lavinia, delegat
d’ASISA a Sevilla i patró de la Fundació Espriu.

«El cooperativisme té futur
amb persones intel·ligents
que el transformin»
«El cooperativisme és un exercici de generositat», afirma el doctor Gregorio Medina
en aquesta entrevista, en què assegura que el futur d’aquesta forma de gestió, basada
en la capacitat d’entrega de les persones que la integren, passa per transformar-se en un
model que aposti pel canvi i la innovació.

David Fernández
Fa més de 30 anys que el Dr. Gregorio Medina impulsa
el cooperativisme sanitari a Sevilla, des d’ASISA-Lavinia
i des de SCIAS. Convençut que aquesta forma de gestió
aporta avantatges als usuaris, adverteix de la necessitat
d’inculcar als més joves l’esperit de generositat i compromís amb què “el va enverinar” el Dr. Espriu. La seva
altra preocupació: millorar la informació mèdica amb
què compten els pacients. A aquesta tasca dedicarà el
seu pròxim projecte.
Com arriben SCIAS i el seu model a Sevilla?
El 1982, el Dr. Espriu va venir a Sevilla i va “enverinar”
uns quants sevillans. Cada vegada que el Dr. Espriu parlava, donava una classe de cooperativisme, o de bondat,
o de generositat en la medicina, i ens va convèncer per
posar en marxa a Sevilla una iniciativa semblant a l’Hospital de Barcelona. Amb el temps, la nostra iniciativa va
ser un èxit, com ho demostra el fet que Barcelona i Sevilla són les dues úniques províncies en què perviu SCIAS.
Com es materialitza el projecte de SCIAS Sevilla?
El primer que vam pensar va ser comprar una clínica o
fer un hospital, però de sobte va succeir que van oferir
la Clínica Santa Isabel a ASISA i el projecte se’n va anar

en orris. El que vam fer llavors des de la Comissió Delegada, en la qual participen diverses persones que no són
metges, va ser impulsar la construcció d’una residència
per a gent gran amb els diners que SCIAS recaptava a
Sevilla. Vam buscar la ubicació adequada per tota la província i finalment, a Espartinas, l’alcaldessa que hi havia
aleshores, que estava molt compromesa amb el seu poble, ens va convèncer perquè compréssim un terreny i hi
ubiquéssim la residència amb 100 apartaments, que està
concertada amb la Junta d’Andalusia.
Com participen els socis de SCIAS en la gestió de la
residència?
Participen en tot. Tota la gestió la realitzen els socis, dirigits pel conseller delegat, Arturo Andújar, que és un
professor d’institut que dedica cada dia unes hores a la
residència sense cobrar res. Si no fos així, el projecte no
podria sobreviure.
Al marge de la residència, gestionen algun altre projecte?
La residència va ser el nostre primer gran projecte, però
teníem capacitat per seguir fent més coses. Per això, fa
tres anys vam comprar un local a Sevilla, en el qual hem
creat una mena de club de SCIAS i on instal·larem una
consulta de Medicina general i de Pediatria. La nostra
idea és poder millorar la informació mèdica que reben

tots els socis de SCIAS. A més, el projecte es completarà
amb una sèrie d’activitats culturals i formatives sense
perdre mai de vista que el nostre objectiu fonamental és
el cooperativisme sanitari.
Com entén el cooperativisme sanitari?
Com un exercici de generositat. A vegades em pregunten, però, com és possible, que una persona que fa 30
anys que és dins una associació com SCIAS tingui els mateixos drets que una altra que acaba d’entrar? I sempre
penso en les lliçons del Dr. Espriu, de Pepe Espriu, com
li agradava que li diguéssim. El cooperativisme es basa en
la capacitat d’entrega de la gent, en la bondat de metges
i no metges que són capaços de treballar sense cobrar.
Sense aquest esperit, no existirien els projectes dels quals
estem parlant. Ara, l’objectiu és transmetre aquest esperit
de generositat i compromís als més joves, a la generació
que té entre 30 i 45 anys.
A més de la generositat, per poder sobreviure, el model
ha de ser eficient. Com s’aconsegueix?
Sent capaços de competir en el mercat davant de companyies que no són cooperatives. Un exemple és la Clínica
Santa Isabel. A Sevilla hi ha vuit clíniques, la meitat noves
i la resta, remodelades. Per ser competitius hem d’adaptar
necessàriament la Clínica Santa Isabel i dotar-la dels mitjans més avançats, i per fer-ho és imprescindible, a partir
de la cooperativa, obrir-nos a formes de gestió més eficients. L’únic camí és comptar amb equips molt bons que
siguin capaços de gestionar una assistència de la màxima
qualitat amb els costos més ajustats possibles.

Els sistemes sanitaris s’enfronten a dos grans reptes, l’envelliment i la cronicitat...
L’envelliment és un gran repte. Si una asseguradora de
salut només tingués assegurats menors de 45 anys, podria cobrar la meitat de la prima mitjana actual, però
si només els tingués més grans de 45 anys, no cobriria
l’atenció encara que quadrupliqués la prima. L’increment
de la despesa amb l’edat és exponencial i per gestionar-la
hem de desenvolupar un model que distingeixi bé els
pacients aguts dels crònics, perquè en el segon cas els
costos de l’hospitalització són cada vegada més difícils
d’assumir.
Es poden establir sinergies entre les clíniques i les residències?
És imprescindible fer-ho, però també difícil d’aconseguir.
Una de les dificultats és que l’estada en un hospital la cobreix l’asseguradora o, si s’escau, la mutualitat, però no
passa el mateix amb la residència. La solució rau en què
hi hagi més voluntat de les parts implicades (finançador
de l’assistència, proveïdor de salut i pacient) de facilitar
l’opció més eficient, segons el cas i el moment, i que garanteixi sempre la màxima qualitat assistencial, és clar.
La construcció d’un espai sociosanitari cada vegada més
integrat, en definitiva...
Sí, però insisteixo que no és fàcil. I menys en una situació
de crisi com la que vivim en els últims anys, que ha fet
encara més precària la situació de molta gent gran que
s’ha vist en la necessitat de sacrificar-se per col·laborar
en el sosteniment dels seus fills i néts...

octubre 2015

47

«Cada vegada que el
Dr. Espriu parlava,
donava una classe de
cooperativisme
o de bondat»

Algunes asseguradores aposten per desenvolupar xarxes
de residències en paral·lel a les seves infraestructures sanitàries. És una fórmula vàlida?
La fórmula seria apostar per un model cooperatiu que,
per exemple, combinés l’assegurança de salut i la de dependència, calculant bé les primes perquè fos sostenible.
I caldria fer el pas previ d’enfrontar-nos a una barrera
cultural que ens allunya de la resta d’Europa i que és
considerar les residències de gent gran com un asil.
Un altre repte per al sistema sanitari és la tecnologia, cada
vegada més cara...
Per competir, cal estar al dia i incorporar la tecnologia
més avançada. El problema és que això és insostenible
econòmicament: algunes especialitats han multiplicat
els seus costos per deu en els últims anys a causa de les
innovacions tecnològiques. El mercat exigeix estar a l’última per competir, però el finançament cada vegada és
més difícil.
En aquest entorn cada cop més complex, el cooperativisme hi té futur?
Sí. I molt. Amb persones intel·ligents que busquin noves
fórmules per transformar-lo, perquè el cooperativisme
no pot ser sempre el mateix. La transformació d’ASISA
en els últims anys és un model d’aposta pel canvi i la innovació per guanyar múscul i ser més competitius sense
abandonar el nostre caràcter cooperatiu

.

«El mercat exigeix estar a
l’última per competir, però
el finançament cada vegada
és més difícil»

«És un disbarat
no ampliar
el “model
Muface”»
Aplicar models cooperatius al sistema sanitari públic, ajudaria a fer-lo més sostenible?
El més semblant al que planteja és el “model Muface”,
que garanteix una assistència de gran qualitat per part
de les asseguradores amb un cost un 40 % més baix
que en el sistema públic. I amb una gran satisfacció
per part dels funcionaris, que en més d’un 80 % dels
casos trien una asseguradora privada. És un disbarat
no ampliar aquest model a nous col·lectius...
Falta pedagogia per explicar els avantatges d’aquest
model als ciutadans?
Això és política. El que no s’explica bé és per què
renunciar a millorar l’atenció als ciutadans estenent un
model que garanteix millor assistència, més satisfacció
als usuaris i que, a més, és molt més barat.
No obstant això, també entre els metges cada vegada són menys els que aposten pel cooperativisme...
En part s’explica perquè és molt difícil competir amb
un model de sanitat pública que en la majoria dels
casos garanteix un sou més o menys bo de per vida.
És veritat que un metge que faci la seva tasca dins la
sanitat privada i aconsegueixi ser reconegut com un
bon professional, capaç d’oferir un bon tracte als seus
pacients, pot generar uns honoraris molt més grans
que en el sector públic, però moltes vegades és difícil
fer el pas.

El treball conjunt i en igualtat de condicions entre metges i usuaris
genera un alt grau de satisfacció tant entre els primers com entre els
segons. El primer fruit, i més important, de la cogestió és la qualitat
de l’assistència sanitària, ja que professionals i pacients intervenen de
manera activa en els processos assistencials. L’elecció de facultatiu per
part dels usuaris permet que sempre se seleccionin els professionals
que treballen millor; d’altra banda, els metges se senten més ben
tractats en aquest sistema sanitari que en qualsevol altre.

.
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Himnes
Em faria feliç escriure un himne.
Amb homes que es revolten
perquè senten dins seu la llibertat
com qui sent en la nit
les ones removent un fons de pedres,
i amb homes al carrer
que troben altres homes
i s’adonen de cop que són germans.
¿Quin temps fa que ens menjàrem aquell fruit
de l’arbre de confondre el bé i el mal?
Un àngel amb l’espasa
de foc ens barra el pas
del vell jardí on els homes canten himnes.

© Mar Aguilera

Miquel Àngel Llauger
Del llibre Llibertat! 50 poemes de revolta, Barcelona, Ara Llibres, 2015

cultura.
cinema

Últimes revelacions
Fitxa tècnica
Mr. Holmes
Any: 2015
Durada: 104 minuts
Direcció: Bill Condon
Guió: Jeffrey Hatcher (a partir de la
novella homónima de Mitch Cullin)
Música: Carter Burwell
Fotografia: Tobias A. Schliessler
Interpretació: Ian McKellen,
Laura Linney, Hiroyuki Sanada,
Frances de la Tour, Roger Allam,
Philip Davis, Hattie Morahan,
Patrick Kennedy, Gioacchino Jim
Cuffaro, Shina Shihoko Nagai, Paul
Blackwell, Eileen Davies, Sonia
Mason, Milo Parker, Zak Shukor,
Hermione Corfield.
Cooproducció: Reino Unido-USA;
AI-Film / See-Saw Films / Archer
Gray. 2015

Enric Sòria
La figura allargada i més d’un punt inquietant de Sherlock Holmes ha estat
una mina constant d’arguments per al cinema i la televisió, que han tractat
els seus casos de totes les maneres, des de les merament aplicades a les
francament paròdiques. En tot cas, hi ha alguna cosa en la insòlita capacitat
deductiva i en el melancòlic distanciament del personatge que continua
fascinant lectors i espectadors. A hores d’ara, es tendeix a traslladar Holmes al món actual, a sotmetre’l a estètiques cridaneres (com en la versió
hiperbarroca de Guy Ritchie) o a oferir-ne angles inhabituals (com ara la
joventut del personatge o la del seu creador, Conan Doyle). Mr. Holmes, de
Bill Condon, s’inscriu en aquesta última tendència. Assistim ara a la vellesa
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del detectiu, retirat a la campanya anglesa, amb la sola companyia d’una
criada recelosa i del fill d’aquesta, un nen espavilat que es guanya l’afecte
de l’ancià.
Observem, doncs, l’ocàs d’un Holmes que perd la memòria i que intenta
rememorar el cas que l’impulsà a retirar-se. Ací, resoldre’l voldrà dir recordar-lo. La trama detectivesca és, en realitat, un embolcall per presentar-nos
un Sherlock Holmes decrèpit i entranyable –molt més sentimental que de
costum– que lluita per assumir les ombres del seu passat –els errors vitals,
les ocasions perdudes– i per deixar un llegat al futur, cosa que ha d’incloure
l’acceptació del joc de fets i ficcions de la vida. La investigació, ací, no ens
parla del crim, sinó de la humanitat.
Mr. Holmes relliga amb prou habilitat diversos fils –passats i presents–.
Un d’ells, l’excursió japonesa, és necessari per a la resolució, però està poc
integrat en el desplegament de la trama. És un defecte menor. La producció és acurada i la direcció francament brillant. D’altra banda, el veterà Ian
McKellen fa una formidable interpretació del vell detectiu lluitador i angoixat. Tot el film gravita al seu voltant i arriba a ser commovedor, perquè,
al capdavall, l’enigma humà també ho és

.
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Nepal
s’escriu
amb

D
Fotos Juan Manuel Sotillos

Amb la ‘D’ de la destrucció i la desolació que ha captat
la càmera de Juan Manuel Sotillos, periodista especialitzat en muntanya, viatges i aventura d’El Diario Vasco
de Sant Sebastià: així és com s’escriu ara Nepal per definir la tragèdia que l’ha devastat. Abans que el petit país
fos sacsejat pel pitjor terratrèmol de la seva història, el
reporter donostiarra havia visitat Nepal en diverses ocasions, però després de la catàstrofe va sentir la necessitat
de tornar-hi. Ho va decidir un dimarts i el dissabte ja
volava cap a Kàtmandu. El seu objectiu era, en aquesta
ocasió, l’ajuda humanitària. I el va complir.
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recordant Salvador Espriu

Els tres reis d’Orient
Personatges de cartó, d’una vella comèdia infantil

Tres que van sempre plegats,
mirant estrelles del cel,
per camins de vent i sorra.
El blanc a vegades cau
de la gropa del camell,
perquè el cor se li adormia
en un somni volander.
El ros és gros i festós,
golut de mel com un ós.
El negre se’ns va migrar,
fora del temps i l’espai,
per Belkis, reina de Saba.
El servia, fidelíssim,
Sembobitis, conseller,
màgic i metge, sortit
de l’antiga escola d’On.
Coneixia mil secrets
i l’espant de l’encanteri
de l’herba de seguissets.
–Em comencen d’ensopir
les tertúlies al desert.
Galopem rera el cometa.
Quan s’aturi, pararem.
–Millor fóra que tornessis
a la cort, a sancionar
nous tractats de pau i guerra.
–Que s’esperin, tant se val!
Avancem vers el portal.

Arriben davant un nen
ben igual al teu o a un altre.
En bolquers molt endreçats,
plora als braços de la mare.
També veuen una mula,
un bou ajaçat al sol
(enorme repòs del bou!)
i un home que pica claus
assegut en un escó,
amb gran aire de fatiga
i de no saber què passa.
–Ofrenem or, mirra, encens,
quasi un plus de vida cara.
Preneu-ne la voluntat,
dispenseu que sigui magra:
als arxius sacerdotals
no hi ha precedents legals.
Déu mantingui la salut
i no augmenti la mainada.
El viatge ja enllestit,
baró de florida vara,
acompanya’ns al cancell
i dóna’ns almenys les gràcies.
Els jerarques van tranquils,
per la calma de la tarda.
Parlaven coses de grans,
després de feina acabada.
Es contaven acudits
i reien fins a les llàgrimes.
Sembobitis els segueix,
fent posat de prunes agres.
Desaprova aquell humor,
que no entén: l’assignatura
no s’ensenya pas a On.
Salvador Espriu
Las canciones de Ariadna
Traducción: Jordi Virallonga
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Miquel Àngel Llauger
Espriu va escriure, com tants altres poetes de casa i
de fora, el seu poema sobre el viatge que «uns savis»
van fer seguint una estrella. Es titula “Els tres Reis
d’Orient” i el trobam al volum Les cançons d’Ariadna.
Espriu s’acull a la tradició que fa que els savis de què
parla sant Mateu siguin tres, i hi incorpora un quart
protagonista: el patge de Baltasar, Sembobitis, «conseller, màgic i metge» de l’antiga escola d’On. No sabem
on és aquesta escola, però el seu nom ja evoca misteris
i enigmes. Sembobitis coneix, entre altres secrets, el
de l’herba de «seguissets», que també apareix esmentada per l’Altíssim de Primera història d’Esther com
a ingredient per a encanteris. Aquest patge prové del
conte “Balthasar”, d’Anatole France, que conta la història d’un Baltasar bojament enamorat de Balkis (Belkis,
al poema d’Espriu), reina de Sabà. Espriu potser el va
conèixer a través d’alguna adaptació de teatre infantil.
Al relat del francès, Sembobitis, metge i astròleg, ajuda
Baltasar a trobar el camí de la saviesa, que és finalment
el de l’amor diví.
L’epígraf del poema orienta la lectura: aquests tres
reis, juntament amb el patge Sembobitis i el fuster que
trobaran al portal, són titelles d’una vella comèdia infantil. Sembobitis apareix en un altre conte d’Espriu,
que porta el nom del personatge com a títol. És un
conte del volum Ariadna al laberint grotesc, on trobem
sovint l’Espriu més bufonesc. Al conte, el vell Salom

troba Antonet Quel·la, drapaire d’Arenys, i hi veu la figura de Sembobitis, un titella de cartró dels seus dies
d’infant. També Valle-Inclán, tan present en l’Espriu
esperpèntic, va fer servir el recurs de presentar els seus
personatges com a titelles, potser per donar un to més
amable a la mirada despietada de l’autor que es riu dels
seus personatges.
El relat dels savis, o mags, o reis, és, en la tradició
cristiana, el relat d’una recerca i d’una troballa espiritual: d’una epifania. Els personatges d’Espriu, però, són
ben poc conscients de fer un camí tan transcendent.
Són tres figures que ens podem imaginar bé amb aquell
punt de ridiculesa dels titelles: un que cau, un golafre i
un enamorat d’una reina de mil anys abans. Han partit
darrere el cometa una mica per avorriment, i arriben
davant un infant en qui no veuen res d’especial. Ofereixen els seus presents amb displicència, es mostren
mofetes i un pèl insolents amb aquell home que sembla
no comprendre res, i se’n van entre bromes i rialles.
Sembobitis, que per a Anatole France representava la
saviesa, reprova aquell humor, però tampoc no entén el
viatge: hauria estat millor, creu ell, quedar-se a fer tractats de guerra i de pau. Salvador Espriu, ben conscient
del significat espiritual de la història dels Reis, fa amb
aquest poema una curiosa faula de la desorientació, o,
podríem dir, de les ombres en què ens movem els titelles que som els homes
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“

Jo em refio d’Asisa
perquè reinverteix
en la nostra salut.

No et sembla
una bona raó?

A Asisa reinvertim els nostres beneficis
en més serveis per als nostres assegurats.
• 10.981.869 consultes a especialistes
• 942.793 urgències hospitalàries
• 11.639 parts assistits
• 5.044.646 proves diagnòstiques
• 245.451 intervencions quirúrgiques
• 155.016 ingressos hospitalaris
• 348.294 consultes odontològiques

”

asisa.es
901 10 10 10

El nostre benefici és la teva salut
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Les empreses cooperatives
ajuden a construir
un món millor
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