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Renovació amb un “però”
Vull felicitar compartir., i els que la fan possible, pels cent
números que acaba de complir. Enhorabona i “llarga vida”,
com es deia a l’article de la pàgina 5, a una publicació
que els subscriptors rebem puntualment sense que se’ns
demani res a canvi. M’ha sorprès agradablement que per
a l’ocasió hagin canviat l’aparença de la revista, i novament
els felicito per això. Em sembla més moderna, més
dinàmica i, fins i tot, més alegre. M’ha semblat també molt
bona idea incloure la crítica de cinema. Només un “però”:
hi vaig trobar a faltar l’antiga capçalera, potser perquè,
després de tants anys, hi estava molt familiaritzat. Serà
qüestió d’acostumar-s’hi. Enhorabona de nou.

Carles Domenech Abella
Reus (Tarragona)
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editorial.

La vigència del moviment
cooperatiu
Al llarg dels últims números de compartir. hem pretès il·lustrar el lector sobre
els diferents aspectes que el cooperativisme sanitari presenta actualment dies
i sobre les realitats concretes de les nostres institucions, així com sobre les
actualitzacions que el mateix moviment porta a terme en el marc general de
l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i els seus programes, sintetitzats en
el missatge que «les cooperatives contribueixen a crear un món millor», o els
pilars actuals de l’anomenat Pla (blueprint) per a una Dècada Cooperativa.

Dr. José Carlos Guisado
Patró i CEO de la Fundació
Espriu i president d’IHCO

No obstant això, encara hi ha qui, fins i tot dins del nostre sistema, es pregunta
si les realitats cooperatives són vigents i si el moviment té futur.
A manera de resposta simple, el lector trobarà en les pàgines següents nous
exemples de les activitats destacables de les nostres institucions, però la resposta
ha de ser més global i concreta.
Per això, potser val la pena recórrer a un exemple clar, com han estat la
reunió i les conferències al voltant de l’Assemblea General de l’ACI, celebrades
recentment a Antalya (Turquia).

L’Assemblea
General
de l’ACI va
congregar,
tot i les
dificultats
geopolítiques
dels nostres
dies, 1.059
membres de
79 països

L’Assemblea, celebrada gairebé en conjunció amb la cimera del G20 a causa de
la proximitat tant geogràfica com temporal (la nostra Assemblea va concloure
el dia previ a l’inici de l’esmentada cimera de primers ministres i caps d’Estat),
va congregar, tot i les dificultats geopolítiques dels nostres dies, i més a la zona
en què va tenir lloc, 1.059 membres de 79 països.
Sota el lema general “Cap al 2020, com serà la teva cooperativa?”, es van tractar
temes com la identitat cooperativa, la sostenibilitat, els negocis cooperatius, les
relacions amb el B20 i el G20, la defensa de les cooperatives, etc. Tot això des
de la perspectiva de la consigna abans esmentada.
I com a última i clara prova de la vivesa del moviment, cal destacar també que,
davant l’elecció del nou president de l’Aliança, es van presentar per primera
vegada quatre candidatures, amb el consegüent desplegament de les respectives
campanyes durant la Assemblea.
La persona finalment escollida va ser la canadenca Monique Leroux, que va
obtenir un nombre significatiu de vots i de la qual aquest número de compartir.
publica en exclusiva per a Espanya una entrevista en què aborda els seus
objectius i la seva visió de l’Aliança Cooperativa Internacional.
En tot cas, aquest número de compartir. està dedicat principalment, seguint la
nostra línia habitual de mantenir la faceta cultural, a un tema d’interès social i
la seva expressió en el setè art: la imatge dels refugiats al cinema. Esperem que
les notícies sobre la vigència internacional del cooperativisme i el debat que
planteja el monogràfic fomentin la conversa amb els nostres fidels lectors en
aquest primer número després dels cent primers de compartir.

.

salut.
prevenir/guarir

La caspa és un trastorn molt freqüent i ben conegut, caracteritzat per la descamació
de petites làmines blanquinoses o brunogrisoses d’origen epidèrmic que es desprenen
del cuir cabellut. No és una alteració greu ni potencialment perillosa, ja que no provoca
més molèsties ni origina complicacions, però la descamació contínua té repercussions
antiestètiques que preocupen les persones afectades
i les impel·leixen a cercar solucions al problema.

Caspa
Dr. Adolf Cassan
En realitat, la caspa correspon a una forma lleu de dermatitis seborreica a causa d’una activitat anòmala de
les glàndules sebàcies que normalment s’encarreguen
de produir el greix que, com si fos una capa greixosa,
recobreix la superfície de la pell per protegir-la d’agressions exteriors. En aquest cas, el problema es limita
al cuir cabellut, on es formen les petites escames que
després es desprenen, si bé hi ha formes del problema
en què es presenten altres àrees afectades. A més, de
vegades s’hi suma la presència de certs fongs que, en
metabolitzar el greix, generen productes que irriten el
cuir cabellut, amb la qual cosa s’estimula la renovació
de les cèl·lules epidèrmiques, que es reprodueixen i
desprenen més ràpid del normal.
En algunes ocasions, les escames són més seques
i es desprenen fàcilment, mentre que en altres casos,
els més freqüents, són més greixoses i tendeixen a adherir-se al cabell i al cuir cabellut, fins i tot formant una
pel·lícula que el recobreix i que, per la seva acumulació,
provoca picor.
L’origen íntim del trastorn no es coneix, tot i que es
pensa que hi ha una predisposició individual o fins i tot
familiar a tenir caspa. Però si bé de vegades el trastorn
es desenvolupa de manera espontània, en d’altres, la
seva manifestació deriva d’alguns factors precipitants,
com són els tints i les manipulacions del cabell que irriten el cuir cabellut. També hi influeixen altres factors, que poden accentuar la producció de substàncies
greixoses per part de les glàndules sebàcies, com són
els canvis de clima, el cansament físic i fins i tot l’estrès
emocional.
Evolució

La caspa pot aparèixer ja durant la infància, normalment en forma d’escames seques i fines. En general,
a partir de l’adolescència, quan els canvis hormonals

Cal anar al
dermatòleg
• El millor per afrontar la caspa és acudir al
dermatòleg: la caspa pot estar causada
per un trastorn banal, però de vegades és
conseqüència de problemes que convé
identificar.
• Hi ha diferents tipus de xampú que són útils
per combatre la caspa, però el millor és que
sigui l’especialista qui determini quin és el
millor en cada cas particular.
• Si la caspa s’acompanya de picor, cal
evitar gratar-se el cap, perquè poden
produir-se petites ferides que afavoreixin
el desenvolupament d’infeccions: convé
sol·licitar consell al metge per atenuar la
molèstia.
• Cal rentar-se el cap de forma regular però no
amb massa freqüència, perquè amb això es
pot accentuar el problema.
• També cal raspallar el cabell, per desprendre
les escames, però sense fer-ho de manera
vigorosa ni durant molt de temps, perquè pot
ser contraproduent.
• Com que es tracta d’un trastorn crònic, no cal
abandonar el tractament, perquè el problema
reapareixerà: la caspa requereix una atenció
continuada.
• Si el problema s’agreuja de forma sobtada, s’ha
de consultar immediatament el dermatòleg,
perquè pot ser degut a una complicació que
requereixi un canvi en el tractament.
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estimulen el funcionament de les glàndules sebàcies,
aquestes làmines es tornen greixoses. I, atès que es
tracta d’un trastorn crònic, a partir de llavors es manté
durant tota la vida. De totes maneres, la seva evolució
és oscil·lant, amb alternança de períodes en què la producció d’escames disminueix notablement i d’altres en
què s’incrementa de forma ostensible. Una excepció
és la caspa que apareix com a conseqüència d’un tint
o d’una manipulació del cabell, ja que pot desaparèixer espontàniament quan la situació es normalitza i
les glàndules sebàcies tornen al seu nivell d’activitat
habitual.
Com ja s’ha dit, exceptuant la sensació de picor
que de vegades acompanya l’acumulació de material
greixós sobre el cuir cabellut, la caspa no origina molèsties ni complicacions. N’hi ha que pensen que pot
provocar la caiguda del cabell, però es tracta d’una
creença falsa. És cert que en els homes existeix certa
coincidència entre la presència de caspa i el desenvolupament de la calvície, però cal destacar que el tractament de la primera no modificarà la tendència en la
segona. Tot i amb això, atès el seu efecte antiestètic, sol
procedir-se a un tractament de la caspa, que és senzill
i eficaç quan s’aplica correctament.
Tractament

El tractament es basa en l’ús de substàncies que impedeixen la formació de les escames, que habitualment
s’utilitzen en forma de xampús. Aquests productes tenen la missió de fragmentar i desprendre les escames
que s’adhereixen al cabell, alhora que el netegen durant
el rentat. Així mateix, es poden emprar locions i cremes per a abans o després del rentat de cap, que tenen
la mateixa finalitat.
Atès que les característiques de l’alteració no són
exactament iguals en tots els casos, no pot esperar-se
que qualsevol producte anticaspa sigui efectiu, ja que
no es tracta que sigui més potent que els altres, sinó
el més adequat per a cada cas. Per això, el millor és
que sigui el metge qui indiqui el més apropiat, després
d’avaluar les característiques del cabell i de les escames. Cal tenir en compte que l’efecte dels productes
anticaspa és temporal, ja que el trastorn és crònic,
i, per tant, el tractament ha de ser permanent. És a
dir, no pot esperar-se que, pel fet d’utilitzar durant
una època un determinat xampú anticaspa, les escames desapareguin definitivament. Caldrà rentar-se
regularment el cap amb el més apropiat per a cada
cas, però tampoc no és qüestió de fer-ho amb molta
freqüència, ja que amb això l’única cosa que s’aconsegueix és incrementar l’activitat de les glàndules sebàcies i la formació de més escames. Així, es considera
que, si es fa servir el xampú adequat, és suficient ferho un parell de vegades a la setmana. Tampoc no cal
exagerar el raspallat del cabell, que és molt útil per
eliminar les escames quan la caspa és lleugera, però

que pot agreujar la situació si es renta durant molt de
temps o amb molta força.
Finalment, cal destacar que si una persona presenta
per primera vegada una descamació abundant del cuir
cabellut no ha de suposar que segurament es tracta de
caspa, ni seguir un tractament suggerit per amics o
familiars, ni per la publicitat dels productes anticaspa. Hi ha altres malalties que provoquen també una
descamació del cuir cabellut, per la qual cosa el més
convenient és consultar-ho amb el metge perquè determini el seu origen i indiqui el tractament oportú. El
mateix s’ha de fer si, qui ja pateix caspa, s’adona que es
produeix un agreujament sobtat, ja que pot ser degut a
la coexistència d’altres trastorns que requereix un canvi
en el tractament.

.
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Mercè Carreras ha assumit recentment la direcció d’Infermeria de l’Hospital de Barcelona. Amb
la perspectiva que donen més de 30 anys d’experiència, Carreras repassa en aquesta entrevista
els reptes als quals s’enfronta una professió que ella va triar per vocació i que està sotmesa a una
evolució i especialització constants a causa dels grans avenços mèdics i tecnològics.
Daniel Romaní
Quins són, al seu parer, els nous reptes de la infermeria per als propers anys?
Crec que la infermeria té tres reptes de futur. El primer; les noves tecnologies, tant pel que fa a les seves
aplicacions en les tècniques d’infermeria per a cures i
cirurgies com a l’aplicació dels sistemes informàtics a
la capçalera del pacient i la història clínica. El segon és
l’especialització en les cures d’infermeria. I el tercer,
l’augment de l’esperança de vida.
En què afecta, especialment, a la infermeria, l’augment de l’esperança de vida?
L’esperança de vida més llarga ens afecta en el model
de l’atenció hospitalària i en les cures i els processos,
i ens obliga a canviar alguns models d’atenció. Cal
marcar-nos objectius més enllà de les cures de malalts
aguts; la infermeria de l’hospital s’ha adaptat permanentment a aquests canvis.
Assistència Sanitària i l’Hospital de Barcelona van
engegar el programa PAPPA (Programa d’Atenció al
Pacient Pluripatològic d’Assistència), dirigit a pacients
geriàtrics amb malalties cròniques que són atesos per
metges i infermeres al domicili, cosa que evita desplaçaments i ingressos hospitalaris. Quant a les unitats
d’hospitalització d’aguts, i en relació amb l’increment

d’esperança de vida, detectem un augment de la cirurgia per patologia de pròstata, mentre que la cirurgia de
traumatologia i ortopèdia programada i urgent cada
cop s’indica a pacients més grans i amb més incapacitats, i en conseqüència amb més dependència de les
cures infermeres.
D’un temps ençà hi ha més demanda d’oncologia, oi?
Sí. És una especialitat a l’alça. Per millorar la qualitat
del servei d’oncologia, i dins el Pla Oncològic d’Assistència, acabem de posar en marxa, entre altres mesures
de desenvolupament d’aquest Pla, un servei d’atenció
telefònica continuada d’infermeria per resoldre els
dubtes i els problemes de salut que puguin tenir els
pacients que fan tractament amb quimioteràpia. D’altra banda, l’Oncologia és una especialitat en contínua
evolució i innovació pel que fa als tractaments, i les
infermeres han d’estar en permanent actualització dels
seus coneixements.
Per què pensa que la feina d’infermera és sobretot
femenina?
Té una raó històrica i sociocultural. Per dir-ho de manera resumida: al llarg dels segles la infermeria s’ha
anat transformant; a partir d’una vocació sense remu-
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neració, va passar a ser una ocupació i ha acabant sent
una professió.
Ha canviat el percentatge de dones infermeres i
d’homes infermers a l’Hospital de Barcelona?
El percentatge d’homes augmenta lleugerament, però
ser infermera és encara una professió de dones. Al nostre hospital hi ha una proporció de 0,8 infermers per
cada 10 infermeres.
Tenen preferència per algunes especialitats d’infermeria, els homes?
Sí, per les especialitats més tecnificades com ara urgències, cures intensives i quiròfans.
Com va néixer el seu interès per la infermeria? Què
la va induir a escollir aquesta professió?

9

Quins són, al seu parer, els principals al·licients de
la professió?
Els professionals de la salut ajudem a néixer i a morir, i entremig hi ha tots els al·licients que hi vulguis
trobar. A l’hospital, la participació en la formació, la
docència, l’elaboració de protocols, treballs d’investigació, i la participació en grups de treball i de millora
de la qualitat són un valor afegit a la pràctica diària que
reverteixen en al·licients motivadors. A més, hi tenim
implantada des de fa molts anys la Carrera Professional
d’Infermeria, que és un estímul per al progrés professional i personal.
Quines són les principals inquietuds de les infermeres de l’Hospital de Barcelona?
Les de qualsevol altre professional. Els preocupa que
hi hagi bon clima laboral, una remuneració correcta,

Mercè Carreras

Directora d’Infermeria de l’Hospital de Barcelona

«Si tornés a néixer, tornaria a triar
la professió d’infermera»
Vaig escollir-la simplement per vocació. Si tornés a
néixer tornaria a triar-la, no em veig exercint cap altra
professió.
Ens pot fer cinc cèntims de la seva trajectòria professional?
Sóc infermera des de l’any 1984; vaig estudiar a l’Escola
d’Infermeria Sant Joan de Déu. Durant la carrera ja vaig
treballar al mateix hospital i en acabar-la hi vaig estar
dos anys com a suplent. Als anys vuitanta hi havia una
taxa d’atur molt elevada i poca feina estable per a les
infermeres. Vaig treballar a l’Hospital General de Catalunya, acabat d’inaugurar, durant tres anys, i al maig
de 1989 vaig tenir la sort de ser una de les 16 primeres
infermeres que van començar a treballar a l’Hospital de
Barcelona abans d’inaugurar-lo. Va ser una experiència
única i irrepetible. Els meus inicis a l’hospital van ser
d’infermera al servei de nounats, i després vaig estar
15 anys de supervisora d’una unitat d’hospitalització.
Al 2006 vaig marxar per ocupar càrrecs directius a dos
centres privats de Barcelona, i vaig tornar el 2010 com
a infermera d’una unitat d’hospitalització de traumatologia i ortopèdia i neurocirurgia. Des de l’1 de juny
d’aquest any ocupo el càrrec de directora de Cures Assistencials en substitució de Roser Cot, a qui des d’aquí
vull agrair la feina feta durant vint-i-cinc anys.

formació, progressió professional, creixement personal, treballar en un entorn agradable i amb mitjans,
satisfacció personal per la feina realitzada i reconeixement. És un conjunt de factors que tenen a veure
amb el model de lideratge, la relació entre els equips i
la política de la institució.
En què ha canviat la professió d’infermera des que
vostè va començar a treballar?
Ha canviat en moltíssims aspectes. Des de la funció de
la infermera, passant per la incorporació de la tecnologia en electromedicina, la informatització de la història
clínica, l’especialització, els processos de malaltia i les
estades hospitalàries, els materials per practicar cures,
l’educació sanitària i la informació als pacients; i també en aspectes ètics tan importants com el dret dels
pacients a prendre decisions i a participar en els seus
processos de malaltia.
Hem fet un gran pas endavant en temes de qualitat assistencial, treballem aplicant la metodologia de
qualitat: monitoritzem processos i pràctiques per tal
de valorar-ne el compliment i aplicar les mesures correctores per millorar-lo. Aquesta sistemàtica de treball
repercuteix positivament en la seguretat del pacient
i, en definitiva, en la qualitat de l’atenció dels pacients
que ens confien la seva atenció i cura

.
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Racions diàries
dels aliments

La utilització de nitrats en els preparats de
carn és el que converteix aquests productes
en potencialment cancerígens. però els riscos
del seu ús són menors que els beneficis, ja
que els nitrats impedeixen la proliferació
del bacteri causant d’una malaltia mortal, el
botulisme. Una ingesta moderada de salsitxes
i altres embotits, i una alimentació saludable
i equilibrada són la millor manera d’evitar
patologies.

• Farinacis (pa, pasta, arròs, patates…): 3-5 racions (per
esmorzar, a mig matí, per dinar, berenar i sopar).
• Fruita: 2-3 racions (per esmorzar o a mig matí o per
berenar, per dinar i per sopar).
• Verdura: 2 racions (per dinar i per sopar, crua en
amanides o cuita).
• lactis: 2-3 racions (llet, iogurt o formatge per esmorzar,
a mig matí, per berenar o per postres).
• Carn, peix, ous, llegums: alternant-los en el segon plat
de dinar i sopar.
• Carns vermelles i carns processades: 1 cop a la
setmana.
• dolços, rebosteria, aperitius, refrescos: ocasionalment
en dies festius o celebracions.

Dolors Borau

CO
NS
UM
OC
AS
ION
AL

VI/CERVESA
(CONSUM OPCIONAL I
MODERAT EN ADULTS)

CO
NS
UM
DIA
RI
CEREALES

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) va fer pública una informació sobre la relació entre el consum de
carn processada i l’aparició de càncer en la zona gastrointestinal. Això va crear una gran alarma entre la
població i molta angoixa entre els elaboradors d’aquests
productes.
Es considera carn processada la que ha estat transformada amb mètodes com la salaó, la curació, el
fumatge, la fermentació o altres processos per millorar-ne el sabor, l’aspecte o la conservació. Dins d’aquest
grup, hi trobem les salsitxes, les botifarres, el pernil, els
embotits curats, la carn envasada i els preparats o salses a base de carn. Totes aquestes preparacions tenen
en comú que contenen nitrats, unes sals solubles que es
troben, de forma natural i en poca concentració, al sòl
i a l’aigua. La ingesta de nitrats a partir dels aliments i
l’aigua no suposa cap risc per a la salut.
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Els niTrATs

AlimEnTAció sAluDABlE

La utilització dels nitrats ve de temps immemorials,
quan els avantpassats conservaven la carn amb sal per
tenir disponibilitat de productes carnis durant tot l’any.
La sal també contenia nitrats (que provenen del nitrogen) i això feia possible que el producte carni es curés
amb un color vermellós característic. Durant la digestió,
aquests nitrats experimenten un canvi químic que els
transforma en nitrits. A partir d’aquí, es poden formar
uns compostos com les nitrosamines, a les quals es reconeix un poder carcinogen. La cocció a molt altes temperatures, com els fregits, pot formar aquests compostos, i
també es troben nitrosamines al fum del tabac.
Si els nitrats que s’afegeixen als productes carnis processats es poden convertir en aquests compostos amb
poder cancerigen, llavors, per què s’utilitzen? Aquestes
sals són indispensables per donar color, aroma, textura i
bon aspecte als productes elaborats, però, sobretot, són
indispensables per prevenir la proliferació d’un bacteri,
el Clostridium botulinum, que produeix unes toxines que
causen una malaltia mortal, el botulisme. A més, no tots
els nitrats es convertiran en nitrits amb poder cancerigen. En el cas de la carn processada, el risc de contraure
botulisme justifica la utilització d’aquestes sals perquè el
benefici és molt superior al risc.
L’OMS va fer unes recomanacions sobre la ingesta
d’aquests tipus d’aliments i proposava una ingesta màxima diària de 50 g. Per valorar el risc que suposa menjar
pernil, embotits o altres carns processades, a més, cal
tenir en compte el total de l’alimentació diària d’una
persona. Es considera que una alimentació és saludable
quan inclou aliments de tots els grups en la proporció
adequada.

Hi ha una figura molt útil, la piràmide de l’alimentació
saludable, que dibuixa dins d’aquesta figura geomètrica els aliments segons la seva importància. A la base,
hi ha els aliments de consum diari: els farinacis com
els cereals i els seus derivats (el pa blanc, pa integral,
la pasta…), les patates, els llegums, la fruita seca, la
fruita i la verdura fresques de totes les estacions, i l’oli
d’oliva per cuinar i amanir. També es consideren de
consum diari els lactis, que són la millor font de calci
per als humans. Més amunt hi trobem els aliments
de consum setmanal que cal consumir de forma rotatòria: carn blanca, peix blanc i blau, ous i llegums.
Aquests aliments es consumeixen com a segon plat
alternant-los durant els àpats del dinar i el sopar de la
setmana. Al vèrtex, hi ha els aliments de consum ocasional: els dolços, les llaminadures, els refrescos i altres begudes ensucrades (sucs envasats), els aliments
rics en greix (mantega, rebosteria, gelats i aperitius),
la carn vermella i la carn processada. La beguda de
primera opció sempre ha de ser l’aigua i, tot i que
l’esport no és un aliment, apareix a la piràmide de
l’alimentació saludable, perquè si no es fa cap tipus
d’exercici els nutrients no es poden metabolitzar ni
aprofitar adequadament.
Dins d’una dieta diària amb una ingesta a cada
àpat de verdures i fruites, una ingesta moderada de
carn processada (per sota dels 50 g/dia) no ha de representar un risc per a la salut. En canvi, en una dieta
amb un consum elevat de carn vermella i processada,
d’aliments rics en greixos i sucres, però que sigui pobra en fruites i verdures, el risc de patir una patologia
gastrointestinal augmenta molt.

.

salut.
el racó de l’usuari
Una alimentació sana, completa i variada és la millor inversió en salut. Però amb els nens,
aquest argument no sempre serveix. Cal educar-los perquè adquireixin el plaer de menjar
i el costum de veure aliments diferents al plat. Els pares han de carregar-se de paciència i
ser ferms per aconseguir aquest objectiu.

Alimentació variada:
la millor inversió
Dolors Borau

Tocava la visita periòdica al pediatre: pesar-los, mirar
quants centímetres han crescut, fer-los un bon reconeixement, parlar del seu estat físic i emocional, parlar de com mengen, de com dormen, de com avancen a
l’escola... A casa hem tingut la sort de no haver de patir
per veure créixer els nostres fills: dormen tota la nit,
mengen de tot, els agrada jugar i es barallen com fan els
germans. Ens vam haver d’esperar una bona estona a la
sala d’espera i em van sorprendre algunes converses que
van sorgir entre els pares i les mares de les criatures. La
queixa més freqüent feia referència a l’hora del menjar:
fills i filles que no volien el que se’ls donava, que feien
rebequeries i escopien el menjar, la impossibilitat de fer
valer el criteri dels pares, la pèrdua de paciència dels
progenitors i mal humor. Però tot plegat no servia de
res perquè, al final, no s’aconseguia l’objectiu: que mengessin el que se’ls havia servit al plat. Potser per això,
els pares i les mares que estaven allà confiaven part de
l’alimentació a l’escola i intentaven esquivar els conflictes a l’hora del sopar i els caps de setmana, apostant per
plats de fàcil acceptació.

Falta temps

La setmana següent, hi va haver una xerrada organitzada
per l’Ampa de l’escola sobre l’alimentació saludable. Molts
pares i moltes mares hi van acudir perquè tots volem
donar la millor alimentació als nostres fills. Parlava una
dietista que ens explicava que havíem d’incloure la màxima varietat possible d’aliments a la dieta habitual i que
havíem de seure tots junts, en família, a l’hora de menjar.
Ens donava instruccions clares i senzilles, però sempre
sorgia la mateixa preocupació: no tenim temps. Semblava que demanés una missió impossible quan ens deia
que era molt important esmorzar abans de sortir de casa.
La dietista insistia en la importància del primer àpat, en
la necessitat de sortir de casa havent fet un petit esmorzar que ens aporti l’energia necessària per començar la
jornada, i recomanava que les famílies sopessin juntes i
compartissin la taula. Tornaven a sorgir els problemes,
reals, dels horaris, de l’hora de sortida de la feina, i de

Decàleg per a pares i mares 13
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Educar el gust és un aprenentatge que necessita temps i que
no ha de generar rebuig ni angoixa.
1. Oferiu aliments i preparacions noves: han de provar nous gustos.
2. Insistiu i torneu a oferir-ho un altre dia: si tornen a provar-ho, aniran assimilant
el gust nou.
3. No permeteu que escupin o llencin el menjar: tot el que preparen el pare i la
mare (o altres adults que els cuiden) és bo i necessari per alimentar-se.
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4. No renyeu ni castigueu les criatures si no es mengen un aliment o no s’acaben
el que hi ha al plat: marqueu una quantitat que cal que es mengin i permeteu
que en deixin una altra, heu de controlar la situació.
5. No torneu a servir, a l’àpat següent, el menjar que s’hagi deixat en l’àpat
anterior: només aconseguireu augmentar-ne el rebuig.
6. Sempre han de creure que els adults decideixen sobre la seva alimentació:
dissimuleu, eviteu l’enfrontament i prengueu decisions sense caure en el càstig
o el xantatge.
7. Feu que l’hora de menjar sigui agradable, seieu tots junts a taula i serviu el
mateix a tothom: prediqueu amb l’exemple.
8. Marqueu uns horaris per als àpats i intenteu complir-los: l’ordre és un bon aliat.
9. Tingueu paciència i perseverança i no us enfadeu amb ells: la pedagogia
aplicada amb coherència és la millor eina.

© Jordi Negret

10. Eduqueu-los amb convenciment i mostreu el vostre amor: confiaran en
vosaltres i menjaran amb il·lusió.

Si mengem de tot, ens costarà menys
adaptar-nos a una dieta en cas de
malaltia o de necessitat, i que estarem
en millors condicions per superar
infeccions, intervencions quirúrgiques
o tractaments mèdics.
les activitats extraescolars. Algú també va suggerir que,
a aquelles hores del vespre quan ja has gastat tota l’energia, no era un bon moment per fer pedagogia amb els
fills i tenir paciència.
carregar-se de paciència

Llavors la dietista ens va dir que aquest era l’ingredient
primordial per a una bona alimentació: la paciència.

Hi ha criatures que volen tastar aliments i plats nous,
que tenen gana i il·lusió per menjar, però n’hi ha que
rebutgen tot el que és nou, que cal perseguir-los perquè
mengin.
Era tan obvi el que deia que tots ho sabíem: sense
temps no hi ha paciència, i sense paciència no podem
educar. Sabem que, si mengem de tot, ens costarà menys
adaptar-nos a una dieta en cas de malaltia o de necessitat, i que estarem en millors condicions per superar
infeccions, intervencions quirúrgiques o tractaments
mèdics. Els pares tenim el deure de donar les millors
eines als nostres fills perquè més endavant puguin estar
preparats i gaudir d’una bona qualitat de vida, per això
és indispensable menjar de tot, és molt important crear
un espai agradable i acollidor durant els àpats i és imprescindible que els adults prediquem amb l’exemple i
siguem el bon model a seguir.
La inversió en temps és la millor inversió que podem
fer per als nostres fills: invertim en salut

.

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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Dra. Perla Luzondo
L’OMS és un organisme que marca orientacions de comportament dietètic i
sanitari, i deixa a les mans de cada Govern nacional la valoració dels beneficis i
riscos del consum. Dóna orientacions generals que, al costat dels factors locals
de cada país (edat dels seus habitants, hàbits alimentaris marcats pel clima, la
genètica, la contaminació de l’aire i estil de vida), poden afectar la salut.
Gràcies a l’increment del consum de carn i peix (proteïna animal), en els
últims 30 anys la població espanyola ha augmentat la seva altura i corpulència
muscular. L’altura mitjana s’ha incrementat en gairebé 10 centímetres, només
cal fixar-se en la talla actual del peu tant dels nois com de les noies per comprovar-ho.
Dos cops per setmana

L’OMS recomana consumir proteïna cada dia, però redueix a 2-3 cops per setmana la ingesta de carn vermella i sense sobrepassar cada vegada les racions
de 100 grams de carn o de 50 grams en el cas de les carns processades, que en
la legislació espanyola reben el nom de derivats carnis. En aquest camp, predominen les hamburgueses i mandonguilles, però aquestes també poden ser
casolanes i en la seva elaboració la carn de porc no és imprescindible, i així es
rebaixa el seu valor calòric final; les salsitxes fresques i les de tipus Frankfurt
poden contenir fins a un 50 % de greix, de manera que el seu consum s’ha de
limitar a un cop a la setmana.
La dieta mediterrània afegeix verdures i llegums als plats de proteïna animal, els enriqueix amb fibra, vitamines i minerals, i equilibra el valor calòric
amb el nutricional. A més, cuina amb oli d’oliva en lloc de greixos animals i no
utilitza crema de llet en les seves salses.
L’OMS ressalta que amb 100 grams de carn queden cobertes les necessitats
diàries de proteïnes. No cal ingerir hamburgueses de 300 grams, ni mitjanes de
500 grams. L’excés sobrecarrega el fetge i afavoreix l’esclerosi glomerular renal
i la descalcificació òssia per l’acidificació del pH de la sang.
Cuinar correctament

A l’hora de cuinar a la graella és imprescindible que el greix de la carn no degoti
i que no deixem carbonitzar cap part de l’aliment, encara que sigui pa, ja que
és quan s’alliberen els benzopirens. Igualment, la temperatura en escalfar l’oli
no ha de sobrepassar els 180 °C (fumejar), ja que, en aquest cas, perd les seves
propietats benefactores.
El més important és fer una vida activa, amb exercici diari i una dieta completa compensada i sana. Per això és imprescindible saber d’on procedeixen
els aliments i com s’han produït i manipulat; llegir les etiquetes en les carns
processades, valorar el que els han afegit, i premiar els productors honestos
amb la nostra compra

.
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Botifarra o llonganissa
fresca amb verdures a
la graella o a la planxa
Ingredients per a 4 persones:
> 1 llonganissa de 50 g per persona
> 3 pebrots vermells
> 2 albergínies
> 1 manat d’espàrrecs verds
> Carxofes
PREPARACIÓ:
Aquest plat que us proposo és senzill de
preparar tant si es fa a la barbacoa com
a la planxa, i molt equilibrat i sa si es
realitza correctament.
Escaliveu els pebrots i les albergínies,
peleu-los. Partiu les carxofes per la
meitat i les col·loqueu a la graella
juntament amb els espàrrecs i la carn.
Quan ho poseu a la safata, amaniu amb
un fil d’oli d’oliva verge totes les viandes.
Si preferiu una altra combinació, us
diré que la llonganissa o l’hamburguesa
casolanes acompanyades de mongetes
verdes cuites al dente i bolets saltats
són boníssimes.
La botifarra d’arròs a la planxa amb
dauets de carbassa i brots de soja
també és insuperable.

Per cada 100 grams,
la carn conté:
- Entre un 18 i un 20 % de proteïna animal d’alt
contingut biològic.
- Entre un 1 i un 48 % de greix segons l’animal i
peça de carn de què es tracti.
- Minerals com el ferro i vitamines B1 i B12.
- La resta és aigua.
© Edmon Amill

Carn
sí, però sense passar-se

© Edmon Amill

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat sobre el
consum de carn i la seva relació amb el desenvolupament de
càncer de còlon, pàncrees i pròstata. Tot i que la alarma s’ha
estès entre consumidors i productors, la veritat és que les
proteïnes d’origen animal són necessàries en la nostra dieta,
sempre que la seva ingesta sigui moderada.

Monique F. Leroux
Presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional

«L’Aliança ha d’actuar com a catalitzador del
creixement del cooperativisme i de l’ocupació»
El passat 13 de novembre, l’Aliança Cooperativa Internacional va escollir Monique F. Leroux
per liderar l’organització durant els propers dos anys. Leroux és presidenta del Grup
Desjardins, el grup financer cooperatiu més gran del Canadà, que compta amb més de 7
milions de socis i proporciona feina a gairebé 46.000 persones.
Quins objectius generals es planteja com a presidenta
de l’Aliança Cooperativa Internacional? Com desenvoluparà el seu programa?
El programa que proposem se centra en tres prioritats orientades a assolir els objectius del Pla per a la
Dècada Cooperativa. En primer lloc, és vital refermar
el compromís dels socis en el si de l’Aliança, perquè
les regions, els sectors i l’Aliança en si col·laborin més
estretament. Aquest enfocament internacional, vehiculat, però, mitjançant accions locals i la capacitat d’intercooperació, és el factor clau per reforçar el nostre
moviment.
En segon lloc i pel que fa al lideratge, l’Aliança ha de
seguir esforçant-se, amb el suport dels organismes internacionals, per obtenir més reconeixement i difondre
el model cooperativista. El nostre objectiu és que les
cooperatives participin en la solució de les qüestions
econòmiques, socials i mediambientals primordials
del nostre temps, així com promoure el nostre model
de negoci perquè també és una forma de promoure el
sentit de la responsabilitat social i unes pràctiques de
desenvolupament sostenibles, principis tots dos que
conformen l’estructura genètica de les cooperatives.
Tot això només es pot aconseguir si s’impulsa el
creixement i la solidesa del moviment cooperativista
mundial, per la qual cosa aquesta és la tercera prioritat
que proposem per a l’Aliança, que ha d’actuar com un
catalitzador del creixement del moviment cooperativista i de la creació d’ocupació, promovent associacions
empresarials multisectorials, estimulant i destacant
l’emprenedoria cooperativista i creant nous espais de
treball en xarxa basats en la col·laboració d’empresa a
empresa (B2B Networking), entre altres.
Com a cooperativista, vostè procedeix del sector financer, com van ser els seus inicis en el cooperativisme? Quina va ser la seva inspiració?
La meva apassionant aventura amb el Grup Desjardins
i el moviment cooperativista va començar l’any 2001

quan vaig entrar a formar part de l’equip de directius
sènior. No obstant això, la veritat és que em sembla que
hagi estat cooperativista tota la meva vida, ja que sempre he lluitat per trobar l’equilibri entre les mesures
econòmiques i la responsabilitat social.
Actualment, com a presidenta del Consell, presidenta de l’entitat i consellera delegada, tinc l’enorme
privilegi de dirigir Desjardins, el grup financer cooperativista més gran del Canadà i el sisè del món, amb un
actiu de més de 250.000 milions de dòlars canadencs.
Tot això, sense deixar de ser fidels als nostres valors
cooperativistes.
Vostè ja formava part del Consell Mundial de l’Aliança
des de fa uns anys, quins han estat els principals èxits
de l’Aliança en aquests anys?
Aquests últims anys han estat un dels períodes més
apassionants de la història de la nostra entitat. Les Nacions Unides van proclamar el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, fet que va dirigir l’atenció internacional cap al moviment cooperativista i li
va donar més sentit de cohesió i missió. Ara comptem
amb més membres i els nostres socis han començat a
exercir la seva influència en fòrums internacionals on
es prenen decisions.
Des d’aquell any, hem adoptat una estratègia ambiciosa per aconseguir més reconeixement del model
cooperativista davant d’organismes, governs i legisladors internacionals. La nostra representació cada vegada més gran ens ha posicionat millor com a socis de
les Nacions Unides. Per primera vegada en la història,
un document de les Nacions Unides d’importància cabdal –el text de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible– fa referència especialment a la funció de
les cooperatives en l’economia mundial.
Al llarg d’aquests darrers dos anys, hem ampliat
també el nostre compromís de garantir que les cooperatives estiguin representades en aquells espais on es
prenen decisions clau. Concretament, el nostre objec-
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Monique F. Leroux, nova presidenta de l’Aliança
Cooperativa Internacional.

tiu era la Cimera del B20, el grup assessor del G20 en
matèria empresarial, on, per primera vegada, en cada
un dels cinc grups de treball han participat representants de cooperatives per tal d’oferir la visió cooperativista en qüestions com ara l’ocupació, el finançament,
el comerç i les infraestructures.
Des del punt de vista intern, després de les eleccions de 2013, a les quals es van presentar més de
trenta candidats per a quinze vacants, el Consell de
l’Aliança és molt equilibrat, amb membres molt compromesos i capaços, entre els quals tant hi ha líders
de confederacions nacionals com cooperatives de gran
envergadura i èxit.
Així mateix, el 2012 vàrem impulsar, en col·laboració amb el Grup Desjardins, la Cimera Internacional de
Cooperatives, que ha resultat ser tot un èxit. D’aquesta
manera, ampliem les nostres plataformes promocionals a dos esdeveniments biennals internacionals que
s’alternen cada any: el Congrés Mundial de l’Aliança i
la Cimera Internacional de Cooperatives, la pròxima
reunió de la qual se celebrarà el 2016 al Quebec.
El Pla per a la Dècada Cooperativa aspira que les
cooperatives siguin el model d’empresa preferit l’any
2020, quins són els següents passos per aconseguir
aquest objectiu?
Un dels projectes clau és el Monitor Cooperatiu Mundial. Seguirem recopilant dades que ens permetin
demostrar l’impacte del model cooperativista per tal
d’aconseguir el suport dels responsables de la formulació de polítiques. El Monitor de 2015 ha evidenciat
aquest any un creixement del 7 % entre les tres-centes
cooperatives més grans; és a dir, un creixement superior al d’altres sectors empresarials.
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A més, durant el nostre últim Congrés Mundial
s’han publicat més informes innovadors, com la Ponència sobre governança cooperativa, les Notes orientatives sobre els principis cooperatius, l’Informe empresarial de cooperativisme i l’Enquesta de capital cooperatiu.
Un dels mèrits del Pla per a la Dècada Cooperativa és que ha permès identificar aquelles tendències
emergents dominants que probablement configuraran
les nostres polítiques, societats i economies, i que representen tota una oportunitat per al model cooperativista. Ara que ens trobem a la meitat de la dècada, ja
podem observar un cert moviment en aquestes tendències, i això es reflecteix en la fase II del Pla. Aquesta
fase aprofundirà molt més en els reptes decisius que
afronten les cooperatives, als quals el nostre model pot
oferir una resposta sostenible, viable i fonamentada en
valors. Preveiem col·laborar més estretament amb els
nostres socis en matèria de polítiques per tal d’oferir
respostes als desafiaments internacionals. Així mateix,
estem treballant per facilitar l’accés a la informació de
qualitat i als recursos per tal d’enfortir la xarxa cooperativa mundial. Promourem intercanvis més sòlids
i més valuosos entre els diferents sectors i regions, i
brindarem serveis de suport als nostres socis i als seus
respectius socis.
Tota aquesta tasca es porta a terme des de les estructures participatives de l’Aliança, que són el Cercle de Lideratge i la Taula Rodona Cooperativa. Ens
complau comptar amb la presència de cooperativistes destacats en aquests comitès, que aporten els seus
coneixements i la seva perspicàcia comercial per a la
consecució del Pla.
Com ajudarà el document Notes orientatives sobre els
principis cooperatius, aprovat en l’Assemblea General,
al moviment cooperatiu?
Les Notes orientatives permeten que les mateixes cooperatives comprenguin plenament què significa “ser
una cooperativa” en el món laboral d’avui. Aquestes
Notes reflecteixen els canvis de la societat, les preocupacions mediambientals i els canvis legislatius en matèria mercantil i financera. Constitueixen un document
“viu” en el sentit que estan especialment concebudes
per ser actualitzades i modificades per tal d’adaptar-se
al ritme de tots aquests canvis. Al seu torn, orienten els
responsables de la formulació de polítiques i els legisladors a escala mundial, nacional i regional. L’Aliança
és la representant de la Declaració sobre la Identitat
Cooperativa.
Els cooperativistes creiem que persones i comunitats
de tot el món es beneficiarien d’una economia mundial
més diversificada i pluralista. Per això, estem convençuts
que hem de portar el nostre diàleg constructiu i interactiu fins als governs i legisladors per aconseguir una
diversificació més gran dels models de negoci, i les directrius només són el catalitzador d’aquest diàleg.

.

notícies

Lliurament dels premis i beques
de les càtedres universitàries
ASISA ha lliurat els premis i les beques
de les càtedres universitàries que manté
amb la Universitat Autònoma de Madrid
(UAM) i amb la Universitat Europea (UE)
en els àmbits de la Gestió Sanitària i de les
Ciències de la Salut, respectivament.

En aquesta edició de 2015, el Premi a la millor tesi doctoral de la Càtedra ASISA-UAM, que va celebrar la seva
onzena edició, es va concedir al treball Avaluació Econòmica d’Experiències de Telemedicina i Programes
d’Atenció Farmacèutica a Andalusia, l’autor del qual és
el Dr. Francisco Jódar Sánchez.
Quant al Premi al millor treball sobre Gestió Sanitària i Economia de la Salut publicat en revistes especialitzades durant el 2014, en la seva sisena edició, ha estat
concedit a la investigació Evaluation of an education and
training intervention to reduce health care waste in a tertiary
hospital in Spain, els signants de la qual són: Dra. Margarita Mosquera; Dra. María José Andrés-Prado; Dr. Gil
Rodríguez-Caravaca; Dr. Pello Latasa i Dra. Marta E. G.
Mosquera. El treball va ser publicat a American Journal
of Infection Control.
En l’acte acadèmic de lliurament dels premis, la professora Sonia Hernández-Díaz va pronunciar la conferència Ser metge espanyol a Harvard, en què va exposar la seva experiència com a directora del Programa
de Farmacoepidemiologia de l’Escola de Salut Pública
d’aquesta prestigiosa universitat nord-americana.
càtEdra asisa-uE

El jurat dels premis ASISA-UAM al costat del conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de
Porres, la professora Sonia Hernández-Diaz i els premiats en l’edició de 2014.

Els premiats per la Càtedra ASISA-UE, amb el president d’ASISA, Dr. Francisco
Ivorra; les conselleres de Salut de les Balears i la Rioja, Patricia Gómez i María Martín,
respectivament; el viceconseller de Sanitat de Madrid, Manuel Molina; les codirectores
de la Càtedra, Dra. María Tormo i Matilde Cortés; la degana de la Facultat de Ciències
Biomèdiques i Ciències de la Salut de la Universitat Europea, Elena Gazapo, i altres
responsables de la UE.

Per la seva banda, la Càtedra ASISA-Universitat Europea de Ciències de la Salut va lliurar el Premi al millor
expedient acadèmic del curs 2014-2015, dotat amb una
beca de 7.000 euros per estudiar un màster universitari
a la Universitat Europea, a Claudia Morán del Pozo, graduada en Infermeria.
En el mateix acte es van lliurar les ajudes a la investigació per a projectes sobre Ciències Biomèdiques i
Ciències de la Salut. Els investigadors, als quals se’ls han
concedit 6.000 euros per desenvolupar cadascun dels
seus projectes de recerca, són: Mar Larrosa, Ana Isabel
Linares Quevedo i Álvaro Fernández Luna.
El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, que va
presidir l’acte juntament amb la rectora de la Universitat Europea, Isabel Fernández Martínez, va destacar
la importància del treball conjunt amb la Universitat
a l’afirmar que «ASISA i la Universitat Europea treballem junts des de fa anys per donar suport al talent i a
la innovació, dos elements que, combinats, ens permeten avançar en l’àmbit científic i en la recerca de noves
aportacions en les Ciències de la Salut. El premi al millor
expedient i les beques d’investigació exemplifiquen el
nostre compromís i serveixen per reconèixer la feina
ben feta de joves estudiants i professionals que necessiten tot el suport per seguir formant-se i desenvolupar
els seus projectes».

.
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L’Aula Ètica de la Gestió Sanitària analitza la
necessitat de donar més protagonisme al pacient
L’última edició de l’Aula Ètica de la Gestió Sanitària de la Càtedra ASISA de Ciències de la Salut
es va celebrar sota el títol Noves polítiques sanitàries. El pacient com a protagonista. A la jornada,
que va tenir lloc al Campus de Villaviciosa de Odón de la Universitat Europea, van participar-hi
les conselleres de Sanitat de les Balears i la Rioja, Patricia Gómez Picard i María Martín Díez de
Baldeón, i el viceconseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Manuel Molina.
Tots els participants van coincidir en la necessitat d’humanitzar l’assistència sanitària i de situar el pacient en
el centre del sistema. La primera intervenció va anar a
càrrec de la consellera balear, Patricia Gómez Picard, qui
es va referir a les preferències, necessitats i valors dels
pacients com a aspectes que «cal tenir sempre en compte en el procés de presa de decisions clíniques». L’experta
opina que «encara no s’ha avançat prou a l’hora de posar
el pacient en el centre del sistema, però hi ha interès a
fer-ho». En aquest context, ha al·ludit a la necessitat de
fer més efectiva la comunicació en la relació entre metge
i pacient i de fomentar la prescripció d’aplicacions mòbils i llocs web de qualitat a les consultes.
Escoltar la veu del pacient

Per la seva banda, María Martín Díez de Baldeón, consellera de la Rioja, va subratllar la «necessitat de fer corresponsables tots els agents implicats en el bon funcionament» del sistema sanitari espanyol, i va expressar el seu
desig «d’arribar a un gran pacte per la sanitat que deixi
aquest àmbit al marge de la confrontació política d’una
vegada per totes i ens permeti avançar més ràpidament
en la seva transformació i reorganització».
El viceconseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid,
Manuel Molina, va afirmar que «escoltar la veu dels pacients pot contribuir a humanitzar la sanitat». A aquesta

Manuel Molina, viceconseller de Sanitat de Madrid; Maria Martín, consellera de
Salut de la Rioja; Patricia Gómez, consellera de Salut de les Balears, i el Dr. Francisco
Ivorra, president d’ASISA, en concloure l’Aula de Gestió Sanitària de la Càtedra
ASISA-UE.

necessitat, ha subratllat, respon la creació de la Direcció
General de Coordinació d’Atenció al Ciutadà i Humanització de l’Assistència Sanitària de la Conselleria de
Sanitat de la Comunitat de Madrid i el Pla integral d’humanització, a més del Pla d’atenció integral al pacient
oncològic, ja en marxa en el marc d’aquesta acció estratègica, segons el conseller, qui va afegir que «el pacient
ha d’estar més i més ben informat».

El professor de Harvard George R. Seage afirma que «es pot entreveure un final per al VIH»
George R. Seage, director del Programa d’epidemiologia de malalties infeccioses de l’Escola de Salut Pública de la Universitat
de Harvard, ha participat en els actes de formació de la Càtedra ASISA-Universitat Europea de Ciències de la Salut amb una
conferència en la qual va donar a conèixer els últims avenços en el tractament i la prevenció de la sida, malaltia que fa 30 anys
que estudia.
Al llarg de la seva conferència, titulada 30 Years of HIV/AIDS: The Beginning, the Middle, the End?, el professor de l’Escola de
Salut Pública de Harvard (HSPH, en anglès) George R. Seage va explicar la història de l’epidèmia del VIH, com ha canviat la
visió de la societat i els avenços actuals en el tractament i la prevenció. Per al professor, estem en un moment en què, segons
va afirmar, «es pot entreveure un final per al VIH».
George R. Seage és un dels epidemiòlegs més rellevants del panorama internacional, i això explica que la seva participació
en els actes de la Càtedra ASISA-Universitat Europea de Ciències de la Salut despertés un enorme interès tant entre els professionals mèdics com entre els estudiants de la Universitat Europea, que van omplir l’auditori on va donar la seva conferència.
En l’acte, també hi van participar el conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, i la directora de Planificació i Desenvolupament, Dra. María Tormo, al costat de la Dra. Elena Gazapo, degana de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut de
la Universitat Europea, que va ser l’encarregada de donar la benvinguda i presentar el ponent.

.

Anuncis convertits en Publiteràpia
noticias

ASISA ha llançat Publiteràpia, la seva nova campanya de
publicitat que materialitza el compromís de la companyia
amb la cura de la salut mitjançant missatges directes que
oferiran consells per tenir cura de la salut de qui els vegi,
llegeixi o escolti.
Tots els consells estan avalats mèdicament per un equip
de professionals d’ASISA dirigit pel Dr. Carlos Zarco,
director mèdic de l’Hospital Universitari Moncloa. El to de
la campanya és proper i amable, però rigorós i professional.
A més, els missatges es reforcen amb un codi visual basat
en la senzillesa dels elements i la utilització dels dibuixos
minimalistes de l’il·lustrador barceloní Magoz.
El lema de Publiteràpia és “Res més que la teva salut. Ni
més ni menys que la teva salut”, una idea que condensa
dos elements que defineixen ASISA i la seva experiència:
l’especialitat en la cura de la salut i la importància de preservar-la per a qualsevol persona que s’esforça a cuidar-se,
però que en algun moment ha de posar-se en mans d’un
professional al més expert possible.
Jaime Ortiz, director comercial i de màrqueting d’ASISA,
explica que «en un entorn comercial cada vegada més
complex, aquesta campanya ens ajudarà a diferenciar-nos
i a reforçar el nostre posicionament en el mercat a partir
del que realment som, una companyia especialitzada i
fortament compromesa amb la cura de la salut».
Per la seva banda, Carlos Eiroa, director de publicitat
d’ASISA ha destacat que «Publiteràpia és un concepte
de comunicació nou, que prescindeix del discurs perquè
ASISA passa de dir alguna cosa a fer alguna cosa, que
és precisament la seva tasca: tenir cura de la salut de les
persones».

ASISA, proveïdor oficial de salut del Club
Estudiantes de Baloncesto
ASISA i el Club Baloncesto Estudiantes han signat un
acord de col·laboració pel qual l’asseguradora es converteix en el nou proveïdor oficial de salut de l’Estudiantes.
A més de donar cobertura sanitària a la plantilla del Movistar Estudiantes, amb un ampli quadre mèdic i l’accés
als últims tractaments i als avenços tecnològics i assistencials més innovadors, ASISA serà un dels patrocinadors de l’equip. El logotip de l’asseguradora apareixerà en
l’equipament de tots els equips, inclosos el filial (EBA), el
de la Lliga Femenina i els que competeixen en les fases
finals de Madrid i Campionats d’Espanya. A la imatge, la
plantilla del Movistar Estudiantes, al costat del seu cos
mèdic i tècnic, durant la visita a l’Hospital Universitari
Moncloa, del Grup Hospitalari ASISA, on va ser rebuda
pel director mèdic del centre, Dr. Carlos Zarco.

Oftalvist obre una nova
clínica a Madrid
Les noves instal·lacions oftalmològiques,
les segones a la capital de la companyia
participada per ASISA, estan situades al carrer
de Juan Bravo i dotades amb la tecnologia més
avançada per a la cura integral de la visió.

El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el delegat a Madrid, Dr. Luis Mayero, i
el director mèdic nacional d’Oftalvist, Dr. Pedro Tañá, al costat d’altres directius
d’ambdues companyies durant la inauguració de la clínica.

El nou centre d’Oftalvist a Madrid, amb una superfície aproximada de 650 metres quadrats distribuïts en tres plantes, compta
amb departaments de cirurgia refractiva, presbícia, cataractes,
glaucoma, còrnia, retina, plàstica ocular, oftalmologia pediàtrica
i estrabismes. Al capdavant de tots ells hi ha un equip mèdic format per 11 oftalmòlegs especialistes, capacitats per realitzar les
tècniques més avançades.
El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el delegat a Madrid, Dr. Luis Mayero, i el director mèdic nacional d’Oftalvist, Dr.
Pedro Tañá, van participar en l’acte oficial d’inauguració, al qual
van assistir els principals responsables de diferents companyies
vinculades amb l’oftalmologia i la tecnologia mèdica ocular.
Expansió nacional

L’obertura d’aquest centre a Madrid forma part del pla d’expansió nacional d’Oftalvist, companyia especialitzada en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties oculars, així com
en la cura integral de la visió des de fa més de 20 anys. En l’actualitat, la firma oftalmològica compta ja amb una xarxa de més
de 20 centres repartits en 8 províncies espanyoles i una plantilla
de més de 200 professionals. El 2014, Oftalvist va realitzar més
de 12.000 cirurgies i 400.000 actes mèdics. Les raons del seu
èxit s’emmarquen en «un model que aposta per la qualitat dels
seus professionals, la millor tecnologia, l’atenció personalitzada
i la realització de cirurgies en entorn hospitalari», resumeix el
Dr. Tañá.

.
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El Dr. Francisco Ivorra, Premi a l’Excel·lència Sanitària de
l’Institut Europeu de la Salut i Benestar Social

L’Institut Europeu de Salut i Benestar Social, entitat
col·laboradora de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), ha guardonat el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, amb el Premi a l’Excel·lència Sanitària.
El lliurament d’aquest reconeixement va tenir lloc
durant la cloenda de la 9a edició del Congrés Europeu de Pacients, Innovació i Tecnologies Sanitàries,
presidida pel conseller de Sanitat de la Comunitat
de Madrid, Jesús Sánchez Martos, i en què també va
participar el secretari general de Sanitat, José Javier
Castrodeza.
Amb aquest premi, l’Institut Europeu de Salut i
Benestar Social ha reconegut l’aportació del Dr. Ivorra
a l’àmbit de la gestió sanitària i ha destacat la seva tasca

al capdavant de la modernització d’ASISA. Igualment,
l’Institut ha posat en valor el seu compromís com a
mecenes en nombroses activitats socials i sanitàries.
A la imatge apareixen, d’esquerra a dreta: el Dr.
Rubén Moreno, exsecretari general de Sanitat; la Dra.
María Blasco, directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), que també va ser guardonada; Sonia Fernández-Durán, directora general
de l’Institut Europeu de Salut i Benestar Social; el Dr.
Jesús Sánchez Martos, conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid; José Javier Castrodeza, secretari
general de Sanitat; el Dr. Manuel de la Peña, president
de l’Institut Europeu de Salut i Benestar Social; i el Dr.
Francisco Ivorra, president d’ASISA.

.

ASISA, elegida Servei d’Atenció
al Client de l’Any

Premi Arc Iris d’UCOMUR al compromís
amb el cooperativisme

ASISA ha estat escollida l’asseguradora de salut amb el millor
Servei d’Atenció al Client de l’Any 2016, guardó que lliura anualment Sotto Tempo Advertising amb l’objectiu de promoure la
qualitat del servei de les empreses i d’ajudar els clients a triar
aquelles que els oferiran millor atenció. L’atenció al client d’ASISA, amb una valoració global de 8,66 punts sobre 10, està molt
per sobre de la mitjana de les asseguradores de salut analitzades. El director comercial i de màrqueting d’ASISA, Jaime
Ortiz (a la fotografia situat a l’esquerra), va ser l’encarregat de
recollir el guardó.

ASISA ha rebut un premi Arc Iris, que lliura la Unió de Cooperatives de Treball Associat de la Regió de Múrcia (UCOMUR) a
aquelles persones, organitzacions i institucions que han destacat més i que representen millor els valors del cooperativisme.
El premi va ser recollit pel Dr. Diego Lorenzo, vicepresident
d’ASISA i delegat de la companyia a la Regió de Múrcia, que
apareix a la dreta de la imatge en el moment de rebre el guardó
de mans de Javier Celdrán, director de l’Institut de Foment de
la Regió de Múrcia.

notícies

Noves delegacions a Vic i a Vilafranca del Penedès
En el seu afany per estar a prop de l’assegurat i conèixer
des de la proximitat les necessitats de les persones, des
del 30 de novembre Assistència Sanitària compta amb
dues delegacions completament renovades a les ciutats
de Vic i Vilafranca del Penedès. Per a les noves ubicacions s’han triat espais amplis i situats en ple centre
urbà, a l’abast de tota la població. Per tal de prioritzar
la comoditat i l’accessibilitat dels usuaris, les oficines
s’han adaptat a les últimes tendències en arquitectura
d’interiors.
Les oficines de Vic i Vilafranca del Penedès suposen
un nou pas endavant en la tasca d’optimitzar l’activitat
assistencial i millorar les condicions d’atenció als assegurats i metges col·laboradors. S’hi realitzen totes les gestions habituals, tant de tipus informatiu com operatiu
o contractual, relacionades amb l’activitat d’Assistència
Sanitària. Així mateix, de forma periòdica poden acollir
reunions, esdeveniments o diverses activitats impulsades per l’entitat o que compten amb la seva col·laboració,
obertes al públic en general o exclusives per als seus assegurats i socis. En ambdós casos, els assegurats que se’n
veuran beneficiats són nombrosos, ja que les comarques
d’Osona i l’Alt Penedès són nuclis de població destacats
dins la província de Barcelona.

.

La importància de tenir una assegurança mèdica de qualitat
La nova campanya publicitària d’Assistència Sanitària incideix en la seva resposta davant
situacions imprevistes i en els avantatges d’una entitat dirigida per metges.
Assistència Sanitària va presentar a l’octubre la seva nova
campanya publicitària, que gira al voltant de l’elecció d’una
bona assegurança de salut tenint en consideració possibles
situacions inesperades. Com a eix vertebrador, l’entitat transmet
a la ciutadania la importància de tenir una assegurança
mèdica de qualitat que, tot i no haver triat viure determinats
successos, respongui amb fiabilitat davant qualsevol supòsit.
Amb imatges directes i inequívoques, el nou espot d’Assistència
Sanitària mostra una sèrie d’escenaris en els quals la naturalesa
mateixa de l’assegurança adquireix ple sentit en permetre
superar eventualitats de l’àmbit de la salut que no havien estat
anticipades, com embarassos múltiples, accidents o malalties
greus.
Com a complement al missatge de triar per prevenir
circumstàncies no desitjades, remata l’argumentari l’eslògan
“Com a metges, la teva salut és el nostre ofici”, que només una
cooperativa de metges pot atribuir-se. Segons el Dr. Ignacio
Orce, president de l’entitat, «Assistència Sanitària és diferent
de les altres asseguradores perquè, en ser dirigida per metges,
coneix molt bé el que les persones necessiten en termes de
salut i, per tant, on fixar les prioritats i invertir els seus recursos.

D’aquí la nostra aposta per la qualitat».
La campanya es difon en diversos canals de comunicació:
espot de televisió, ràdio, premsa, autobusos i opis a la via
pública, així com en actes puntuals en emplaçaments destacats.
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Convocada la 8a edició de beques de
formació per a professionals de la salut
Assistència Sanitària ha posat en marxa, per vuitè any consecutiu, el seu programa de
beques d’estudis de postgrau, dirigit a garantir la formació òptima de metges, infermeres i
altres professionals que vetllen per la salut de les persones.
La dotació del programa ascendeix a 30.000 euros, destinats a finançar estudis de tercer cicle en universitats
catalanes. Els ajuts cobreixen el 50 % de l’import de la
matrícula i l’oferta formativa inclou prop de 500 màsters
i postgraus. Els candidats han de realitzar la sol·licitud
seguint el procediment descrit en l’apartat de beques del
web d’Assistència Sanitària (www.asc.es), on s’especifiquen clarament la informació de què s’han de proveir
per completar-la i la normativa d’aplicació. La data límit
per presentar la sol·licitud és el 18 d’abril de 2016.
Des de la creació del programa, el 2008, s’han rebut 1.140 sol·licituds d’estudiants i s’han concedit 200
beques per un valor total de 193.000 euros. Es tracta
d’un dels pocs programes d’ajudes a l’estudi de l’àmbit
de la salut consolidat i finançat íntegrament per una
institució privada a tot el país, si bé des dels seus inicis
ha comptat amb el reconeixement i la col·laboració de
les universitats i la comunitat mèdica.
Com a entitat formada per metges, l’objectiu principal d’Assistència Sanitària és, d’una banda, assegurar
que poden exercir la seva professió en les millors condicions i, de l’altra, oferir una assistència sanitària de
qualitat. Precisament, per sobre de qualsevol altre fac-

tor, la base d’una atenció de qualitat són els professionals que la fan possible. Per això, l’entitat posa a disposició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa
d’ajudes per completar la seva formació i millorar en la
pràctica professional.

.

L’èxit de la Festa
dels Súpers
Més de 5.000 persones van participar
en l’activitat que Assistència Sanitària va
proposar als més de 300.000 assistents a
la Festa dels Súpers, la cita més destacada del calendari infantil, que cada any
reuneix els petits de la família a l’estadi
olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els
dies 17 i 18 d’octubre, gràcies a Assistència Sanitària, dos equips (Metges contra
Virus) competien en una pista d’autos
inflables i arrencaven els somriures dels
espectadors. L’entitat també va possibilitar la instal·lació de diversos punts
d’atenció mèdica durant l’esdeveniment i
va distribuir 2.700 contes didàctics sobre
l’ofici de metge i més de 10.000 globus.

notícies

l’Àrea de Participació de SCIAS, un punt de
trobada per a les famílies
Més enllà de ser el marc en el qual es desenvolupa l’activitat de secretaris, portaveus i coordinadors –que es
reuneixen per abordar qüestions relatives a la gestió de
l’entitat–, l’Àrea de Participació de SCIAS és el “cor” de
la cooperativa d’usuaris, on cada vegada s’apleguen més
persones de totes les edats i comparteixen una forma de
veure el món amb la garantia de tenir cobertes les seves
necessitats sanitàries. En l’últim any, s’han sumat a l’Àrea
de Participació al voltant de 500 socis nous que, especialment els més joves, testifiquen l’interès de les seves
propostes.
Una mostra d’això és el Club Junior, amb activitats
com els concursos de dibuix i pintura, les arts marcials,
el repàs escolar o les excursions familiars. Però també
hi han participat socis de totes les edats durant les festes nadalenques, que es van iniciar amb la representació
del Grup de Teatre i el concurs anual de la carta als Reis
Mags, per al qual els més petits van crear petites “obres
d’art amb missatge”. El 17 de desembre es van celebrar
el tradicional concert a càrrec de les corals de SCIAS i
la festa de Nadal. Especialment rellevant va ser la interpretació de l’adaptació que els músics Quim i Paul Perera
van fer de l’obra La venedora de llumins, de Hans Christian
Andersen. Durant la cantata, membres del grup de teatre
van escenificar passatges del conte, que reflecteix el món
de somnis d’una nena que mai no perd l’esperança que el
futur li somriurà.

Concert de Nadal de l’Àrea de Participació de SCIAS.

.

Suport a les persones amb discapacitat
Cada any, les empreses del Grup Assistència
ofereixen la seva col·laboració a una organització
humanitària o de caràcter social que s’ocupa de
realitzar el disseny, la producció i la manipulació
de les tradicionals postals de Nadal. En aquesta
ocasió, l’entitat escollida ha estat la Fundació
Estimia, amb seu a Barcelona i dedicada a l’atenció global de la persona amb discapacitat i la
seva família. La fundació gestiona una escola, un
centre de dia i una residència, a més d’un centre
ocupacional, que atenen persones amb dèficit
intel·lectual i algunes d’altres amb greus dificultats motores i de comunicació. El taller potencia
i preserva les capacitats laborals perquè els seus
usuaris estiguin en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral.
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Així és el “nou” Hospital de Barcelona
Per garantir el millor servei i una assistència sanitària de màxima qualitat, l’Hospital de
Barcelona s’ha embarcat en els últims mesos en un ambiciós pla de remodelació de les
seves instal·lacions. La planta d’Obstetrícia i l’Àrea Quirúrgica han estat completament
renovades durant l’últim trimestre de 2015, gràcies a un esforç de millora de les
instal·lacions i dels equips d’alta tecnologia.

De la planta d’obstetrícia...

El passat mes de novembre es van iniciar els treballs de
remodelació de la planta d’obstetrícia de l’Hospital de
Barcelona, que renova espais i millora la dotació d’equips.
Totes les seves habitacions i zones comunitàries són objecte d’una transformació a fons, tal com es pot apreciar
en aquestes imatges, per tal d’actualitzar l’arquitectura
d’interiors.

... a l’àrea quirúrgica i d’exploracions

També en l’últim trimestre de 2015, s’han dut a terme
diferents actuacions en el bloc quirúrgic de l’Hospital de
Barcelona destinades a dotar-lo dels últims avenços en
materials i tecnologia, amb especial atenció a la millora
de la seguretat del pacient. A més de renovar la il·luminació, amb la incorporació de llums més potents i eficients,
i de la instal·lació de nous revestiments especials per a
ambients estèrils, s’ha adquirit un microscopi amb triple
llum que millora els resultats en neurocirurgia i també
nous equips per a oftalmologia. L’Àrea d’Exploracions
de l’Hospital de Barcelona també ha estat el destí de les
últimes inversions: s’han substituït el TAC i l’ecografia i
s’ha adquirit un nou sistema visor d’exploracions radiològiques. I, si bé aquestes millores obeeixen a l’actualització
periòdica dels equips que incorporen alta tecnologia, en
aquesta ocasió s’ha buscat, a més, la menor irradiació al
pacient, per tal d’evitar riscos innecessaris.

.
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El cooperativisme internacional, davant el repte de 2020
Més de 1.000 delegats de 79 països van participar en la principal trobada cooperativa que
organitza l’Aliança Cooperativa Internacional cada dos anys. Sota el tema general “Cap al 2020,
com serà la teva cooperativa?”, els delegats de les cooperatives associades es van reunir la
segona setmana de novembre a Belek, a la província d’Antalia, al sud de Turquia.

Votació a l’assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional celebrada a Turquia.

La conferència global va estar marcada per l’elecció de
Monique Leroux com a presidenta de l’Aliança, després
d’una interessant campanya desenvolupada pels quatre
candidats que es van presentar a les eleccions. Pauline
Green va traspassar la seva responsabilitat en la presidència després de sis anys d’intensa activitat que el moviment cooperatiu recordarà per fites tan importants
com l’Any Internacional de les Cooperatives, el Pla per
a la Dècada Cooperativa o el llançament de la marca cooperativa. Els delegats li van mostrar el seu agraïment
concedint-li el premi Pioners de Rochdale.
Durant la conferència, en la qual es va commemorar el 120è aniversari de l’Aliança, es van celebrar nombroses sessions i fòrums de debat entorn dels cinc eixos
d’actuació en què es basa el Pla per a la Dècada Cooperativa: participació, sostenibilitat, identitat, capital i
marc legal. Sobre aquest últim tema, va tenir lloc la taula
rodona titulada Defensa i representació de les cooperatives,
en la qual va participar el Dr. José Carlos Guisado, CEO
de la Fundació Espriu. S’hi va plantejar la importància
que té la tasca de promoció i representació en els organismes internacionals com el B20, el grup empresarial
que assessora el G20, l’Organització Mundial de la Salut,
l’Organització Mundial del Treball o les Nacions Unides.
Creixement de les cooperatives

La sessió també es va centrar en la rellevància de la informació estadística com a eina per a la promoció i la
representació. Gianluca Salvatori, director de l’Institut

La nova presidenta de l’Aliança, Monique F. Leroux, a l’esquerra, al costat de la seva
predecessora en el càrrec, Pauline Green.

Europeu de Recerca en Empreses Socials i Cooperatives,
va presentar el World Co-operative Monitor 2015, un informe que analitza cada any les dades del sector cooperatiu en l’àmbit internacional. En aquesta quarta edició de
l’informe, patrocinada per la Fundació Espriu, es posa
de manifest la mida i la importància de les empreses cooperatives que, segons les dades recollides, han crescut
en facturació respecte a l’edició anterior.
La base de dades d’aquest any supera la de totes les
edicions anteriors, ja que recopila informació de 2.829
cooperatives de 76 països, amb un volum de facturació
total de 2,95 bilions de dòlars. En el sector sanitari, les
entitats de la Fundació Espriu se situen, en conjunt, en
quarta posició en el rànquing que ordena les cooperatives de salut segons la seva facturació, per darrere d’Unimed del Brasil i de les nord-americanes Health Partners
i Group Health.
Campanya global

El programa de la conferència també incloïa dues intervencions que van despertar molt d’interès entre els
delegats. Yochai Benkler, professor de la Universitat de
Harvard i expert en la denominada economia del bé
comú, va reflexionar sobre les implicacions socials i polítiques de la cooperació a gran escala a través d’internet
i sobre la relació entre els béns comuns i les cooperatives
i el seu paper en el mercat. Per la seva banda, Raj Patel,
economista i autor del llibre Quan res no val res. Les causes de la crisi i una proposta de sortida radical, va centrar
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la seva conferència en les relacions entre la producció
d’aliments, la innocuïtat i el moviment cooperatiu.
Un altre aspecte destacat de la conferència va ser el
llançament de la campanya global de màrqueting adreçada a promocionar la identitat cooperativa i donar a
conèixer aquest model empresarial. Amb el lema “Les
cooperatives per un món millor”, la campanya assegura
que el model empresarial cooperatiu ajuda a enfortir les
comunitats, donar poder a les persones i construir un
món millor. Però, no tothom entén el que fan les cooperatives i com poden fer del món un lloc millor. Per això
és necessari augmentar el reconeixement de les empreses cooperatives, especialment entre els treballadors i
els socis de les mateixes cooperatives.
Com a eina per protegir la identitat cooperativa, es
va presentar la primera edició de les Notes orientatives
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Suport al cooperativisme
sanitari a Colòmbia
El passat 5 d’octubre, diversos membres de l’Organització
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) van participar
en una trobada amb el ministre de Salut i Protecció Social
de Colòmbia, Alejandro Gaviria, amb motiu del procés de
recuperació de la cooperativa sanitària colombiana Saludcoop. L’entitat, que fa 4 anys va ser intervinguda per l’Estat a
causa d’irregularitats financeres, en l’actualitat presta servei a
7 milions d’afiliats i genera 30.000 llocs de treball.

El Dr. José Carlos Guisado, CEO de la Fundació Espriu, durant la seva
intervenció en la conferència.

dels principis cooperatius, una publicació que té com a
objectiu aportar una guia clara i detallada sobre la implementació dels principis cooperatius en el context
econòmic i social actual. Està dirigida principalment a
cooperativistes, perquè puguin comprendre plenament
el que significa ser una cooperativa, però també ofereix
directrius als que duen a terme la tasca de registrar, o
guiar cooperatives en els diferents àmbits locals o nacionals.
Desenvolupament sostenible

Els delegats que van participar en l’assemblea també van
acordar alinear la temàtica del Dia Internacional de les
Cooperatives amb les polítiques d’actuació de l’Aliança.
L’any 2016, el tema central de la celebració del primer
dissabte de juliol estarà relacionat amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions
Unides.
L’assemblea va realitzar una declaració dirigida als
líders mundials reunits a la Conferència del Canvi Climàtic de París en què reclama mesures eficaces i ambicioses contra els problemes del canvi climàtic i manifesta que les cooperatives són empreses sostenibles i que
poden jugar un paper important en la lluita contra les
emissions de productes contaminants.

.

Els representants d’IHCO es van reunir amb el ministre de salut colombià.

A la reunió, celebrada a Bogotà, van assistir-hi Ricardo
López, president de la Federació d’Entitats Solidàries de
Salut d’Argentina; Adriano Soares, superintendent executiu
d’Unimed del Brasil; Ramón Imperial, president de Cooperatives de les Amèriques, i Carlos Acero, president de Confecoop.
Els representants del moviment cooperatiu de salut van expressar al ministre Gaviria la seva intenció de donar suport
tècnicament, financerament i institucionalment al procés
de reestructuració del servei de salut a Saludcoop, a partir
del model de gestió d’empresa cooperativa, i van expressar
el seu suport al moviment cooperatiu colombià en el seu
propòsit d’assumir aquesta reestructuració per tal de garantir el dret a la salut en condicions d’oportunitat, qualitat de
servei i cobertura.
En la seva última reunió, el consell d’IHCO va donar suport
a la proposta de reestructuració de Saludcoop i així ho ha
manifestat el president d’IHCO, José Carlos Guisado, en
les cartes que ha adreçat tant al ministre de Salut com al
president de Colòmbia.

notícies

Les cooperatives de salut italianes s’uneixen a l’IHCO
El nou membre de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, FederazioneSanità,
està integrada per més de 300 cooperatives del sector sociosanitari de les que formen part
més de cent mil socis i que proporcionen gairebé 13.000 llocs de treball.

la benvinguda als cooperativistes italians.
La federació italiana, amb seu a Roma, reuneix les
cooperatives italianes que desenvolupen la seva tasca en
el sector sociosanitari. Segons explica el seu president
Giuseppe Milanese, el sistema FederazioneSanità aglutina 334 cooperatives, constituïdes per més de 110.000
cooperativistes i que proporcionen més de 12.500 llocs
de treball directes.
Quatre àmbits d’actuació

Giuseppe Milanese, president del sistema FederazioneSanità.

L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut
(IHCO) ha augmentat el seu potencial i la seva representació internacional en acollir com a membre l’organització italiana FederazioneSanità. El Consell Mundial de
l’IHCO es va reunir a Milà a l’octubre de 2015 per donar

El sistema italià, creat el 2010, està format per una xarxa de cooperatives que operen en diferents àmbits de
la salut i que s’estructuren en quatre models bàsics: les
cooperatives de metges, les cooperatives d’assistència
especialitzada, les cooperatives farmacèutiques i les
mútues sociosanitàries .
La xarxa cooperativa té com a objectiu respondre a
les necessitats integrals d’assistència dels ciutadans en
les diferents etapes del procés assistencial, amb la inclusió també de l’atenció primària, els serveis hospitalaris,
les malalties cròniques i les discapacitats, el suport a les
famílies, la medicació, etc., sempre des d’un model organitzatiu basat en la solidaritat i el suport mutu i buscant
la complementarietat amb el sistema nacional de salut.

.

La Fundació Espriu acull la reunió de les organitzacions
sectorials de l’Aliança Cooperativa Internacional
La Fundació Espriu va acollir el passat 30 de setembre la reunió del Grup de Coordinació de les
Organitzacions Sectorials de l’Aliança Cooperativa
Internacional. La trobada, que va tenir lloc a les
oficines d’Asisa a Madrid, va aplegar els representants
dels sectors cooperatius de salut, consum, indústria i
serveis, agricultura, habitatge i assegurances.
Entre els aspectes que es van abordar en la reunió,
cal destacar la intenció de totes les organitzacions
sectorials d’afavorir la coordinació i buscar sinergies
en les activitats realitzades per a cada activitat.
A més, els representants sectorials van estar d’acord
a treballar junts per augmentar la representació
dels sectors en els òrgans de decisió del moviment
cooperatiu.
Els representants de les organitzacions sectorials, reunits a les oficines d’Asisa.
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L’Assemblea General de l’IHCO subratlla l’impacte
positiu de les cooperatives sobre la salut pública
Celebrada el passat mes de novembre a la ciutat turca d’Antalya, l’assemblea es va centrar
també en els projectes previstos per al 2016, entre ells, la celebració del Fòrum de Salut
de la Cimera Internacional de Cooperatives del Quebec i la potenciació de l’estratègia de
comunicació i visibilitat de l’organització.

El Dr. José Carlos Guisado presideix la reunió de l’IHCO.

Els socis de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) van celebrar l’Assemblea General a
Antalya, Turquia, el passat 8 de novembre. El seu president, el Dr. José Carlos Guisado, va posar de manifest
l’important impacte positiu que tenen les cooperatives
de salut més enllà dels seus socis. «En molts països, l’assistència sanitària que presten les cooperatives permet
l’accés a la sanitat a molts ciutadans que d’una altra
manera no tindrien cobertura sanitària», va manifestar
Guisado.

l’expressió més important de les necessitats i aspiracions dels ciutadans en forma d’empresa, i que han
aparegut de forma natural per proporcionar solucions
adequades a les necessitats dels ciutadans en l’àmbit
de la salut, l’educació, l’habitatge, el medi ambient, els
serveis socials i la integració laboral.
L’Assemblea es va centrar també en els projectes
que es desenvoluparan el 2016, i especialment en la
participació en el Fòrum de Salut de la Cimera Internacional de Cooperatives del Quebec, que se celebrarà
a l’octubre de l’any que ve.

Necessitats socials

En el seu informe, el president va fer èmfasi en la campanya “Necessitats socials, respostes cooperatives”,
desenvolupada conjuntament amb l’Organització Internacional de Cooperatives de Producció Industrial
i Serveis, CICOPA. La campanya, fruit de l’acord de
col·laboració signat per ambdues organitzacions el
2013, pretén posar en relleu que les cooperatives són

Campanya global

Altres projectes que l’organització es planteja per al futur
són: potenciar la seva estratègia de comunicació i visibilitat, dissenyar una campanya global per conscienciar
la població dels riscos cardiovasculars, i desenvolupar
un estudi sobre l’impacte en la cobertura sanitària que
tenen les cooperatives de salut en tot el món.

.

Més dE 4 ANys dE gUERRA. Més dE 4 MilioNs dE REfUgiAts.
Més dE 8 MilioNs dE dEsplAçAts.

EMERGÈNCIA
A SÍRIA

Milions de persones necessiten la teva ajuda ja!
Col·labora amb ACNUR.
Entra a www.eacnur.org o truca al 902 218 218
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Programa d’Activitats
FÒRUM DE SALUT DE GINEBRA
Del 19 al 21 d’abril de 2016
La sisena edició del Fòrum de Salut de Ginebra aplegarà acadèmics, professionals, polítics i representants de
tots els àmbits relacionats amb la salut amb l’objectiu d’unir les decisions polítiques i els desenvolupaments
pràctics. En aquesta ocasió, els debats giraran entorn del tema “Salut global: innovacions assequibles i
sostenibles en l’assistència sanitària”.

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA
Del 24 al 27 de maig de 2016
Organitzada pel Comitè d’Investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional i la Universitat d’Almeria, la
Conferència reunirà a Almeria investigadors, responsables polítics, professionals i estudiants de cooperatives,
empreses socials i de l’economia social de diferents països per tal de debatre sobre noves estratègies en les
empreses cooperatives.
El propòsit de la Conferència és explorar i garantir la comprensió de les diferents etapes de la creació,
transició i transformació de les cooperatives, perquè els gestors puguin gestionar adequadament els canvis
i les diferents etapes del seu desenvolupament.

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

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

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 imatge dels refugiats en el cinema
L’actual debat sobre la responsabilitat europea davant l’exili en massa
de les poblacions de Síria és també un combat de relats. Qui són els
refugiats que arriben a Europa? Quina és la seva història? Qui farà el
relat de la resposta que els europeus donem als homes, a les dones i als
infants que ens allarguen la mà? El millor cinema ha respost des de fa
molts anys narrant-nos l’experiència dels refugiats: la guerra o la fam
que els obliga a fugir, els perills del viatge, la incertesa davant el tracte
amb què seran rebuts al país d’acollida, l’arrelament, la persecució o
l’expulsió –però també l’aventura de l’hospitalitat. Per reflexionar-hi,
compartir. proposa visionar: Timbuktu, Terraferma, Las cartas de Alou,
14 kilómetros, Le Havre o Dheepan, l’última Palma d’Or del Festival
de Cannes. Sis pel·lícules recents que, unides a la força d’un gran
clàssic com Amèrica, Amèrica, ens conviden a rumiar sobre el paper
que Europa ha de jugar davant l’èxode massiu i forçós que es deriva
del conflicte sirià.

.

Les peripècies i el destí dels refugiats han estat un argument recurrent del cinema fins i tot
abans que Elia Kazan s’inspirés en la seva pròpia experiència familiar per filmar la memorable
Amèrica, Amèrica. Més recentment, diverses pel·lícules premiades en els principals festivals
de cinema europeus han abordat el mateix tema. Es tracta de relats molt diversos que
proposen a l’espectador formes molt diferents d’arribar a la mateixa realitat, la de les persones
que fugen de la violència i es juguen la vida per arribar a les nostres fronteres.
Carles Torner

Qui són els refugiats?
Un combat entre relats
Mirem què va passar a Suècia, que té una política molt
activa d’acollida i integració dels refugiats; un país el
model econòmic del qual inclou la generositat amb els
immigrants –el 2015 n’ha acollit sovint mil al dia, gairebé
200.000 al llarg de tot l’any. Allà, després dels atemptats
a París el 13 de novembre, les grans figures culturals del
país, els principals diaris, dirigents polítics i socials van
repetir des de tots els altaveus possibles que els immigrants no eren els terroristes sinó les primeres víctimes
del terror. Per què aquesta insistència?
Perquè el debat sobre la responsabilitat europea en
l’acollida dels refugiats és també un combat entre relats. Qui són els nouvinguts? Per què es juguen la vida
per arribar a Europa? Què busquen als nostres pobles i
ciutats, els nous veïns? A Suècia, tot un cor de veus ha
narrat, amb matisos i mil exemples, la història dels que
fugen de la violència i la fam. Cantants i actors han fet
concerts i campanyes de recollides de fons per acollir
massivament les víctimes de la guerra a Síria, la televisió
els ha dedicat documentals i debats, i l’Estat hi ha abocat gran part del seu generós pressupost de cooperació
internacional.
Refugiats al cinema

Qui són els refugiats que arriben a Europa? Quina és la
seva història? Qui ens la contarà? Qui farà el relat de la
resposta que els europeus estem donant als homes, a les
dones i als infants que ens allarguen la mà?
Per explorar aquest combat de relats, hem girat la
vista cap a les pel·lícules que han narrat el destí dels refugiats. Parlem de films que han rebut alguns dels grans
premis del cinema europeu dels últims anys: els Goya espanyols i els Cèsar francesos, el premi especial del jurat
de Venècia, la Palma d’Or de Cannes, l’Espiga d’Or de Va-

lladolid, la Conxa d’Or de Sant Sebastià. Són relats molt
diversos que ens fan viatjar des de Timbuctú o Dakar
fins a les costes d’Andalusia i Lampedusa o al port francès de Le Havre, just davant les costes de Gran Bretanya.
Terraferma, Las cartas de Alou, Timbuktu, 14 kilómetros, Le
Havre: cadascuna de les cinc pel·lícules planteja preguntes, qüestiona evidències, afegeix complexitat a les raons
dels emigrants, als perills extrems del seu viatge i a les
dificultats que troben en arribar a les costes d’Europa.
Cadascuna fa pensar.

Qui farà el relat de
la resposta que els
europeus estem
donant als homes,
a les dones i als
infants que ens
estenen la mà?
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Realitat virtual:
com entrar en el
món dels infants
refugiats de tres
guerres
El New York Times ofereix des de fa unes
setmanes una nova aplicació gratuïta: nytvr.
Virtual Reality: realitat virtual com a experiència
a l’abast de qualsevol a partir del telèfon mòbil.
L’aplicació ens introdueix a una part concreta
del món a través de l’ull de la càmera: podem
girar 360° per fer veure l’horitzó d’uns camps on
una colla d’infants cullen cogombres i n’omplen
caixes, les apilen i les porten al camió. O, des
de la teulada de l’escola, podem mirar amb la
càmera cap avall a través dels forats que han
obert les bombes, veure amb tots els detall les
bigues esqueixades, les parets enfonsades i, al
fons de tot, els pupitres, les cadires, les llibretes
d’estudi esclafades sota piles de runa. O des dels
aiguamolls que travessem amb piragua, podem
mirar amunt, mirar els núvols, el cel on ben aviat
apareixeran uns curiosos ocells, taques blanques
escampades sobre el blau amunt, molt amunt;
clapes blanques que s’acosten a nosaltres fins
que el terra s’omple de sacs.
Camps del Líban on treballen infants sirians
fugitius de la guerra. Escola d’Ucraïna,
bombardejada, que visitem amb els infants que hi
estudiaven. Aiguamolls del Sudan del Sud a través
dels quals un infant fuig dels assassins del seu
pare i el seu avi i rep després els sacs de l’ajuda
humanitària. Perquè l’aplicació de realitat virtual del
New York Times ha triat, per donar-se a conèixer,
tres històries d’infants refugiats de guerra. Amb
l’aplicació entrem en el món de l’ucraïnès Oleg, el
sud-sudanès Chuol o la siriana Hana. Hi entrem
literalment: podem mirar els seus amics d’un a un,
acostar-nos a les dones de la família assegudes
en cercle, anar endavant i endarrere, mirar-los
sandàlies o escrutar el sostre de la tenda del camp
de refugiats. La immersió en el seu món d’infants
refugiats ens fa imaginar detalladament el seu dia
a dia, el relat de la seva vida.

Us podeu capbussar dins els universos
d’aquests tres infants aquí:

http://goo.gl/SJgTKz

Maneres de narrar

Pensar, també, aquest combat entre els diferents relats
de l’emigració. Perquè hi ha maneres ètiques de narrar
les vides dels fugitius i formes tramposes de dir un relat. Plantegem en aquestes pàgines una contraposició.
D’una banda, el nou crític de cinema de compartir., Enric Sòria, proposa la reflexió profunda i torbadora d’un
gran clàssic del cinema, la pel·lícula Amèrica, Amèrica del
director Elia Kazan, descendent de la minoria grega perseguida a Turquia. Les virtuts del film, que conté «alguns
dels moments més intensos, lírics i punyents que ha
produït el cinema americà», il·luminen el destí d’aquella minoria grega que va haver de triar entre l’èxode i
la violència. A partir del film, la mirada de Sòria també
il·lumina els destins dels milers de persones fugitives de
la guerra de Síria.
En contraposició amb les virtuts d’Elia Kazan, l’escriptor Esteve Miralles mostra clarament com Dheepan,
l’última Palma d’Or de Cannes, del director francès
Jacques Auliard, és «un relat deshonest». La manera com
narra les trampes que han de fer tres refugiats tàmils, fugitius de la guerra de Sri Lanka, tot i que pugui semblar
ben intencionada, és plena de tòpics paternalistes i de
trucs de cinema que ens allunyen de la veritat.
Per comprendre, cal qüestionar els tòpics, pensar
la complexitat. Com a forma d’art, el cinema proposa a
cada espectador diferents camins per explorar la veritat
dels refugiats.

.

Fugint de la violència i de la guerra o impel·lits pel somni d’una vida millor, milers d’africans
dirigeixen la mirada cap a Europa. Els que s’aventuren a posar-se en camí arrisquen la seva vida
en viatges infinits que de vegades s’allarguen durant anys abans d’arribar a un destí que queda
molt lluny de ser el paradís imaginat. Sobre l’Àfrica i l’èxode de la seva gent, sobre la precarietat
de l’existència allà i la inseguretat i la incertesa que troben els que aconsegueixen trepitjar sòl
europeu, tracten aquestes quatre pel·lícules, en les quals els fets quotidians serveixen per relatar
el drama, però també la solidaritat, l’heroisme i l’alegria de viure.

De ‘Timbuktu’ a ‘Le Havre’,
pels camins de l’èxode
Josep Maria Ferreiro

‘Le Havre’

Aki Kaurismäki
L’escena que ens presenta els refugiats africans a Le
Havre és una gran pregunta. Una pregunta ben plantejada: d’una banda, mitja dotzena de policies preparats,
dirigits per l’inspector amb el seu barret elegant i el
bigoti afuat, acompanyats d’un parell d’antidisturbis
amb cascos i brandant els fusells i la porra; de l’altra,
mitja dotzena de metges, infermers i personal sanitari
de la Creu Roja, amb les seves armilles vermelles amb
la creu blanca a l’esquena i, a punt d’entrar en acció, la
llitera amb rodes; i encara, enmig de tots, el periodista,
amb gavardina ben planxada i el flaix de la càmera a
punt. De lluny estant, dos estibadors dels molls del port
de Le Havre es miren tots aquells policies i infermers
apinyats davant els contenidors, i un d’ells diu: «Un altre cop els morts vivents». Quan obren la porta del contenidor, tanmateix, hi veiem, en cercle, asseguts com si
posessin per a la fotografia, una gran família africana:
els ancians seuen a l’esquerra, reposats, mirant-nos; les
dones a la dreta, i al fons hi ha els joves i els infants
drets, amatents, o asseguts a terra. Tots esperen, tots
ens miren de fit a fit, i amb la mirada sorgeix una gran
pregunta. Quina? Al centre hi sobresurt la mirada de
sorpresa infinita d’Idrissa, un noi d’aquella edat que,
segons els uns, ja és un treballador i, segons els altres,
encara és un nen.
«En aquest barri no es fan miracles», dirà l’anciana
i bella Arletty al metge que li anuncia la gravetat de la
seva malaltia. Però l’objectiu de la pel·lícula del director finlandès Kaurismäki és contradir-la. Perquè el que
fa Kaurismäki respon amb fidelitat al seu recorregut
cinematogràfic: narrar la vida en els marges. És a un
enllustrador de sabates, en Marcel Marx, que va fent

la viu-viu feliç en companyia d’Arletty, a qui finalment
s’adreça la pregunta que ningú no formula i ningú no
respon.
El gest d’acollida de Marcel, en el context de les lleis
a Le Havre, pot semblar heroic, però la gran virtut de
la faula de Kaurismäki és despullar les relacions humanes de tot heroisme i donar-los una neta dimensió
comunitària. Perquè són les complicitats espontànies,
l’ajuda, el suport mutu, els ressorts col·lectius més antics els que determinaran la sort d’Idrissa. I són valors
ancestrals els que obren la mà al noi fugitiu, vincles
entre treballadors, relacions de solidaritat davant la injustícia, la malaltia o la pobresa. Tot plegat és ben viu
en aquest barri del port de Le Havre; un barri on, com
sentirem dir de passada, «potser encara hi són possibles els miracles».

Tràiler de ‘Le Havre’ en castellà a:
https://goo.gl/v56fEX
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‘Las cartas de Alou’ Montxo Armendáriz
Montxo Armendáriz va optar pel to documental a l’hora de retratar les peripècies del jove senegalès Alou,
que desembarca clandestinament a la península i viu
totes les vicissituds de la recerca de treball i dels abusos
laborals que pateixen els immigrants. De les condicions
de treball duríssimes als hivernacles d’Almería a la venda il·legal a Madrid, de la recollida de la fruita al Segrià
a la feina en un taller de confecció barceloní, portat
per altres africans, totes les peripècies que viu Alou,
les seves converses, els llocs on malviu, tot està marcat
per la seva situació irregular. És dins un cicle que no hi
ha manera de trencar. La pel·lícula va ser estrenada al
Festival de Sant Sebastià, on va guanyar la Conxa d’Or
(i la Conxa de Plata al millor actor per a l’aleshores
actor novell Mulie Jarju), ara fa vint-i-cinc anys, però
el seu relat segueix essent terriblement actual. Això diu
molt de la incapacitat de les nostres societats per millorar les polítiques d’acollida al llarg de l’últim quart de
segle: les mateixes formes d’injustícia s’han perpetuat
i han empitjorat a mesura que ha anat augmentant la
població que viu al marge de la legalitat.

És significatiu que aquesta pel·lícula rebés el Goya
al millor guió, perquè la història narrada i la seva manera d’oferir-nos-la són també el millor de Las cartas de
Alou. Defugint el patetisme, el seu to documental, distanciat, ajuda a comprendre cada pas del protagonista
i del context social i legal on viu. La vida quotidiana del
senegalès Alou, tal com es desenvolupa en una cultura
estrangera i en situacions d’explotació laboral per no
tenir papers, contrasta amb el to familiar, reposat i a
voltes savi, de les cartes que envia a la seva família, i
aquest contrast tensa la pel·lícula: les preguntes sorgeixen de manera espontània i el film, malgrat la detenció
d’Alou per part de la policia i la seva deportació, té un
final que, sense ser artificiós, és obert a l’esperança.

‘Las cartas de Alou’ es pot veure
online aquí
https://vimeo.com/88529613

‘Timbuktu’

Abderrahmane Sissako
Com fer el relat de la guerra civil de l’islam? Perquè
l’enfrontament dels gihadistes amb Occident és un
combat secundari: el seu primer combat és contra altres musulmans. Aquesta guerra civil de l’islam que és a
l’arrel de grans moviments migratoris troba un magnífic relat en la multipremiada pel·lícula Timbuktu, del director Abderrahmane Sissak. S’hi narra l’arribada dels
gihadistes prop de la gran capital cultural africana que
és Timbuctú, a Mali. La virtut del film és retratar un
immens trasbals, fruit de la guerra, sense grans discursos sinó a partir de petites anècdotes quotidianes. Mil
exemples escenifiquen la violència medieval contra el
cos de la dona, des de la lapidació fins als dos soldats
que volen imposar guants a la venedora de peix però
no saben què dir quan ella els pregunta, plena de dignitat, com s’ho farà llavors per netejar el peix...
Aquests nous puritans són, a més a més, grans ignorants de les tradicions espirituals de la seva religió.
On és el perdó, on és la pietat? Incorren en la pitjor
impuresa quan entren a la mesquita amb botes i armes, però es queden sense resposta quan, a l’imam que
els demana que marxin, li pregunten si està contra la
gihad, la guerra santa. I què respon? «Jo només estic en
guerra santa contra mi mateix.» En tot el film es mostra
el contrast tens que, dins l’islam, s’estableix entre un
model teocràtic de vida que vol retornar a l’Edat Mitjana i la recerca espiritual que duu a la bona convivència, l’harmonia i la pau. Com fer veure què significa la

prohibició de la música? Què pot tenir més força que
el rostre bellíssim de la cantant que no deixa de cantar
ni quan és sotmesa a la tortura de les fuetades?
El gran secret de la pel·lícula són algunes troballes
cinematogràfiques: ens fa percebre físicament el pas
tan lent del temps estirats en catifes a la sorra, la convivència agradable tot compartint el te, la bona conversa
amorosa entre marit i muller, l’espai plaent de relacions obert sota la tenda. Però la imatge màgica del film,
inesborrable, que ens farà recordar per sempre més
Timbuktu, és la dels infants jugant a futbol sense pilota.
Els gihadistes han prohibit el futbol, però els nois del
poble no poden renunciar-hi i aconsegueixen jugar el
més màgic, tràgic i paradoxal dels partits. Quanta gràcia visual, quanta saviesa poètica hi ha en aquests nois
que corren i driblen o en el porter que s’estira per atrapar una pilota absent! Pot haver-hi un metàfora millor
del que significa la pretensió fonamentalista d’esborrar
–de la vida quotidiana i de la fe musulmana– l’alegria
de viure?

Tràiler de ‘Timbuktu’ en castellà a:
https://goo.gl/1H2YhM
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‘14 kilómetros’
Gerardo Olivares

14 kilómetros (la distància que separa Àfrica d’Europa a
l’Estret de Gibraltar) narra el periple de Violette, una
noia de Mali que escapa d’un matrimoni forçat amb el
pastor que va abusar d’ella quan era nena. En la fugida, s’uneix a dos germans de Níger, Bouba i Mukela,
que tenen el cap ple de somnis d’un futur que només
saben imaginar en l’escenari d’Europa. La violència i
els somnis, doncs, empenyen aquests personatges a travessar l’Àfrica fins a la costa mediterrània. Travessen
paisatges molt contrastats: el riu Níger, la bella ciutat
d’Agadez, totes les rutes del Sàhara –perquè un dels
encerts del film és mostrar-nos que el desert és una
teranyina de camins per als seus habitants, els tuaregs.
Caminar a peu de manera infatigable, travessar fronteres, aconseguir transports, saltar obstacles, negociar i
jugar-se la pell: Olivares posa en escena un viatge que
comença a molts milers de quilòmetres dels catorze
que separen les ribes de l’Estret de Gibraltar. És un recorregut llarguíssim que dura molts anys i que esdevé
una veritable odissea plena de personatges i d’històries.
El film va plantejar-se com un homenatge als que gosen posar-se en camí per rutes tan perilloses i jugar-se
la vida per un destí molt incert. Homenatja tant els que
finalment aconsegueixen trepitjar Europa com els milers per als quals el desert acaba essent una tomba, i el
Mediterrani el seu cementiri. Va ser la primera pel·lícula espanyola que aconseguí l’Espiga d’Or de la Setmana
Internacional de Cinema de Valladolid, l’any 2007.

Tràiler de ‘14 kilómetros’ a:
https://vimeo.com/112006273
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Elia Kazan va dirigir el 1963 la seva pel·lícula més personal, Amèrica, Amèrica, una
autèntica obra mestra que narra el difícil periple del seu oncle des de l’opressió turca, a
la seva Anatòlia natal, cap a la llibertat. A l’igual dels que avui busquen refugi per salvar
la vida, el jove protagonista d’Amèrica, Amèrica trobarà al final del seu camí un paradís
tancat, on no el volen però on, almenys, no desitgen matar-lo.

El drama des de dins:
‘Amèrica, Amèrica’
Enric Sòria

Elia Kazan va nàixer el 1909 a Istanbul, al si d’una família grega provinent de Kayseri, a la Capadòcia anatòlica, i va arribar als Estats Units amb la família als
quatre anys. Allà va fer tota la seua carrera. Molts dels
seus films dels anys quaranta i primers cinquanta es
caracteritzen pel to progressista i la crítica social, especialment amb temes com el racisme –Pinky–, l’antisemitisme –en l’excel·lent Gentleman’s Agreement–, la pobresa i el despotisme –que són els desencadenants de
la revolta en un dels més grans films de l’era clàssica de
Hollywood, Viva Zapata!– Després de la seues qüestionades declaracions durant la cacera de bruixes, aquest
ingredient crític del seu cinema es va atenuar, però no
va desaparèixer –com ho prova un film tan modern
com A Face in the Crowd, probablement la més incisiva
requisitòria contra l’efecte pervers de la manipulació
dels mass-media pel populisme demagògic mai filmada.
EL PRELUDI del Genocidi armeni

El 1963, Kazan recupera i fins i tot esperona aquesta
acuïtat crítica en un film d’una densitat i una potència visual extraordinàries, Amèrica, Amèrica, perquè
ens parla d’un tema que l’implica a ell personalment.
Aquest film ens conta, fil per randa, com va ser que
el seu oncle, quan era un jovenet, va poder escapar
de l’opressió turca, va arribar a Amèrica i va aconseguir portar-hi, després, tots els seus parents. Per això,
aquest és el film més veraç i més corprenedor de tota la
seua dilatada i brillant filmografia, i també el que més
s’estimava el director. Com el mateix Kazan declarà,
l’únic que sentia completament seu de cap a cap.

L’acció arrenca cap al final del segle XIX durant les
denominades matances hamidianes, que s’estengueren de 1894 a 1897; una sèrie d’atacs mortífers de la
policia i l’exèrcit turc contra els armenis i, en menor
mesura, els grecs i els assiris d’Àsia Menor, que havia
de ser el preludi genocidi armeni perpetrat durant la
Primera Guerra Mundial. El nacionalisme cada volta
més excitat dels joves turcs va trobar en les minories
cristianes, molt més poroses a les idees democràtiques
o revolucionàries que corrien per Europa, un perill que
calia eradicar i van atiar l’odi interètnic de la majoria
musulmana. Aquesta era la situació cada dia més amenaçadora que vivien els protagonistes, una família de
comerciants de teixits tradicionals, atemorits davant un
entorn que cada vegada es tornava més hostil i presagiava desgràcies. Quan els seus veïns armenis van ser
exterminats, el patriarca donà tots els seus estalvis al
primogènit, un jove fascinat per Amèrica, amb l’ordre
de fugir d’allí i traure’ls a tots, després. El film ens narra
el difícil periple d’aquest jove, l’oncle d’Elia Kazan, cap
a la maduració i la llibertat.
Un film enlluernador

Tot el film és un dilatat bildungsroman que combina el
viatge, l’èpica, la faula, la lluita, l’amor, les alternances
d’il·lusió i desesperació, la renúncia i l’aprenentatge, en
una reflexió profunda i torbadora, amb extraordinària
fotografia de Haskell Wexler i música del gran Manos
Hadjidakis i amb alguns dels moments més intensos, lírics i punyents que ha produït el cinema americà. Hi ha
un devessall continu de seqüències portentoses: el ball
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de l’amic armeni del protagonista a la taverna, com una
afirmació d’identitat in articulo mortis; la massacre de
la comunitat armènia dins l’església; el viatge del xicot
per Anatòlia, allunyant-se de la muntanya familiar en
companyia d’un turc bergant i astut (tota aquesta part,
potser la més dèbil del film, però tot i així brillant, és
com un pèrfid apòleg oriental); la vida del proletariat
d’Istanbul, brutalment explotat, i els intents de revolta
reprimits a sang i foc; l’estada amb els parents botiguers, petitburgesos i entranyables de la metròpoli; les
dificultats per aconseguir el visat que permet arribar
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a una terra de promissió que tanca les portes a l’allau
d’emigrants o la seducció de la dama rica que podria ser
el salconduit final cap a Amèrica. Tot és una contínua
convocació de mons vius, mostrats amb un corprenedor poder de convicció. Parlem d’un film enlluernador
de cap a cap, d’una obra mestra absoluta.
L’oncle de Kazan estava enamorat d’Amèrica abans
de conèixer-la. Era un mite abans de ser una realitat. El
director, en canvi, és americà i no s’enganya a si mateix,
ni als seus espectadors. Per descomptat, comparada
amb l’espasa de Dàmocles constantment penjant d’un

fil que era la vida per a un grec d’Anatòlia en aquells
anys, Amèrica era sens dubte un paradís, però un paradís tancat. Per arribar a Amèrica, el protagonista
haurà de renunciar a la pròpia dignitat, haurà de trair
els seus, haurà de vendre’s a ell mateix, haurà de veure
morir gent. I un cop vista l’Estàtua de la Llibertat, el
que l’espera és un control de duanes severíssim, on la
gent és reduïda al tracte de bestiar, i després, com a
gran triomf, una feina eventual d’enllustrador. Aquest
era el somni americà: esdevenir una altra ombra en les
empobrides files del lumpen urbà. Però ha sobreviscut.
Almenys, allà no volen matar-lo. I això, per a un refugiat, ja és prou paradís. És jove i se sent segur i està
convençut que, més tard o més d’hora, rescatarà la seua
família de l’infern.
Avui com ahir

L’exili en massa o individual de tota una comunitat no
és un fet d’avui. És tan antic com la fam, la guerra o
l’opressió. Al segle xx, en tot cas, s’ha exacerbat, alhora
que ho anaven fent els instruments de destrucció a
l’abast. L’extermini armeni i el desallotjament –prou
letal també– de les comunitats gregues d’Anatòlia, arrelades allà durant mil·lennis, no és més que un cas
entre altres, com la diàspora jueva, l’exili massiu de
russos antibolxevics, de centreeuropeus fugitius del

nazisme, de republicans espanyols o, no fa tant, de
bosnians. Cada situació és diferent, com ho són les
circumstàncies que les envolten, però també tenen
punts en comú obvis. Quan es tracta d’un èxode massiu, els fugitius que aspiren a ser refugiats saben molt
bé que han de deixar la seua terra perquè els hi va la
vida, però ignoren qui els acollirà i com serà aquest
acolliment, tot i que ningú no s’enganya sobre això.
Quan has d’anar d’un lloc on no pots viure a un lloc
on ningú no et vol, saps que el passatge serà difícil i el
preu segurament altíssim. En això, ser sirià o subsaharià a les portes d’Europa avui no és diferent del que va
ser ahir ser grec o armeni d’Anatòlia o jueu alemany.
No hi ha cap més opció que anar contra una porta
tancada que cal empènyer com sigui. Cal coratge per
anar d’una desgràcia certa a una sort molt incerta, probablement dramàtica, però aquesta és una aposta que
no té alternativa.
I al final hi ha la possibilitat que el nebot d’un refugiat acabi sent un gran director de cinema en la terra
que l’acollí a contracor. Al capdavall, la família de Kazan
no va ser massacrada a Kayseri. Per això, al cap del
temps, ell va poder contar aquesta història que exemplifica en un ésser humà concret un drama molt més
vast, tan viu ara com sempre, i ens el fa entendre i viure
des de dins, amb la veracitat candent dels testimonis.

.
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Dheepan (2015) és una proposta deshonesta. Dirigida per Jacques Audiard (1952), va guanyar
la Palma d’Or a la millor pel·lícula a Cannes i ha donat ressò mediàtic al problema de l’asil; però,
alhora, l’ha instrumentalitzat al servei d’una narrativa banal. En una imitació superficial del món
de la sèrie The Wire (2002-2008), Audiard hi incrusta un exguerriller tàmil per justificar una
escena final amb l’energia cega d’un Rambo (1982-2008) o el redemptorisme perplex dels
tirotejos impossibles dels westerns de Clint Eastwood

‘Dheepan’:
l’asil i la hipocresia feliç
Esteve Miralles
Escriptor i professor de Comunicació a la Universitat Ramon Llull

Entre els conflictes banalitzats per Dheepan, hi ha
la reconstrucció sentimental d’una preadolescent, o
la recomposició moral d’una jove sense més vincles
humans que els que serveixen als seus propòsits, o el
renéixer d’un desertor vidu carregat d’estrès postraumàtic i derrota ideològica. Tot és mera munició dramàtica per a un producte comercial, amb coartada
“sensible”, que mescla el thriller de baixos fons i la
comèdia familiar romàntica: «una història d’amor des

d’un angle diferent», defensa Audiard.
Dheepan masega la qüestió de la migració desesperada. Fins al punt de basar el màrqueting de la pel·lícula
en el càsting, amb actors no professionals de biografies
semblants a les dels personatges. Primer van escriure
un guió, i després hi van incorporar, com a decoració,
el dolor de l’última diàspora tàmil provocada pel terror
i la guerra civil a Sri Lanka (1983-2009). Mirada instrumental: de paternalisme cool.
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Tres narratives

Les migracions forçades generen tres narratives:
l’aventura temerària del viatge; l’arribada atemorida
entre la marginalitat i la persecució policial (a Dheepan, aquestes dues narratives s’hi resolen amb pressa),
i la narrativa de la integració. O de l’assimilació. O de
“l’arrelament” necessari, si podem rescatar la idea fèrtil
de Simone Weil sobre aquesta “necessitat de l’ànima”.
A Dheepan, els protagonistes són una (falsa) família
tàmil. Contacten amb els serveis socials francesos. Són
acceptats com a asilats polítics. I els assignen portar
la consergeria d’uns blocs de pisos de barri marginal,
on conviuen una comunitat de veïns francoàrabs i una
organització criminal, ben visible, de venda de drogues.
Els tres tàmils –filla, mare, pare– hi troben una certa
fraternitat republicana (a l’escola) i postproletària: fins
que, per satisfer els preceptes del thriller, hi esclata una
guerra de bandes. I els retornen les pors i les violències
de què havien escapat, i es veuen abocats al desenllaç
inversemblant que els resoldrà, de cop, totes les infelicitats. Masclisme esquemàtic: l’home heroi lluita a
mort per la seva femella, i l’ordre patriarcal es restaura.
Ho diu Audiard: «Hi ha un rerefons que és típic de
la comèdia: cal tenir una família, una parella i un cotxe
familiar, per encaixar en la societat». Els tres tàmils es
decideixen a ser una família reproductora, inofensiva,
i la classe mitjana els acull, en un epíleg llepat, amb
una festeta de jardí. Amb una benvinguda, ideològica,
al paradís.
Dheepan sembla una pel·lícula valenta, perquè
afronta tòpics sobre els desplaçats forçats, i els dota
d’entitat psicològica. Però els emmarca en contratòpics
igual de tramposos. I el relat, malgrat els molts encerts,
resulta innocu.
El dret a la mentida

Davant dels serveis d’acollida, amb l’ajut del traductor
tàmil, el protagonista menteix: oculta haver sigut un
membre actiu d’una organització militar considerada
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terrorista. El debat sobre el “dret a la mentida” topa
amb el “dret a saber la veritat” dels països acollidors.
És a dir; amb el dret a denegar l’asil.
Els atacs polítics més durs contra l’asil provenen
de la “por” que els asilats menteixin, i siguin un perill.
És un raonament trampós però efectiu: perquè parteix de la fantasia purista que, fugint d’una guerra o
lluitant per la supervivència, només són acollibles les
“víctimes” impol·lutes. En fi: o infants, o adults infantilitzables. La pel·lícula ho mostra, sí, però no ho narra.
Perquè defensa, també, la infantilització (la despolitització) de la imatge del desplaçat.
La mentida central del film és, de fet, la família falsa
que la protagonitza: la filla no ho és de cap dels adults,
i els adults ni es coneixien. Juguen la carta de l’engany
per presentar-se, amb una imatge descontaminada, davant dels europeus.
L’any 1897, Max Beerbohm va publicar The Happy
Hypocrite: un “conte de fades” sobre un cràpula que esdevenia un “sant”, i obtenia així l’amor veritable!, posant-se una màscara de cera amb expressió de santedat.
(Beerbohm era un humorista, i es prenia seriosament
els dilemes morals. I va escriure un final memorable.)
A Dheepan, com que el “terrorista” fa veure que té una
família, acaba sent un bon pare de família: limitant-se
a cobrir necessitats vitals (com un nen), descobreix
l’amor veritable. I la felicitat d’un Forrest Gump (1994).
I ja està.
La defensa circumstancial del dret a l’engany i
l’autoengany, o la denúncia de la hipocresia dels que
donen asil, demanaria coratge i honestedat. Però el
discurs del film s’orienta, només, a alçar una trama
de blockbuster. I, malgrat el psicologisme aparent, se
sosté sobre un estereotip neocolonial: la disponibilitat
voluntària a l’autoanul·lació identitària dels no-europeus. Joguines narratives, en fi, a les mans d’europeus
blancs necessitats de relats (identitaris, sí) d’autocelebració: «És un film francès que parla tàmil», conclou
Audiard.

.

Té cap sentit mirar alhora la pel·lícula Terraferma, que va guanyar l’any 2011 el Gran Premi del
Jurat del Festival de Venècia, i la filmació televisiva del viatge llampec que el papa Francesc va
fer a l’illa de Lampedusa dos anys després, al juliol de 2013? Provem-ho.

‘Terraferma’ i la
globalització
de la indiferència
Josep Maria Ferreiro

Terraferma, del director italià Emanuele Crialese, construeix un relat entranyable de la vida d’un pescador
de l’illa de Linosa. Linosa és, a tocar de Lampedusa,
un dels territoris més al sud d’Europa: un dels punts
del continent més proper a les terres de l’islam, dels
més propers al Magrib. Terra, doncs, de frontera entre
universos religiosos, entre el Nord i el Sud de la Mediterrània, entre Europa i l’Àfrica. En aquesta frontera,
Crialese hi narra la vida de tres grups socials. El primer
són els pescadors de l’illa, que veuen com el seu mode
de vida tradicional no té futur i només poden sobreviure si canvien i es posen al servei de la indústria turística. El segon són els turistes mateixos, que arriben a
la platja i al mar com al país de la gresca, persones per
a qui la natura tan bella de l’illa és sinònim del lleure
i la diversió, que segueixen els rituals d’un turisme de
consum, adotzenat, indiferent a la vida quotidiana de
la gent del país. I el tercer col·lectiu posat en escena
són els fugitius de l’Àfrica, els refugiats, els emigrants...
Que molt sovint són nàufrags.
De salvar a denunciar

Terraferma és un relat sobre el desarrelament dels pescadors, la pèrdua dels referents tradicionals, entre els
quals hi ha el de l’antiquíssima llei del mar: davant d’un
naufragi, cal sempre oferir ajuda a un nàufrag. Però
la llei del mar contrasta amb les lleis de la República
Italiana de 2011, heretades de governs amb ministres
xenòfobs, i que es tradueixen en la vida quotidiana
dels pescadors en un dilema: qui ajuda un nàufrag i el
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porta fins a terra, salvant-lo de la mort, s’arrisca a que
li confisquin la barca i el fiquin a la presó. Perquè les
lleis no obliguen a salvar sinó a denunciar els forasters
que busquen refugi. Aquest contrast brutal entre una
llei ancestral basada en la compassió i l’hospitalitat
i una llei moderna deshumanitzadora articula el relat commovedor de Terraferma. Cal salvar el nàufrag
quan el gest et pot dur a la presó? Cal acollir el foraster
quan la policia ho prohibeix? Cal aixoplugar el nadó i
la mare sense sostre, quan això t’exposarà a la delació,
a la venjança dels veïns? La vida senzilla d’un pescador adquireix de sobte les dimensions tràgiques d’una
gran aventura quan a Terraferma es troba cara a cara
amb aquestes preguntes només per ser testimoni d’un
naufragi.
Francesc a Lampedusa

Dos anys després d’haver-se estrenat la pel·lícula, i
de manera inesperada per a tothom, arribà a aquelles
costes un papa escollit quatre mesos abans. Va ser un
viatge llampec, d’un sol dia, però que pot ser llegit
com una bella narració i que podríem resumir en tres
moments de gran intensitat dramàtica –sobretot si els
llegim de manera simbòlica, fixant-nos en el significat
de cada gest. La primera imatge colpidora del papa
Francesc és veure’l, davant la costa de Lampedusa, girar-se cap al mar i dipositar damunt les onades una
corona de flors blanques i grogues: la Mediterrània és
un taüt, deia aquella corona de flors, honorem les desenes de milers de persones que hi han mort i fem-les
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sortir de la invisibilitat.
Després, durant la celebració de la missa, el papa
duia el vestit morat en signe de penitència. Era el
primer dia del Ramadà. El papa Francesc convidava
els “germans musulmans” a fer penitència plegats a
causa de la “globalització de la indiferència” que ha
fet que tantes vegades Europa resti indiferent als
que moren al mar. Contra els que pretenen que hi
ha una distància cultural insalvable entre el cristianisme i l’islam, el papa va fer el gest tan humil de
pregar plegats.
L’eucaristia va ser celebrada en un altar excepcional: l’altar era una barca, una pastera pintada amb
franges de colors. Què significava aquell altar? Que
cada barca que transporta fugitius mar a través és terra sagrada? Que els fugitius que s’apinyen en la incerta
travessia són els primers convidats a la taula de l’eucaristia?
És la força de les imatges: aquells gestos d’un papa
que va escollir Lampedusa per al seu primer viatge
contradiuen les veus dels partits polítics i dirigents
socials que, arreu d’Europa, han demanat aturar l’arribada de refugiats musulmans en defensa de “l’Europa cristiana”. S’equivoquen, ho va dir ben clar el
papa Francesc: «Adreço una salutació als estimats
immigrants musulmans que avui, al vespre, comencen el dejuni del Ramadà, amb el desig d’abundosos
fruits espirituals. L’Església us és propera en la recerca d’una vida més digna per a vosaltres i les vostres
famílies. A vosaltres: o’ixà!» És a dir: benvinguts.

.

Amèrica, Amèrica, el gran relat clàssic d’Elia Kazan, va saber narrar
amb colpidora bellesa l’odissea d’un membre d’una família grega de
Turquia obligat a fugir a principis del segle xx. Timbuktu posa en escena
la guerra civil de l’islam –a partir del que significa per a la població
que es prohibeixi cantar o jugar a futbol, o de la violència extrema
contra les dones. Terraferma mostra com les lleis sobre la immigració
entren en contradicció amb l’antiga llei del mar que mana oferir ajuda
al nàufrag. El cinema dóna una imatge dels emigrants, fa el relat de les
seves peripècies i tràngols, és un mirall on es reflecteix l’actitud dels
europeus d’avui davant l’arribada dels refugiats. El cinema fa pensar.

.

cultura.
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La llista
Algunes matinades
ens criden pel nom
en veu molt baixa,
a la impensada ens desvetllen d’un son
per submergir-nos en un altre son
encara més incomprensible
i equívoc.
Endormiscats i descalços fem cua
sota la secreció lacrimal
dels fluorescents,
mentre esperem
que un dia o un altre ens donin permís
per despertar.
L’última vegada que la vaig veure
li repetien que li faltava un paper
(copets insistents de l’índex
sobre la fòrmica pelada del taulell),
un paper,
només un paper,
i ja no despertes.

© Mar Aguilera

Gemma Gorga
Del llibre Llibertat! 50 poemes de revolta, Barcelona, Ara Llibres, 2015
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cinema

Una de Bond,
James Bond

Fitxa tècnica
SPECtRE
Any: 2015
Durada: 148 minuts
Direcció: Sam Mendes
Guió: John Logan, Neal Purvis,
Robert Wade, Jez Butterworth
(Personatges: Ian Fleming)
Música: Thomas Newman
Fotografia: Hoyte van Hoytema
Interpretació: Daniel Craig,
Christoph Waltz, Léa Seydoux,
Ralph Fiennes, Monica Bellucci,
Naomie Harris, Rory Kinnear,
Ben Whishaw, Dave Bautista,
Andrew Scott, Jesper Christensen,
Stephanie Sigman
Produccióo: Regne-Uniit-EUA;
MGM / Columbia Pictures / Albert
R. Broccoli / Eon Productions

Enric Sòria
Quan el 1962 van començar les aventures de James Bond, una de les sèries
més longeves i exitoses de la història del cinema, el seu esperit connectava amb els antics serials i amb la narrativa d’espionatge –llavors molt en
voga–, però també amb els recels de la guerra freda, el frenesí tecnològic
de la dècada aerospacial i sobretot amb l’aire de relativisme moral, desimboltura estètica i promiscuïtat sexual que havia de ser característic dels
feliços anys seixanta. És per això que, impulsat per una allau d’enginyosos
gadgets, senyoretes estupendes i música triomfal de John Barry, l’agent 007
va esdevenir una de les grans icones de l’era pop.
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Els temps canvien, i 007 també ho fa. Si en la desenfrenada pirotècnia
de títols com Mor un altre dia espurnejava l’optimisme d’una globalització
econòmicament exultant, la crisi s’ha deixat sentir en la progressiva austeritat dels films següents, que culmina en Skyfall –un film depressiu, resclosit,
nocturn, sepulcral– i en el rictus decebut, per moments autocrític, imposat
a l’actual encarnació de l’heroi, Daniel Craig. James Bond s’ha fet gran i ja
no va tan sobrat.
Però sembla que la crisi ha remès, perquè a Spectre torna l’espectacularitat d’alt voltatge amb una de les arrencades més ullprenedores de la
sèrie, la festa dels morts de Mèxic. I si les dues hores i mitja següents no es
mantenen sempre a aquest nivell, cal dir que el ritme s’entesta a no decaure.
El to de fons, en canvi, continua sent fosc. Spectre ens parla d’un passat ple
de morts a l’armari i d’un futur igualment amenaçador, i entrellaça molts
subtemes regits per la idea dels germans enemics –o les dues cares de la
moneda–, amb referències contínues a la tradició “bondiana”, com una
mena de recapitulació amb aires de comiat (de moment). Bond ara s’enfronta a uns reptes que qüestionen la seua pròpia essència i, com sempre,
planta cara al món sense titubejos, armat amb aquella llicència per matar
–i per no matar– que és el seu privilegi.
Tot això té interès i a estones enlluerna, però el cert és que un enyora una mica els antics tebeos esbojarradament desenfadats dels seixanta i
aquell Sean Connery jovialment amoral que proclamava el seu nom: Bond,
James Bond, amb la impàvida jactància d’un agent especial al servei de Sa
Majestat Britànica. Era un gran passatemps.

.
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Un espectacle
difícil d’oblidar
Manuel Espinosa

gener 2016

53

cultura.
roda el món

Manuel Espinosa Herrera va fer les fotos que il·lustren
aquestes pàgines al febrer de 2013 a l’estació de trens
d’Allahabad, una localitat situada al sud de l’estat indi d’Uttar
Pradesh, a la confluència dels rius Ganges i Yamuna. En
aquestes dates se celebrava el Kumbh Mela, un festival
religiós que reuneix milions de creients hindús a les
dues ribes del Ganges per complir el ritual del bany. La
concentració de persones és una de les més grans que es
produeixen al món al voltant d’un mateix esdeveniment, i
un espectacle difícil d’oblidar.
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Els Mags insatisfets de Yeats
Els Mags
Ara i tothora els veig dintre l’ull de la ment
amb les robes pintades i rígides, els pàl·lids insatisfets,
apareixent i desapareixent dins la fondària blava del cel,
amb els rostres antics com rocs solcats de pluja,
i aquells elms seus d’argent flotant l’un vora l’altre,
i aquells ulls sempre fits esperant retrobar,
insatisfets per la turbulència del Calvari,
el misteri incontrolable sobre el terra bestial.
William Butler Yeats
(Del volum Irlanda indòmita. 150 poemes de W. B. Yeats,
traducció de Josep M. Jaumà, reproduït amb llicència d’Edicions 1984.)

Miquel Àngel Llauger
Com és ben sabut, l’Evangeli de Sant Mateu explica
que «de l’Orient vingueren a Jerusalem uns mags» que
cercaven l’infant acabat de néixer. Altres traduccions
parlen d’uns «savis». Són dues possibilitats de traducció
per als mágoi, terme grec d’origen persa que designa
aquests membres de la casta sacerdotal que eren hereus de l’antiga saviesa dels astrònoms babilònics. Són
uns mags, o savis, que només la tradició posterior farà
reis i als quals només la tradició posterior donarà, de
manera prou diversa, nombre, noms, procedència i caracterització.
La poesia universal, com la pintura universal, s’ha
deixat seduir per aquest episodi, que l’ortodòxia veu

com una imatge del descobriment de la veritat per part
dels pobles de tradició pagana. És, al costat de la del
naixement, la gran història de Nadal. Sembla demanar del poeta les tonalitats del relat pietós, del conte
infantil i del decorativisme acolorit. Així ho van entendre, entre molts d’altres, J. W. Goethe (en un poema
que Marià Manent va traduir fa prop d’un segle), el
nord-americà H. W. Longfellow, el nostre Jacint Verdaguer o Rubén Darío. Alguns grans poetes, però, han
sabut veure que la història dels mags orientals podia
servir per parlar d’aventures espirituals més complexes
i de resultat, per dir-ho així, més incert. És inevitable
esmentar l’amarg “Journey of the Magi”, que T.S. Eliot
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Miquel Àngel Llauger

va escriure el 1927.
El poema de W. B. Yeats s’havia publicat abans, el
1914. Val la pena recordar que el gran poeta irlandès va
tenir una vida espiritual que podríem descriure amb
termes d’aquest text: insatisfeta i turbulenta. Potser mai
no va abandonar el cristianisme en què es va educar,
però el va combinar amb la pràctica de l’ocultisme, una
de les grans passions de la seva vida, i amb l’interès per
coses tan diverses com l’alquímia, les religions orientals
i els vells mites celtes.
Els mágoi de Sant Mateu devien ser, per a Yeats,
una imatge d’aquest estrany diàleg entre el cristianisme i una religiositat feta de mitologies antigues i d’in-

clinacions mistèriques. Són figures entestades en una
recerca espiritual eterna que només es pot resoldre
en insatisfacció. El poema pot tenir moltes lectures.
A mi em sembla veure-hi uns homes que un dia es
varen veure seduïts per un infant que era Déu, però
als quals «la turbulència del Calvari» (el déu derrotat
a la creu) no satisfà. La imaginació del poeta («l’ull de
la ment») els veu amb els rostres solcats pel temps,
condemnats a la vida errant, a l’espera de retrobar «el
misteri incontrolable», que deu voler ser la manifestació d’una divinitat més inequívocament triomfant.
Com a Reis d’Orient, resulten més aviat poc convencionals.
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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
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