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Exemple d’educació i
d’informació a pacients
He trobat molt clarificadors els articles de la secció de
Salut de l’últim número de la seva revista. Tant el dedicat
a desmitificar la utilitat dels suplements vitamínics com els
de l’ús d’antibiòtics i les diferències entre el refredat i la grip
m’han semblat exemples excel·lents de com s’ha d’informar/
educar els ciutadans sobre les cures que han de dedicar a
la seva pròpia salut. No hi ha res com estar informat per
poder prendre les decisions correctes i evitar mesures inútils
o contraproduents quan ens afecten malalties tan habituals
com la grip o el refredat.
A més, ja que m’he decidit a escriure’ls, vull aprofitar per
felicitar-los per l’esforç que fan les seves companyies (ASISA,
SCIAS i Assistència Sanitària) per facilitar als seus usuaris
la realització de tràmits a través de les noves tecnologies,
tema que van tractar amb profunditat a les pàgines centrals
d’aquesta mateixa revista.
Atentament,

Jaime Méndez Cabarrús.
Saragossa
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editorial.
El gran potencial de les
cooperatives de salut
És un veritable plaer presentar aquest nou número de compartir., que, a més de les
seves seccions fixes, inclou un monogràfic dedicat a les conclusions del Cooperative
Health Report, un estudi realitzat pel prestigiós centre d’investigació EURICSE en
col·laboració amb l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), la
divisió del sector sanitari de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI).

Carlos Zarco
Director general de
la Fundació Espriu i
president de l’IHCO

«Les cooperatives
de salut estan
àmpliament
distribuïdes per
tot el món, el que
posa de manifest
la seva capacitat
d’adaptació
tant en l’àmbit
nacional com en el
local»

Si tenim en compte la necessitat de fer front a les dificultats creixents a què
s’enfronten els sistemes d’atenció sanitària a tot el món, no sorprèn la revitalització
de les cooperatives d’assistència sanitària. De fet, mai no han deixat de tenir un
paper substancial, ni tan sols durant el període en què alguns països, pocs, van
crear els seus sistemes nacionals de salut. En aquells amb sistemes sanitaris mixtos
(compostos per proveïdors públics i privats), la rellevància de les cooperatives
d’atenció mèdica ha estat encara més gran, ja que hi han estat prestant serveis
sanitaris als seus membres durant els dos últims segles sense interrupció.
A les conclusions del Cooperative Health Report cal sumar-hi les d’altres estudis que
confirmen que les cooperatives són un model estès a tot el món independentment del
tipus de sistema d’atenció a la salut, ja sigui públic, privat o mixt. Lamentablement,
aquesta presència i rellevància no estan prou reconegudes, fet que impedeix poder
treure tot el partit de l’enorme potencial de les cooperatives sanitàries. Aconseguirho requereix que tant les autoritats com els treballadors i professionals del sector de
la salut coneguin a fons el paper, els avantatges i les possibilitats de les cooperatives
sanitàries.
I aquest és, precisament, l’objectiu principal que persegueix el Cooperative Health
Report, que demostra que les cooperatives de salut estan àmpliament distribuïdes
per tot el món gràcies a la seva capacitat d’adaptació, tant en l’àmbit nacional com en
el local, i als seus grans avantatges competitius, qualitats que les converteixen en el
model d’organització més idoni per afavorir l’accessibilitat, detectar i donar resposta
a les necessitats de la societat, atraure recursos destinats a fins sociosanitaris, i,
alhora, en un dels pilars de la innovació en salut.
Espero que aquest número sigui del vostre interès.

.

salut.
prevenir/guarir

També coneguda com a “rinoconjuntivitis al·lèrgica” o “febre del fenc”, l’al·lèrgia estacional
es presenta en algunes èpoques de l’any simultàniament amb la presència de determinats
pòl·lens a l’aire.

Al·lèrgia estacional
Dr. Adolf Cassan

Picor i degoteig nasal, esternuts repetits, ulls vermells
i plorosos... són símptomes típics que les persones que
pateixen al·lèrgies estacionals coneixen molt bé i que les
acompanyen durant una temporada. El problema es deu
a una reacció exagerada i anormal del sistema immunita·
ri que, en persones amb una predisposició particular, es
desencadena davant el contacte amb certes substàncies
presents en l’ambient només en determinades èpoques
de l’any, com són els pòl·lens suspesos a l’aire durant el
període de floració d’algunes plantes o procedents d’al·
gunes herbes (gramínies) o d’arbres.
Aquestes substàncies, denominades genèricament al·lèr·
gens, resulten innòcues per a la majoria de la població;
però, en les persones amb una especial predisposició ge·
nètica el sistema immunitari les reconeix erròniament
com a potencialment perilloses i posa en marxa el ma·
teix dispositiu que s’activa quan elements estranys que
sí que són nocius entren en contacte amb l’organisme.
Així, algunes cèl·lules immunitàries detecten la presència
d’aquests al·lèrgens i se succeeixen una sèrie d’esdeve·
niments que causen manifestacions molestes, princi·
palment en els sectors de l’organisme on s’ha produït el
contacte amb els minúsculs grans de pol·len que suren
a l’aire, normalment les mucoses de les fosses nasals i
els ulls –la qual cosa dona lloc a una rinoconjuntivitis–,
i de vegades també a les vies respiratòries, fet que pot
originar crisis asmàtiques.
Manifestacions

Quan el sistema immunitari detecta la presència de l’al·
lergen que erròniament reconeix com a nociu, respon
amb l’alliberament d’uns anticossos que actuen sobre
unes cèl·lules anomenades mastòcits i que provoquen
l’alliberament d’unes substàncies que desencadenen una
reacció inflamatòria, sobretot la histamina, un element
clau en els esdeveniments posteriors. A la mucosa nasal,
aquest mediador químic dona lloc a la seva tumefacció,
a una dilatació dels vasos sanguinis subjacents i a l’aug·
ment de la seva permeabilitat, cosa que provoca la se·
creció abundant d’un líquid clar i transparent: després

de la sensació de picor al nas, al paladar i a la gola que
sol aparèixer a partir del contacte inicial amb l’al·lergen,
segueixen els esternuts, generalment repetits i en forma
de salves, acompanyats de congestió nasal i d’una muco·
sitat persistent. En moltes ocasions, aquests símptomes
s’acompanyen també d’una reacció inflamatòria ocular,
amb molèsties característiques com picor, enrogiment
dels ulls i llagrimeig. De vegades, la tumefacció de la mu·
cosa nasal és tan intensa que comporta certa dificultat
respiratòria, molt més intensa quan es produeix una re·
acció en els bronquis que determina una autèntica crisi
asmàtica.
Cal destacar que, si bé els al·lèrgens que poden cau·
sar una rinoconjuntivitis al·lèrgica són molt variats, no
tots tenen aquest efecte en una mateixa persona: cada
individu és susceptible a algun d’ells en concret o, com
a molt, a uns quants, i la resta no li causa cap problema.
La simptomatologia, per tant, resulta més intensa en una
persona determinada durant els dies en què l’al·lergen
responsable de les seves molèsties té una concentració
a l’aire més elevada, i de vegades pot anar acompanyada
de manifestacions generals –com ara mal de cap, pèrdua
de la gana, nerviosisme o insomni– o, fins i tot, portar a
un estat de prostració. En canvi, les molèsties disminuei·
xen quan, per raons meteorològiques (pluja, direcció del
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del cos (generalment a l’avantbraç) i després s’hi practica
una lleugera punció amb una llanceta perquè penetrin
en la pell: només es produirà una reacció inflamatòria
on s’hagin aplicat al·lèrgens davant dels quals el sistema
immunitari de l’individu reacciona anòmalament. També
es poden fer anàlisis de sang per quantificar certs anti·
cossos específics.
Tractament

És molt important
intentar determinar
quin és el pol·len
responsable en cada
cas i informar-se
sobre el curs de la
pol·linització de la
planta que el produeix

vent), la concentració del pol·len responsable és menor,
i lògicament es redueixen a mesura que passa el perío·
de de pol·linització, fins que desapareixen del tot quan
aquest finalitza.

Per afrontar el problema, com ja s’ha dit, abans de res
és prioritari intentar determinar quin és el pol·len res·
ponsable en cada cas i informar-se sobre el curs de la
pol·linització de la planta que el produeix, ja que pot
patir variacions notòries segons les circumstàncies cli·
matològiques de cada any. Durant l’època de màxima
pol·linització convé, en la mesura del possible, romandre
a casa, sobretot al matí i al vespre, especialment quan
el temps és càlid i ventós, ja que llavors la concentració
del pol·len a l’aire sol ser més gran, així com mantenir
les finestres tancades i, si és possible, utilitzar extractors
d’aire i aparells d’aire condicionat amb filtres antipol·len.
Si s’ha de sortir, convé usar una màscara o taps nasals de
cotó, així com ulleres de sol, per minimitzar el contacte
amb el pol·len i evitar els estímuls irritants.
Quan l’adopció d’aquestes mesures no és suficient,
l’administració d’antihistamínics, fàrmacs que inhibei·
xen els efectes del mediador químic responsable del
procés inflamatori, resulta útil. També poden usar-se
medicaments vasoconstrictors per reduir la congestió
nasal, aplicats directament al nas en forma de gotes o en
aerosol, però s’aconsella restringir-ne l’ús a uns quants
dies, perquè altrament resulten contraproduents. En ca·
sos greus, els metges poden prescriure antiinflamatoris
més potents, com els corticoides, encara que limitant-ne
també l’ús per prevenir els efectes indesitjables que com·
porta la seva administració perllongada.

Diagnòstic

Determinar que una persona pateix una al·lèrgia es·
tacional no és difícil, perquè els símptomes i la seva
presentació en determinades èpoques de l’any són ca·
racterístiques suficients. No obstant això, per afrontar
una al·lèrgia estacional amb les màximes possibilitats
de minimitzar les molèsties o, fins i tot, de solucionar
definitivament el problema, el primer pas consisteix a
identificar el pol·len responsable.
La primera orientació prové de l’època en què es
presenta la reacció al·lèrgica, ja que els especialistes co·
neixen el calendari de pol·linització de l’àrea geogràfica
en qüestió i tenen en compte les variacions que es pro·
dueixen cada any en funció de les circumstàncies clima·
tològiques. Però cal afinar al màxim el diagnòstic, ja que
diverses plantes pol·linitzen en les mateixes èpoques,
sobretot a la primavera. Per això es disposa de proves
específiques, com són les proves cutànies conegudes com
prick-test, en què s’apliquen gotes de solucions que con·
tenen al·lèrgens coneguts sobre la superfície d’una zona

Vacunes

També és possible prevenir les molèsties amb diferents
estratègies. Una d’elles consisteix a administrar durant
l’època de màxima concentració aèria del pol·len res·
ponsable uns medicaments que es fixen als mastòcits i
impedeixen l’alliberament d’histamina, prevenint així la
reacció inflamatòria. Una altra, que pretén acabar defi·
nitivament amb el problema, correspon al tractament
d’hiposensibilització o immunoteràpia: l’administració
de “vacunes” que contenen petites dosis de l’al·lergen
responsable perquè el sistema immunitari comenci a
fabricar uns anticossos que, davant d’un futur contacte,
el neutralitzin abans que es desencadeni la reacció infla·
matòria. Els resultats d’aquest tractament no són iguals
en tots els casos, ja que depenen tant de les característi·
ques específiques de cada persona com de l’al·lergen en
qüestió, però en molts casos la immunoteràpia comporta
una disminució de les molèsties i en d’altres pot arribar
a solucionar definitivament el problema.

.

salut.
prevenir/guarir

Les claus de l’èxit d’Oftalvist:
quiròfans als hospitals i tecnologia
d’última generació
La companyia oftalmològica d’ASISA és líder en el tractament dels problemes de visió gràcies al
seu equip mèdic especialitzat i a una aposta constant per oferir als pacients les tècniques i els
mitjans quirúrgics més avançats, a més d’un tractament personalitzat.
Meritxell Tizón

Les xifres són una mostra de l’èxit d’Oftalvist que, amb
26 clíniques distribuïdes en 10 províncies espanyoles,
l’any 2017 va realitzar més de 300.000 actes mèdics, dels
quals prop de 20.000 van ser cirurgies: les de cataractes
van ser les més freqüents (unes 8.500), seguides de les
de degeneració macular (unes 4.000) i les refractives i
de retina (unes 2.000 en cadascuna d’elles).
Segons explica el director mèdic d’Oftalvist, el doc·
tor Pedro Tañá, la clau d’aquest èxit es basa en dos pilars
fonamentals. «El primer és que treballem en hospitals, i,
per tant, els nostres quiròfans són en àrees quirúrgiques
concebudes com a tals. Això fa que les intervencions no
estiguin subjectes a la improvisació i que, davant de
qualsevol complicació, els pacients comptin amb una
UCI i amb els serveis de reanimació d’un gran hospi·
tal», assenyala.
La segona clau del seu èxit té a veure amb la seva
aposta per la tecnologia. «Hem estat a l’avantguarda des
del principi –continua el doctor Tañá– i ens caracterit·
zem per implementar sempre les darreres tècniques i
per ser pioners en tecnologia contrastada».
Tecnologia d’última generació

En l’àmbit tecnològic al qual fa referència el seu direc·
tor mèdic, Oftalvist es va anticipar ja l’any 2004 en la
utilització dels làsers de femtosegon, una tècnica que
va suposar una veritable revolució en el procediment
quirúrgic de la cirurgia de cristal·lí i que s’utilitza, per
exemple, per operar de cataractes o de vista cansada.
Tañá explica que «aquests làsers, que produeixen
impactes d’una micra, treballen a través d’estructures
transparents i permeten fer talls, seccions, cercles o,
fins i tot, afeblir el cristal·lí tallant-lo en petits cubs. Són
com un bisturí molt més precís que la mà humana i que
treballa en un ull tancat. Això permet intervenir amb
molta més precisió i d’una forma molt menys invasiva
i més segura».

Els avantatges per als pacients són múltiples, ja que
aquesta tècnica afavoreix el reblaniment del cristal·lí o la
cataracta, redueix la inflamació i contribueix a accelerar
la recuperació visual en el postoperatori, i alhora fa que
la cirurgia sigui més ràpida i senzilla.
Recentment, també s’ha incorporat l’innovador sis·
tema ThermaEYE per combatre l’ull sec, una malaltia
que afecta el 60 % de la població i que constitueix el
principal motiu de consulta d’Oftalvist.
«La consulta de gairebé un 20 % dels nostres paci·
ents, sobretot a partir de certa edat, se centra en molès·
ties oculars inespecífiques. Unes molèsties que no són
lleus i que, fins i tot, poden produir una gran inhabilita·
ció. La incidència ha augmentat no només perquè utilit·
zem més l’ordinador o per l’augment de l’esperança de
vida, sinó també per la manera de viure actual que, amb
més pol·lució, més calefacció, més aire condicionat, etc.,
accentua els símptomes d’ull sec», assenyala el Dr Tañá
amb més pol·lució, calefacció, aire condicionat, etc...
El sistema ThermaEYE ha suposat una veritable re·
volució ja que, fins al moment, només es disposava de
tractaments amb fàrmacs, aplicació de calor i massatge
per mitigar els símptomes d’aquesta molesta patologia.
No obstant això, gràcies a aquesta tecnologia de llum pol·
sada, es pot actuar directament sobre la sequedat ocular
i millorar els símptomes amb resultats més duradors.
Una altra innovació incorporada recentment és la
tècnica FemtoLasik, que es realitza a través de làsers de
femtosegon i que s’utilitza per corregir la miopia, la hiper·
metropia i l’astigmatisme amb més precisió i seguretat.
Reptes de futur

Quan li preguntem per les tècniques que la divisió of·
talmològica d’ASISA té previst aplicar a curt o mitjà
termini, el doctor Tañá afirma rotund que, en general,
«implementem totes les novetats que estan contrastades
i que coneixem».
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El director mèdic d’Oftalvist, el doctor Pedro Tañá, a la Clínica Juan Bravo de Madrid.

«Cada any assistim a les principals trobades oftalmo·
lògiques i veiem per on van les coses –continua–. No sa·
bem quina direcció prendrà el món, però sembla que en
retina, per exemple, la cirurgia digital amb vídeo i visió
virtual triomfarà. I el futur ja és aquí. En cirurgia de pol
anterior, els làsers de femtosegon en cataractes encara
han de seguir perfeccionant-se, tot i que aparentment
ja han arribat a un moment d’estabilitat i d’excel·lència».
També canviaran molt els nous fàrmacs indicats
per a la degeneració macular, que avui és el gran ca·
vall de batalla dels pacients, explica el director mèdic
d’Oftalvist. «Els pacients més grans s’han de sotmetre
a injeccions dins l’ull de tant en tant i, en molts casos,
durant tota la seva vida. Esperem que hi hagi novetats
en aquest sentit i, de fet, estem treballant en diversos
estudis multicèntrics, de grans laboratoris, amb l’espe·
rança que això millori».

La investigació és
una de las principals
activitats d’Oftalvist,
que col·labora amb
els laboratorios
d’investigació en
estudis multicèntrics
més importants

Aposta per la investigació

I és que la investigació és una altra de les principals lí·
nies d’actuació d’Oftalvist que, a més de col·laborar amb
els principals laboratoris d’investigació en estudis mul·
ticèntrics internacionals i propis, porta a terme moltes
altres iniciatives en aquest àmbit. Cada any, la divisió
posa en marxa nombrosos estudis científics de caràc·
ter nacional i internacional, per tal d’avalar tots els seus
procediments i resultats.
Per aquest motiu, els seus especialistes participen ac·
tivament com a ponents en els congressos d’oftalmolo·

gia més rellevants del sector, publiquen com a autors i/o
coautors en importants revistes científiques d’oftalmo·
logia i s’involucren en plans formatius per als residents
MIR, a més de ser professors en algunes universitats de
referència del nostre país.
«Som un grup amb la inquietud d’estar tecnològi·
cament al dia i estem en contacte permanentment per
discutir i plantejar les novetats que apareixen conclou
el doctor Tañá.

.
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De la salut dels nostres ulls se n’ocupen dos tipus de professionals de la salut: els oftalmòlegs
o oculistes, que són metges, i els òptics, que, sense ser-ho, poden diagnosticar alteracions de
la visió i compensar-les amb ulleres o lents de contacte.

Oftalmòlegs, oculistes
i òptics optometristes

L’oftalmologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de les
malalties relacionades amb els ulls, les parpelles, el glo·
bus ocular, els conductes lacrimals i de la correcció dels
problemes de visió. Els metges d’aquesta especialitat són
els oftalmòlegs. L’arrel grega oftalmo significa ull, però
sovint els usuaris dels serveis d’oftalmologia diem, de
forma col·loquial, que anem a l’oculista. En aquest cas,
la paraula prové del llatí, oculus, i significa el mateix. Els
oftalmòlegs o els que també anomenem oculistes són
metges que han estudiat l’especialitat mèdica i quirúr·
gica d’Oftalmologia.
D’altra banda, hi ha els òptics·optometristes que
han estudiat un grau, però que no són metges. La seva
feina consisteix a diagnosticar les alteracions visuals i
tractar·les o compensar·les amb sistemes òptics com
les ulleres graduades o les lents de contacte. També fan
rehabilitació visual per a persones amb una visió bai·
xa, treballen l’adaptació a les pròtesis oculars i realitzen
entrenaments visuals per a diverses patologies. Aquests
professionals treballen a les consultes amb els oftalmò·
legs, fan les valoracions de l’agudesa visual i els trobem
als centres o botigues d’òptica per assessorar les perso·
nes que necessiten portar ulleres o lents de contacte.
proVes D’AguDesA VisuAl

Per valorar l’agudesa visual es fa un examen amb uns pa·
nells (els optotips), on hi ha lletres o símbols de diferents
mides. Aquest examen subjectiu aporta molta informació
per poder establir una graduació correctora, però també
es fan exàmens objectius amb diversos aparells, no inva·
sius, que proporcionen informació sobre la formació de
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Dolors Borau

les imatges a la retina. Per exemple, l’autorefractòmetre
mostra una fotografia que s’enfoca i es desenfoca i per·
met valorar quina és la capacitat que té l’ull de captar
les imatges i enfocar·les, i, per tant, permet valorar si cal
correcció i de quina graduació es tracta.
pressió intrAoCulAr

Un altre aparell molt habitual és el tonòmetre, que ser·
veix per prendre la pressió interna de l’ull. N’hi ha uns
que mesuren la pressió a través del contacte amb la còr·
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nia i n’hi ha un altre que ho fa emetent un flux d’aire a
l’ull. La resistència que ofereixi la còrnia al contacte o
a l’aire aporta informació sobre la pressió que exercei·
xen els líquids que hi ha a l’interior del globus ocular.
Es consideren valors normals de pressió intraocular els
que es troben entre 10 i 21 mil·límetres de mercuri. La
pressió elevada pot indicar que l’ull no realitza el drenat·
ge del líquid intern correctament i que el pacient pateix
glaucoma, una malaltia lenta i progressiva que produeix
pèrdua de visió perquè, la pressió intraocular elevada i
mantinguda en el temps comprimeix i malmet el ner·
vi òptic. Al principi, es produeix una pèrdua de la visió
perifèrica i la dificultat d’adaptació a la claror i la foscor.
Quan la malaltia avança, també afecta la visió central.
Per valorar aquestes pèrdues de visió es realitza una altra
prova, la campimetria, que permet valorar quin camp
visual es té. La persona, a les fosques, ha de veure punts
de llum intermitents que es mostren aleatòriament en
un espai definit. És una prova no invasiva que només
demana concentració.
Hi ha més tecnologia per examinar els ulls: l’OCT
(de les sigles en anglès Optic Coherence Tomography).
Aquest aparell obté imatges de talls transversals de la
retina o del nervi òptic utilitzant raigs infrarojos. Aquesta
prova no invasiva, que no emet cap radiació, és de gran
utilitat per diagnosticar malalties i per fer el seguiment

Oftalmòleg
• Els oftalmòlegs o els que també
anomenem oculistes són metges que han
estudiat l’especialitat mèdica i quirúrgica
d’Oftalmologia.
• S’ocupen de les malalties relacionades amb
els ulls, les parpelles, els globus oculars i els
conductes lacrimals, i també de la correcció
dels problemes de visió.

Òptics optometristes
• Han estudiat el grau d’Òptica, però no són
metges.
• La seva feina consisteix a diagnosticar
les alteracions visuals i tractar-les o
compensar-les amb sistemes òptics com les
ulleres graduades o les lents de contacte.
• També fan rehabilitació visual.
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de la seva evolució. Per exemple, en el cas del glaucoma,
és fonamental que les imatges mostrin si hi ha una pro·
gressió dels danys al nervi òptic per poder decidir si cal o
no recórrer a la cirurgia per fer un drenatge que permeti
una circulació del líquid que en reguli la pressió.
CirurgiA oCulAr

Tot el que es refereix a cirurgia ocular (per al glaucoma,
les cataractes, la cirurgia per corregir la miopia o l’as·
tigmatisme...) també es realitza en quiròfans amb uns
aparells d’alta tecnologia.
Els usuaris d’Assistència Sanitària Col·legial i Asisa
tenen al seu servei consultes d’oftalmologia amb metges
i optometristes, amb tots els aparells per fer una visita
completa i la possibilitat de poder realitzar la cirurgia
ocular que sigui necessària. La concertació de visites i
la programació de les intervencions es fan amb rapidesa
perquè és clar que tenir una bona salut visual és fona·
mental.

.
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glaucoma
• És una malaltia lenta i progressiva que produeix
pèrdua de visió perquè la pressió intraocular
elevada i mantinguda en el temps comprimeix i
malmet el nervi òptic.
• Al principi, es produeix una pèrdua de la visió
perifèrica i dificultats d’adaptació a la claror i
la foscor. Quan la malaltia avança, també hi ha
pèrdua de la visió central

Aparells
• Optotip: panells amb lletres o signes per valorar
l’agudesa visual.
• Tonòmetre: aparell per mesurar la pressió
intraocular.
• Autorefractòmetre: mostra una fotografia que
s’enfoca i es desenfoca i permet valorar quina és
la capacitat que té l’ull per captar les imatges i
enfocar-les.
• Campimetria: valora el camp visual de la persona.
• OCT: obté imatges de talls transversals de la
retina o del nervi òptic utilitzant raigs infrarojos.

salut.
un relat d’usuari

Les cataractes i la degeneració macular associada a l’edat són dues de les patologies oculars
més freqüents entre la gent gran dels països desenvolupats. La primera es resol amb una
senzilla intervenció que substitueix el cristal·lí danyat per una lent; la segona afecta la visió
central i no té un tractament específic.

Tenir bona vista
Dolors Borau
Els pares ja són grans i tenen les malalties pròpies de l’edat.
Feia temps que cap dels dos hi veia bé, però dissimulaven.
En una visita a l’oftalmòleg vam descobrir que el pare tenia
DMAE (degeneració macular associada a l’edat).
Ens van explicar que al fons de l’ull hi ha la retina,
que és una capa que transmet informació al cervell a tra·
vés del nervi òptic. Allà, hi ha la màcula, una petita taca
de color groguenc de només uns 5 mm de diàmetre que
s’encarrega de la visió central i ens permet distingir les
cares, els colors i els petits detalls. Amb la degeneració de
la màcula es veu tot borrós i s’alteren la forma i la mida
de les imatges, però sense perdre la visió perifèrica. És
la primera causa de pèrdua irreversible de visió al món
occidental en persones més grans de 50 anys. No causa
una ceguesa total, però pot malmetre molt la visió cen·
tral que és la que es necessita per llegir i escriure. Afor·

tunadament, la visió lateral es conserva i es pot mirar de
reüll. Això, al meu pare, li permet orientar-se i aquesta
visió li és molt útil per seguir estant actiu.
Sense tractament específic

El cas és que no té un tractament específic. Li van acon·
sellar prendre suplements vitamínics antioxidants, com
la luteïna; no fumar; fer una dieta baixa en greixos i rica
en fruites i verdures; controlar la pressió arterial i evitar
la radiació solar. Així que ara, el pare, fa una dieta més
controlada i ha hagut de deixar el tabac. A casa té el test
de la reixeta d’Amsler, un dibuix amb fons blanc i qua·
drícula amb ratlles negres que té un punt central. Cada
setmana ha de mirar-lo per detectar si veu cada cop més
distorsionades les ratlles de la quadrícula i poder comu·
nicar-ho al metge.

Cataractes i degeneració macular
Cataracta: el cristal·lí, que és una estructura transparent que hi ha darrere l’iris,

perd la transparència i es torna opac.
DMAE: amb la degeneració macular associada a l’edat, es veu tot borrós i
s’alteren la forma i la mida de les imatges, però sense perdre la visió perifèrica.

Diferències en la simptomatologia:
CATARACTA

DMAE

• Pèrdua lenta i progressiva de
la visió
• Canvi de percepció dels colors:
més foscos
• Canvis freqüents en la
graduació de les ulleres
• Enlluernament

• Visió central borrosa
• Alteració de la forma del que es
veu
• Alteració de la mida del que es
veu
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Per no amoïnar, la que no deia que no s’hi veia bé
era la mare, fins que no va poder dissimular·ho més.
Li feia por de tenir el mateix que el pare, però en el
seu cas es tractava d’una altra malaltia pròpia de l’edat:
les cataractes. En aquest cas, el cristal·lí, que és una
estructura transparent que hi ha darrere l’iris i actua
com una lent, perd la transparència i es torna opac.
L’única manera de resoldre aquesta alteració és treure
el cristal·lí envellit i col·locar una lent nova i graduada.
Li van explicar en què consistia la intervenció, que es
realitza mitjançant una sedació controlada per un anes·
tesista per evitar les injeccions a l’ull. Utilitzant el làser,
es fan unes petites incisions. Llavors, amb una tècnica
que s’anomena facoemulsificació, es trenca la catarac·
ta amb ultrasons per extreure·la liquada i després s’hi
introdueix la lent graduada. Primer es fa en un ull i, al
cap d’un dies, a l’altre.
Cures DesprÉs De l’operACió

La mare va intentar estalviar·se l’operació, però va en·
tendre que veure·hi més bé seria una millora de quali·
tat de vida per a ella i per al pare. El primer ull va anar
molt bé i el segon li va fer una mica de mal, però ho va

resoldre amb analgèsics. A part d’anar en compte de no
ajupir·se ni fer moviments bruscos amb el cap, l’únic que
havia de fer era posar·se gotes als ulls diverses vegades
al dia i durant vàries setmanes. Això és imprescindible
per evitar infeccions, reduir la inflamació i mantenir l’ull
ben hidratat.
Com que jo ja fa temps que tinc la síndrome de l’ull
sec, no em va costar gens assessorar·la. Des que vaig co·
mençar amb la menopausa, la sequedat als ulls es va con·
vertir en una cosa molt molesta. Visc posant·me gotes de
llàgrimes artificials a totes hores i, abans d’anar a dormir,
em poso una pomada lubricant. Evito els llocs amb mol·
ta calefacció o refrigeració, m’allunyo del fum del tabac,
em poso ulleres els dies de vent i, a la feina, faig petites
parades i alço els ulls de la pantalla, perquè fixar la vista
fa que parpellegem menys i que s’assequi més l’ull. Si no
oblido posar·me les gotes, no hi ha cap problema i m’evi·
to moltes molèsties. A més, si l’ull no està ben hidratat es
pateixen infeccions amb més facilitat.
La mare està encantada perquè ha recuperat visió i
ho veu tot amb més color i lluminositat, i el pare s’està
adaptant. Jo segueixo posant·me gotes i tots ens fem les
revisions i seguim les indicacions de l’oftalmòleg.

.
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La vitamina C de la poma i de la llimona, que ajuda
a l’absorció de minerals com el ferro, combinada
amb el poder antioxidant i antibiòtic de la canyella
fan d’aquesta beguda depurativa l’elecció ideal per
hidratar-nos al llarg del dia.

Pomes cada dia
Dra. Montserrat Montraveta i Núria Jané

Com ja sabem, aproximadament el 60 % del nostre pes corporal és aigua i,
per tant, aquesta molècula té múltiples funcions en el nostre organisme. Una
d’elles és ser el mitjà de transport i d’eliminació de substàncies de rebuig del
nostre cos, per la qual cosa cal mantenir un adequat estat d’hidratació que
ajudarà a depurar de manera òptima tot allò que pot ser tòxic. Però com
que sovint ens costa beure 2 litres d’aigua al dia, us proposem preparar una
beguda “detox” a base de poma, canyella i llimona que és molt saborosa i que
afavoreix encara més aquesta funció depurativa.
Com diuen els anglesos: An apple a day keeps the doctor away. I per què les
pomes són tan saludables? Doncs perquè són riques en vitamina C, que afa·
voreix l’absorció del ferro i d’altres minerals; també contenen flavonoides
en abundància, que protegeixen del risc cardiovascular; ens aporten fibra i
sucres, alhora que són hipocalòriques.
El segon producte que compon la nostra beguda “detox” és la canyella. El seu
poder aromàtic ja va ser utilitzat pels egipcis, els grecs i els romans. Bàsica·
ment importada d’Àsia, té poder antifúngic, antibiòtic i també antioxidant.
Reforça la funció digestiva, alleuja la congestió, estimula la circulació i hi ha
qui diu que també combat el mal alè!
Per últim, si hi afegim la llimona, tindrem una beguda encara més rica en
vitamina C i altres substàncies antioxidants que ajudaran a millorar l’aspecte
de la nostra pell fent que aquesta esdevingui més sana i jove.
La podem consumir en dejú o bé abans dels àpats principals. Si, a més, l’acom·
panyem d’una dieta equilibrada i d’una mica d’exercici, multiplicarem els seus
efectes antioxidants i antiinflamatoris. Us animem a cuidar-vos i a descobrir
els beneficis d’aquesta deliciosa aigua de canyella, poma i llimona.

.

Beguda “detox”:
aigua de poma,
canyella i llimona
Ingredients:
• 1 litre d’aigua
• 2 pomes
• 2 branques de canyella
• el suc d’1 llimona
Preparació
Agafeu dues pomes, talleu-les a
rodanxes tot conservant-ne la pell, i
reserveu-les.
Seguidament, espremeu la llimona i
barregeu el suc amb el litre d’aigua.
Finalment, afegiu els trossos de poma i
la canyella al líquid anterior i ho poseu a
la nevera una nit perquè s’alliberin totes
les seves propietats.

Ariel Guarco
President de l’Aliança Cooperativa Internacional

«Les cooperatives som la
responsabilitat social feta empresa»
Ariel Guarco va ser elegit president de l’Aliança Cooperativa Internacional el passat mes de
novembre durant l’assemblea general de l’entitat, celebrada a Kuala Lumpur. De nacionalitat
argentina i amb una llarga experiència en el sector, Guarco s’ha proposat millorar la participació
i col·laboració de les cooperatives que integren l’Aliança, però, sobretot, s’ha imposat el “deure”
de fer visible la seva rellevància a escala internacional: no només com a creadores d’ocupació
de qualitat sinó també com a models d’eficiència econòmica i de responsabilitat social.

El nou president de l’ACI es va iniciar en el cooperativisme quan tenia poc més de 20 anys, a la cooperativa
elèctrica de la seva ciutat natal, Coronel Pringles. Allà va
ocupar diversos càrrecs fins a arribar a la presidència el
2007. Molt poc després va ser elegit president de la Federació de Cooperatives Elèctriques i de Serveis Públics
de la província de Buenos Aires (Fedecoba) i, el 2011, de
la Confederació Cooperativa de la República Argentina
(Cooperar). Des de 2013 formava part del Consell d’Administració de l’Aliança en l’àmbit mundial.
Quins objectius generals es planteja com a president de
l’Aliança Cooperativa Internacional? Com desenvoluparà el seu programa?
Ja fa anys que ens plantegem la necessitat de construir
una Aliança més propera als seus membres, més accessible a la participació i col·laboració de regions i rectors
amb el board i entre si. I això vol dir promoure la integració, per la qual cosa és indispensable contemplar la
gran heterogeneïtat d’activitats i la diversitat sociocultural d’un moviment que inclou 1.200 milions de persones
de tot el món.
Des del board, hem elaborat una enquesta a través
de la qual volem conèixer de quina manera els membres interactuen amb l’Aliança i millorar tot el que sigui
possible per aconseguir un sentit de pertinença més alt,
fomentar el creixement intern de cada organització i
enfortir el moviment en el seu diàleg amb altres actors
globals.
Prenem com a base els cinc pilars de la Dècada Cooperativa per fer un diagnòstic ampli i precís alhora. Tal
com vam exposar a l’assemblea general de novembre,
volem una organització forta i representativa de tot el
moviment.

Segons la seva visió, quins són els reptes principals als
quals s’enfronta el moviment cooperatiu en els propers
anys?
El treball previst per a aquesta primera etapa té a veure
precisament amb els objectius que creiem que el cooperativisme ha d’assumir si vol ser un moviment unit, útil per
a les seves comunitats i amb pes global per incidir en una
agenda complexa. En primer lloc, ens hem de reconèixer
com a part d’un sistema que involucra una de cada sis
persones que habiten el planeta. Un 10 % de la població
ocupada té feina decent a les cooperatives. Però tenim el
deure de fer-ho visible i d’augmentar les possibilitats que
qualsevol persona pugui tenir una feina digna.
Ens hem involucrat en aquest i en els altres 16 objectius de desenvolupament sostenible, per això tenim
el repte de dialogar cada vegada més amb les Nacions
Unides i els diversos organismes internacionals. Ens enfrontem al repte de treballar per un món més pacífic, més
equitatiu, i, en aquest sentit, el moviment cooperatiu a
escala mundial té molt a dir i mostrar. Finalment, s’han
de millorar les condicions perquè a cada país el cooperativisme sigui escoltat, respectat i valorat pels que elaboren
les polítiques públiques.
Com a cooperativista, vostè prové del sector elèctric.
Com van ser els seus inicis en el cooperativisme? Què el
va motivar a desenvolupar-hi la seva carrera?
Pràcticament vaig néixer a la Cooperativa Elèctrica del
meu poble, Coronel Pringles, en plena pampa argentina.
Des de jove, m’hi vaig involucrar perquè veia el sacrifici i la dedicació dels que tiren endavant una empresa
d’aquestes característiques, que permet distribuir recursos tan bàsics per a la vida com l’energia elèctrica
o l’aigua corrent, però que a més sempre fa costat a les
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«Som una eina
de creixement
econòmic que
comporta inclusió
social, equitat de
gènere, protecció
de l’ambient,
treball decent i
participació de la
joventut»

diverses necessitats de la comunitat.
A l’Argentina, és impossible pensar en el desenvolupament urbà i rural de centenars de localitats com
aquesta sense la presència d’una cooperativa. La possibilitat de participar-hi activament i l’aprenentatge obtingut d’aquells que ja han fent el camí em van convèncer
cada vegada més de les virtuts d’aquest model. Així va
ser com vaig començar a involucrar-me en la federació
regional de cooperatives elèctriques, Fedecoba, i després
en la confederació nacional, Cooperar.
Crec que el mandat de la integració cooperativa,
plasmat de manera clara en el sisè principi, no s’acaba
mai. Això ho va entendre tot el moviment al meu país
i per això vam decidir presentar la meva candidatura a
la presidència. Avui tinc l’honor d’haver arribat al més
alt de la meva carrera com a cooperativista gràcies al
compromís de tots aquells amb qui comparteixo aquesta
meravellosa dedicació, inclosos els meus companys dins
el board i els líders de totes les organitzacions que van
acceptar el meu missatge i em van donar suport amb el
seu vot en l’assemblea general de Malàisia al novembre
de l’any passat.
En la seva opinió, quins són els principals avantatges que
ofereix el model empresarial cooperatiu davant d’altres
tipus de companyies?
El cooperativisme reuneix dues qualitats que en altres
models s’han desintegrat o que moltes vegades ni tan
sols existeixen. Parlem de l’eficiència econòmica i de la
responsabilitat social. Això és perquè, com diem habitualment, no som empreses que operen en el mercat a la
recerca de renda i perquè, a més a més, portem a terme
accions solidàries per mostrar que fem alguna cosa per
les nostres comunitats.

Les cooperatives som la responsabilitat social feta
empresa. El nostre negoci no és acumular capital per a la
butxaca d’uns quants. Ser una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica no només suposa un avantatge
sinó també una alternativa real als models que guien
la producció i els serveis des d’una lògica financera, a
curt termini, que concentra cada vegada més la riquesa
i degrada l’ambient de forma irreversible.
D’altra banda, està provada en molts casos la resiliència de les cooperatives en èpoques de destrucció massiva
d’ocupació i precarització del nivell de vida de les majories. Clarament, avui som una eina de creixement econòmic que comporta inclusió social, equitat de gènere,
protecció de l’ambient, treball decent i participació de la
joventut, entre altres aspectes.
Les Nacions Unides han establert una agenda d’objectius de desenvolupament sostenible per a l’any 2030, com
contribueixen les cooperatives a la consecució d’aquests
objectius?
Aquestes virtuts que entenem que ofereix el sistema
cooperatiu són les que insten l’Aliança a establir un
compromís ferm amb els ODS. Fa algunes setmanes,
vaig poder explicar a les Nacions Unides, davant funcionaris i ambaixadors de diferents països del món, la
manera com les cooperatives desenvolupen estratègies
centrades en les persones per reduir la pobresa. Vaig
posar alguns exemples que conec bé al meu país, com
els centenars d’empreses tancades que van ser reobertes
pels seus treballadors i treballadores, o aquelles persones que regiraven escombraries per subsistir i que avui
són empresaris cooperativistes del reciclatge urbà. De la
mateixa manera, a cada país, a cada regió, hi ha exemples concrets de com les cooperatives ajuden al compliment efectiu dels ODS.

.
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El Pla de Part de l’Hospital de Barcelona facilita
als futurs pares la presa de decisions informada
Seguint les noves formes d’entendre la maternitat i d’acostament de la ciència mèdica a
les persones, l’equip de professionals que integra l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de
Barcelona impulsa una atenció al part centrada en la mare i la seva parella, amb l’objectiu de
respectar els seus desitjos i expectatives amb relació al naixement del nadó i de vetllar per la
seva seguretat. Per això, s’ha dissenyat el Pla de Part, una eina bidireccional que permet una
presa de decisions informada.
El Pla de Part es basa en una informació objectiva i veraç que la llevadora i el ginecòleg ofereixen a la futura
mare perquè, després d’un període de reflexió, estableixi
les seves preferències. Així, durant el part, l’equip mèdic actuarà seguint les guies d’evidència científica i els
protocols aprovats, però també observant les preferències expressades en el document. En cas que es produeixin circumstàncies imprevistes, el personal sanitari ha
d’informar de l’actuació més aconsellable i sol·licitar-ne
el consentiment i l’acceptació. A més, durant el part es
poden modificar les preferències establertes amb anterioritat.
L’Àrea Maternoinfantil disposa de sala de part natural, quatre sales de dilatació, dues sales de part i dos

quiròfans preparats per atendre qualsevol eventualitat.
Des del punt de vista professional dels equips humans,
l’Hospital de Barcelona disposa de ginecòleg, llevadora i pediatre de guàrdia les 24 hores, la qual cosa permet atendre les possibles complicacions, de la mare o
del nadó, sense que sigui necessari el trasllat a un altre
centre, i fins i tot l’ingrés a Neonatologia amb habitació
d’acompanyant si cal.
Des de la seva obertura el 1989, l’Hospital de Barcelona ha consolidat una potent Àrea Maternoinfantil dedicada a les cures de la dona embarassada i el seu nadó. El
2016 va destinar una ambiciosa partida del seu pla d’inversions a la remodelació integral de la planta d’obstetrícia, que va renovar espais i millorar la dotació d’equips.

Setena Jornada sobre ginecologia i pediatria
Més de 100 obstetres, pediatres, llevadores,
internistes i metges d’altres especialitats
relacionades, així com personal d’infermeria, van
omplir el passat 15 de febrer la sala d’actes de
l’Hospital de Barcelona per participar en la setena
edició de la Jornada d’Assistència Sanitària sobre
ginecologia i pediatria.
El programa, elaborat amb un enfocament
multidisciplinari pels serveis de Medicina Interna
i de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de
Barcelona, juntament amb especialistes en
ginecologia i obstetrícia, es va centrar en la
vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH)
com a mitjà per prevenir el càncer de coll uterí.
Des de 2012, un comitè format per professionals
de l’àmbit maternoinfantil és responsable de vetllar
per l’interès i el nivell de qualitat dels continguts
d’aquestes jornades. Guiat per criteris científics,
realitza una selecció de temes que té molt en
compte l’actualitat dels avenços de la ciència i les
demandes de la comunitat professional.
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Un centre hospitalari pioner en la
humanització del tracte al pacient
L’Hospital de Barcelona, centre de referència per als assegurats d’Assistència Sanitària, ha
estat model d’inspiració i exemple a seguir en iniciatives recents per difondre i aplicar els
principis bàsics d’humanització del tracte al pacient en centres hospitalaris, especialment en
les unitats de cures intensives.
Inaugurat el 1989, la direcció i tots els equips assistencials de l’Hospital de Barcelona involucren, flexibilitzen i
connecten amb les necessitats dels pacients i les seves famílies. Com a norma fonamental, la vocació sanitària i la
proximitat passen per davant de la tecnificació de la medicina. En tot l’àmbit europeu, experiències com aquesta
han demostrat que millorar l’entorn hospitalari influeix
positivament en la millora dels pacients, sobretot si són
menors, i serveixen per invertir algunes tendències esteses en les últimes dècades i agilitar el canvi de paradigma.
La humanització intenta fer efectiva l’empatia i recuperar el tracte humà, el respecte i la confiança, que és
el que també busca el pacient a més de la competència i
rapidesa en l’atenció sanitària. De fet, el primer acte d’un
tractament és donar la mà al pacient. Amb l’aplicació de
mesures concretes –com per exemple implantar equips
d’acompanyament a la família en casos complexos, l’obertura de l’UCI amb horaris flexibles, la informació freqüent
als ingressats d’Urgències o un disseny amable i acollidor
dels espais–, alguns centres de referència es fixen en les
pràctiques i el coneixement de l’Hospital de Barcelona.

professionals. Són constants les sessions sobre el tracte
de la intimitat i de l’autonomia del pacient hospitalitzat,
la comunicació entre el malalt i el professional sanitari
i altres aspectes afectius. També el PAPPA –programa
d’atenció domiciliària a malalts crònics d’Assistència Sanitària– és un bon exemple del valor de la infermeria
com a garant d’aquesta interacció entre els professionals

Una UCI 24 hores

L’UCI de l’Hospital de Barcelona és un clar exemple de
portes obertes: funciona amb un règim de visites obert i
permet l’accés de 2 o 3 acompanyants per a cada persona ingressada. Excepte durant la breu franja horària –de
7.30 a 10.30, habitualment–– en què es realitzen la higiene
personal i la de les instal·lacions, les proves analítiques o
les radiografies, la família i altres persones properes als
pacients hi tenen l’accés lliure. Els estudis demostren que
un entorn d’aquestes característiques redueix l’ansietat i
les complicacions habituals, com el deliri, directament lligades a l’índex de mortalitat. La disponibilitat de televisió,
música i Internet és una manera d’evitar la “desconnexió”
de la vida diària, de la mateixa manera que la implicació dels familiars en les cures al malalt i l’habitació per
a l’acompanyant del pacient faciliten l’enfortiment dels
llaços emocionals i el benestar.
La infermeria és un agent clau en aquest procés per
garantir la humanització de l’atenció sanitària, de manera que la Direcció de Cures Assistencials de l’Hospital de
Barcelona posa l’accent en la formació continuada dels

de la salut i els pacients.
Més enllà del règim obert de l’UCI, l’Hospital de Barcelona té molts altres exemples d’aquesta inquietud per
la humanització. Recentment, s’ha dut a terme la reforma d’algunes àrees per adoptar un interiorisme més afí
als usuaris, com ara la de pediatria. També a Urgències
s’han desenvolupat instruccions per facilitar l’acompanyament dels pacients durant tot el procés assistencial,
rebre informació clínica continuada i millorar la gestió
de l’espera.

.
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El Club Doctor Espriu es consolida com a espai
d’oci per als metges d’Assistència Sanitària
Les seves instal·lacions, situades al centre de Barcelona, disposen d’un espai gastronòmic per realitzar
degustacions i cursos de cuina, i la seva programació inclou visites culturals, pràctica d’esports, tornejos
i concerts.

Participants en una de les sortides culturals programades pel Club.

En aquest any 2018, el col·lectiu de metges d’Assistència Sanitària prossegueix la consolidació de les seves
activitats al Club Doctor Espriu. Es tracta d’un punt
de reunió i oci que té com a objectiu la dinamització
i participació dels que fan possible una realitat única
com és el model de cooperativisme sanitari a Assistència Sanitària i que s’agrupen en la seva mutualitat. Amb
energia i il·lusió, el Club s’ha convertit en un projecte
ambiciós que cada vegada arriba a més persones.
Una programació plena de propostes originals desperta l’interès dels metges cada trimestre. A més de
conferències, concerts i tornejos de jocs de taula, hi
ha moltes altres activitats que es desenvolupen en el
marc del Club Doctor Espriu. Les seves instal·lacions al
centre de Barcelona són el punt de reunió per veure en
directe i en pantalla gran les retransmissions esportives
de fubol; així mateix, disposen d’un espai gastronòmic
(anomenat Txoko) amb tot el necessari per fer possible
una vetllada amb amics al voltant d’una taula. En aquest
mateix entorn, s’han realitzat tallers de cuina o degustacions de vi amb maridatge de formatges, per citar-ne
alguns dels més ben acollits.
Però l’activitat sovint es desplaça més enllà de les
parets de la seu del Club Doctor Espriu. És el cas de les
rutes culturals per diferents zones de la ciutat de Barcelona, que han permès als participants conèixer llocs
que de vegades passen desapercebuts per a la majoria
de la població: certs racons del Barri Gòtic, els jardins

L’espai gastronòmic del Club Doctor Espriu.

del Laberint d’Horta o les façanes modernistes més assenyalades. Sense oblidar el Campionat de Golf per a
metges d’Assistència Sanitària, que aquest 2018 arribarà
a la seva segona edició i que ja es troba immers en els
seus preparatius.

.

Nous cursos a l’Àrea de
Participació de SCIAS
Des de la seva creació, l’Àrea de Participació de
SCIAS ha concentrat gran part de la seva activitat en
els mesos de final i principi d’any, dates assenyalades
en el calendari. En aquesta ocasió, a principis de
gener es va posar el colofó a les festes nadalenques
amb el lliurament de premis del concurs de la carta
als Reis Mags. Pocs dies després, es van obrir nous
tallers per als socis de SCIAS, ja que la demanda
creixent va fer necessari augmentar el nombre de
places. Els cursos d’anglès, les sessions de ioga i el
taller de memòria van ser els més sol·licitats.
A més, s’han succeït les propostes lúdiques i
culturals puntuals i programades. Les projeccions
d’òpera i cinema i les conferències culturals i
sanitàries es van celebrar al local social, que aviat
veurà millorats els seus espais amb l’habilitació d’una
sala d’exposicions temporals.
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Rècord de
descàrregues de la
nova aplicació
abril 2018

Assistència Sanitària amplia les
instal·lacions de Gravida, el seu
centre de reproducció assistida
Amb l’ampliació es duplicarà la superfície del centre, situat a
la planta setzena de l’Hospital de Barcelona.

En els sis mesos que han passat des
del seu llançament, la nova aplicació
per a telèfons mòbils d’Assistència
Sanitària ha superat totes les
previsions de descàrregues i s’ha
convertit en un dels principals canals
de contacte amb la companyia. Així,
s’ha vist complerta la voluntat de fer
un salt qualitatiu en el seu acostament
a socis i professionals mitjançant
la simplificació de les gestions i

Nascut el 2010 sota l’empara d’Assistència Sanitària, el centre de reproducció assistida Gravida ha dut a terme el projecte per incrementar la superfície de la seva seu
a la planta 16 de l’Hospital de Barcelona. L’augment d’activitat en els últims anys i
l’objectiu de mantenir un servei personalitzat i especial per a cada cas, ha empès la
direcció del centre a afrontar el repte d’augmentar l’espai de l’activitat.
Gravida ocuparà gairebé 1.000 m2 com a resultat de la intervenció, que duplicarà
l’àrea dedicada a la reproducció assistida. L’ampliació se centra a incorporar nous
consultoris ginecològics per a visites i seguiment, incrementar les zones d’administració i augmentar l’àrea de recovering i les sales d’espera, tot això amb l’objectiu de
mantenir i millorar la qualitat dels serveis i de les instal·lacions.

Un equip especialitzat

Actualment, Gravida disposa d’un equip de col·laboradors format per set ginecòlegs
i cinc embriòlogues, a més de les infermeres i auxiliars, així com personal administratiu. En total, més de 25 persones componen la plantilla del centre, que des del seu
naixement ha experimentat un creixement notable i sostingut per poder oferir un
millor servei a les seves usuàries.
Entre els punts forts de Gravida, destaquen el gran nivell professional del personal, els seus coneixements, l’experiència i la dedicació, i també l’atenció personalitzada, ja que realitza un seguiment de cada cas de manera singular alhora que posa
en valor el treball multidisciplinari. Així mateix, la infraestructura i les instal·lacions
li han permès escalar posicions en l’àmbit de la fertilitat humana, gràcies sobretot
a la inversió tecnològica permanent en el laboratori. Tot això situa Gravida com un
dels centres amb millors resultats d’Europa.

.

l’accessibilitat als serveis. Avui, des de
qualsevol dispositiu mòbil és possible
comprar talons, consultar el quadre
mèdic amb geolocalització, crear una
llista de “favorits” personalitzada,
accedir a informació sobre serveis
exclusius (SUD, PAPPA, Hospital
de Barcelona, CAIVAS...), tramitar
autoritzacions i, molt aviat, descarregar
proves analítiques i diagnòstiques.
Encara que algunes de les
funcionalitats disponibles ja es
podien trobar a la primera aplicació
–que l’asseguradora va llançar fa tres
anys, avançant-se a moltes altres
organitzacions del sector–, en un breu
espai de temps aquesta nova app s’ha
guanyat la confiança dels usuaris

notícies

Lliurats els premis de la novena edició del
certamen internacional de Fotografia
El concurs de fotografia convocat per ASISA ha registrat en aquesta última edició una participació
sense precedents: 2.833 autors i gairebé 29.000 fotografies, entre els quals han resultat
guanyadors José Ramón Luna de la Ossa, Rodrigo Illescas, Josef Kastner i I Wayan Sumatika.

Alguns dels autors premiats
posen al costat del Dr. Manuel
Viola, Josep Maria Ribas i Prous,
Ouka Leele i Eduardo D’Acosta,
membres del jurat.

El lliurament dels premis del IX Certamen Internacional de
Fotografia ASISA es va celebrar en un acte presidit pel Dr.
Francisco Ivorra, president de la Fundació ASISA, al qual
van assistir, a més d’alguns dels fotògrafs premiats, Josep
Maria Ribas i Prous i el Dr. Manuel Viola, president i secretari respectivament del jurat que va seleccionar les obres
guanyadores. També van ser-hi presents els membres del
Consell Rector de Lavinia-ASISA i diferents directius de
l’asseguradora.

Per primera vegada des de la creació del certamen el
2009, la participació ha estat totalment digital, fet que ha
provocat un rècord de participació. En total, 2.833 autors
van presentar gairebé 29.000 fotografies. A més, s’ha multiplicat l’abast internacional del concurs, de manera que, en
aquesta edició, el 40 % dels participants resideix fora d’Espanya i tres dels quatre guanyadors dels premis d’honor
procedeixen d’Argentina, Àustria i Indonèsia.
36.000 eUros en premIs

Eliminada l’autorització
prèvia per a 64 proves
ASISA ha eliminat l’autorització prèvia perquè els
seus assegurats puguin accedir a 64 proves i serveis
mèdics. Aquesta decisió millorarà la comoditat
i rapidesa en l’accés dels assegurats a diferents
tècniques de diagnòstic, com electroencefalograma,
electrocardiograma o prova de Coombs directa.
A més, entre els serveis que ja no requeriran
autorització prèvia s’inclou la preparació al part.
La reducció de les proves que requereixen
autorització prèvia per als assegurats s’emmarca en
els plans de transformació digital de la companyia,
que té entre els seus objectius millorar l’atenció
que reben els clients i agilitzar i facilitar tots els
tràmits administratius, especialment els vinculats
a la prestació assistencial. Els assegurats poden
accedir a la llista de proves més demanades que no
requereixen autorització a través de la pàgina web
d’ASISA.

El fotògraf espanyol José Ramón Luna de la Ossa ha estat
el guanyador del Premi ASISAFoto al Millor Autor, després
d’obtenir el Premi d’Honor en la temàtica Maternitat i Infància per Una infància compartida. En les altres tres categories, el jurat ha reconegut la feina Són aquí?, de l’argentí
Rodrigo Illescas, guanyador del Premi d’Honor en la categoria Lliure; lm roten Meer, de l’austríac Josef Kastner, Premi
d’Honor en la temàtica de Naturalesa; i Balinese Kids Smile,
de l’indonesi I Wayan Sumatika, Premi d’Honor en la temàtica Somriures. El vencedor en cada categoria ha rebut un
premi de 6.000 euros i la Medalla d’Or de la Confederació
Espanyola de Fotografia (CEF).
Al costat d’aquestes obres, Fundació ASISA ha atorgat
24 premis més dotats amb 500 euros en concepte de l’adquisició de les fotografies. En total, el IX Certamen Internacional ASISAFoto ha estat dotat amb 36.000 euros en
premis.
El jurat que ha valorat les obres i concedit els guardons
va estar format per Josep Maria Ribas i Prous, Eduardo
D’Acosta, Ouka Leele, Emilio Morenatti i Iñaki Relanzón;
tots ells, referents del món de la fotografia tant en l’àmbit
nacional com internacional.
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A més de facturar més de 1.000 milions en primes de salut i 6,6 en primes de vida, ASISA ha
experimentat un creixement significatiu en el seu nombre d’assegurats, fet que li permetrà seguir
desenvolupant la seva pròpia xarxa assistencial i impulsar tant la seva activitat multiram com la
seva internacionalització.

ASISA va tancar l’exercici 2017 amb la facturació
en primes més gran de la seva història
ASISA va tancar l’any 2017 amb la facturació en primes
més gran de la seva història (1.105,3 milions d’euros), un
2,3 % més que l’any anterior. L’asseguradora va seguir
creixent en salut, va continuar desenvolupant la seva activitat en nous rams de l’assegurança (vida, decessos) i va
consolidar l’activitat del seu grup empresarial.
Aquests resultats van ser presentats a la Junta Consultiva d’ASISA, que es va celebrar al Teatre Bankia de
Madrid, presidida pel Dr. Francisco Ivorra, president del
Grup ASISA, i en què van participar els màxims responsables de la companyia.
El 2017, les primes de l’assegurança de salut van arribar als 1.096,1 milions d’euros, un 2,22 % més que el 2016.
El creixement de primes és especialment significatiu en
el segment de pòlisses privades (7,71 %). Aquest avenç
permet que ASISA consolidi la seva quota de mercat i
que segueixi desenvolupant el seu model assistencial
propi, basat en la reinversió del benefici per a la millora
del seu equip humà i tecnològic, la modernització d’instal·lacions i la capacitació dels seus professionals.
Pel que fa al nombre d’assegurats, ASISA va tornar a
registrar un augment dels clients d’assistència sanitària,
després de créixer un 8,2 % en pòlisses privades. Des
de 2011, el creixement acumulat en les pòlisses privades
supera el 45 %. En l’àmbit dental, ASISA va augmentar
en un 4,7 % el seu nombre d’assegurats. Aquesta evolució
ha permès consolidar la cartera total de la companyia
per sobre dels 2,25 milions d’assegurats.
Creixement multiram

Al costat de l’avenç en salut i dental, ASISA va seguir impulsant la seva presència en altres rams. Així, ASISA Vida
va facturar en primes un 40,2 % més que el 2016. En el
ram de decessos, en què va començar a operar a finals de
2016, la companyia supera ja els 10.100 assegurats, la gran
majoria (7.500) dels quals s’hi van incorporar el 2017.
Al llarg de 2018, ASISA seguirà consolidant el seu caràcter multiram i començarà a operar en nous sectors per als
quals ja disposa d’autorització. Respecte a aquesta qüestió,
el president del Grup ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, després de destacar la importància dels resultats de 2017, va
declarar que el repte del Grup és «seguir avançant amb els
mateixos paràmetres de qualitat amb els que hem arribat

El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, durant la seva
intervenció en la Junta Consultiva 2018.

fins aquí, diversificant la nostra activitat asseguradora, impulsant la nostra xarxa assistencial pròpia i buscant noves
oportunitats per créixer en l’àmbit internacional».
Gairebé 290 milions d’inversions des de 2010

Per seguir desenvolupant el seu model assegurador i assistencial propi, ASISA ha invertit 286.500.000 d’euros
en el període 2010-2017. Aquestes inversions han permès la consolidació del Grup Hospitalari HLA, que en
els últims anys ha modernitzat els seus hospitals i centres
mèdics, als quals ha dotat de noves unitats, tecnologia
d’última generació i equips de professionals d’alt nivell.
El 2017, HLA va tornar a incrementar la seva facturació
fins als 295 milions d’euros i va prosseguir amb l’impuls
de noves unitats.
Al costat de la potenciació del Grup HLA, en els propers anys ASISA seguirà desenvolupant la seva xarxa
assistencial pròpia. En aquest sentit, ASISA Dental continuarà la seva expansió després de l’obertura de 5 noves
clíniques el 2017 i la previsió d’inaugurar 7 nous centres
el 2018. També Oftalvist obrirà noves clíniques dotades
de tecnologia d’última generació. Per la seva banda, les
unitats de reproducció (UR) tenen un pla per a la incorporació de nova tecnologia i la potenciació de les seves
activitats de recerca i formació.

.
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L’hospital HLA El Ángel (Màlaga) ha inaugurat la seva nova sala d’actes amb una sessió
científica impartida pel Dr. Mariano Barbacid, un dels investigadors sobre el càncer més
prestigiosos internacionalment. La jornada va ser organitzada per l’HLA El Ángel juntament
amb la companyia d’anàlisis clíniques Analiza.

el doctor barbacid inaugura la nova sala d’actes de
l’HLa el Ángel amb una conferència sobre el càncer
El director mèdic d’HLA El Ángel, el Dr. Manuel Viola Figueras, va ser l’encarregat d’obrir la sessió, en què
va destacar el valor d’aquest tipus de trobades de cara a
la comunitat científica. Es va mostrar orgullós d’haver
pogut acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud amb
motiu de la inauguració de la seva nova sala d’actes, creada per promoure la ciència i la medicina, així com per
fer visible la càtedra d’Ètica Mèdica a través de la qual
l’HLA El Ángel col·labora amb la Facultat de Medicina
de la Universitat de Màlaga.
També va remarcar la profunda renovació de l’hospital en els últims anys, amb la implementació de noves
àrees com Oftalmologia, Oncologia mèdica, Cirurgia
colorectal i Oncocirurgia ginecològica, així com la remodelació completa de les unitats de Cardiologia, Dermatologia i Endoscòpia digestiva.
En aquest mateix sentit, el Dr. Enrique de Porres,
conseller delegat d’ASISA, va destacar els recursos que
ASISA destina a HLA El Ángel i la reinversió en el seu
desenvolupament per tal que la província de Màlaga
disposi d’un centre hospitalari modern i dotat amb la
millor tecnologia.
Per la seva banda, Nuria Martín, directora general
d’Analiza, va agrair la presència dels assistents i va donar l’enhorabona a l’HLA El Ángel per l’organització de
la sessió. A més, va destacar l’evolució de la trajectòria
d’Analiza, que ha incorporat als seus serveis l’anatomia

El doctor Mariano Barbacid, durant la seva conferència
sobre el tractament del càncer.

patològica i, recentment, la radiologia, per poder crear
un servei de diagnòstic integrat.
Durant la seva intervenció, titulada Medicina de precisió i immunoteràpia: reptes i oportunitats per al tractament
del càncer, el Dr. Barbacid va reflexionar sobre la importància de la investigació i va posar de manifest que el
càncer és una malaltia amb més complexitat de l’esperada, i va destacar els esforços centrats a obtenir nous
tractaments dins de l’anomenada medicina de precisió.
En aquest sentit, va insistir en l’esperança dipositada en
els nous tractaments basats en la immunoteràpia.

.

El compromís d’ASISA amb els seus mutualistes
Des dels seus orígens, fa més de 40 anys, ASISA està compromesa amb la cura dels funcionaris de les
mutualitats de l’Estat (Muface, Mugeju i Isfas) i els seus familiars que confien la seva atenció sanitària a la
companyia.
Alguns d’aquests mutualistes han triat ASISA per a la seva assistència sanitària durant dècades. És el
cas de la Virgínia, una funcionària de l’Estat resident a Petrer que ha confiat en ASISA durant els últims
35 anys i que pateix una afecció cardíaca. Fa unes setmanes, la seva família es va preocupar pel seu estat
de salut i va contactar amb l’asseguradora perquè la Virgínia no volia traslladar-se a un centre sanitari.
ASISA li va enviar un equip d’assistència domiciliària format per un metge i un infermer, que van visitar-la,
li van fer una revisió i van certificar que no corria cap perill.
Uns dies després, la Virginia va complir 102 anys (moment que recull la fotografia). I ASISA, que durant els
últims 35 ha tingut cura de la seva salut, va voler retre-li un homenatge en agraïment a la seva confiança
en una companyia amb un senyal d’identitat que és la seva naturalesa cooperativista i el tret diferencial
d’haver estat creada i composta per metges, fet que determina la seva vocació de servei al pacient.
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L’associació Fre a l’ictus ha lliurat a l’asseguradora el segell Brain Caring People Empresa
per les seves accions destinades a conscienciar els seus treballadors sobre la importància
de prevenir i diagnosticar precoçment la malaltia.

ASISA rep un reconeixement per sensibilitzar els
seus empleats en la prevenció de l’ictus
El lliurament d’aquest reconeixement va tenir lloc en un
acte en què van participar el conseller delegat d’ASISA,
Dr. Enrique de Porres, i el president de l’associació Fre a
l’ictus, Julio Agredano.
Durant la seva intervenció, el Dr. de Porres va agrair
la distinció Brain Caring People Empresa declarant que
«per a ASISA és un orgull rebre un segell que reconeix el
nostre compromís amb la promoció d’hàbits de vida saludable entre els nostres empleats i que reforça els nostres
valors com a empresa saludable. L’ictus és avui la primera
causa de mortalitat en dones i la segona en homes, és la
primera causa de discapacitat en adults i afectarà una de
cada sis persones. Com a empresa dedicada a la cura de
la salut, la nostra obligació és seguir col·laborant en la
seva prevenció i detecció primerenca per minimitzar-ne
els efectes».
Per la seva banda, el president de Fre a l’ictus Julio
Agredano va explicar que el propòsit d’aquesta organització és «reduir l’impacte personal, familiar i social que
representa l’ictus al nostre país», i en «aquest objectiu –va
afegir– és molt important que empreses com ASISA facin
d’efecte multiplicador entre els seus empleats i entre els
seus clients. Poder lliurar el segell Brain Caring People
Empresa a una empresa referent en la cura de la salut reforça encara més les accions que realitzem i el convenciment que és possible canviar la situació de la malaltia des
de les empreses».

Els doctors Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, i Mª Ángeles García,
especialista en Medicina del Treball del Servei de Prevenció Mancomunat del Grup
ASISA, al costat de Julio Agredano, president de l’associació Fre a l’ictus, durant el
lliurament del segell Brain Caring People Empresa.

Accions informatives i de prevenció

ASISA ha rebut el segell Brain Caring People Empresa per
les accions que ha desenvolupat entre els seus treballadors
per conscienciar-los sobre la necessitat de prevenir aquesta malaltia. El passat mes de juliol, el Servei de Prevenció
Mancomunat (SPM) del Grup ASISA va organitzar un seguit d’activitats de promoció de la salut amb l’objectiu de
fomentar entre els seus empleats hàbits de vida saludable
i donar-los informació rellevant per a la prevenció de diferents malalties.
Durant la jornada inaugural, que va estar dedicada
a la prevenció de l’ictus, els empleats d’ASISA van rebre informació sobre la importància de la prevenció i
la detecció precoç de la malaltia, que té una important

dimensió personal, familiar i social, malgrat que el 80 %
dels ictus es poden prevenir si s’actua sobre els factors
de risc modificables: hipertensió, hipercolesterolèmia,
vida sedentària, inactivitat física, obesitat, tabac i alcohol
i diabetis.
A més, en aquesta jornada es va parlar de la importància del temps, tant de detecció com d’actuació, i es va posar
de manifest que en aquesta malaltia cada minut compta,
de manera que es va donar informació als assistents per
escurçar aquests temps i reduir així les seqüeles i l’impacte
que genera l’ictus, que és la primera causa de discapacitat
en l’adult.

.
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Projecte europeu per formar joves
emprenedors en l’àmbit cooperatiu
La Fundació Espriu ha participat en la iniciativa Emprenedoria Cooperativa Europea
(ECOOPE) i ha acollit tres alumnes universitaris procedents de Portugal, Espanya i Itàlia a
l’Hospital Universitari HLA Moncloa.

Els tres alumnes
seleccionats atenen
l’exposició del Dr.
Zarco, director mèdic
del centre, durant la
seva estada a l’Hospital
Universitari HLA
Moncloa.

Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels estudiants
universitaris europeus, la Fundació Espriu ha participat en el projecte Emprenedoria Cooperativa Europea
(ECOOPE), orientada a millorar les capacitats i els coneixements dels estudiants en l’àmbit de l’emprenedoria
amb l’objectiu que puguin escollir el model cooperatiu
en la seva proposta empresarial o bé aplicar les seves
iniciatives a cooperatives que ja existeixen.
Una opció molt atractiva

Com a model d’empresa, les cooperatives poden ser una
opció atractiva per als joves, ja que la seva creació no
requereix grans inversions de capital i la responsabilitat
és limitada. El seu establiment es basa en l’associació de
persones amb objectius econòmics, socials i culturals
comuns i que comparteixen igual els beneficis. A Europa, una de cada tres persones és membre d’una de les
250.000 cooperatives que hi existeixen, les quals donen
feina a més de cinc milions de persones en diferents sectors industrials.
Amb el suport de la Unió Europea, un consorci d’entitats europees vinculades a la formació universitària
i l’emprenedoria –entre elles la Universitat de Cantàbria– han posat en marxa aquesta experiència, que en la

seva primera etapa va impartir un curs intensiu sobre el
model de negoci cooperatiu a una selecció d’estudiants
universitaris.
Estada d’un mes a l’HLA Moncloa

Posteriorment, els participants en el programa es van
organitzar en equips i van realitzar una estada d’un mes
en una organització cooperativa europea, en què van poder posar en pràctica els coneixements adquirits. Amb
aquest objectiu van afrontar la resolució d’un desafiament empresarial plantejat per la mateixa organització
amfitriona.
Sota la premissa “Voleu conèixer millor els valors
i el model cooperatiu i aplicar-los als vostres projectes futurs?”, la Fundació Espriu, la quarta cooperativa
sanitària del món, va acollir a l’Hospital Universitari HLA Moncloa (Madrid) tres alumnes procedents
d’Itàlia, Portugal i Espanya, amb perfils que van des
del Dret i el Negoci Internacional, a la Bioquímica i la
Biotecnologia. Durant aproximadament un mes, entre
el 19 de febrer i el 23 de març, els joves van treballar
en l’àmbit de les noves tecnologies aplicades als processos d’atenció a l’usuari i a la prestació de serveis no
assistencials.

.
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El passat mes de gener, el director general de la Fundació Espriu, el Dr. Carlos Zarco, va
participar en el Consell Executiu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que es va
celebrar a la seu de l’organització a Ginebra (Suïssa) amb l’objectiu de posar de manifest
la contribució de les cooperatives a la salut mundial i el seu paper rellevant per assolir els
objectius de desenvolupament sostenible establerts per les Nacions Unides a l’Agenda 2030.

El director general de la Fundació Espriu
participa en el Consell Executiu de l’OMS
El Dr. Zarco, que presideix l’Organització Internacional
de Cooperatives de Salut (IHCO), va manifestar en un
fòrum de debat celebrat a l’OMS que el tercer objectiu
de l’Agenda 2030 se centra en la salut i el benestar, i busca aconseguir la cobertura sanitària universal i l’accés a
serveis sanitaris de qualitat, a medicaments i a vacunes
de forma assequible. Davant d’aquests reptes, «les cooperatives són una fórmula empresarial eficient, ja que
la seva prioritat són els valors socials, i no la rendibilitat
econòmica; a més a més, són especialment flexibles per
adaptar-se a diferents escenaris socioeconòmics i buscar
solucions a les necessitats de les persones», va afegir el
president de l’IHCO.
Els debats del Consell, en què van participar els 34
estats elegits per l’Assemblea Mundial de la Salut, van
girar al voltant de temes com la preparació i resposta davant emergències sanitàries, l’impacte del canvi climàtic
en la salut o l’accés a les medicines i les vacunes.
La reestructuració de l’organisme sanitari, en què ja
es treballa des de fa anys, també va estar sobre la taula de
l’executiu, i es tracta d’un assumpte que el seu nou director
general, Tedros Adhanom, vol agilitzar i al qual vol do-

Tedros Adhanom, director general de l’OMS, es dirigeix al
Consell Executiu.

nar una rellevància especial durant el seu mandat, que va
començar l’any passat quan va substituir Margaret Chan.
Els debats sobre el pla de treball per al període 20192023 van estar especialment marcats per aquesta qüestió,
i una idea va quedar molt clara: cal que l’OMS sigui més
efectiva i rendible en les accions que porta a terme.

.

Bruno Roelants, nou director general de l’ACI
En la seva última reunió, el consell de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) va nomenar
Bruno Roelants com a nou director general. Succeeix en el càrrec a Charles Gould, que ha
exercit aquesta responsabilitat durant els últims set anys.
Roelants, fins ara secretari general de l’Organització Internacional de Cooperatives de
la Indústria i els Serveis (CICOPA), té més de 30 anys d’experiència dins del moviment
cooperatiu, i entre els seus èxits destaquen el creixement de l’organització, que durant el seu
mandat va ampliar la representació de 18 a 36 països.
El nou director general de l’ACI també va ser una figura clau en les negociacions entre
el moviment cooperatiu internacional i l’Organització Internacional del Treball (OIT), que
van finalitzar amb èxit l’any 2002 amb l’establiment de la Recomanació 193, de l’OIT, que
reconeixia la importància global de les cooperatives en la creació d’ocupació, en la generació
d’inversions i en el progrés de l’economia mundial.
Màster en Ciències Laborals i professor de cooperativisme, Roelants va publicar el 2011
El capital i el parany del deute, un brillant assaig sobre la crisi econòmica de 2007 que
demostrava per què les cooperatives van sobreviure molt millor a aquest desastre econòmic.

Bruno Roelants, nou director general de l’ACI.
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Amb una estructura de continguts més dinàmica i un disseny responsive, el nou web prioritza
l’actualitat sobre la Fundació i les entitats que la integren.

La Fundació espriu renova la seva imatge corporativa i
redissenya la seva pàgina web per facilitar la navegació
En el marc de la seva nova estratègia de comunicació
encaminada a augmentar la visibilitat del cooperativisme
sanitari davant els mitjans de comunicació i la societat
en el seu conjunt, la Fundació Espriu ha renovat la seva
imatge corporativa amb un disseny net i senzill, que inclou també el redisseny del seu logo, en què, tot i els
canvis introduïts, es manté l’essència de la “F” que ha
representat tradicionalment la Fundació.
A més, i amb el mateix objectiu de promocionar el
model sanitari cooperatiu, la Fundació estrena també
pàgina web, www.fundacionespriu.coop, en què, a més
d’integrar la seva nova identitat corporativa, s’ha optat
per les últimes tendències de disseny per oferir una millor experiència a l’usuari.
Amb una estructura de continguts més dinàmica i un
disseny responsive –que facilita la navegació en els dispositius mòbils–, el nou site prioritza l’actualitat i la informació d’interès (documents i estudis) sobre la Fundació

El paper de les cooperatives
en el futur d’Europa
La Fundació Espriu, com a membre de l’organització
Cooperatives Europe, ha donat suport al document elaborat
per aquesta entitat per tal de destacar el paper de les
cooperatives en el futur d’Europa i la seva capacitat de
recuperació de l’economia. Cooperatives Europe representa
176.000 cooperatives de diferents sectors, entre ells el sanitari,
que donen feina a 4,7 milions de ciutadans de la Unió Europea.
En el document, elaborat per Cooperatives Europe com a
resposta al Llibre Blanc de la UE, s’insta els líders europeus
a adoptar un nou model de creació de riquesa basat en «una
nova economia cooperativa que estigui arrelada en els valors
i la participació de ciutadans europeus». Amb l’objectiu de
reclamar més polítiques que promoguin el model cooperatiu,
el text assenyala, a més, que les empreses cooperatives
reforcen els valors europeus, ja que són models que amplien la
participació i no la fragmentació. El document també subratlla
que les cooperatives, i l’economia social en general, són un
component econòmic “vital” per al pilar social europeu, ja
que afavoreixen la cohesió social i la reducció dels nivells de
pobresa i d’exclusió social.

i les entitats que la integren, així com sobre el cooperativisme sanitari i la salut en el seu conjunt.
La revista compartir. també compta amb gran protagonisme a la web, on es pot consultar on line així com realitzar-ne la subscripció gratuïta per rebre un exemplar
amb periodicitat trimestral.
Una altra novetat és la inclusió dels canals en xarxes socials: Twitter (twitter.com/espriu_f ) i Linkedin
(linkedin.com/company/fundación-espriu), en els quals
la Fundació Espriu té presència activa des del passat mes
d’octubre. A la web es poden començar a seguir aquests
canals així com consultar la conversa.
D’altra banda, la secció “Notícies” permet a l’usuari
compartir les informacions que consideri d’interès en les
seves pròpies xarxes socials (Facebook, Twitter, Google+ o
Linkedin), i fins i tot l’enviament per correu electrònic.

.
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CEPES mostra els avantatges de la nova Llei de contractes
del sector públic per a les empreses d’economia social
Més de 400 persones de tot Espanya van seguir la Jornada celebrada el passat mes de
gener a Madrid a la seu del Consell Econòmic i Social (CES) adreçada a empreses i entitats
de l’economia social, tècnics de les administracions públiques, representants polítics i càrrecs
públics de direcció. Durant la seva celebració, el president de CEPES va anunciar l’estratègia
de difusió i comunicació de CEPES per als propers mesos en matèria de contractació pública
per facilitar la participació de les empreses d’economia social.
La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia
Social va divulgar en aquesta Jornada les oportunitats
que presenta la nova Llei de contractes públics, aprovada en l’últim trimestre de 2018, a les empreses i entitats
d’aquest model empresarial.
Gràcies a aquest nou marc legislatiu, la contractació
pública abandona el concepte ja desfasat d’oferta més
barata i prima els criteris socials de forma transversal
i obligatòria en la contractació, alhora que configura
un sistema que propicia de manera efectiva un model
econòmic més eficient i responsable, implicat amb el ter
ritori i la innovació, amb empreses que, com en l’economia social, «posen les persones en el centre, es regeixen
per criteris democràtics, reinverteixen beneficis, aposten
per la creació i el manteniment de l’ocupació estable i
de qualitat i brinden oportunitats a col·lectius en risc
d’exclusió», ha assenyalat el president de CEPES, Juan
Antonio Pedreño.
El president de CEPES va explicar que la contractació pública representa el 20 % del PIB estatal, cosa que
ha de suposar un increment de la participació de les empreses d’economia social, i que «això és el que esperem
de la nova Llei de contractació».
Durant la Jornada, el president de CEPES va anunciar la pròxima publicació d’una guia pràctica en què es
reflectirà de manera detallada la incidència que tindran
les noves normes de contractació pública i que servirà per
traduir d’una manera senzilla i aplicable quines són les

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño (tercer per l’esquerra), durant la
Jornada al costat d’Antonio Martínez Menéndez, director general de Patrimoni de
l’Estat; Marcos Peña, president del CES, i Carmen Casero, directora general de Treball
Autònom, de l’Economia Social i la Responsabilitat Social de les Empreses.

possibilitats que ofereix la llei per millorar la participació
de les empreses d’economia social en els processos de contractació pública. A més, va anunciar que celebrarà cursos
especialitzats per millorar la participació de les empreses
d’economia social en aquest tipus de processos.
Aquesta Jornada –que estava adreçada a empreses i
entitats d’economia social, a experts de les administracions públiques, de les universitats i de l’economia social– va tenir un gran èxit de públic i va ser seguida via
streaming per més de 400 persones.

.

Nova edició de l’informe “Empreses rellevants de l’economia social”
La Fundació Espriu, en el primer lloc del rànquing de l’àmbit sociosanitari
La Fundació Espriu es troba entre els vuit grans grups empresarials de
l’economia social a Espanya, segons es desprèn de l’informe Empreses
rellevants de l’economia social que ha elaborat la Confederació
Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) amb dades
facilitades pels seus 26 socis, entre ells la mateixa Fundació.
El document, que es publica per onzè any consecutiu, mostra dades
relatives a facturació, ocupació, sector d’activitat i àmbit territorial. Pel
que fa a les activitats sanitàries i de serveis socials, és precisament la
Fundació Espriu la que ocupa el primer lloc del rànquing.
Pel que fa a les dades d’ocupació, l’informe mostra que a la Fundació

Espriu, que actua en l’àmbit estatal, hi treballen 57.448 persones. D’altra
banda, pel que fa a la facturació, aquesta entitat suma 1.742,00 milions
d’euros.
El que pretén aquest document és demostrar el pes socioeconòmic que
tenen les empreses de l’economia social, que es distingeixen perquè les
persones i els valors socials prevalen per sobre dels beneficis econòmics,
que es reinverteixen per seguir creixent i creant ocupació.
L’economia social a Espanya està formada per 43.000 empreses, que
representen el 12,5 % de l’ocupació estatal i una facturació al voltant del
10 % del PIB.

LEGISLACIÓN · POLÍTICAS PÚBLICAS · ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS · ESTUDIOS/INVESTIGACIONES · DATOS Y ESTADÍSTICAS

OBSERVATORIO
IBEROAMERICANO
DEL EMPLEO Y LA
ECONOMÍA SOCIAL
Y COOPERATIVA

A partir del projecte iniciat el 2008 per l’Institut Universitari d’Investigació en Economia
Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la Universitat de València i el Centre
Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa
(CIRIEC-Espanya), i presentat pel professor Mario Radrigán, de la Universitat de Santiago de
Xile, es va conformar un grup d’investigadors i experts de 22 països al voltant de l’Observatori
Iberoamericà de l’Ocupació i l’Economia Social i Cooperativa (OIBESCOOP).
La col·laboració posterior per part de la Fundació Iberoamericana de l’Economia Social
(FUNDIBES) va completar el conjunt d’activitats que, a favor de la promoció d’un espai
iberoamericà comú de l’economia social, es van desenvolupar durant gairebé una dècada per
part, essencialment, de representants d’universitats i centres d’investigació.
Després d’una primera etapa, OIBESCOOP s’ha constituït ara en una nova associació, amb seu
a la Universitat de Saragossa, destinada a revifar la col·laboració internacional en la investigació i difusió de l’economia social i solidària en l’àmbit dels països d’Iberoamèrica. La nova
associació OIBESCOOP és presidida per la professora Carmen Marcuello Servós (Universitat de
Saragossa); el professor Baleren Bakaikoa Azurmendi (Universitat del País Basc) n’és el
vicepresident, i el professor Francisco Salinas Ramos (Universitat Catòlica d’Àvila), el secretari.
Us convidem a seguir-ne tota l’activitat i a consultar-ne el contingut
documental al Portal d’OIBESCOOP

www.oibescoop.org
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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programa d’activitats
ASSEMBLEA DE COOPERATIVES EUROPE
Del 16 al 18 de maig de 2018
L’assemblea de Cooperatives Europe, que tindrà lloc a Helsingor (Dinamarca), se centrarà en aquesta ocasió en
els objectius de desenvolupament sostenible establerts per les Nacions Unides i a debatre com la peculiaritat
del model d’empresa cooperativa afavoreix els avenços en sostenibilitat i en desenvolupament social.

CONFERÈNCIA DE L’ACI SOBRE INVESTIGACIÓ COOPERATIVA 2018
Del 4 al 6 de juliol de 2018
Amb el lema «Les cooperatives en un entorn canviant: innovació a l’empresa i a les comunitats», la
conferència regional europea d’investigadors de l’Aliança Cooperativa Internacional reunirà a la Universitat
de Wageningen (Països Baixos) acadèmics, representants de les empreses cooperatives i responsables polítics
per debatre sobre els temes més rellevants en l’entorn cooperatiu, com les innovacions en governança
cooperativa, el creixement d’organitzacions, la formació o la informació estadística del sector.

DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES
7 de juliol de 2018
Des de 1995, l’Aliança Cooperativa Internacional i les Nacions Unides celebren el primer dissabte de juliol el
Dia Internacional de les Cooperatives. El 2018, la jornada tindrà com a temàtica «El consum i la producció de
béns i serveis sostenibles», i posarà en valor la rellevància de les cooperatives com a factors de sostenibilitat
en la societat actual.

FÒRUM GLOBAL DE L’ECONOMIA SOCIAL
De l’1 al 3 d’octubre de 2018
Bilbao acollirà la 4a edició del Fòrum Global de l’Economia Social, que va iniciar el seu camí a Seül el 2013.
L’esdeveniment reunirà els actors de la societat civil que reconeixen l’economia social com un factor clau
del desenvolupament econòmic local. Els debats en aquesta nova edició giraran entorn del tema «Valors i
competitivitat per a un desenvolupament local inclusiu i sostenible»

XVII CONGRÉS D’INVESTIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL DE CIRIEC
4 i 5 d’octubre de 2018
El Congrés, que tindrà lloc al Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa sota el lema
«L’economia social: transformacions recents, tendències i reptes de futur», s’estructurarà en 10 tallers generals
i 17 tallers temàtics paral·lels. S’hi recopilaran els debats actuals, científics i pràctics, al voltant de l’economia
social, centrats especialment en el seu paper de cara al futur de l’ocupació i el benestar social, la formació i
les noves tendències i desafiaments.
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Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que
les millors coses
de la vida són
gratuïtes?
Compartir, també. Subscriu-t’hi.

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

C.P.

Població

Provincia-Estat
Telèfon

País
E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?

Català

Castellà

Anglès

La contribució de les cooperatives
a la salut mundial
En el context actual de crisi dels sistemes de salut, les cooperatives s’han
convertit en un model en expansió a tot el món. La seva capacitat per a
l’adaptació i la innovació les ha convertit en una solució per assegurar una
atenció sanitària de qualitat a l’abast de tots els sectors socials, inclosos
els més desfavorits. Aquestes són només algunes de les conclusions
de l’Informe de la sanitat cooperativa: valorant la contribució global de les
cooperatives a la sanitat, elaborat per l’Institut Europeu de Recerca en
Cooperatives i Empreses Socials (EURICSE) en col·laboració amb
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO ), al qual
estan dedicades les pàgines d’aquest monogràfic.

.

Entre les línies estratègiques establertes per l’Organització Internacional de Cooperatives de
Salut (IHCO) en la seva última assemblea, hi figura impulsar el reconeixement públic del paper
que ja tenen les cooperatives sanitàries en la sostenibilitat dels sistemes de salut, així com el
seu potencial a curt i mig termini. La seva enorme capacitat d’adaptació a les noves necessitats
les converteix en un aliat excepcional per fer front als grans reptes que tenen plantejats els
sistemes sanitaris; entre ells, el creixement progressiu de la despesa derivada de l’augment de
l’esperança de vida i l’envelliment consegüent de la població.

Les cooperatives sanitàries,
una realitat internacional
insuficientment valorada
Dr. Carlos Zarco. President de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO)

El cooperativisme sanitari és una realitat internacional,
present en nombrosos països i amb diferents modalitats,
però sempre amb un objectiu comú: millorar la salut dels
ciutadans i facilitar la tasca dels professionals sanitaris.
Segons les dades recollides en el Cooperative Health
Report, que han elaborat recentment l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) i l’Institut
Europeu de Recerca en Empreses Cooperatives i Socials
(EURICSE), i que han estat acreditades per la Iniciativa
de Salut del B20, prop de 100 milions de llars a tot el
món tenen accés a la salut gràcies a les cooperatives.
A més, l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) ha
confirmat al World Cooperative Monitor que publica cada
any, que aquest model empresarial és present en el sistema de salut de 76 països, i que comptabilitza més de
3.300 cooperatives sanitàries amb una facturació global
superior als 15.000 milions de dòlars.
L’IHCO és el màxim organisme de representació
d’aquesta realitat internacional i aglutina organitzacions
amb orígens i estructures diferents, ja siguin cooperatives de metges, cooperatives que gestionen hospitals
i instal·lacions sanitàries, institucions dedicades a la
prevenció, a la promoció de la salut i a la formació de
professionals i pacients. També inclou, entre els seus
membres, cooperatives dedicades a la distribució de
productes farmacèutics o les que proporcionen assegurances de salut.

Professionals i usuaris units

Independentment de la seva modalitat, totes les cooperatives sanitàries solen tenir un objectiu comú: unir professionals i usuaris de la sanitat per conciliar els desajustaments entre l’oferta i la demanda del mercat sanitari.
Generalment, busquen la implicació solidària de tots els
col·lectius vinculats a la salut, per tal d’arribar, mitjançant
una gestió de costos responsable, a la màxima qualitat en
la prestació assistencial.
L’assemblea general de l’IHCO, que es va celebrar al
novembre de 2017 a Kuala Lumpur, va triar un nou consell i va definir les línies estratègiques d’actuació per als
propers anys. Especialment interessant va ser el debat al
voltant de la sostenibilitat dels sistemes sanitaris davant
reptes com l’actual tendència creixent de l’esperança de
vida, que implica un envelliment de la població, amb el
consegüent augment de la demanda de serveis de salut
provocat per la cronificació de certes patologies i més
necessitat de cures. L’augment de la despesa sanitària
com a conseqüència d’aquest procés pressionarà els sistemes nacionals de salut, ja siguin de caràcter públic,
privat o una combinació de tots dos models, i pot posar
en risc la seva sostenibilitat.
Com s’afirma en l’estudi publicat per l’IHCO, les cooperatives sanitàries tenen una gran capacitat d’adaptació
als nous contextos socioeconòmics, i han demostrat la
seva idoneïtat a l’hora de donar solució a noves neces-
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sitats. Les peculiaritats del mercat sanitari fan que les
organitzacions sense ànim de lucre siguin especialment
eficients en aquest context. La cooperativa és un model
d’empresa que competeix en el mercat com qualsevol
altra, però que no ha de retribuir els seus accionistes,
per la qual cosa reinverteix tots els seus beneficis en la
millora dels serveis, i n’assegura la sostenibilitat.
Reconeixement públic

No obstant això, el paper que actualment desenvolupen les cooperatives sanitàries i, potser més important,
el seu potencial per afrontar els reptes que es plantegen
a curt i mig termini en el sector de la salut, estan molt infravalorats. Gran part dels responsables de les polítiques
públiques desconeixen les característiques i les possibilitats d’aquest tipus d’empreses.
L’IHCO ha de centrar tot l’esforç, i així ho va decidir
l’assemblea de Kuala Lumpur, a augmentar el reconeixement públic de la contribució que les cooperatives aporten a la salut i al benestar de la població mundial. Legisladors, polítics, acadèmics i qualsevol expert en salut
pública hauria de conèixer els avantatges competitius del
model cooperatiu. Per això, el nou consell de l’IHCO tre-
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100 milions de llars a
tot el món tenen accés
a la salut gràcies a les
cooperatives
ballarà perquè el cooperativisme sanitari estigui present
en l’agenda dels governs i dels organismes internacionals
com l’Organització Mundial de la Salut, l’Organització
Internacional del Treball o el G20.
També forma part de l’estratègia de l’IHCO el creixement i la consolidació de l’organització, així com realitzar els esforços necessaris per ampliar el nombre
d’associats. L’informe d’EURICSE revela la diversitat de
models, les diferents estructures de govern i les variades
fórmules d’encaix en els sistemes nacionals de salut que
caracteritzen les cooperatives. Aquesta diversitat és una

La cooperativa de metges Lavinia és propietària
del Grup Hospitalari HLA.

La cooperativa és
un model d’empresa
que competeix
en el mercat com
qualsevol altra,
però que no ha
de retribuir els
seus accionistes,
per la qual cosa
reinverteix tots els
seus beneficis en la
millora dels serveis,
i n’assegura la
sostenibilitat

riquesa que no s’ha de menystenir. L’IHCO s’ha de consolidar com el lloc comú en el qual les diverses realitats
del cooperativisme sanitari internacional intercanviïn
experiències i busquin solucions als problemes sanitaris
basades en la intercooperació.
No són menys importants, en el programa de treball
de l’IHCO, la investigació i la construcció gradual d’una
base de dades que guardi informació, tant quantitativa
com qualitativa, sobre el cooperativisme sanitari. Estudis
com el que es presenta en aquest monogràfic proporcionen a l’IHCO, i a tots els seus associats, una valuosa eina
per convèncer els diferents interlocutors, governs, administracions públiques, legisladors, clients, etc., del paper
tan rellevant que exerceixen les cooperatives de salut.

.
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Al llarg d’aquestes pàgines, el director de l’Institut Europeu de Recerca en Cooperatives i
Empreses Socials (EURICSE) analitza les principals conclusions a què ha arribat l’Informe de la
sanitat cooperativa: valorant la contribució global de les cooperatives a la sanitat, que ha realitzat
la institució que dirigeix en col·laboració amb l’Organització Internacional de Cooperatives de
Salut (IHCO).

La contribució de les cooperatives
sanitàries a la salut dels ciutadans
Gianluca Salvatori. CEO de l’Institut Europeu de Recerca en Cooperatives i Empreses Socials (EURICSE)

El Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) i l’Institut Europeu de Recerca
en Cooperatives i Empreses Socials (EURICSE) desenvolupen conjuntament un projecte d’investigació plurianual sobre el paper de les cooperatives de salut en la
millora de la salut i el benestar de la població mundial.
El seu objectiu és generar un marc de coneixement sòlid –a partir de l’anàlisi quantitativa i qualitativa d’un
nombre progressivament creixent de països– sobre les
cooperatives de salut i les mutualitats, així com sobre
els sistemes en què aquestes desenvolupen la seva activitat.
A tot el món, les entitats que proporcionen serveis
sanitaris es caracteritzen per la seva diversitat notable;
aquestes poden ser de caràcter públic, privat sense ànim
de lucre, mutualitats, cooperatives o entitats de caràcter
privat amb finalitat lucrativa. Per respondre a les necessitats de la població en matèria de salut, la majoria de
països han desenvolupat models específics de sistemes
d’atenció sanitària. La variació d’un país a un altre depèn enormement del grau de regulació pública de les
activitats relacionades amb l’atenció sanitària; del mecanisme de finançament, i del grau de cobertura en cas
de malaltia i problemes de salut. A més, la naturalesa i
la governança de les entitats que gestionen la prestació
de serveis sanitaris, així com les modalitats de prestació
dels serveis, exerceixen una funció modeladora dels sistemes d’atenció sanitària. D’aquesta manera, poden identificar-se com a mínim quatre tipus de sistemes d’atenció
sanitària:

1ıS
 istemes d’atenció sanitària amb caràcter gairebé

exclusivament públic en els quals els actors privats
tenen un paper secundari.
2ıS
 istemes d’atenció sanitària en els quals els actors
privats han incorporat mutualitats privades i entitats sense ànim de lucre preexistents.
3ıS
 istemes d’atenció sanitària concebuts per garantir una cobertura pública universal, però que han
fracassat a l’hora de garantir l’accés als serveis sanitaris de tots els grups poblacionals.
4ıS
 istemes d’atenció sanitària combinats en què es
garanteixen únicament serveis sanitaris bàsics mitjançant polítiques públiques adreçades a grups de
rendes baixes.
Desequilibri entre l’oferta i la demanda

Al llarg de les últimes dècades, hi ha hagut una tensió
cada vegada més gran entre tots aquests tipus de sistemes d’atenció sanitària provocada per l’acusat augment
del desequilibri entre l’oferta i la demanda de serveis sanitaris. Independentment del tipus de sistema sanitari,
tots els analitzats tenen una sèrie de problemes en comú,
com ara un augment de la despesa sanitària per satisfer exigències urgents en matèria de salut (per exemple, l’exigència de serveis de llarga durada); la tendència
de la majoria de sistemes sanitaris a descuidar l’atenció
preventiva; els llargs temps d’espera per rebre atenció
sanitària, i la dificultat general de contenir els creixents
costos sanitaris, entre altres obstacles. Segons confirmen
dades de l’OCDE, la demanda de serveis sanitaris s’ha
disparat arran de l’augment d’esperança de vida i del grau
d’atenció creixent que la població demostra cap a la salut
i el benestar personal.
Fins ara, els responsables de la formulació de polítiques han estat incapaços de proposar solucions clares i a
llarg termini. Les respostes polítiques més habituals han
consistit en la descentralització de la prestació de serveis
d’atenció sanitària des de l’àmbit nacional al regional,
així com la seva privatització. Aquesta última mesura
s’ha dut a terme reforçant, especialment, el paper dels
proveïdors de serveis amb finalitats lucratives.
Alhora, davant la necessitat urgent de contrarestar
el cúmul de dificultats a què s’enfronten els sistemes
d’atenció sanitària a tot el món, no resulta sorprenent
que les cooperatives de salut experimentin un ressorgiment. Tant és així que tots els sistemes d’atenció sanitària examinats compten amb cooperatives de salut que
presten una àmplia gamma de serveis, com la cobertura
d’assegurances, la prestació de serveis preventius i altres

La demanda de serveis
sanitaris s’ha disparat
arran de l’augment de
l’esperança de vida
i del grau d’atenció
creixent que la població
demostra cap a la salut i
el benestar personal

serveis sanitaris paral·lels, la distribució de productes farmacèutics i la gestió de clíniques d’atenció sanitària.
Funció clau de les cooperatives de salut

Tot i haver patit retallades durant la creació de sistemes
públics d’atenció sanitària, les mutualitats i cooperatives
no han arribat a desaparèixer, fins i tot en països que
disposen de sistemes públics d’atenció sanitària universal. En països amb sistemes d’atenció sanitària combinats
i universals (formats per proveïdors de caràcter públic
i privat), les cooperatives han seguit oferint serveis als
seus socis de forma ininterrompuda al llarg dels dos últims segles.
El ressorgiment de les cooperatives de salut està molt
estretament relacionat amb la descentralització de l’atenció sanitària i la diversificació i el creixement de la demanda de serveis sanitaris a què hem assistit en les últimes dècades. El desenvolupament generalitzat i mundial
de les cooperatives de salut confirma la funció clau que
exerceixen les diferents modalitats cooperativistes pel
que fa a donar poder als usuaris, especialment als més
desfavorits, i es constata una tendència a avançar cap a
un model més inclusiu i plural, en el qual les diferents
parts interessades participin en els òrgans de direcció
de la cooperativa.
No obstant això, perquè aquest ressorgiment arribi a
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Hospital de la cooperativa Unimed a Piracicaba, a l’estat brasiler de Sao Paulo.

la seva màxima expressió, cal que les autoritats sanitàries
i els treballadors del sector comprenguin millor el paper,
la importància i el potencial de les cooperatives de salut.
Aquest era precisament l’objectiu principal perseguit pel
projecte d’investigació Cooperatives de salut i mutualitats
arreu del món: anàlisi de la seva contribució a la salut de la
ciutadania, encarregat per l’IHCO, que recentment ha
conclòs el seu primer informe.
Capacitat de reinventar-se a si mateixes

La investigació realitzada per EURICSE en el marc
d’aquest projecte confirma que les cooperatives de salut
tenen una gran capacitat d’adaptació a les característiques clau del sistema de salut en què desenvolupen la
seva activitat. Han demostrat la seva habilitat per reinventar-se a si mateixes al llarg del temps i una tendència
a desenvolupar la seva afiliació, òrgans de direcció i prestació de serveis per atendre millor les necessitats que cal
cobrir. A més, en comptes de competir les unes amb les
altres, les cooperatives de salut tendeixen a omplir buits

que han deixat altres actors. Bàsicament, saben adaptar-se a circumstàncies econòmiques, socials i polítiques
canviants, i adoptar diverses formes en coherència amb
el seu entorn cultural i socioeconòmic amb més facilitat que les societats mercantils convencionals. Segons el
país, les cooperatives de salut exerceixen una varietat de
funcions dins el sistema sanitari: en alguns casos estan
totalment integrades en el sistema, mentre que en d’altres actuen de forma independent.
No obstant això, tot i que els serveis sanitaris paral
lels i de prevenció, així com els tractaments des del diagnòstic precoç, van guanyant cada vegada més adeptes,
la conclusió d’aquest primer informe elaborat per IHCO
i EURICSE és que se subestimen enormement el paper i
el potencial actuals de les cooperatives de salut. Aquesta
reflexió ens empeny a esforçar-nos més i millor en la
nostra tasca de difusió de coneixements i de dades sobre
les cooperatives de salut, a fi de manifestar clarament la
importància de la seva funció en la transformació dels
sistemes d’atenció sanitària.

.

Les cooperatives de salut han prestat serveis als seus socis ininterrompudament durant els
dos últims segles. Mai no van desaparèixer, tot i la instauració dels sistemes públics de salut,
però en les últimes dècades, a causa dels grans problemes a què aquests s’enfronten, les
cooperatives han experimentat un renaixement. La clau del seu èxit és la seva gran capacitat
per competir en el mercat sanitari sense la imposició que tenen les empreses privades de
retribuir els seus accionistes.

Les cooperatives
de salut al món
R. C.

Per valorar el paper de les cooperatives en l’àmbit de la
salut, s’ha d’analitzar primer l’entorn en què desenvolupen la seva activitat: els sistemes de salut.
L’OMS defineix un sistema de salut com el conjunt
d’organitzacions, institucions i recursos el principal
objectiu del qual és millorar la salut. Per això li assigna
quatre funcions principals: la provisió de serveis, la generació de recursos, el finançament i la gestió.
Hi ha diversos tipus de sistemes de salut, i a cada país
tenen característiques diferents. Els factors que influeixen en aquesta diferenciació són el nivell de regulació
pública a què estan sotmesos, els mecanismes de finançament, la cobertura que ofereixen als ciutadans i la naturalesa de les organitzacions que presten els serveis,
que poden ser públiques, privades, sense ànim de lucre,
etc. En funció de la combinació d’aquests factors, es poden establir quatre grans grups de sistemes de salut:
• Sistemes públics amb una participació menor dels
agents privats.
• Sistemes públics en què els actors privats inclouen
les organitzacions sense ànim de lucre preexistents.
• Sistemes destinats a proporcionar cobertura pública universal, però que no aconsegueixen donar
accés a tots els grups de població.
• Sistemes privats amb prestació pública bàsica per
a col·lectius amb pocs ingressos.
El context econòmic i empresarial

La teoria econòmica demostra que el sector sanitari
està molt marcat pel que els economistes denominen

«fallades del mercat», que bàsicament consisteixen en
situacions en què el mercat no és capaç d’assignar els
recursos de manera eficient.
Una de les principals ineficiències està relacionada
amb els diferents nivells d’informació de què disposen
els agents implicats en el fet assistencial. Al contrari
del que succeeix en l’adquisició d’un bé de consum, del
qual el consumidor disposa de tota la informació, quan
el pacient va a la consulta del metge ha de confiar en
els coneixements i l’experiència del facultatiu, i, com a
consumidor, li resulta molt difícil valorar i comparar el
servei que rep. A més, la incertesa sobre l’evolució de la
malaltia pot generar valoracions poc objectives. D’altra
banda, el pacient coneix millor els seus antecedents de
salut que el metge. Aquesta informació asimètrica influeix en el desenvolupament de la prestació del servei i de
la transacció econòmica vinculada.
Generalment, l’Administració pública intervé per
solucionar aquestes ineficiències, però en nombroses
ocasions les regulacions no han tingut tot l’èxit que s’esperava. La teoria econòmica ha batejat com a «fallades
de l’estat» els desajustos pressupostaris o la manca d’incentius que solen afectar la provisió pública de serveis
sanitaris.
Aquest és el motiu pel qual l’assistència sanitària és el
sector que tradicionalment ha aglutinat més organitzacions sense ànim de lucre, i que les cooperatives hagin
esdevingut un model ideal per al sector.
Les polítiques públiques dirigides al sector sanitari
es basen principalment en la descentralització i la privatització de la prestació de serveis. Les cooperatives
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Assistència Sanitària és un model de cooperativa de treball que genera ocupació en condicions dignes per als professionals de la sanitat.

reuneixen ambdues característiques, ja que es tracta
d’empreses que, sense ser públiques, no tenen com a
objectiu final obtenir beneficis; ans al contrari, prestar
el servei de la millor manera possible.
Les empreses convencionals s’enfronten, per la seva
banda, a un problema no gens menyspreable. L’assistència sanitària ofereix bones oportunitats de negoci a l’empresa privada. No obstant això, quan s’ha de retribuir els
accionistes és difícil que una empresa trobi incentius per
tenir la mateixa consideració amb tots els pacients, entre
ells, els col·lectius amb menys recursos o que generen
més despesa.
Les cooperatives no només es presenten com un model d’empresa econòmicament viable i que competeix en
el mercat igual o millor que qualsevol altre; també són
socialment responsables, ja que la seva és una perspectiva a llarg termini: busquen la sostenibilitat social i eco-

Les cooperatives són
capaces d’adaptar-se a
models sanitaris molt
diferents

nòmica perquè l’únic inversor al qual han de retribuir
és la societat. En el sector sanitari, les cooperatives han
demostrat durant dècades la seva capacitat per superar
les fallades del mercat i les de l’estat, adaptant-se tant
a sistemes de salut universals de caràcter públic com a
sistemes de salut de caràcter privat.
El paper que exerceixen les cooperatives de salut

L’estudi realitzat per IHCO i EURICSE constata que
les cooperatives de salut són presents en tots els països
analitzats. No obstant això, són especialment rellevants
en aquells amb sistemes de salut en què els proveïdors
privats guanyen presència.
Els serveis que presten les cooperatives són molt variats, i abasten un rang molt ampli d’activitats dirigides a
tenir cura de la salut dels ciutadans. L’estudi ha analitzat
els següents tipus de cooperatives:
• Cooperatives de metges que presten serveis de
tractament, cura o rehabilitació.
• Cooperatives que gestionen instal·lacions assistencials, hospitals, clíniques, etc.
• Altres cooperatives que presten serveis sociosanitaris.
• Cooperatives que treballen en els àmbits de la
prevenció, promoció de la salut i alfabetització en
salut.
• Cooperatives dedicades a la distribució i venda de
fàrmacs.
• Cooperatives que ofereixen plans o assegurances
de salut.

ASISA, com a cooperativa de metges, facilita als professionals de la salut l’excercici lliure de la seva professió.

D’acord amb l’estudi, hi ha dos factors importants que
determinen el rol de les cooperatives de salut a cada país:
• El grau de centralització o descentralització de la
gestió del sistema de salut, ja sigui nacional, regional o local.
• El grau d’integració de les cooperatives en el sistema públic.
Les cooperatives són capaces d’adaptar-se a models
sanitaris molt diferents. Aquesta flexibilitat es deu, en
gran part, al fet que el seu model de governança està
enfocat a la recerca de solucions a les necessitats de les
persones i de la societat en general, fet que els permet
reinventar-se i evolucionar davant de nous problemes.
En funció de les necessitats que busquen atendre, les
cooperatives prenen diferents formes:
• Cooperatives de treball que tenen com a principal
objectiu generar ocupació en condicions dignes
per als professionals de la sanitat i permetre que
els metges exerceixin la seva professió lliurement
sense condicionants econòmics que puguin afectar
el seu criteri professional. Dos exemples de cooperatives d’aquest tipus són ASISA i Assistència Sanitària, a Espanya, però també n’hi ha a l’Argentina

i a Austràlia.
• Cooperatives de producció: per exemple, les farmacèutiques, que compten amb el 20 % del mercat
de distribució de medicaments a Bèlgica, el 70 % a
Espanya i 10,5 % a Itàlia.
• Cooperatives d’usuaris que, davant les mancances
en la cobertura sanitària pública, les dificultats

Les cooperatives no
només es presenten
com un model d’empresa
econòmicament viable
i que competeix en el
mercat igual o millor
que qualsevol altre;
també són socialment
responsables
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C O O P E R AT I V E S D E S A LU T A L M Ó N
PAÍS

Austràlia
Bèlgica
Brasil
Canadà
Colòmbia
França
Itàlia
Japó
Singapur
Espanya
Suècia

FACTURACIÓ
(milions USD)

6.950
1.113
50
3.634
10.261
11.232
83
16.054
17.745

econòmiques per accedir a la sanitat privada o la
falta d’assistència per a determinats col·lectius, gestionen els seus propis serveis assistencials. Hi ha
exemples d’aquest tipus de cooperatives al Japó, a
Singapur o al Canadà.
• Cooperatives en què participen diferents grups
d’interès. Són les anomenades multi-stakeholder,
de les quals són un bon exemple les cooperatives
socials italianes o la cooperativa Scias-Hospital
de Barcelona.
les cooPeratives: un moDel a l’alÇa

L’increment de la demanda d’assistència sanitària,
a causa de l’augment de l’esperança de vida, de tractaments cada vegada més prolongats per malalties cròniques o degeneratives i de la creixent preocupació de les
persones per la salut i el benestar, suposa un augment
del percentatge del PIB dedicat a despesa sanitària.
Independentment de la seva tipologia, en les últimes
dècades, tots els sistemes de salut s’enfronten a problemes prou seriosos, entre ells, l’augment espectacular de
la despesa sanitària, l’abandonament de la prevenció,
llargues llistes d’espera i la necessitat de respondre a la
demanda de serveis assistencials de llarga durada. Entre
les conseqüències de les seves dificultats per fer front

OCUPACIÓ

USUARIS
(milions)

15.653
19.702
96.023
1.123
17.383
36.344
233.397
91.969
2.271
52.006
19.367

3,6
13,2
2,4
0,4
8,6
12,3
5,5
12,2
1,7
6,4
13,6

a aquests problemes, hi ha la reducció de la cobertura
sanitària, l’augment de la contribució econòmica dels
usuaris (copagament) i la pressió creixent sobre els professionals de la salut.
En aquest context, no sorprèn la revitalització que
afecta els diferents tipus de cooperatives de salut, d’acord
amb l’estudi d’EURICSE. Tot i que durant la construcció
dels sistemes públics de salut, el nombre de mútues i
cooperatives es va reduir, mai no van desaparèixer del
tot, ni tan sols en països amb sistemes sanitaris d’atenció
universal. Als països amb sistemes mixtos de cobertura
universal (proveïdors públics i privats), les cooperatives
han prestat serveis als seus membres sense interrupció
durant els dos últims segles. I els estudis realitzats en
aquest respecte confirmen que aquestes cooperatives
existeixen a tot el món, independentment del tipus de
sistema de salut.
La flexibilitat de les seves estructures i la facilitat
d’adaptació a noves conjuntures socioeconòmiques, juntament amb la seva capacitat per competir en el mercat
sanitari sense les restriccions imposades per uns accionistes que volen maximitzar els rendiments de les seves
inversions, fan de la cooperativa un model empresarial a
l’alça, capaç d’afrontar els reptes que es plantegen a curt
termini en la sanitat.

.

Les raons de l’èxit de les cooperatives de salut són d’índole diversa. Les més importants són
conseqüència de les característiques del seu singular model de propietat, que els permet
adaptar-se a les necessitats socials, facilitar l’accés d’amplis sectors de població als serveis de
salut i, alhora, introduir innovacions en l’organització.

Els avantatges competitius
de les cooperatives de salut
R. C.

La cooperativa és una fórmula empresarial que, a l’igual
d’altres estructures jurídiques, participa en el mercat i
ha de ser competitiva per assegurar-ne la viabilitat. La
competitivitat és una característica empresarial en què
intervenen nombrosos factors, com ara la productivitat,
l’eficiència dels seus processos, la qualitat dels serveis o
el control dels costos.
En el cas de les cooperatives, s’hi afegeixen altres
factors propis d’aquest model empresarial que afavoreixen la generació d’avantatges competitius. La font principal d’avantatges competitius de l’empresa cooperativa
és la flexibilitat que els aporta la seva peculiar estructura
de govern. A més, sense les restriccions que imposa a
altres models empresarials l’obligació de maximitzar
el benefici econòmic dels inversors, la prioritat de les
cooperatives és atendre les necessitats econòmiques o
socials d’un col·lectiu de persones específic o de la societat en general.
«De totes les formes d’empresa, la cooperativa és la
més flexible», insisteix Carlo Borzaga, president de l’Institut Europeu de Recerca en Cooperatives i Empreses
Socials (EURICSE), encarregat d’elaborar l’Informe de la
sanitat cooperativa: valoració de la contribució de les cooperatives a la salut mundial.
«A diferència de les empreses privades mercantils
–explica Borzaga–, els fins que persegueixen les cooperatives poden arribar a ser molt diferents al del benefici
exclusiu o al de la valorització del capital, perquè de la
seva promoció i gestió se n’encarreguen actors econòmics que no són inversors, sinó treballadors, usuaris o
membres d’una comunitat. A més, com que la solidaritat

es pot obtenir bé entre els socis o bé de manera externa
a la cooperativa, poden dur a terme iniciatives que també satisfacin les necessitats de persones que no poden
pagar pels serveis».
En l’àmbit de la salut, els principals avantatges
competitius de les cooperatives estan relacionats amb
la seva capacitat per donar resposta a noves necessitats
que apareixen en la societat i per atreure recursos que
d’una altra manera no es destinarien a la salut i al benestar. A més, la seva flexibilitat afavoreix la innovació en
el disseny i l’experimentació de noves estructures organitzatives i les dota d’una eficàcia especial per resistir i
adaptar-se a les crisis econòmiques.
Solució a les noves necessitats

L’estructura de govern de les cooperatives, arrelada a
la societat civil, les dota de la capacitat necessària per
conèixer les noves necessitats que sorgeixen en la societat i implementar la solució de manera ràpida i efectiva.
A més, la seva estructura organitzativa afavoreix la descentralització i la proximitat a usuaris i professionals, fet
que els permet resoldre problemes amb una perspectiva
multidisciplinària en què participen els diferents grups
d’interès.
Les cooperatives estan en millor disposició per detectar i donar resposta a la demanda de nous serveis
sanitaris i sociosanitaris que els proveïdors públics i els
privats amb ànim de lucre, bé perquè són incapaços de
prestar aquests serveis, bé perquè no els interessa atendre aquesta demanda .
Exemples d’aquesta capacitat per donar resposta a
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Carlo Borzaga: «Com que
la solidaritat es pot obtenir
bé entre els socis o bé
de manera externa, les
cooperatives poden dur a
terme iniciatives que també
satisfacin les necessitats
de persones que no poden
pagar pels serveis»

les noves necessitats socials són les diverses cooperatives que s’han creat al Japó i a Itàlia per atendre aspectes
com la prevenció, l’alfabetització en salut o el benestar
de col·lectius amb risc d’exclusió social.
En general, les cooperatives atenen la demanda de
nous serveis en un període de temps més curt que els
agents públics i amb menys cost que les empreses convencionals. La raó de la seva habilitat per donar resposta ràpida a aquestes necessitats és producte de la forta
vinculació de les cooperatives amb els col·lectius socials,
que poden ser els seus propis promotors o els seus beneficiaris.
Els sistemes de gestió i els models de governança
basats en la participació que caracteritzen les cooperatives –que apleguen representants dels diferents grups
d’interès implicats en el fet assistencial– també contribueixen de forma decisiva a reforçar aquesta peculiar
capacitat de les cooperatives de donar resposta a les
noves necessitats socials.

D’altra banda, el caràcter intersectorial de les cooperatives afavoreix que aquestes puguin donar resposta a
un ampli rang de necessitats de forma molt dinàmica. La
predisposició a la intercooperació és un gran avantatge
respecte a les empreses amb ànim de lucre per afrontar
negociacions i acords amb altres cooperatives.
Atrauen recursos que no es destinarien al benestar

A diferència del que es pot pensar, les cooperatives no
estan en desavantatge respecte a les empreses amb ànim
de lucre a l’hora d’atreure inversions. La seva capacitat
per atreure recursos addicionals, –com el treball voluntari, les aportacions a fons perdut, crèdits a baix tipus
d’interès o els beneficis fiscals–, poden ser elements rellevants sobretot en la fase inicial de la cooperativa i en
els processos d’emprenedoria.
En l’estudi elaborat per EURICSE, es destaca la
presència de voluntaris en les cooperatives de salut de
diferents països, com Itàlia, Bèlgica i Canadà. «Aquests

Raons per a l’èxit
• Flexibilitat
• Milloren l’accessibilitat a la salut
• Detecció de noves necessitats socials
• Més resposta i més ràpida a les demandes
socials
• Capacitat per atreure capital humà
• Innovació organitzativa
• Compromís i relació de confiança entre
usuaris i professionals de la salut

voluntaris operen sobretot en cooperatives que presten
serveis sanitaris i, en concret, sociosanitaris, a favor de
grups desfavorits o en comunitats que no reben serveis d’altres institucions sociosanitàries. El seu paper
–especialment quan els voluntaris són agents amb una
formació elevada i competències empresarials– resulta fonamental, sobretot durant la posada en marxa de
les cooperatives perquè contribueix a reduir els costos
inicials, ja que compensen amb el seu treball la insuficiència inicial dels recursos econòmics», explica Carlo Borzaga. «La seva presència –continua el president
d’EURICSE– també contribueix al fet que les cooperatives s’orientin a les persones en condicions de més
necessitat. D’altra banda, la seva contribució al desenvolupament de serveis innovadors és important perquè
amorteix els riscos associats a aquesta activitat».
Un altre dels avantatges de les cooperatives sanitàries és que sovint solen prestar serveis amb rendibilitats
molt reduïdes o incertes –i, de vegades, fins i tot negatives–, que les empreses capitalistes no estan interessades
a prestar i que l’Administració pública no pot afrontar.
Finalment, apliquen polítiques de discriminació positiva de preus, per les quals el mateix servei té preus
diferents en funció de les característiques de l’usuari,
de manera que es fomenta la solidaritat del col·lectiu
respecte als més desfavorits.

Innovació organitzativa

També la peculiaritat de la seva propietat i estructura de
govern, que implica el compromís i la participació activa
dels socis afectats per la seva activitat, és darrere d’un
altre dels grans avantatges competitius de les cooperatives: la seva capacitat per a la innovació en el disseny i
l’experimentació d’estructures organitzatives.
En ocasions, el creixement de la cooperativa obliga a
adaptar la cultura empresarial, les estructures de govern
i els òrgans de participació per mantenir els valors i els
principis cooperatius, afavorint l’aparició de solucions i
estructures organitzatives innovadores.
L’estudi d’EURICSE destaca la tendència a l’alça de
les cooperatives en què participen diferents grups d’interès, anomenades multi-stakeholder. Aquest model es
caracteritza per integrar diferents punts de vista que habitualment es troben en posicions diferents, si no oposades. «Són cooperatives amb bases socials i òrgans de
gestió que representen una gran quantitat de tipologies
de parts interessades, com treballadors, usuaris, voluntaris o institucions públiques», explica Carlo Borzaga.
La proliferació d’aquest tipus de cooperatives multi-stakeholder és notable en l’àmbit sociosanitari. La raó,
d’acord amb el president d’EURICSE, és «la mateixa naturalesa especial dels serveis, l’eficàcia i eficiència exigeixen la implicació i el treball directe de les diferents
parts interessades en la seva totalitat, o d’una gran part».
«Efectivament –prossegueix Carlo Borzaga–, les
activitats de cures, i sobretot les de rehabilitació i prevenció, funcionen molt millor quan, en la seva projecció
i gestió, hi poden participar tant professionals com usuaris o voluntaris. En comparació amb el mercat o el sistema públic, aquesta capacitat d’implicar els interessats
en el servei és una particularitat que les cooperatives de
salut reforcen mitjançant el recurs de formes de gestió
manifestament multi-stakeholder», conclou el president
d’EURICSE.
Un exemple d’aquesta estructura multi-stakeholder és
l’Hospital de Barcelona, que pertany a la cooperativa
SCIAS, i que, entre els seus socis i en els seus òrgans de
govern, integra usuaris dels serveis sanitaris, metges i
professionals del sector. El compromís conjunt de tots
els actors implicats consolida una relació de confiança
entre ells que contribueix a generar millores significatives en la qualitat del servei.
Resistència i adaptació a les crisis

Durant la crisi de l’economia mundial que va començar
el 2008, les cooperatives van mostrar una capacitat de
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resistència comparativament superior, tot i les dificultats considerables que la situació econòmica va suposar
per al funcionament normal de la seva activitat. Existeixen nombrosos exemples de cooperatives de tots els
sectors que van suportar les conseqüències de la crisi.
També en el sector bancari, un dels més afectats per la
recessió.
En l’àmbit de la salut, cal destacar l’exemple del moviment cooperatiu argentí, que en les últimes dècades
ha rescatat i posat novament en marxa diferents equipaments sanitaris en situació de fallida, o simplement
abandonats pels seus propietaris-inversors, després de
les diferents crisis que ha patit l’economia argentina.
Els professionals es van organitzar en cooperatives per
recuperar hospitals i centres sanitaris, mantenint així
els seus llocs de treball i millorant alhora l’oferta d’assistència sanitària.

.

Per la seva capacitat per captar les noves necessitats socials, la relació
especial que s’estableix entre el proveïdor i el receptor dels serveis i la
seva tendència a la innovació organitzativa derivada de la peculiaritat de
la seva propietat, el potencial de les cooperatives de salut per neutralitzar
els grans problemes a què s’enfronten els sistemes sanitaris a tot el món és
enorme. El problema és que aquest potencial sovint se subestima a causa
del desconeixement. Que les autoritats sanitàries i els mateixos ciutadans
coneguin el paper que ja juguen les cooperatives és el primer pas perquè el
seu desenvolupament arribi a la màxima expressió.

.
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Paraules oblidades
Oh paraules perdudes que busqueu
un ordre nou per als vostres desficis,
paraules oblidades que heu passat
per la nit del sentit com estrelles fugaces.
Només la poesia pot tornar-vos
al recés del llenguatge:
vigoritzeu-lo i eixampleu-ne els límits!
Sou la llavor d’un munt d’esgarrifances.

© Mar Aguilera

Narcís Comadira
Del llibre Narcís Comadira, Manera negra,
Barcelona, Edicions 62, 2018
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Un “bildungsroman”
furiós
Fitx tècnica
Títol original: Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri
Any: 2017
Durada: 112 minuts
País: Regne Unit
Direcció: Martin McDonagh
Guió: Martin McDonagh
Música: Carter Burwell
Fotografia: Ben Davis
Interpretació: Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes,
Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas
Hedges, Abbie Cornish, Brendan Sexton III,
Samara Weaving, Kerry Condon, Nick Searcy,
Lawrence Turner, Amanda Warren, Michael
Aaron Milligan, William J. Harrison, Sandy
Martin, Christopher Berry, Zeljko Ivanek,
Alejandro Barrios, Jason Redford, Darrell
Britt-Gibson i Selah Atwood
Coproducció: Regne Unit - Estats Units;
Blueprint Pictures. Distribuïda per Fox
Searchlight
Enric Sòria
En un poble de Missouri, una noia va ser violada i assassinada. Al cap de set
mesos, la mare vol que la policia atrape el culpable d’una vegada. Per això,
posa uns anuncis denigrants en una carretera secundària. El xèrif local no
és cap incompetent, sinó un bon home, intel·ligent i amable, que pateix
una malaltia terminal i no té cap indici que faça avançar la investigació;
algun dels seus subordinats no té tantes llums ni tanta flegma. La població
prendrà partit pel xèrif honest i moribund, cosa que enrabiarà encara més
la mare, i l’assumpte anirà descontrolant-se per moments.
Martin McDonagh és un director amb una personalitat molt marcada, un
humor irlandès altament àcid i un sentit propi de la construcció narrativa,
que ha volgut acostar-se al món rural americà seguint la tradició que el pin-
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ta com un espai resclosit i ple de violència latent. Per això adopta, en part,
les maneres dels germans Coen (la tria de la protagonista ja és tota una declaració d’intencions), sense perdre els seus trets més distintius: l’habilitat a
l’hora de combinar gammes i tons molt diversos i de mantenir la coherència
i la tensió del relat a través dels girs més imprevisibles. Uns diàlegs brutals i
inspiradíssims contribueixen a mantenir molt alta la temperatura del film
i afuen l’humor sulfúric i el pugnaç esmolament d’aquest camp de batalla
col·lectiu que es veu que és la vida quotidiana a Ebbling, Missouri.
Frances McDormand encarna una mare disposada a tot amb una convicció descomunal, i no es queden gens enrere un Woody Harrelson reflexiu
i aplomat i un Sam Rockwell que ha de bregar amb un paper d’allò més
punxegut que aconsegueix fer entranyable. De fet, tot el repartiment és tan
vibrant com el relat. Aquest traça un doble itinerari: de primer és una vertiginosa davallada cap a l’infern de l’obsessió rampant, en un cercle viciós
d’allò més explosiu; després, la corba s’inverteix i els personatges tentinegen
de la foscor a la llum. Com en un bildungsroman per a adults, comprendre
fins a on poden arribar els revelarà qui són. Llavors podran entendre l’altre,
perquè s’hauran reconegut a ells mateixos. Aquesta doble trajectòria ens
mostra unes figures complexes i ferides, profundament humanes. No són
bons ni dolents. Viuen en l’angoixa, però també en tenen motius. Els veiem
canviar, perquè el que els passa és greu. Quan els abandonem, en un final
obert meravellós, potser ens acomiadem de dos assassins en potència, o
potser no. En tot cas, han deixat d’estar cecs. Ara, ja poden decidir.

.
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On la vida té sentit
Amb aquestes paraules es va referir a La Alpujarra l’arqueòleg i etnòleg suís Christian
Spahni, que hi va trobar refugi com tants altres escriptors, entre ells el britànic Gerald
Brenan. Conformant un espai natural de bellesa sorprenent, les valls i els barrancs que es
precipiten des dels cims de Sierra Nevada a les riberes de la Mediterrània han modelat
el caràcter dels seus habitants i la disposició de les seves llars, que s’adapten com un
guant a una orografia sorprenent que en poc més de trenta quilòmetres salva un desnivell
de gairebé quatre mil metres. La fotografia de Mercedes Higuero Bisbe s’atura en els
carrerons de localitats com Pampaneira, Bubión o Capileira, per recrear-se en els detalls,
en els espais concrets i aïllats, amb una visió íntima i personal en què la composició, la llum
i la textura són els grans protagonistes.
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És hora de volar
sobre terres i rius
Jaume Creus
© Cal·ligrafia Keith Adams

Així criden a la grua ferida
les altres: kurli, kurli!
quan els camps tardorencs
són friables i càlids...
I jo, malalta, sento crits
i una remor d’ales daurades
que ve dels densos núvols baixos
i l’espès sotabosc:
“És hora de volar
sobre terres i rius.
I tu no pots cantar,
ni eixugar-te les llàgrimes
amb afeblides mans”.

Anna Akhmàtova
Del llibre Bandada blanca (1917) inclòs
a Poesia Completa, Traducció de Jaume
Creus, Barcelona, Edicions de 1984, 2009

Hi ha uns quants factors que expliquen prou la gènesi
d’aquest poema d’Anna Gorenko (el cognom autèntic
d’Akhmàtova). Tenim una grua ferida que, a la segona
estrofa, sembla adquirir la veu de la poeta (amb l’ús del
«jo»), que afirma que està malalta i que sent els crits
(“kurli, kurli!”, entre l’onomatopeia i el “som-hi, somhi!”) i l’esbatec d’unes ales que li fan saber que se’n van
(és la partença obligada) i que ella (poeta o grua) no s’hi
podrà afegir, perquè ni pot cantar ni eixugar-se el plor.
I Akhmàtova estava malalta i tenia motius per plorar.
Vegem-ho.
Al juliol de 1914 esclata la guerra. El seu marit, Nikolai Gumiliov, se’n va al front. Després d’acomiadar-lo,
malalta ja de tuberculosi, que aleshores era sovint mortal, Akhmàtova se’n va a Slepnyovo a casa de la seva sogra. La malaltia tindrà alts i baixos, i diverses recaigudes,
i encara a l’estiu següent haurà de ser Akhmàtova qui
vagi a Slepnyovo a cuidar la sogra, també –segons els
metges– tocada per la tuberculosi. En aquest interval és
quan escriu el poema que ens ocupa, al febrer de 1915.
I entremig participa en uns quants recitals benèfics a
favor dels ferits de guerra. Però els motius de plor tot
just comencen. Gumiliov, encara el 1914, torna algun cop
a Petrograd i es veuen, però en el darrer comiat, abans
d’una nova partença als abismes del conflicte armat, el
marit ja li diu que no faci cas si no escriu en molt de
temps. Akhmàtova tem el pitjor i escriu al cap de poc, en
el poema “Consolació”: «D’ell no rebràs cap més notícia,
/ no en sentiràs a parlar més». Durant l’estiu de 1915, en
un altre poema, escrit a Slepnyovo, ja diu: «No sé si ets
viu o mort - si he de buscar-te o bé [...] plorar serenament
pels meus difunts». La partença s’ha tornat incertitud,

amb regust de pèrdua definitiva (al final, però, Gumiliov
serà afusellat per sospitós de traïció, una fi no prevista).
Una altra pèrdua definitiva s’acostava. Ella ja sabia que
el seu pare no estava prou bé (més malalties); no sabia,
però, que a l’agost de 1915 se li moriria i que ella tornaria
a recaure en la tuberculosi. Però les grues no callen i diuen que se’n van i que ella no podrà seguir-les. A part del
marit perdut no se sabia on, hi havia altres amistats seves
que també partien, fugint de la situació a Rússia, alguns
cap al sud, com el seu amic Nedobrovo, a qui dedicà uns
quants poemes de Bandada blanca, que acabarà morint a
Ialta el 1919 de tuberculosi precisament, o un altre amic,
que Nedobrovo li havia presentat, i que esdevindrà el
seu amant poc després, Borís Anrep. També aquest estudiós de l’art musiu, que havia trescat per París i Edimburg durant el 1911, quan també Akhmàtova era a París
en l’entorn de Modigliani, va tornar a Rússia per anar al
front, a Galítsia. I fou una altra partença que Akhmàtova
aguantà. Però Anrep tornà i li exposà la seva idea de fer
cap a Anglaterra i quedar-s’hi definitivament (de fet, ja
hi tenia dona i fills); un adéu, aquest, més dolorós per a
la poeta, que li va retreure en poemes posteriors aquesta
partença, titllant-lo d’apòstata! Amb tot, quan Anrep va
fer molts anys després els mosaics dels vestíbuls de la National Gallery, va posar la figura d’Akhmàtova en el mosaic titulat “Compassió”, que la mostrava a terra, assistida
per un àngel, davant la fossa oberta dels morts del setge
de Leningrad. Malalties i partences, motius de plor, i les
grues no callaven! Akhmàtova es va quedar durant les
dues guerres a Petrograd-Leningrad a sofrir com tants
d’altres, a esdevenir la veu dels que pateixen, com mostra
al “Rèquiem”, per poder dir: «Jo sóc la vostra veu!».

.
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SALUD

DENTAL

VIDA

ACCIDENTES

DECESOS

Tenir cura de les persones
és molt més que tenir
cura de la vostra salut
A Asisa, portem 40 anys tenint cura de la salut de les persones i això
ens ha portat a voler cuidar-te més i millor.
Per això, ara, a més de salut, també tenim assegurances dentals, vida,
accidents i decessos.
Perquè tenir cura de les persones, és molt
més que tenir cura de la vostra salut.

900 10 10 21
asisa.es
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Les entitats que integren la Fundació Espriu
formen, per volum de facturació, la quarta xarxa
de cooperatives sanitàries més gran del món.
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Les empreses cooperatives
ajuden a construir
un món millor
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