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editorial.
El repte de l’envelliment
de la població
L’envelliment de la població és un repte que afecta tots els països del nostre
entorn. Espanya, amb una de les esperances de vida més elevades del món,
figurarà en les pròximes dècades al capdavant del rànquing mundial d’acord
amb un estudi recent elaborat per la Universitat de Washington i publicat a la
prestigiosa revista mèdica The Lancet.
L’augment de l’esperança de vida en néixer és, com s’apunta en alguns dels articles inclosos en les pàgines del Monogràfic d’aquest número de compartir., un
èxit de la nostra societat, del nostre estat del benestar i del nostre model de sanitat. No obstant això, quan l’increment en el nombre d’anys de vida coincideix
amb la tendència a la baixa de la taxa de natalitat, el que s’albira a l’horitzó és
una societat envellida en què el nombre de persones més grans de 60 anys creix
exponencialment respecte de les generacions joves en edat productiva.

Dr. Carlos Zarco
Director general de la Fundació
Espriu i president d’IHCO

«Donar resposta
a les noves
necessitats
socials que
s’albiren en
aquest horitzó
no tan llunyà
pot obrir les
portes a noves
oportunitats»

Els reptes que es plantegen són enormes. I els interrogants, nombrosos. Com
afrontarà el nostre sistema sanitari l’atenció a una població amb una elevada
prevalença de malalties cròniques i degeneratives? Què passarà amb la despesa
sanitària? I amb l’actual sistema de pensions? Qui tindrà cura de la gent gran?
El panorama es presenta confús. No obstant això, per a la majoria dels especialistes que han contribuït amb els seus testimonis a l’elaboració de les pàgines
centrals d’aquest número de compartir., donar resposta a les noves necessitats
socials que s’albiren en aquest horitzó no tan llunyà pot obrir les portes a noves
oportunitats. Només cal que totes les instàncies implicades, especialment els
poders públics, abordin el repte amb promptitud, resolució i intel·ligència.

.

salut.
prevenir/curar

Pot una mare que fuma alletar el seu nadó? Aquesta pregunta no té una resposta fàcil i
segueix generant controvèrsia.

Tabaquisme i lactància
Dr. Adolf Cassan

El tabaquisme, i això ja és inqüestionable, és un hàbit tòxic perjudicial tant per a qui fuma com per als que estan
al seu voltant, exposats al fum procedent de la combustió
del tabac. De fet, en el fum del tabac, s’hi han identificat
milers de substàncies diferents, algunes de les quals tenen demostrats efectes nocius per a la salut. El producte
més conegut és la nicotina, un alcaloide amb accions
estimulants sobre el sistema nerviós responsable dels
efectes més evidents del tabac sobre l’organisme, com
l’augment de la pressió arterial i l’acceleració de la freqüència cardíaca, per esmentar-ne alguns, i que també és
responsable de la dependència que genera el tabaquisme.
No obstant això, el fum del tabac conté altres substàncies
tant o més nocives, entre les quals cal destacar-ne algunes que són irritants per a les vies respiratòries i d’altres
que són cancerígenes.
Com s’ha dit, el fum de tabac és nociu per als que
fumen, els “fumadors actius”, i també per als que estan
exposats al fum de tabac aliè, els “fumadors passius”. I
segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el fum
de tabac aliè afecta especialment els nens més petits: els
experts afirmen, per exemple, que els lactants i nens menors de sis anys d’edat que estan exposats al fum de tabac
amb regularitat tenen més risc de patir infeccions del
sistema respiratori inferior, com bronquitis i pneumònia,
així com de patir un empitjorament de les malalties respiratòries ja existents, com l’asma. En el cas dels nadons,
també augmenta el risc de la síndrome de mort sobtada
del lactant.
LA CONTROVÈRSIA

Resulta evident, doncs, que s’imposa evitar l’exposició
dels lactants al fum de tabac ambiental: no s’ha de fumar
en un ambient on hi hagi un lactant, i si es fuma en un
espai determinat, cal ventilar-lo bé abans que entri el
nen. En aquest aspecte, les recomanacions són clares i
la qüestió no planteja dubtes. No passa el mateix, però,
pel que fa a una altra qüestió de la màxima rellevància: la
relació entre el tabaquisme i la lactància materna, tema

sobre el qual s’ha produït una certa controvèrsia.
D’una banda, el tabaquisme és nociu; de l’altra, la
lactància natural comporta molts beneficis per al nadó:
la llet materna, entre altres coses, constitueix l’aliment
idoni durant la primera època de vida des d’un punt de
vista nutritiu i conté elements immunitaris que augmenten les seves defenses, a més del vincle emocional que
comporta. Aparentment, la qüestió es pot resoldre amb
facilitat: la mare que tria donar de mamar al seu fill no
hauria de fumar. Però, què passa si la dona no té intenció de deixar de fumar o bé vol fer-ho però, de fet, no
ho aconsegueix? És preferible, atesos els perjudicis que
comporta el tabaquisme, que no alleti el nadó o bé que,
tenint en compte els beneficis de la lactància materna,
ho faci encara que fumi?
PERJUDICIS DEL TABAQUISME ENFRONT DELS BENEFICIS DE
LA LACTÀNCIA

Per abordar aquesta qüestió, cal tenir present, abans de
res, que la nicotina procedent del fum del tabac que la
dona absorbeix en els seus pulmons arriba a la sang que
circula pel seu organisme i, en l’etapa de la lactància,
també passa a formar part de la composició de la llet
que elaboren les seves glàndules mamàries. Els nivells
de nicotina en la llet materna dependran, per descomptat, de la quantitat de cigarrets que la dona fumi i, fins i
tot, del temps que transcorri entre el consum de tabac
i el moment en què dona de mamar, però encara que
siguin baixos, no pot afirmar-se de cap manera, com de
vegades passa en informacions poc rigoroses, que siguin
inexistents.
Diversos estudis han constatat que la nicotina present en la circulació sanguínia de la mare que fuma passa, en determinada proporció, a la llet materna. De fet,
s’ha constatat que la nicotina present en la llet materna
té en el lactant que la consumeix efectes estimulants,
com per exemple un signe tan objectiu com l’augment de
la freqüència cardíaca, i també s’ha dit que pot provocar
en el nadó un cert grau d’inquietud o irritabilitat i, de
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vegades, si la quantitat consumida és elevada, insomni o
problemes per dormir bé.
D’altra banda, hi ha estudis en els quals s’ha constatat
que el tabaquisme disminueix en cert grau la producció
de prolactina, hormona responsable de l’elaboració de la
llet, el que s’ha relacionat amb el fet que les mares fumadores tendeixin a deixar d’alletar abans els seus fills que
les mares que no fumen, fet conegut com “deslletament
precoç”. Aquest punt, encara que s’hagi comprovat en
algun estudi comparatiu, no és, però, tan determinant
a l’hora d’avaluar la conveniència d’alletar el nadó si la
mare és fumadora com el fet de les possibles conseqüències negatives directes, però també és motiu de consideració.
QUÈ CAL FER?

Segons el que s’ha exposat, no hi ha dubte que el millor
és que la mare que alleta el seu nadó no fumi, i sobre
aquest punt l’opinió dels experts és unànime. El dilema
es planteja quan la mare continua fumant i es qüestiona
si és preferible no donar el pit al seu fill o bé que, atesos
els coneguts beneficis de la lactància materna, malgrat
això, l’hi doni.
Hi ha especialistes que opinen que la dona ha de deixar de fumar si pretén alletar el seu fill i que, si no vol
fer-ho o no pot, és preferible que recorri a la lactància
artificial. D’altres, per contra, consideren que la lactància natural comporta beneficis que, contraposant-los als
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eventuals perjudicis, aconsellen no renunciar a donar el
pit al bebè. En aquest sentit, per exemple, insisteixen
que, gràcies a l’aportació d’anticossos materns presents
en la llet materna, els nadons que reben lactància natural
estan més protegits contra les infeccions respiratòries
que els que s’alimenten amb lactància artificial, i que la
mateixa lactància natural ofereix protecció contra les
infeccions respiratòries als nadons que viuen en llars on
es fuma. Per descomptat, en aquest cas s’aconsella que
la dona intenti limitar al màxim possible la quantitat de
cigarrets que fuma, que consumeixi tabac baix en nicotina, que quan fumi sigui com a mínim 90 o 120 minuts
abans de donar de mamar i que no ho faci mai en presència del nadó.
No és una qüestió clara decantar-se per una postura o
una altra, perquè això depèn de diverses consideracions
i d’alguns factors que afecten específicament la dona: si
vol o no deixar de fumar, si pot o no aconseguir-ho en
cas de pretendre abandonar l’hàbit, si desitja alletar el
nadó... Lògicament, tal com propugna l’OMS, sempre
s’ha d’encoratjar la mare a deixar de fumar i a buscar
el suport i els mitjans convenients per aconseguir-ho.
El més oportú és que la mare fumadora abordi aquesta
qüestió amb el seu metge, perquè s’avaluï la seva situació
particular i, sobre la base d’una informació correcta i un
plantejament adequat de la situació, sospesant les diferents alternatives, s’adopti en cada cas l’opció que sembli
més oportuna.

.

salut.
prevenir/curar

El Servei de Pediatria i la Unitat de Neonatologia de l’Hospital de Barcelona

Atenció especialitzada d’alt nivell
El Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Barcelona es va crear fa 29 anys per atendre els
pacients pediàtrics d’Assistència Sanitària (AS) que necessiten hospitalització. Amb unes instal·lacions
completament renovades, ha esdevingut un referent de la pediatria i la neonatologia dins l’àmbit de la
sanitat privada.
Dr. Pere Sala
Cap del Servei de Pediatria i Neonatologia de
l’Hospital de Barcelona

En aquests anys de funcionament, el Servei ha passat
per una etapa inicial de creixement del nombre de pacients hospitalitzats, durant els anys noranta del segle
passat, que va coincidir amb un augment exponencial
del nombre de naixements, la consolidació del servei
i un nivell alt d’atenció especialitzada, tant en l’àmbit
mèdic com en el d’atenció d’infermeria. Després d’una
etapa d’estabilització, actualment el Servei passa per
una etapa de canvis i de reptes de futur amb la creació
d’una nova planta d’hospitalització i una nova unitat de
neonatologia.
ASPECTES ASSISTENCIALS

L’àrea d’hospitalització pediàtrica atén al voltant de 850
ingressos l’any, dels quals uns 500 són ingressos per patologies agudes, atesos pel Servei de Pediatria, i uns 350
són pacients pediàtrics que ingressen per diferents tipus
de cirurgia, de forma programada. Tanmateix, uns 200
nens l’any ingressen a l’àrea de curta estada per a cirurgia de tipus ambulatori.
L’Hospital atén de forma urgent gairebé 10.000
visites l’any de pacients en edat pediàtrica, i el Servei
d’Urgències Domiciliàries, 20.000 visites de pediatria a
l’àrea de Barcelona. Les principals patologies que s’atenen són respiratòries i digestives, seguides de les neurològiques, amb l’etiologia infecciosa com la causa més
freqüent d’ingrés.
El Servei d’Urgències Pediàtriques, ubicat en la mateixa planta d’atenció pediàtrica i neonatal, i per tant
diferenciat del Servei d’Urgències d’adults, proporciona
atenció a totes les visites urgents de nens des del mes de
vida fins als 17 anys, ja siguin derivats pel seu pediatre o
des del Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD) quan el
pacient ho requereix o bé per decisió pròpia dels pares.
Els temps d’atenció i els tràmits d’ingrés quan el nen ho
necessita es realitzen amb un grau alt d’eficiència.
En l’àrea perinatal, després de la posada en marxa

de l’Hospital fins als primers anys del segle actual es va
arribar a un nombre màxim de parts, que va superar
lleugerament la xifra de 2.000 parts l’any. En els últims
anys, coincidint amb la tendència a la baixa del nombre
de naixements a Catalunya, l’Hospital també ha constatat un descens en el nombre de parts. No obstant això,
l’àrea de neonatologia ha seguit atenent tots els nadons
nascuts sans i els nadons prematurs o amb patologies
que han necessitat cures especifiques a la unitat de neonatologia. L’any 2015 es va crear el programa Nadó, un
servei que dona suport a les mares i pares que han tingut un nounat, amb la realització d’una visita presencial
al domicili per ajudar-los i assessorar-los en els diferents
aspectes de les cures bàsiques del nadó durant els seus
primers dies de vida.
El servei compta amb la col·laboració d’especialistes
i consultors externs de diferents subespecialitats dins
la pediatria per a les situacions o patologies que així ho
requereixen.
Els diferents facultatius que formen part de l’equip
professional del Servei de Pediatria i Neonatologia, a
més de l’atenció global a la pediatria hospitalària, mostren també especial interès o un grau més alt d’expertesa en algunes àrees de l’especialitat, com són el camp
de les malalties infeccioses (la patologia més freqüent
dins la pediatria), el grup de nadons prematurs tardans
(nadons que neixen entre les 34 i 36 setmanes de gestació i que representen el grup més freqüent dels nadons
que neixen prematurs), el cribratge neonatal de la hipoacúsia o la reanimació cardiopulmonar pediàtrica i
neonatal, entre d’altres.
S’ha de donar especial rellevància al personal d’infermeria del Servei que s’ha consolidat, amb un alt nivell
professional, en l’atenció del nadó i del pacient pediàtric
amb necessitats d’atenció hospitalària. La infermeria pediàtrica, i especialment la neonatal, necessita un grau
elevat d’especialització si tenim en compte les carac-
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terístiques d’aquests pacients. Cal destacar, en aquests
últims anys, l’adaptació que s’ha dut a terme en l’atenció neonatal relacionada amb les cures centrades en el
desenvolupament i en la família dels nadons ingressats
a la unitat de neonatologia.
COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Com a servei diferenciat dins d’un hospital general
on s’atenen diferents especialitats, el personal facultatiu del Servei participa de forma activa en diferents comissions internes de l’hospital, com són docència, ètica,
farmàcia, infeccions, qualitat i seguretat del pacient i
seguretat en radiologia, a banda de la participació en diferents grups de treball que contribueixen a una millor
atenció del pacient hospitalitzat amb les seves diferents
necessitats.
Tanmateix, membres del mateix Servei participen
activament en societats científiques o organismes externs de l’àmbit de la salut. En són exemple la participació en grups de treball de la Societat Catalana de
Pediatria (SCP) i en el grup de treball de vigilància de
la bacterièmia relacionada amb catèter venós central a
les unitats de cures intensives pediàtriques i neonatals
del VINCAT (programa del Servei Català de la Salut que
estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya). També s’ha
col·laborat en l’elaboració de recomanacions del projecte
Essencial de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya (AQuAS) i en la revisió del protocol de Cribratge de la Hipoacúsia del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
DOCÈNCIA, FORMACIÓ CONTINUADA I RECERCA

El Servei du a terme un programa de docència a l’Hospital, amb l’objectiu de mantenir una formació continuada
del personal, amb sessions internes per a facultatius o
per a infermeria del mateix servei i en altres sessions
internes per a altres professionals de l’Hospital.
Des de fa uns anys, s’organitza també un programa
anual de sessions clíniques de pediatria amb els pediatres del quadre facultatiu d’AS, i una jornada anual sobre patologia de l’embaràs amb els ginecòlegs i obstetres
d’AS, per tal de garantir la continuïtat assistencial i el
coneixement. Ambdues activitats estan acreditades pel
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Diferents membres del Servei participen també en
docència i formació externa, amb conferències o ponències en cursos externs i en classes de postgrau o màsters
universitaris. A banda, es realitza una participació activa
en congressos i reunions científiques. Un exemple és la
participació anual de diferents facultatius del servei en
la reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria amb
la presentació de comunicacions i/o pòsters.
En l’àmbit de la recerca, cal destacar algunes publi-

«L’Hospital de Barcelona
atén de forma urgent prop
de 10.000 visites a l’any de
pacients en edat pediàtrica,
i el Servei d’Urgències
Domiciliàries, 20.000 visites
de pediatria a l’àrea de
Barcelona»
cacions en revistes científiques, amb articles del mateix
servei o en col·laboracions amb altres centres. Tenen
especial rellevància les publicacions en els últims anys
sobre la població de prematurs tardans. Finalment, podem ressaltar també la participació en alguns projectes
de recerca de tipus multicèntric i l’estudi, actualment
en realització, sobre el risc del neurodesenvolupament
i anàlisi del rendiment escolar en nadons prematurs tardans nascuts a l’hospital.

.
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Bronquitis crònica, bronquitis aguda i asma són les malalties més freqüents del sistema
respiratori. Aprendre a distingir els seus símptomes i les seves causes ajuda a tractar-les
i prevenir-les.

Malalties respiratòries:
bronquitis i asma
Dolors Borau

Els bronquis són les dues vies en què es divideix la tràquea dins dels pulmons. L’aire que respirem penetra pel
nas o la boca, passa per la faringe i la laringe i arriba als
bronquis, uns tubs formats per una coberta cartilaginosa
dura, que es van ramificant en conductes cada cop més
estrets, anomenats bronquis secundaris i bronquíols.
La capa interior està entapissada per una mena de pèls
petits i per unes glàndules que secreten moc que fan la
funció de filtrar l’aire i atrapar les partícules que hi penetren. Al final dels bronquíols hi ha els alvèols, on es
produeix l’intercanvi d’oxigen a la sang i l’eliminació del
CO2. Per tant, l’arbre bronquial amb totes les ramificacions és imprescindible per poder respirar correctament
i oxigenar-se.
Quan es pateix una bronquitis, les parets internes
dels conductes s’inflamen, es tornen més gruixudes i el
diàmetre intern disminueix, la qual cosa fa que costi més
que hi passi l’aire. També augmenta la quantitat de mucositat i apareix la tos. La tos no és dolenta i és un mecanisme de defensa necessari que ens serveix per expulsar
a l’exterior els gèrmens, juntament amb la mucositat.
REFREDATS I BRONQUITIS AGUDES

Generalment, la causa de les bronquitis agudes és d’origen víric i apareixen juntament amb un refredat o una
grip. Els símptomes dels refredats són molt coneguts:
congestió, mucositat, tos, cansament, malestar generalitzat i, de vegades, febre. Si a més del procés catarral hi
ha una bronquitis, llavors apareix la dificultat per respirar, el panteix, la pressió al pit i les sibilàncies o xiulets
quan es respira per la dificultat que té l’aire de passar
pels bronquis. En general, la mucositat que s’expulsa
amb la tos és de color clar, però si el color canvia i es
torna de color groc, verdós o marronós és possible que
això indiqui que hi ha una altra infecció, en aquest cas,
d’origen bacterià. Les infecciones causades pels virus no

es tracten mai amb antibiòtics, a diferència de les infeccions causades pels bacteris; per tant, no es pot prendre
cap antibiòtic que no estigui pautat per un metge. Les
recomanacions per combatre una bronquitis aguda són
les de fer descans, prendre força líquids i controlar la humitat de l’ambient amb un humidificador. Si cal, el metge
prescriurà un medicament antiinflamatori o analgèsic i
algun inhalador que actuï sobre els bronquis. Si la febre
o la dificultat per respirar augmenten, cal anar al metge,
però si no hi ha complicacions el procés dura entre dues
i tres setmanes, i és habitual que la tos persisteixi uns
quants dies o alguna setmana més.
MILLORAR LA BRONQUITIS CRÒNICA

La bronquitis crònica és una altra cosa. És una malaltia pulmonar obstructiva que no té cura, però que pot
millorar amb tractament farmacològic per obrir les vies
respiratòries i per disminuir la mucositat i, si cal, amb
l’administració d’oxigen. La causa acostuma a ser el tabac
o haver respirat aire contaminat, fum o pols. També hi
ha una gran millora si es deixa el tabac, en el cas que la
persona afectada sigui fumadora.
És important saber distingir entre una bronquitis
aguda causada per un procés infecciós, generalment víric, i una bronquitis crònica en què la inflamació bronquial no està causada per un procés infecciós. I també
és important no confondre una bronquitis amb l’asma.
L’ASMA, MOLT FREQÜENT DURANT LA INFÀNCIA

L’asma és una malaltia causada per una inflamació dels
bronquis que dificulta el pas de l’aire. És la malaltia crònica més freqüent en la infància i l’adolescència en països
industrialitzats. El més habitual és que comenci durant la
infantesa, però pot aparèixer a qualsevol edat. Si s’inicia
als dos o tres anys acostuma a resoldre’s entre els cinc i
set. Si apareix més tard, la durada de la malaltia és més
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Els bronquis
• Són les dues vies en què es divideix la tràquea
dins dels pulmons.

Bronquitis aguda
• Inflamació de les parets internes i dificultats
perquè passi l’aire.
• Augment de la mucositat.
• Tos, panteix i sibilacions.
• Causada per una infecció, generalment vírica.
llarga. Es desconeix la causa exacta de l’asma, però hi
ha factors que poden desencadenar la malaltia, com les
infeccions víriques, les al·lèrgies (als àcars de la pols, al
pol·len, als fongs de la humitat, als animals domèstics...),
l’exposició al fum del tabac o l’exercici físic. Els malalts
asmàtics pateixen la malaltia de manera sobtada quan
apareix una crisi que provoca la sensació d’ofec, les sibilacions al pit i la tos seca que no expulsa mucositat. Es
diu que és una malaltia crònica perquè els símptomes
tendeixen a repetir-se i l’objectiu és el d’aconseguir evitar
i prevenir les crisis.
Per poder desenvolupar una vida activa de bona qualitat és imprescindible poder respirar amb normalitat.

.

Bronquitis crònica
• És una malaltia pulmonar obstructiva que no
té cura.
• Símptomes: tos, mucositat i ofec.
• Causada pel tabac o per haver respirat aire
contaminat, fum o pols.

Asma
• És una malaltia causada per una inflamació
dels bronquis que dificulta el pas de l’aire.
• Diverses causes: infeccions víriques, al·lèrgies,
exercici físic...
• Apareixen crisis d’ofec que es van repetint.

salut.
relat d’usuari

La bronquiolitis és una inflamació dels bronquíols i alvèols que afecta els nens menors de
dos anys, i molt especialment els lactants. Causada per virus o per bacteris, els impedeix
respirar amb normalitat i dificulta l’oxigenació de la sang. Sovint requereix l’hospitalització de
la criatura.

Un ingrés hospitalari
per bronquiolitis
Dolors Borau

Criatures, mocs i tos són una tríada que es converteix en
el malson de molts pares i mares. Fa un any, la meva neboda va tenir ingressada la seva filla Mar quan només tenia un mes i va passar les festes nadalenques a l’hospital.
Quan va néixer la Mar a finals de novembre, va ser
una tardor freda i la seva germana gran, amb qui es porta
tres anys, es va refredar i van començar els mocs i la tos.
La meva neboda es trobava bé, però tot just acabava de
parir i tenia dues criatures petites a casa que necessitaven tota la seva atenció. Amb la filla gran malalta passant males nits i amb la petitona que havia de mamar, li
faltaven mans i li faltaven hores. Per això, quan la Mar
dormia més i no reclamava pit, per a ella era un descans,
fins que va reaccionar: no era normal que un nadó no
reclamés el pit, no era normal que dormís tant.
UN NADÓ DE TOT JUST UN MES

La Mar estava calenta i molt poc activa, va començar a
tenir tos i la meva neboda es va adonar que l’una ho havia encomanat a l’altra. En aquell moment no va pensar
que hi pogués haver cap complicació perquè la primera
filla havia estat malalta altres vegades i ja sabia com sortir-se’n. Però no va comptar que la Mar tot just tenia un

Què és una
bronquiolitis?
• És la inflamació i infecció dels bronquíols i
alvèols pulmonars que afecta lactants i criatures
de fins a dos anys.
• La inflamació no permet fer bé l’oxigenació de la
sang ni l’eliminació del CO2.
• Està causada per bacteris (pneumococ), virus
(el virus sincític respiratori), fongs o substàncies
irritants que entren als pulmons en respirar.
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mes de vida. Els símptomes del refredat de la filla gran
van anar millorant, la febre es va poder controlar amb
els antitèrmics i el tercer dia ja estava millor i tenia més
gana, però a la Mar no hi havia manera de fer-li baixar la
febre, cada cop tenia més tos i respirava amb dificultat.
No van dubtar que havien d’anar a urgències, però no
s’imaginaven que caldria ingressar-la.
La Mar tenia una bronquiolitis provocada pel virus
sincític respiratori i no sabien de què els parlaven. Van
descobrir que no era el mateix que una bronquitis, perquè l’afectació no estava localitzada als bronquis sinó
als bronquíols, al final dels quals hi ha els alvèols, on es
fa l’oxigenació de la sang i l’eliminació del CO2. Quan
les criatures són petites, els conductes són més estrets i
s’obstrueixen amb més facilitat.
Li van posar un petit aparell al nas, les “ulleres”, per
aportar-li oxigen; una via al braç per poder administrar-li
la medicació i hidratar-la, i un aparell al peu, el “pulsi”, per mesurar el nivell de saturació d’oxigen en sang.
També li van posar una sonda nasogàstrica per passar-li
l’alimentació, ja que amb la dificultat per respirar no podia mamar ni succionar el biberó. La meva neboda se
la posava al pit perquè la menuda tingués confort i, si
podia, succionés, però era molt difícil agafar-la en braços
amb tots el fils i tubs que duia connectats. Van estar des
de Nadal fins a Cap d’Any a l’hospital, però la meva neboda diu que per a ella el temps s’havia aturat i que el que
passava a fora de l’habitació no li interessava gens. Patia
per la Mar i li sabia greu no poder estar amb l’altra filla.
Volia tornar aviat a casa, però li feia por deixar l’hospital.
RISC DE RECAIGUDES

• Representa un risc per a nadons prematurs,
lactants i adults amb problemes cardíacs o
pulmonars que poden necessitar tractament
hospitalari.

Tractament
hospitalari en nadons
• Poden necessitar aportació d’oxigen.
• Caldrà posar-los una via intravenosa per
administrar hidratació i medicació.
• De vegades, cal posar-los una sonda nasogàstrica
per facilitar l’alimentació.

Quan la febre va baixar, la respiració va millorar i la menuda va poder tornar a menjar, van tornar a casa sense
por i contents de poder passar la nit de Reis tots junts.
Van comprar un humidificador d’aire fred per a l’habitació i sabien que calia despertar la nena quan li toqués
mamar perquè no es podia perdre cap àpat. Van restringir les visites per evitar nous contagis, ja que aquests virus apareixen a la tardor, perduren fins a la primavera i
poden afectar persones de totes les edats que, si no són
lactants o criatures menors de dos anys, només patiran
els símptomes d’un refredat. Si s’ha tingut una bronquiolitis hi ha més possibilitats de reincidir, i calia protegir la
Mar fins que hagués recuperat una mica de pes i fos una
mica més gran. Van fer una vida tranquil·la deixant que
la criatura pogués descansar, que la mare li pogués donar
el pit sense pressa, i la germana va estar dues setmanes
a casa per evitar que es tornés a contagiar al parvulari.
Ara que ja ha passat un any i les nenes estan bé, la meva
neboda recorda que va ser dur, però que va ser un encert
haver passat aquelles setmanes de recolliment familiar
sense presses ni pressions, amb les nenes a casa i el suport familiar per realitzar les compres i les tasques imprescindibles. Aquella vegada, ella va aturar el temps per
donar temps a la recuperació del seu nadó.

.
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Importada d’Orient, aquesta senzilla manera de preparar
cigrons resulta nutritiva i molt sana. Si s’acompanya
de cereals, aportarà al nostre organisme els mateixos
aminoàcids que la carn.

Hummus: un plat
intens, versàtil i fàcil
de preparar
Núria Jané i Dra. Montserrat Montraveta
En una altra ocasió, ja vam parlar de la importància que té la ingesta de llegums a
l’hora de seguir una dieta saludable i també dels beneficis que aporten a l’organisme. Però els llegums es poden consumir de moltes maneres; per això, avui parlarem
de l’hummus, un plat importat d’Orient Mitjà, que té com a ingredient principal els
cigrons aixafats, als quals s’afegeix una pasta de farina de sèsam anomenada tahina,
oli d’oliva, all i suc de llimona.
L’hummus és un menjar molt típic de tota la zona que va des de Grècia fins a Aràbia, incloent-hi Turquia, Armènia, Líban, Síria i Israel, però actualment la seva
popularitat s’estén a tot el món. En àrab, “hummus” significa simplement “cigró”,
però el que nosaltres coneixem com a hummus, ells l’anomenen hummus bi-tahina;
és a dir, cigró amb pasta de sèsam.
Aquest puré de cigrons de sabor sorprenent és ideal per menjar amb pa de pita, pa
torrat o vegetals crus com pastanagues, bastonets d’api, de carbassó o de pebrots
vermells (crudités). Cal prestar atenció, però, als aliments que fem servir per acompanyar-lo, ja que sovint engreixen més que el mateix hummus!
PROPIETATS I BENEFICIS DE L’HUMMUS

Com que l’hummus és un puré de cigrons, esdevé una font important de proteïna
d’alt valor biològic (sobretot si els cuinem amb cereals), vitamines del grup B que
ens ajuden a regular el sistema nerviós i muscular, minerals com el calci, el potassi
o el magnesi, i hidrats de carboni complexos d’absorció lenta que ens aportaran una
sensació de sacietat alhora que ajudaran a mantenir nivells estables de glucosa en
sang. Com totes les lleguminoses, els cigrons són rics en fibra; per tant, redueixen
l’absorció de colesterol i milloren el nostre trànsit intestinal. Si volem seguir una
dieta saludable, hauríem d’ingerir llegums 3 o 4 cops a la setmana.
Tal com hem dit abans, per obtenir una millor aportació de proteïnes, els llegums
s’han de complementar amb cereals, de manera que un àpat que contingui llegums
i cereals aporta pràcticament els mateixos aminoàcids que la carn. Si, a més, hi
afegim sèsam, augmentem el contingut en triptòfan. Tot això el converteix en
un plat molt nutritiu i sa. A més, l’all i la llimona són una combinació perfecta per
protegir-nos dels virus i els bacteris.

.

Encara que l’hummus ja es pot trobar elaborat en molts supermercats, us animem
a preparar-lo a casa seguint la recepta que avui us proposem.

Hummus tradicional
Ingredients:
• 400 g de cigrons cuits
• 2 cullerades de tahina
• un rajolí de llimona
• ½ gra d’all
• 1 cullerada petita de pebre vermell
dolç
• una mica d’oli d’oliva
• 1 polsim de comí mòlt
• aigua o brou de la cocció dels cigrons
per obtenir la textura adequada
Preparació:
Renteu bé els cigrons.
Escorreu-los i poseu-los al got de la
batedora.
A continuació, afegiu-hi la resta
d’ingredients, excepte el pebre vermell, i
bateu-ho bé.
Aclariu la consistència del puré amb
aigua o brou fins que arribi a una textura
cremosa.
Proveu-ho i rectifiqueu-ho, si cal, posanthi més llimona.
Presenteu-lo amb pebre vermell
escampat per sobre.
Variant d’hummus amb tomàquets secs
La preparació inicial és la mateixa que la
de l’hummus tradicional amb la diferència
que, abans de batre tots els ingredients,
hi heu d’afegir 3-4 tomàquets secs que
prèviament haureu tingut en remull amb
aigua durant una hora.

Alfredo Arana Velasco
President executiu del grup cooperatiu Coomeva de Colombia

«La salut necessita solidaritat i, d’això,
les cooperatives en sabem molt»
Amb gairebé 250.000 associats, el grup empresarial cooperatiu colombià és la unió solidària
de professionals més gran de Colòmbia. El president executiu de la companyia ens explica
les claus de l’èxit de la seva gestió.
Per a qui no conegui Coomeva, quina és la seva activitat principal?
Coomeva és un grup empresarial cooperatiu colombià
conformat per 17 empreses, amb més de 3.000.000 d’afiliats i 15.000 empleats directes, en 24 departaments del
país. La matriu i propietària majoritària de les empreses
del grup és Coomeva Cooperativa, fundada el 1964 per 27
metges com a resposta a les seves necessitats de cobertura
de salut i pensió.
La cooperativa associa professionals de totes les disciplines. Els brinda serveis mutuals solidaris i de protecció, i
també facilita oportunitats i solucions molt completes per
a educació, habitatge, emprenedoria i desenvolupament
empresarial, viatges i turisme, oci i cultura.
La resta d’empreses del Grup Coomeva brinden als
associats i altres clients serveis financers d’estalvi, crèdit
i inversió, a través de Bancoomeva i Fiducoomeva; de
protecció i assegurança, amb Coomeva Corredors d’Assegurances, i de salut, tant d’assegurança obligatòria com
voluntària, aquesta última mitjançant la nostra empresa
Coomeva Medicina Prepagada. Un servei en el qual vam
ser pioners a Colòmbia el 1975, que es manté en el primer
lloc de preferència dels colombians i que ja es projecta
internacionalment.
Quins són els reptes principals als quals s’enfronta el
grup cooperatiu Coomeva?
Un desafiament permanent que tenim com a grup és
aconseguir que el nostre objectiu en relació amb els nostres associats i l’enfocament cooperatiu no es vegin distorsionats per l’activitat empresarial. Ho hem aconseguit en
aquests 54 anys d’activitat i ens hi hem de mantenir. Per
això, el nostre primer repte és el de l’associativitat. Aconseguir la satisfacció dels nostres associats en els seus rols
com a usuaris, gestors i propietaris i, d’aquesta manera,
augmentar la base social.
Un altre repte important és la inserció en l’economia
digital i aconseguir ser una organització preparada de cara
a la quarta revolució industrial. Busquem arribar al 20 %
dels ingressos del grup pel canal virtual en els propers
anys; això sí, tenint present que el vincle amb l’associat
no s’ha de perdre i que els espais de contacte físic encara
segueixen sent vigents.

En aquest sentit, estem fent un desenvolupament potent i un bon exemple és la plataforma www.aboutti.com,
que és una gran oportunitat per a Colòmbia. Es tracta d’un
model de negoci basat en un marketplace de turisme mèdic de la nostra empresa Coomeva Medicina Prepagada,
que busca dinamitzar l’arribada de pacients de l’exterior
perquè es facin tractaments de salut a Colòmbia. De fet,
el 30 d’octubre de 2018 va ser reconeguda amb el Healthcare Revolution Innovation Award, un premi que s’atorga
a les empreses més disruptives i innovadores en els seus
models de servei i negoci en aquest sector.
Un altre repte és el de la internacionalització. Amb el
nostre soci estratègic dels Estats Units, Christus Health, valorem contínuament diverses opcions de participació en el
sector de salut i d’assegurances en països com Mèxic i Xile.
Per descomptat, un repte important en aquest moment és la nostra empresa d’assegurança voluntària en
salut que, financerament, s’ha vist afectada per la crisi de
liquiditat que afecta el sistema sanitari colombià.
Com ha contribuït Coomeva a la construcció del sistema de salut colombià?
Des de la seva fundació, Coomeva ha procurat crear solucions als problemes de seguretat social dels seus associats, i una de les nostres contribucions més importants té a
veure amb l’aspecte institucional. Coomeva, per exemple,
va portar a Colòmbia el model d’assegurança voluntària
de salut i va ser pionera amb la seva empresa de medicina
prepagada, que avui suma més de 40 anys de servei.
Amb aquesta experiència d’assegurança voluntària i
amb la responsabilitat de ser una cooperativa creada per
metges i amb gran participació d’associats del sector salut,
Coomeva va respondre a la crida del Govern nacional el
1995 per donar suport a l’assegurança obligatòria de salut
per als colombians amb la creació de Coomeva Entitat
Promotora de Salut (Coomeva EPS). Durant els primers
anys va arribar a ser la segona EPS més gran de Colòmbia.
Amb Coomeva Medicina Prepagada prestem més de
2.500.000 atencions a l’any en tot el país, entre les que hi
ha més de 500.000 consultes mèdiques i especialitzades, i
més d’1.500.000 exàmens diagnòstics i de laboratori.
A través de l’assegurança obligatòria amb Coomeva
EPS facilitem cobertura en 111 municipis del país i assegu-

Un expert en gestió
Alfredo Arana Velasco és el president executiu del
grup empresarial cooperatiu Coomeva, a Colòmbia,
des de fa 13 anys. Va cursar estudis d’Economia a la
Universitat del Valle, així com una especialització en
Finances i tres màsters en Administració d’empreses
a la Universitat dels Andes i a les universitats EafitIcesi i Icesi-Tulane. Té més de 30 anys d’experiència
en gestió d’entitats privades, sector solidari i grup
empresarial.
Ha estat president del Comitè de Cooperatives
Financeres i Bancs Cooperatius d’ACI Amèriques,
Cofia; membre principal del Consell de l’Aliança
Cooperativa Internacional, ACI; membre de la
Junta Directiva de la Confederació Colombiana
de Cooperatives, Confecoop, en l’àmbit nacional i
regional; membre del Comitè Intergremial de la Vall
del Cauca i membre de les juntes directives de les
empreses del Grup Coomeva.

rem la prestació de més de 25 milions d’atencions anuals,
que inclouen prop d’1,5 milions d’atencions per urgències,
més de 70.000 cirurgies, 33.000 naixements i 183.000 hospitalitzacions, tot persistint en el nostre objectiu de tenir
cura de la salut dels colombians.
Contribuïm sens dubte en l’ampliació de cobertura,
aportant el necessari perquè el sistema de salut arribi avui
al 97,2 % dels colombians, prop de 22,4 milions en el règim
subsidiat i 21,7 milions en el règim contributiu.
L’envelliment de la població o l’increment de la despesa sanitària són alguns elements que amenacen els
sistemes de salut a tot el món. Què creu que poden
aportar les cooperatives, en aquest sentit?
La salut és un bé públic que no pot ser proveït només
a partir de respostes individuals de l’Estat, del mercat o
de la societat civil. La salut és una construcció social i, per
tant, necessita solidaritat, complementarietat i cooperació
com a substrats per funcionar. I d’això, les cooperatives en
sabem molt.
El sistema de salut colombià es basa, entre d’altres,
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en principis d’universalitat, subsidiarietat, solidaritat,
igualtat i equitat, sostenibilitat i transparència. Principis
absolutament coincidents amb els del model empresarial
cooperatiu.
Fa gairebé 200 anys que el cooperativisme demostra
que aquests principis sí que funcionen i operen per oferir
resultats sinèrgics més grans que els de la suma de les
parts. La participació social i de les comunitats és fonamental tant en la gestió del sistema de salut com de les
empreses cooperatives per aconseguir els seus propòsits.
En els aspectes concrets de la despesa sanitària i del
desafiament de l’envelliment poblacional, les cooperatives
donem respostes que en molts casos no ofereix l’Estat, o
almenys les complementem. Específicament, en la despesa en salut hem promogut i implementat models de serveis basats en la promoció i prevenció i en la integració
de serveis a través de xarxes. De la mateixa manera, som
conscients de la necessitat d’incorporar tecnologia administrativa per elevar l’eficiència en els serveis.
L’aportació de la cooperació a temes econòmics relatius a la vida adulta i la jubilació és una línia que les cooperatives hem de mostrar millor, ja que l’impacte és enorme.
Contribuïm a tancar la bretxa de les pensions, que cada
vegada tendeix a ser un desafiament més gran dels sistemes de seguretat social. Som un braç del sistema que
aporta suport econòmic amb els beneficis que brindem als
associats des dels fons socials i solidaris de la cooperativa.
Vostè ha desenvolupat gran part de la seva carrera
en l’entorn cooperatiu. Quins aspectes diferencials
destacaria entre gestionar una empresa comercial i
una cooperativa?
Vull destacar primer que cal entendre el model cooperatiu i creure-hi; és a dir, identificar-se amb els propòsits de
la cooperativa. Propòsits que s’orienten per criteris fonamentalment humanistes i que procuren com a objectiu
central el benestar de les persones.
A les cooperatives s’han d’atendre les expectatives, no
d’un petit grup d’accionistes sinó de tota una comunitat,
representada en primer lloc pels associats i les seves famílies, i actuar sota criteris d’eficiència i sostenibilitat.
Un altre aspecte prioritari comú en la gestió d’una
cooperativa és l’equilibri obligatori entre l’aspecte social i
l’empresarial, fins al punt que es pot afirmar que ambdós
són imprescindibles perquè la cooperativa funcioni.
Sens dubte, un altre element de gran rellevància en
la gestió de les cooperatives és el disseny i funcionament
basat en sòlids models de govern corporatiu com un factor
que permet prendre decisions basades en criteris tècnics,
en la transparència dels interessos, d’oportunitat i, finalment, en la claredat de la rendició de comptes.
Les empreses, en el cas del grup cooperatiu Coomeva,
neixen en virtut de les necessitats dels associats. És a dir,
no com un fi en si mateixes sinó com un mitjà per assolir
propòsits més elevats de benestar col·lectiu, però sempre
a partir de planificació i d’execució estratègica.

.
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Lliurament dels premis i ajuts de les càtedres
universitàries de la Fundació ASISA
ASISA ha lliurat els premis i les beques de les càtedres universitàries que manté amb la
Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i la Universitat Europea (UE) en els àmbits de la
gestió sanitària i de les ciències de la salut, respectivament. Aquests reconeixements pretenen
impulsar la recerca, la formació de diferents professionals i el desenvolupament de projectes
innovadors per millorar el coneixement i la gestió sanitària.

Els guanyadors dels
premis i ajudes a
la investigació de
la Càtedra ASISA Universitat Europea
al costat dels màxims
responsables de la
Càtedra després
de rebre els seus
guardons.

En l’edició de 2018, el premi a la millor tesi doctoral de
la Càtedra UAM-ASISA, que arriba a la seva 14a edició,
ha reconegut dos treballs: Cribatge poblacional del càncer de
mama: aspectes relacionats amb l’efectivitat i cost-efectivitat,
l’autora del qual és la doctora Margarita Posso Rivera; i la
tesi Meeting The Preventative Care Needs of Older Americans:
Identifying Key Social Risk Factors for Cardiovascular Diseases,
de la doctora Paloma Navas Gutiérrez.
Quant al millor treball sobre gestió sanitària i economia de la salut publicat en revistes especialitzades el 2017,
que arriba a la seva 9a edició, ha estat concedit al treball
Comparison of Two Methods to Estimate Adverse Events in
the IBEAS Study (Ibero American Study of Adverse Events ):
Cross-sectional Versus Retrospective Cohort Design, el primer
signant del qual és el Dr. Jesús María Aranaz Andrés.
El jurat ha estat format pels doctors Francisco Ivorra,
president d’ASISA; Juan Antonio Vargas Núñez, degà de
la Facultat de Medicina de la UAM; Luis Ortiz Quintana,
conseller d’ASISA-Lavinia; Fidel Rodríguez Batalla, director de la Fundació de la UAM, i Vicente Pastor i Aldeguer,
director de la Càtedra UAM-ASISA.
Després de la reunió del jurat, es va celebrar un acte
acadèmic en què es van lliurar els premis als guanyadors
de l’edició de 2017. En les seves intervencions, els premiats van agrair el guardó, van exposar les conclusions dels
seus treballs i van destacar la contribució de la Càtedra
ASISA-UAM al desenvolupament d’activitats centrades
en l’anàlisi i la recerca de noves fórmules de gestió que

afavoreixin un ús més eficient dels recursos sanitaris
disponibles.
CÀTEDRA UNIVERSITAT EUROPEA

Per la seva banda, la Càtedra ASISA - Universitat Europea de Ciències de la Salut ha atorgat el premi al millor
expedient acadèmic del curs 2017-2018 a l’antic alumne
d’Infermeria Sergio Martínez Blanco. El guardó compta
amb un finançament per estudiar un programa de màster
a la Universitat Europea. Així mateix, s’ha concedit de forma extraordinària un premi accèssit per cursar un postgrau a la Universitat Europea al graduat en Fisioteràpia
Homero Fernández Conte pels seus mèrits acadèmics. A
més, l’alumna de Medicina Sofia Fabra García ha rebut un
premi per cursar una estada internacional a la prestigiosa
Universitat de Harvard.
Els guanyadors de les ajudes a la investigació per a
projectes sobre ciències biomèdiques i de la salut han estat les doctores Margarita Pérez, de la UE, i María Rubio,
de la Fundació Sant Joan de Déu.
La Càtedra ASISA - Universitat Europea es va crear
el 2006 i té com a objectiu reforçar els vincles entre el
món acadèmic universitari i la societat a través de les seves
institucions, fomentar la realització de treballs i estudis
d’índole científica i la realització d’activitats formatives
i publicacions derivades d’aquests treballs i estudis, així
com contribuir al desenvolupament i consolidació de les
ciències de la salut.

.
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ASISA, un any més, l’asseguradora de salut
amb millor Servei d’Atenció al Client
Per quart any consecutiu, el Servei d’Atenció al Client d’ASISA ha estat declarat com el
millor de l’any en la categoria d’assegurances de salut per Sotto Tempo Advertising. El
reconeixement es basa en els resultats de diversos estudis que combinen tècniques de
mercat i enquestes de satisfacció dels clients.
ASISA ha obtingut el premi Servei d’Atenció al Client de
l’any 2019 en la categoria d’assegurances de salut, guardó que lliura anualment Sotto Tempo Advertising. És
el quart any consecutiu que ASISA aconsegueix aquest
reconeixement, creat amb l’objectiu de promoure la
qualitat del servei de les empreses i d’ajudar els clients
a triar les que els oferiran millor atenció en 25 sectors
diferents.
L’elecció del Servei d’Atenció al Client de l’Any està basada en una metodologia rigorosa, realitzada a través de les
tècniques de mystery shopper (clients misteriosos) dutes a
terme mitjançant l’eina tecnològica eAlicia, a les quals se
suma l’opinió dels clients de les companyies participants,
que s’avalua a través d’enquestes de satisfacció realitzades
per Netquest, multinacional especialista en investigació de
mercats.
Mitjançant les tècniques de mystery shopper es valoren els quatre principals canals a distància de l’atenció al
client: el telèfon, l’e-mail / formulari web, la pàgina web i
les xarxes socials. En total, es realitzen 200 tests per a cada
empresa (130 trucades telefòniques, 50 realitzats via mail,
12 contactes lliures a la web, 8 contactes a través de xarxes
socials, Twitter i Facebook), i per a cada canal de comunicació s’estableixen diferents criteris d’avaluació que s’engloben en Gestió de la Disponibilitat, Criteris Relacionals
i Qualitat de la Resposta, tant en l’àmbit tècnic com humà.
L’informe es completa amb el resultat de les enquestes de
satisfacció enviades per Netquest a 2.000 persones representatives de la població espanyola.

Jaime Ortiz, director comercial i màrqueting d’ASISA, al costat dels equips d’Atenció
al Client, Gestió de Clients i ASISA Virtual, després de recollir el premi.

ASISA MILLORA LA SEVA ATENCIÓ EN L’ENTORN DIGITAL

L’estudi realitzat va concloure que l’atenció al client d’ASISA obté una valoració global de 8,97 punts, molt per sobre de la mitjana de les asseguradores de salut analitzades
(8,18). La puntuació obtinguda és especialment bona en
l’entorn digital, que ha millorat respecte a edicions anteriors: l’atenció a través del canal web va obtenir 9,81 punts i
a través de les xarxes socials en va aconseguir 9,82, la tercera puntuació més alta entre els guanyadors de les diferents
categories. Igualment, ASISA ha millorat la qualitat de les
respostes a través del correu electrònic (8,99) i manté la
valoració de la seva atenció telefònica per sobre del vuit
(8,15).

.

Dos nous centres mèdics a Granada i Cadis
ASISA ha ampliat la seva xarxa assistencial pròpia a Andalusia amb
la incorporació de dos nous centres mèdics que permetran millorar
la qualitat de l’atenció que reben els assegurats de la companyia a
Granada i Cadis. Per això, ASISA hi ha invertit més de 5 milions d’euros.
L’obertura d’aquests nous centres s’emmarca en els plans que el Grup
ASISA desenvolupa amb l’objectiu de créixer i reforçar la seva presència
a Andalusia.
En el cas de Granada, ASISA ha invertit més de tres milions d’euros en
un nou centre mèdic que atendrà 40.000 assegurats a la província.
Dotat amb la tecnologia més avançada per al diagnòstic i el tractament,
el nou centre ja està plenament operatiu a l’avinguda de la Constitució,
25. Compta amb gairebé 800 m2, 19 consultes i 5 sales d’espera. Allà,

els assegurats d’ASISA podran accedir a 15 especialitats mèdiques, al
capdavant de les quals hi ha alguns dels especialistes més prestigiosos
de Granada.
A Cadis, ASISA ha incorporat la Clínica Dr. Lobatón a la seva xarxa
assistencial pròpia que es convertirà en el seu centre mèdic de
referència a la ciutat. La Clínica Dr. Lobatón, fundada el 1994, és el
centre de més prestigi a Cadis per al diagnòstic i el tractament de
les malalties relacionades amb les al·lèrgies. Amb una inversió de
dos milions d’euros, l’objectiu d’ASISA és reformar i ampliar el centre,
potenciar les altres especialitats que ofereix en la seva oferta de serveis
(immunologia, cardiologia, otorinolaringologia, dermatologia, pediatria o
pneumologia), així com instal·lar noves especialitats, posar en marxa un
quiròfan ambulatori i dotar el centre amb la tecnologia més avançada.
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Dra. Antonia Solvas, premi Moviment sense Pietat pel
compromís d’ASISA contra la violència de gènere
La Dra. Antonia Solvas, secretària del Consell Rector de Lavinia-ASISA i delegada de l’asseguradora
a Barcelona, ha rebut el premi Moviment sense Pietat com a “directiva de l’any” en reconeixement al
compromís d’ASISA contra la violència de gènere i la defensa dels drets de la dona i la igualtat de gènere.

La Dra. Solvas va rebre el premi de mans del conseller de
Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durant una gala celebrada a l’Auditori Nacional. Per a la
concessió d’aquest guardó, Moviment sense Pietat (MSP)
ha tingut en compte les iniciatives que ASISA ha posat en
marxa en els últims anys a favor de la dona i la seva inclusió, entre les quals han destacat la creació de les Unitats
de la Dona en centres assistencials del Grup ASISA o la
creació de productes específics per a la dona, com ASISA
Vida Dona, una assegurança de vida mitjançant la qual
ASISA Vida dona el 5 % de les primes al Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques (CNIO) per tal de contribuir a la investigació del càncer.
Igualment, MSP ha destacat la implicació d’ASISA en
la millora de la salut de les dones i l’avenç dels seus drets
en països en vies de desenvolupament a través de l’impuls
de diferents iniciatives, com la Càtedra de Medicina Humanitària ASISA - Universitat Rey Juan Carlos o la col·laboració amb la Fundació Dones per Àfrica.
Moviment sense Pietat és un al·legat fotogràfic (exposició itinerant de fotografia) i musical que va néixer
al març de 2018 amb la col·laboració de la Comunitat de

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, lliura el premi Moviment sense Pietat (MSP) com a
“directiva de l’any” a la Dra. Antonia Solvas.

Madrid i Metro Madrid. Fundat per l’artista asturià Juan
Carlos Vega i la periodista Katalina Mikhailova, l’MSP té
com a finalitat conscienciar la societat sobre la igualtat
de gènere.

.

Conferència de la professora de Harvard
Doris Sommer a l’HLA Moncloa
Doris Sommer, professora de Llengües Romàniques
i Literatura i d’Estudis Africans i Afroamericans de la
Universitat de Harvard i fundadora de l’ONG Cultural
Agents, va impartir una conferència sota el títol La salut
dels clínics: l’art com a teràpia preventiva, organitzada per
la Fundació ASISA i celebrada a l’Hospital Universitari HLA
Moncloa de Madrid.
El doctor Carlos Zarco, director mèdic del centre
hospitalari i director general de la Fundació Espriu,
va destacar en la seva presentació de la professora
Sommer el seu compromís amb la promoció de les arts
i les humanitats com a recursos o incentius socials que
fomenten la creativitat i l’escolarització, i que contribueixen
al desenvolupament de les comunitats de tot el món.
La conferència de Doris Sommer es va centrar en l’art com
a teràpia. «L’art, en qualsevol de les seves facetes, ajuda

a guarir», va afirmar la professora, que va destacar que el
50 % dels hospitals als Estats Units tenen algun programa
dedicat a les arts, mentre que al Regne Unit hi ha centres
que formen els seus professionals per utilitzar l’art en les
consultes. Segons la seva opinió, aquestes dades mostren
la capacitat de l’art per prevenir malalties, també entre els
professionals sanitaris, àmbit en el qual va recordar que la
taxa de suïcidis és el doble que en altres professions.
Al final de la sessió, van intervenir-hi la Dra. María Tormo,
directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA,
que va agrair la presència de la professora Sommer, i el
conseller delegat d’ASISA, el Dr. Enrique de Porres, que va
destacar la «necessitat de treballar en la humanització de
l’assistència sanitària» i va reconèixer que «encara que no
tinguem metodologies clares, tenim l’obligació de millorar
la nostra capacitat de relacionar-nos amb els pacients».
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Els hospitals del Grup HLA milloren la seva
posició en els principals rànquings sanitaris
L’HLA Moncloa, de Madrid, ha aconseguit la màxima categoria de l’acreditació Quality Healthcare, que
atorga l’IDIS, i l’HLA Inmaculada, de Granada, ha aconseguit la seva primera estrella. Per la seva banda, la
Clínica HLA Vistahermosa ha estat escollida com a millor hospital privat d’Alacant i el segon millor de la
Comunitat Valenciana, segons el “Monitor de Reputació Sanitària” (MRS) que elabora Merco.

Els hospitals del Grup HLA han millorat les seves acreditacions de qualitat i la seva classificació en alguns dels
rànquings sanitaris més prestigiosos, consolidant la posició de referència del Grup HLA en algunes especialitats
i territoris.
HOSPITAL UNIVERSITARI MONCLOA

És especialment rellevant l’avenç de l’Hospital Universitari Moncloa (Madrid), que ha obtingut per primera vegada
el màxim nivell (3 estrelles) de l’acreditació Quality Healthcare (QH) que lliura la Fundació IDIS i que reconeix el
compromís de l’hospital per situar el pacient en el centre
del sistema de gestió. Al costat de l’HLA Moncloa, l’Hospital HLA Inmaculada (Granada) ha aconseguit la seva
primera estrella.
L’acreditació QH ofereix un sistema únic per reconèixer l’excel·lència en qualitat assistencial de les organitzacions sanitàries; és a dir, aquelles institucions que es
preocupen per implantar un sistema de qualitat progressiu i continuat en el temps, i que inverteixen un esforç palpable per obtenir les certificacions necessàries per aportar
les màximes garanties als seus processos.
A més de l’HLA Inmaculada i de l’HLA Moncloa, altres

Millors metges de la sanitat privada
La cinquena edició dels Top Doctors Awards ha
nomenat millors metges d’Espanya en sanitat privada
quatre professionals del Grup Hospitalari HLA. Els
doctors Joaquín Resa Bienzobas, coordinador de
la Unitat de Cirurgia Laparoscòpica de l’Obesitat i
el Metabolisme de l’HLA Montpellier a Saragossa;
José Manuel Rodríguez Laiz, fundador de la Unitat
d’Endoscòpies Digestives de l’HLA Mediterráneo
d’Almeria; José Manuel Trinidad Martín-Arroyo,
director de l’Institut contra el dolor de l’HLA Jerez
Puerta del Sur de Jerez de la Frontera, i Manuel
Gómez Velázquez, uròleg de l’HLA Los Naranjos de
Huelva, figuren entre els 50 metges més votats pels
seus mateixos companys de professió a través de
la plataforma digital especialitzada en sanitat Top
Doctors i compten, a més, amb les millors puntuacions
reconegudes pels pacients.

El doctor Carlos Zarco, director mèdic de l’HLA Moncloa; Luisa Bautista, directora
d’Explotació i Recursos del Grup HLA; Dr. Francisco Martí, director mèdic de l’HLA
Inmaculada; Dr. Benito García Legaz, subdirector mèdic del Grup HLA; i Dr. Luis
Mayero, president de l’IDIS i conseller d’ASISA-Lavinia, durant l’acte de lliurament de
les acreditacions QH.

centres del Grup ja compten amb aquest reconeixement
pels seus resultats en termes de qualitat, com són l’hospital HLA La Vega (Múrcia), que va pujar de categoria
a dues estrelles el 2017; l’HLA El Ángel (Màlaga) i Mediterráneo (Almeria), que compten amb el QH més una
estrella; o de l’HLA Perpetuo Socorro (Lleida) que també
compta amb el segell en el seu nivell d’accés.
MONITOR DE REPUTACIÓ SANITÀRIA I TOP 20

Per la seva banda, la Clínica HLA Vistahermosa ha estat
escollida com a millor hospital privat d’Alacant i el segon
millor de la Comunitat Valenciana, segons el “Monitor de
Reputació Sanitària” (MRS) que elabora Merco. L’HLA
Vistahermosa ocupa el 20è lloc en la llista de millors hospitals privats d’Espanya. L’HLA Moncloa ocupa l’11è lloc
en l’MRS, després d’avançar deu llocs aquest l’últim any.
L’altre centre del Grup a Alacant, l’HLA Sant Carles, a
Dénia, ha estat el guanyador del premi Top 20 2018 en la
categoria de gestió hospitalària integral d’hospital petit,
que lliura l’empresa de codificació, anàlisi i consultoria de
centres sanitaris i indústria, IASIST. HLA Montpeller (Saragossa) va ser el guanyador en aquesta mateixa categoria
el 2016 i ha figurat entre els nominats en aquesta edició.

.
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Coincidint amb el segon aniversari de l’entrada en funcionament de la seva nova planta
maternoinfantil, l’Hospital de Barcelona va acollir el passat 17 de novembre diferents iniciatives
destinades a posar en relleu la importància de l’atenció dels nadons prematurs als hospitals, una
qüestió ineludible i urgent que el centre de referència d’Assistència Sanitària ha prioritzat des de
la seva creació.

L’Hospital de Barcelona celebra amb activitats
formatives el Dia Mundial de la Prematuritat
En el Dia Mundial de la Prematuritat, establert per
l’OMS, el centre es va bolcar en la conscienciació de la
ciutadania i es va convertir en un punt de trobada entre
professionals de la medicina, les famílies i la societat.
Maturam, el grup de suport a pares i mares de nadons
prematurs de l’Hospital de Barcelona, va instal·lar un
punt d’informació al vestíbul de l’edifici pel qual durant
aquesta jornada van passar nombroses persones interessades en la seva tasca. D’una manera propera i amable, es
van intercanviar experiències per situar l’atenció integral
de la prematuritat en el focus de l’objectiu. Va ser així
com, al llarg del dia, la problemàtica es va fer visible i es
va aproximar a una àmplia representació de la societat.
Però els integrants de Maturam van ser també els
protagonistes del curs anual de la Fundació NeNe, dirigit a experts i celebrat a l’Hospital de Barcelona els dies
16 i 17 de novembre. La de la Fundació NeNe –enfocada
a la formació, investigació i divulgació dels problemes
neurològics del nounat– és la cita principal destinada
a neonatòlegs, pediatres generals, neuropediatres, psicòlegs i rehabilitadors per abordar la prematuritat. Al
costat d’una representant de l’associació Som Prematurs,
diverses mares de prematurs van exposar davant d’un auditori d’experts les inquietuds i els dubtes més freqüents
que han viscut.

.

Punt de trobada
informativa
instal·lat al vestíbul
de l’Hospital de
Barcelona.
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Més a prop de les mares
Amb el propòsit de reforçar la proximitat amb els seus
assegurats, Assistència Sanitària participa des de fa
més de 50 anys en les mostres de cultura popular més
multitudinàries i en altres iniciatives que aglutinen
el públic general. Aquest va ser l’objectiu de la seva
participació, el passat mes de novembre, a la fira
Bebés & Mamás, que va reunir a Sabadell mares i
futures mares, així com la resta de llurs famílies, per
oferir-los múltiples activitats, sortejos, animació i
serveis relacionats amb nadons de 0 a 4 anys d’edat.
Assistència Sanitària hi va estar representada pels
membres de la seva delegació a la ciutat i per l’equip
del Programa NADÓ (expert en l’atenció domiciliària
postpart), que va realitzar per als assistents algunes
sessions formatives i demostratives sobre cures
bàsiques del nadó.
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L’Àrea de Participació impulsa el
seu programa de formació en
cooperativisme entre els seus socis
El doctor Gerard Martí, sotsdirector mèdic
de l’Hospital de Barcelona, va ser l’encarregat
d’impartir l’última sessió sobre els principis i valors
del model cooperativista.

Visites guiades a
l’Àrea Maternoinfantil

Socis d’SCIAS durant la sessió de formació sobre cooperativisme.

L’Hospital de Barcelona convida les assegurades
d’Assistència Sanitària a conèixer la sisena planta del
seu centre, on està ubicada l’Àrea Maternoinfantil,
reinaugurada l’any 2016 amb una millora integral
notable. L’equip de coordinació de les visites guiades
organitza l’agenda i estableix les cites en funció de la
disponibilitat de les assegurades. Durant el recorregut,
es mostren tots els espais, tant habitacions com zones
comunes i d’administració o d’atenció assistencial, i se’n
destaca l’avenç en dotació d’equips i l’actualització en
arquitectura d’interiors. L’objectiu és, sempre, millorar
l’experiència de les usuàries i proporcionar un entorn
còmode i segur. Al final de la visita, reben com a
obsequi el llibre Tu bebé día a día, d’Ilona Bendefy, que
és una de les guies il·lustrades més completes sobre
com tenir cura del nadó durant el primer any de vida.

L’Àrea de Participació d’SCIAS realitza de forma regular sessions
divulgatives sobre els principis i valors que caracteritzen aquest
model, alhora que difon el funcionament de la seva organització.
L’última de les trobades del seu programa de formació en cooperativisme va tenir lloc el passat 17 d’octubre, en el marc de la reunió
semestral de secretaris, portaveus i coordinadors, a la qual van assistir més de 30 persones. L’encarregat de la conferència va ser el
doctor Gerard Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona
i expert en cooperativisme, que a la seu de l’Àrea de Participació
d’SCIAS va exposar-ne els arguments i va atendre els dubtes del
públic.
Però l’activitat al local social dels socis d’SCIAS va més enllà,
ja que setmanalment acull 800 participants en les seves diferents
propostes, ja siguin periòdiques o puntuals, de caràcter cultural, sanitari o lúdic. Els tallers i cursos anuals per a adults, joves i petits es
complementen amb projeccions de cinema i documentals, òpera,
visites culturals, excursions del Grup de Muntanya i conferències.
En aquest últim capítol, destaquen l’aproximació als hospitals del
futur que va presentar el doctor Miquel Gómez, director mèdic
adjunt de l’Hospital de Barcelona, o l’homenatge al compositor
Leonard Bernstein en el seu centenari, a càrrec de Pere-Andreu
Jariot, divulgador musical.

.
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Col·laboració amb “La Marató” de TV3
per recaptar fons per investigar el càncer

© TV3

En el marc del seu compromís amb la investigació biomèdica, Assistència Sanitària va
participar a mitjans del passat mes de desembre en “La Marató” de TV3, destinada a recaptar
fons, en aquesta ocasió, per a la investigació del càncer. L’esdeveniment és un dels de més
èxit per la seva capacitat de mobilitzar i sensibilitzar la societat catalana.

Per quart any consecutiu, Assistència Sanitària es va
sumar el passat 16 de desembre a una de les principals
iniciatives del seu entorn per obtenir fons per a la investigació biomèdica, La Marató de TV3. Amb l’eslògan
“La investigació dona vida”, en aquesta ocasió els diners
recaptats es van destinar a la investigació del càncer, la
primera causa de mort a Catalunya entre els homes i
la segona, entre les dones. Cada dia moren 28 persones
de càncer; és a dir, més de 10.000 a l’any.

hi té un paper destacat com a única entitat col·laboradora de l’àmbit medicocientífic. Durant les setmanes
prèvies al dia de La Marató, es va posar en marxa una
àmplia tasca per difondre el coneixement de les malalties que es tractarien en el programa i estimular la participació ciutadana en l’esdeveniment.
Conscient de la incidència del càncer i compromesa
amb la societat, Assistència Sanitària vol reflectir amb
la seva col·laboració el seu objectiu primordial: acompanyar els seus assegurats durant tota la vida, donant
una resposta adequada, eficaç i satisfactòria a les persones malaltes i a les seves famílies.

.

Cooperació amb el centre
ocupacional El Trencadís

MÉS DE 3.500 ACTIVITATS

Amb el seu Servei d’Oncologia al capdavant, Assistència
Sanitària es va bolcar en l’última edició de La Marató,
tant amb l’aportació directa de recursos com organitzant activitats solidàries amb els seus assegurats i, fins
i tot, participant en les tasques de recepció de trucades
amb membres de l’entitat que hi col·laboraven com a
voluntaris a la seu telefònica de Barcelona. L’entitat va
sumar-se, així, al programa televisiu de sensibilització i
a les més de 3.500 activitats populars destinades a estimular la solidaritat i la conscienciació ciutadana. No en
va aquest és el programa del seu gènere que més diners
aconsegueix per habitant a tot el món: la mobilització
de la societat catalana al seu voltant és un dels trets que
el converteix en un esdeveniment únic.
ÚNICA ENTITAT MEDICOCIENTÍFICA

En l’habitual campanya de difusió gràfica i audiovisual
prèvia a cada edició de La Marató, Assistència Sanitària

Usuaris del centre ocupacional El Trencadís.

Cada any, les empreses del Grup Assistència
ofereixen la seva col·laboració a una organització
humanitària o d’enfocament social que s’ocupa de
realitzar el disseny, la producció i la manipulació de
les tradicionals postals de Nadal. En aquesta ocasió,
han comptat amb l’ajuda del centre ocupacional
El Trencadís, amb seu a la localitat de Montmeló i
gestionat per la cooperativa Grupdem. Inaugurat
el 2008, treballa per la inclusió de persones amb
discapacitat i altres col·lectius en risc d’exclusió. Per
això, compta amb un servei de teràpia ocupacional i
un altre d’inserció dirigits per un equip d’educadors,
treballadores socials i psicòlegs que elaboren un
programa d’atenció individualitzada per a cada usuari.
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Assistència Sanitària destina 30.000 euros al seu
programa de beques per a professionals de la salut
Assistència Sanitària ha convocat l’onzena edició del seu programa de beques per a
professionals de la salut, amb una dotació de 30.000 euros per realitzar estudis de tercer cicle
en universitats catalanes. La data límit per presentar la sol·licitud és el 26 d’abril.
Des del curs acadèmic 2007-2008, Assistència Sanitària
posa un conjunt de beques d’estudi a disposició dels professionals de la salut que vulguin ampliar la seva formació
o adquirir els coneixements d’especialització que els permetin impulsar la seva carrera. Amb aquesta iniciativa,
més que consolidada i amb una excel·lent acollida entre
la comunitat mèdica i universitària, l’entitat contribueix a
la millora del conjunt del sistema sanitari català i, especialment, a garantir la preparació òptima de metges, infermeres i de tots els que vetllen per la salut de les persones.
QUALITAT ASSISTENCIAL

Com a organització formada per metges, l’objectiu principal d’Assistència Sanitària és, d’una banda, assegurar que
puguin exercir la seva professió en les millors condicions
i, d’altra banda, oferir una assistència sanitària de qualitat.
Precisament, per sobre de qualsevol altre factor, la base
d’una atenció de qualitat són els professionals que la fan
possible. Per això, l’entitat posa a disposició dels estudiants
de l’àmbit de la salut un programa d’ajudes per completar
la seva formació i millorar en la pràctica professional.
Assistència Sanitària convoca el seu programa de
beques 2018-2019 per valor de 30.000 euros destinats a
estudis de tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts
cobreixen el 50 % de l’import de la matrícula i l’oferta formativa inclou més de 500 màsters i postgraus. Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment descrit
en l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària, on
s’especifiquen clarament la informació que s’hi ha d’aportar per completar-la i la normativa d’aplicació. La data
límit per presentar la sol·licitud és el 26 d’abril de 2019.
GAIREBÉ 300 BEQUES

Des de la creació del programa, s’han rebut 2.016 sol·licituds d’estudiants i s’han concedit 295 beques per un
valor total de més de 280.000 euros acumulats. Es tracta
d’un dels pocs programes d’ajudes a l’estudi de l’àmbit de
la salut consolidat i finançat íntegrament per una institució privada en tot el país, tot i que des dels seus inicis ha
comptat amb el reconeixement i la col·laboració de les
universitats i la comunitat mèdica. Nascuda de la voluntat
d’Assistència Sanitària d’impulsar el progrés científic, la
investigació i qualificació professional, enguany arriba a
l’onzena edició.

Les beques d’Assistència Sanitària volen ser una eina
per mantenir el nivell d’excel·lència del sistema sanitari
català en un escenari complex i amb la necessitat creixent
dels professionals de complementar la seva formació; de
fet, en els últims anys la matrícula en programes oficials
de postgrau ha crescut notablement. Un perfil procedent
sobretot del col·lectiu d’infermeres i metges –però obert
a tots els professionals de la salut en el sentit més ampli–,
i l’increment any rere any de les sol·licituds rebudes fan
d’aquest programa una plataforma pensada per impulsar
l’accés al món laboral.

.
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30 anys
promocionant el
cooperativisme

Aquest any, la Fundació Espriu
compleix 30 anys. Amb aquest
motiu, a més de celebrar diversos
actes commemoratius durant
els propers mesos, l’entitat
ha estrenat un nou logotip.
Integrada per les institucions
que practiquen el model sanitari
concebut pel Dr. Josep Espriu,
la Fundació va néixer el 1989
amb la finalitat de promocionar i
desenvolupar el cooperativisme
sanitari dins i fora de les nostres
fronteres.

La Fundació Espriu, segona xarxa
mundial de cooperatives sanitàries
per facturació
Les institucions que conformen la Fundació Espriu
constitueixen la segona xarxa de cooperatives sanitàries per
volum de facturació, d’acord amb l’informe “World Cooperative
Monitor 2018”, l’únic que recull dades quantitatives anuals
sobre el moviment cooperatiu global.
El document, elaborat per l’Institut Europeu de Recerca en Cooperatives
i Empreses Socials (Euricse) i l’Aliança Cooperativa Internacional, analitza
l’acompliment de les 300 principals organitzacions cooperatives del món i
realitza una classificació sectorial basada en les dades financeres de 2016,
rànquing en el qual la Fundació Espriu ocupa el segon lloc per darrere de
l’empresa nord-americana Health Partners.
En la classificació que ordena totes les cooperatives sense diferenciar-les
pel seu sector d’activitat, la Fundació Espriu ascendeix trenta posicions respecte a l’any anterior, situant-se en el lloc 193 de la llista.
L’informe inclou també una classificació tenint en compte la ràtio entre
la facturació i el PIB per càpita, que permet valorar la contribució econòmica
de l’empresa en funció de la riquesa del país al qual pertany.
Aquesta setena edició de l’estudi es completa amb una anàlisi de la contribució de les empreses cooperatives al Desenvolupament Sostenible, amb
diversos exemples d’organitzacions que desenvolupen projectes i iniciatives
enfocats a avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Aquesta anàlisi posa de manifest la capacitat que té el model d’empresa cooperativa per contrarestar les desigualtats i generar benestar humà
i capital social.
El document es pot descarregar en aquest enllaç: https://monitor.coop

.

Membre del Consell de l’Aliança
per a la Promoció de la Salut
El passat mes de novembre, el director general
de la Fundació Espriu, el doctor Carlos Zarco,
va participar en l’assemblea general de l’Aliança
per a la Promoció de la Salut amb la intenció de
divulgar el model d’organització de les cooperatives
sanitàries i els beneficis que aporta a la societat,
com a part del seu compromís per millorar els
sistemes sanitaris i oferir solucions en favor de la
salut dels ciutadans.
Durant la trobada, que va tenir lloc a Ginebra
(Suïssa), la Fundació Espriu va ser escollida per
ocupar un lloc en el Consell de l’Aliança juntament
amb altres entitats com l’Organització Internacional

de Cooperatives de Salut, la Federació Mundial
de la Salut Mental o la Federació Farmacèutica
Internacional.
L’Aliança per a la Promoció de la Salut és una
organització d’àmbit internacional composta per
una xarxa d’ONGs i organitzacions de la societat
civil internacional que pertanyen a diferents
sectors que comparteixen el seu compromís amb la
millora de la salut de les persones. Està vinculada
oficialment a l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i té estatus consultiu en el Consell Econòmic
i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).
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Més de 250 representants de cooperatives de 70 països es van reunir el passat
mes d’octubre a Buenos Aires durant l’assemblea general de l’Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), l’organització que representa en l’àmbit internacional 1.200 milions
de cooperativistes i el 10 % de la població ocupada a tot el món. El director general
de la Fundació Espriu, el doctor Carlos Zarco, va participar-hi en representació del
cooperativisme sanitari.

La Fundació Espriu participa en les assemblees
generals de l’ACI i de l’IHCO, celebrades a Buenos Aires

Imatge de
la mesa
presidencial
de l’assemblea
general de l’ACI
celebrada a
Buenos Aires.

Entre altres temes, els delegats presents a Buenos Aires van aprovar una declaració sobre el treball decent
i contra l’assetjament, fet que converteix l’ACI en una
de les primeres organitzacions internacionals a comprometre’s amb la tolerància zero cap a qualsevol forma
d’assetjament i de violència en l’àmbit laboral. També es
va acordar commemorar el 2020 el 125è aniversari de
l’organització, amb la celebració d’un Congrés Cooperatiu Mundial a Seül (Corea del Sud).
Un altre dels aspectes destacats de l’assemblea va ser
la voluntat d’impulsar el cooperativisme entre la joventut. En aquest sentit, durant els propers cinc anys es destinaran 250.000 dòlars per a accions que apropin el model d’empresa cooperativa a les generacions més joves.
ASSEMBLEA GENERAL DE L’IHCO

Coincidint amb la celebració de la trobada de l’ACI, es va
celebrar també a la capital argentina l’assemblea general
de l’Organització Internacional de Cooperatives de Sa-

lut (IHCO), en la qual els representants de la Fundació
Espriu van tenir l’ocasió de compartir amb els líders de
cooperatives de salut de diversos països les seves experiències i punts de vista sobre l’activitat del cooperativisme sanitari i els seus reptes per al futur.
Especialment interessant va ser el debat sobre com
contribueixen les cooperatives a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i sobretot al tercer Objectiu de Desenvolupament Sostenible que busca garantir una vida sana i
promoure el benestar de totes les persones. Es van abordar temes com les fortaleses que tenen les cooperatives
de salut per aconseguir la cobertura sanitària universal,
el seu posicionament per col·laborar amb els sistemes
públics de salut i el seu paper en la millora de l’accés a
serveis de salut de qualitat.
Els participants també van reflexionar sobre les accions que ha d’emprendre l’IHCO perquè els governs i
els ciutadans comprenguin millor el paper i el potencial
de les cooperatives de salut.

.
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Manifest per reclamar, a la Cimera Iberoamericana,
el foment de l’economia social
Les principals entitats de l’economia social van reclamar a la Cimera Iberoamericana de
Caps d’Estat i de Govern, celebrada a Guatemala a principis del passat mes de desembre,
que s’incrementi la cooperació entre l’Amèrica Llatina, Portugal i Espanya per potenciar i
desenvolupar aquest sector empresarial.

Foto oficial dels caps d’Estat i de Govern participants en la Cimera Iberoamericana
celebrada a Guatemala.

pimes fins a grans grups empresarials, presents en tots
els sectors d’activitat».
Un exemple d’aquest pes i importància és que en sis
països de la regió (Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia,
Espanya i República Dominicana), l’economia social
abasta més de 73.000 empreses i entitats que generen
3 milions de llocs de treball directes i indirectes i que
associen més de 47 milions de persones. Així mateix,
l’economia social és un actor clau en el desenvolupament
sostenible de l’Amèrica Llatina.
Per aquest motiu, les entitats signants van sol·licitar
«als caps d’estat i de govern la posada en marxa d’una
iniciativa específica que fomenti la cooperació iberoamericana en l’àmbit de l’economia social, amb la finalitat de
fomentar entorns de desenvolupament d’aquestes empreses i entitats que han d’exercir un paper central en el
compliment de l’Agenda 2030 a Iberoamèrica».
AGENDA 2030 I ODS

La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia
Social (CEPES), cooperatives de les Amèriques (que representen totes les cooperatives d’Amèrica Llatina i el
Carib), l’Organització Internacional de les Cooperatives
en la Indústria i els Serveis (CICOPA Amèrica) i l’Aliança
de Mutualisme d’Amèrica (AMA) van remetre un manifest als 22 governs participants en la Cimera per rubricar una «iniciativa específica sobre economia social»
per construir una «Iberoamèrica pròspera, inclusiva i
sostenible».
COOPERACIÓ IBEROAMERICANA

Aquestes organitzacions van instar els països participants
a «incorporar aquestes empreses en els seus debats i activitats mitjançant el llançament d’una iniciativa específica
que incrementi la cooperació entre Amèrica Llatina, Portugal i Espanya en l’àmbit de l’economia social».
El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, va
recordar que «l’economia social constitueix una realitat
socioeconòmica indiscutible a la Comunitat Iberoamericana, amb empreses i entitats de totes les mides, des de

A més, Pedreño va assenyalar que «el Grup de Treball
Interinstitucional de les Nacions Unides sobre economia
social i solidària, juntament amb 18 agències de Nacions
Unides, ha destacat que l’economia social pot tenir un
paper clau en la realització de l’Agenda 2030 i els ODS
mitjançant la promoció d’un desenvolupament inclusiu
i sostenible a través d’innovacions i pràctiques socials,
institucionals i tecnològiques concretes».
Per a les organitzacions signants, la constitució d’un
espai de treball i cooperació entre els governs de la comunitat iberoamericana, impulsada i pilotada per la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), amb participació de les organitzacions representatives de les cooperatives i de l’economia social, és un factor fonamental
per establir una agenda de treball comuna d’aquest model empresarial.
També van recordar que l’economia social situa la
persona en el centre de l’activitat econòmica, on la inclusió, la participació i el creixement just i sostenible
van units. A més, atén les necessitats del territori, dona
respostes a reptes globals, promou i crea ocupació de
qualitat que redueix les desigualtats i genera oportunitats per a tothom. R. O.

.
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CEPES i Social Economy Europe presentaran
un Pla d’acció europeu d’economia social
El president de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) i Social
Economy Europe (SEM), Juan Antonio Pedreño, va anunciar recentment la presentació a les
institucions comunitàries d’una proposta de Pla d’acció europeu per a l’economia social.
«És innegable el compromís de totes les institucions
europees i dels estats amb aquest model d’empresa», va
assegurar Pedreño. «SEE presentarà a l’Intergrup d’Economia Social de l’Eurocambra i al vicepresident de la
Comissió Europea una proposta de Pla d’acció europeu
per a l’economia social que consolidi i incrementi les mesures que hi ha actualment i que serveixi per dotar la UE
d’un ecosistema de foment» d’aquest model empresarial.
QUATRE GRANS EIXOS

Aquest pla constarà de 20 mesures i 64 accions consensuades entre tots els membres de SEE articulades
en quatre grans eixos. El primer serà reconèixer i incorporar l’economia social com un actor transversal de
les polítiques de desenvolupament socioeconòmic de la
Unió Europea.
A més, es reclama a la UE establir un entorn més
favorable perquè aquestes empreses i entitats puguin
contribuir de manera més eficaç als objectius socials i
econòmics de la Unió.
El tercer apartat consisteix a reforçar l’acció coordinada a favor del sector per part de totes les adminis-

tracions involucrades en el foment de l’economia social.
Finalment, el pla sol·licita ajudar els estats, regions o
institucions a establir polítiques per al seu foment i reforçar les que ja estan en marxa, com és el cas d’Espanya,
que compta amb una estratègia específica de foment de
l’economia social.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Pedreño va afirmar que l’economia social «és un actor
compromès amb el progrés econòmic i social de totes les
persones que viuen a Europa, però també a tot el món,
perquè promou i crea ocupació de qualitat, redueix les
desigualtats, genera oportunitats per a totes les persones,
contribueix a la transició energètica i assegura el desenvolupament sostenible dels territoris».
«L’economia social és un factor de competitivitat i de
desenvolupament empresarial, que aporta solucions tecnològiques i innovacions socials per i per a les persones»,
va afegir el president de CEPES i SEE.
En la Unió Europea, l’economia social representa
prop de 3 milions d’empreses, el 8 % del PIB i el 6 % de
la població activa. Rafael Olea

La formació sobre economia social
es consolida a la universitat
La formació de postgrau sobre economia social a les universitats espanyoles s’ha
consolidat durant l’actual curs acadèmic.
Segons es desprèn de l’informe L’economia social en la formació universitària de
postgrau: curs acadèmic 2018-2019, elaborat per CEPES, el 58 % de les universitats
espanyoles associades a la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles
(CRUE) realitza algun curs sobre emprenedoria, creació i gestió d’empreses
d’economia social.
L’estudi realitzat recull informació d’un total de 115 accions formatives de postgrau i 3
doctorats que s’ofereixen en aquest curs acadèmic.
«Aquest curs acadèmic ha incrementat a 44 el nombre d’universitats amb formació
en economia social (en l’edició anterior n’eren 38), de manera que segueix sent
imprescindible insistir en el suport, foment i difusió de l’oferta formativa existent
en aquesta matèria, per assolir la seva universalització en tot l’entorn acadèmic
d’educació superior que hi ha a Espanya», va explicar el president de CEPES, Juan
Antonio Pedreño.

.

Hi ha polítiques immorals que posen en risc el
futur de les persones refugiades.
*

ENVIA

AL
Amb la teva donació de 1,20€ podem
seguir treballant per canviar les lleis
injustes que desprotegeixen a les
persones refugiades.

*Cost 1,2 euros (donació íntegra a la ONG). Servei de SMS per a recaptació de fons en campanya de tipus solidari operat
per Altiria TIC, www.altiria.com, i l’ Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº d’atn. clt. 902 22 28 98,
apt. correus 36059 - 28080 Madrid. Col·laboren Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable. Consulta la
política de privadesa a www.es.amnesty.org/politica-de-privacidad/
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Programa d’activitats
CONSELL EXECUTIU DE L’OMS
Del 24 de gener a l’1 de febrer de 2019
El 144è Consell Executiu de l’Organització Mundial de la Salut que se celebrarà a Ginebra abordarà,
entre altres temes, els progressos i les accions pendents en la implementació de l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible i per assolir la cobertura sanitària universal.

VII CONGRÉS MUNDIAL D’INVESTIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL
Del 6 al 9 de juny de 2019
Organitzat pel Laboratorul de Solidaritaté de la Universitat de Bucarest, la nova secció romanesa del CIRIEC,
el congrés tindrà com a tema general “Economia social i solidària: avançant cap a un nou sistema econòmic”.

DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES
6 de juliol de 2019
El Dia Internacional de les Cooperatives se celebra des de 1923 el primer dissabte de juliol, i des de 1995,
juntament amb les Nacions Unides, es tria cada any una temàtica que emmarca les celebracions i que permet
fer visibles els valors i principis de les empreses cooperatives i la seva contribució al desenvolupament social
i econòmic.

CONFERÈNCIA EUROPEA D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA
Del 21 al 23 d’agost de 2019
Les noves tecnologies, els riscos mediambientals i els mercats cada vegada més integrats estan transformant
els principis de la interacció social. Les empreses cooperatives modernes contribueixen activament als canvis
fonamentals dels entorns polítics, empresarials i culturals. Durant la conferència, organitzada a Berlín pel
comitè d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional, es debatrà sobre el paper de les cooperatives
davant d’aquestes transformacions.
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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.
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

A la Fundació Espriu tractem les seves dades personals amb el màxim respecte i privacitat, per això hem actualitzat la nostra política de
privacitat i tractament de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades.La Fundació Espriu amb NIF 59117887G i
domicili a l’av. de Josep Tarradellas 123-127, 4a pl., 08029, Barcelona, és la responsable del tractament de les dades personals obtingudes
mitjançant aquest formulari amb l’objectiu d’enviar-li per correu postal la revista Compartir. Les seves dades es tractaran sobre la base del
consentiment que vostè ha expressat de forma explícita a través d’aquest formulari. Les dades personals que ens proporcioni es conservaran
mentre no sol·liciti el cessament de l’enviament de la revista Compartir. Les seves dades personals no se cediran a tercers excepte en els
casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si, a la Fundació Espriu, estem tractant les seves dades
personals i a revocar-ne, quan ho desitgi i amb efecte immediat, el seu consentiment. També pot accedir a les seves dades personals,
rectificar les que siguin inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan aquestes ja no siguin necessàries per als usos i finalitats per a les quals
van ser recollides. Si desitja exercir qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu
electrònic compartir@fespriu.org, o bé, a la nostra adreça postal a Barcelona, av. de Josep Tarradellas 123-127, 4a pl., 08029. A l’enviar-nos
aquest formulari, accepta de manera expressa que puguem tractar les seves dades d’acord amb els termes expressats.

Els reptes de l’augment
de l’esperança de vida
Espanya, que ja apareix en els primers llocs dels rànquings actuals
respecte a l’esperança de vida, ocuparà la primera posició el 2040, d’acord
amb un estudi realitzat per la Universitat de Washington i publicat a la
prestigiosa revista mèdica The Lancet. Una bona notícia que comporta, al
seu torn, grans interrogants, ja que el progressiu envelliment demogràfic,
agreujat per les baixes taxes de natalitat, planteja grans reptes als sistemes
sanitari, assistencial i de pensions.

.

Es calcula que l’any 2050, més d’una de cada cinc persones al món serà més gran de 60 anys, una
dada que posa en relleu que l’envelliment poblacional és una de les transformacions socials més
rellevants de l’encara jove segle xxi. Si aquest fenomen demogràfic és una realitat al món, encara
ho és més al nostre país, on la població envellida creix exponencialment. A més, lluny de revertir
en el futur, aquesta situació s’incrementarà, tal com ho posen de manifest tots els estudis que
vaticinen un increment cada vegada més gran de la nostra esperança de vida. Davant d’aquesta
nova realitat, sorgeixen nombrosos interrogants. Serem capaços d’afrontar, en el pla econòmic i
social, el volum creixent de gent gran? Podrem convertir el repte que suposa l’envelliment en una
oportunitat? Les línies següents intenten donar resposta a aquestes i moltes altres incògnites.

El repte de l’envelliment
demogràfic
Ignacio Romo i Meritxell Tizón

El passat mes de juliol, l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) va fer públiques les últimes dades sobre envelliment a Espanya, les quals, un cop més, van reflectir una
tendència que sembla imparable. El nostre país va tornar
a registrar un màxim històric del 120 %, el que suposa,
a la pràctica, que ja hi ha 120 persones més grans de 64
anys per cada 100 de menys de 16.
A més, el fenomen sembla imparable, segons manifesten tots els estudis realitzats, entre ells el que acaba de
fer públic el prestigiós Institut de Mètriques i Avaluació
de la Salut (IHM) de la Universitat de Washington, als
Estats Units.
L’informe, que va ser publicat a la revista mèdica The
Lancet i del qual es van fer ressò tots els mitjans de comunicació, situa Espanya, l’any 2040, al capdavant del
rànquing mundial dels països amb una esperança de
vida més alta, amb una mitjana de 85,8 anys. Un lloc actualment ocupat pel Japó, que descendiria a la segona
posició.
NOUS REPTES

Aquest increment de la nostra esperança de vida, a més
de repercutir en nosaltres com a persones individuals
també té enormes conseqüències econòmiques, polítiques, socials, sanitàries, assistencials...
Són tants els reptes que planteja aquesta nova realitat que, segons reconeixen tots els experts, és de vital
importància aconseguir que s’inclogui l’envelliment i els

seus impactes en l’agenda prioritària de totes les polítiques públiques amb línies concretes d’intervenció. Així
ho reconeix la mateixa Isaura Leal, màxima responsable
del Comissionat del Govern davant el repte demogràfic,
institució que va ser creada a principis de 2017 a petició
de la Conferència de presidents, òrgan de màxim nivell
polític de cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes amb l’objectiu, entre d’altres, d’elaborar una Estratègia nacional davant el repte demogràfic.
Segons assenyala la comissionada del Govern (vegeu,
a més, l’entrevista de les pàg. 38-41), «és evident que hem
de redissenyar la nostra forma de donar resposta a una
societat en què el pes de les persones grans és, i serà,
cada vegada més important». «Una societat canviant requereix respostes també noves; no serveixen les mateixes receptes del passat», hi afegeix.
Comparteix aquesta mateixa opinió Antonio Abellán,
membre del Grup d’Investigació sobre envelliment
(GIE-CSIC), creat el 1989 per l’Institut d’Economia i
Geografia prenent com a base l’interès per l’anàlisi de
l’envelliment de la població espanyola que aleshores començava a ser considerat com un tema de rellevància
social.
Aquest expert recorda que no només tenim una
població més envellida, sinó que el nostre percentatge
de gent gran és cada vegada més alt en relació amb el
conjunt de la població (que és el que realment significa l’envelliment de la població), i assegura que les re-

gener 2019

percussions tindran a veure amb nombrosos aspectes
i que afectarà no només l’àmbit econòmic sinó també
el nostre sistema de protecció social (pensions, sistema sanitari, assistència a la dependència...). Pel que fa
als desafiaments sanitaris, a més de ser molt rellevants,
considera que tindran a veure amb un «augment de la
prevalença de les malalties cròniques i degeneratives»
i amb un «ús més gran dels serveis sanitaris» per part
de la població.
«Actualment, les estades hospitalàries de persones
grans a Espanya, per exemple, superen el 50 % del total,
i la tendència és creixent. El resultat és un increment de
la despesa sanitària, encara que aquesta també es degui a
altres aspectes, com la millora notable dels equipaments
i serveis o l’avenç de la tecnologia. D’altra banda, el canvi poblacional està impulsant la investigació i notables
avenços sanitaris», explica.
En aquest sentit, considera fonamental saber com es
produeix la transició d’un estat de salut bo cap a la discapacitat i la mort. «L’objectiu final dels investigadors i dels
que gestionen el sistema sanitari és retardar l’aparició de
les malalties cròniques i la discapacitat: és a dir, comprimir la morbiditat. Perquè, si guanyem esperança de vida
però no salut, la situació és un desastre per a la persona,
la família i la despesa sanitària i de cures».
Malgrat aquests reptes, Abellán destaca que l’envelliment pot ser una oportunitat. «Per a la indústria, que
amb una població més envellida tendeix a invertir en
tecnologia per substituir la mà d’obra; per al mercat laboral, ja que en retardar l’edat de jubilació tindrem gent
preparada activa econòmicament durant més temps; per
al turisme i l’oci, amb noves oportunitats de negoci enfocades a la gent gran, etc.», assenyala.
LA SOSTENIBILITAT DE LES PENSIONS: REALITAT O UTOPIA?

Un altre dels grans reptes que planteja l’envelliment té
a veure amb el nostre sistema de pensions, perquè el fet
que les persones allarguin la seva existència per sobre
dels 85 o 90 anys implica que un important període de
les seves vides estarà sustentat, principalment, per la
quantitat de diners que rebin d’aquestes prestacions. En
aquest sentit, la gran incògnita és si, en el futur, serem
capaços de mantenir el sistema públic de pensions tal
com el coneixem.
Sobre això, el mateix Banc d’Espanya va alertar fa
unes setmanes que, si no es prenen les mesures adequades, la despesa en pensions respecte al Producte Interior Brut (PIB) s’elevarà gairebé dos punts i que, el 2030,
fregarà el 14 %. També va assenyalar que es preveu que
el 2050 aquest augment de despesa serà de 3,4 punts percentuals del PIB.
Sense apostar per cap reforma en concret, el Banc
d’Espanya ha assenyalat que, sobre la base de l’escenari
demogràfic i macroeconòmic previst i després de l’increment de la despesa que suposarà la contrareforma
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de pensions de 2013, aquestes mesures han d’implicar
un «augment d’ingressos o reducció de despeses del sistema, a fi de garantir la seva sostenibilitat financera». És
a dir, de tornar l’equilibri entre ingressos i despeses al
sistema actual.
El Govern presidit per Pedro Sánchez ha recollit el
guant i, sense entrar encara en massa detalls, ha asse-

«Caldrà reformar el
sistema de pensions
d’alguna manera, però
sobretot pel que fa a la
població que el sustenta:
és impossible mantenir
el sistema actual amb
altes taxes d’atur, salaris
baixos, contractes
temporals i precaris,
i unes perspectives
laborals poc optimistes
per a la joventut»

La clau:
l’envelliment
saludable
És segur que, amb els anys, l’esperança de vida
de les persones serà més gran. No obstant
això, no és del tot cert que el benestar durant
la vellesa hagi de ser millor que en el passat. De
fet, hi ha estudis que demostren que la salut dels
individus que ara tenen 70 anys no és millor que
la dels seus pares quan tenien aquesta mateixa
edat.
És aquí quan adquireix importància el concepte
d’envelliment saludable o envelliment actiu,
definit per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) com el procés de desenvolupar i mantenir
la capacitat funcional que permet el benestar en
la vellesa.
La majoria dels problemes de salut que afecten la
gent gran estan associats a malalties cròniques
i no transmissibles, que es poden prevenir o
retardar mitjançant l’adopció d’hàbits saludables.
Que en l’actualitat els 70 no siguin els nous
60 no vol dir que en el futur no sigui així, però
per aconseguir-ho es requerirà un pla de salut
pública més centrat en l’envelliment.
Per començar, cal que com a societat
comprenguem l’envelliment d’una forma nova,
fugint dels estereotips que identifiquen la gent
gran com a persones fràgils, recolzades en un
bastó o en un caminador. Hem de comprendre
que no hi ha una persona gran típica. Cadascuna
és diferent i, per tant, les seves necessitats
també ho són. Podem trobar persones que als 60
anys demanen ajuda, mentre que moltes altres, a
aquest edat, es valen per si soles en el dia a dia.
Respecte a l’envelliment saludable, l’OMS posa
el focus en el curs de la vida, ja que és durant
tot aquest trajecte previ quan es determinarà
com serà l’envelliment de cada individu. A més,
posa en relleu la necessitat de transformar els
sistemes de salut del model curatiu a la prestació
de cures integrals i els sistemes d’atenció a llarg
termini, centrats al seu torn en les necessitats de
la gent gran.

nyalat que està treballant en una nova reforma de les
pensions amb dos objectius prioritaris: millorar les que
ja s’estan pagant i elevar els ingressos del sistema.
Sobre aquesta qüestió, el doctor en Sociologia i professor a la UNIR Juan Manuel García González indica
que és evident que «caldrà reformar el sistema de pensions d’alguna manera, però sobretot pel que fa a la població que el sustenta: és impossible mantenir el sistema
actual amb altes taxes d’atur, salaris baixos, contractes
temporals i precaris, i unes perspectives laborals poc
optimistes per a la joventut».
El problema amb les pensions no afecta exclusivament Espanya. La majoria dels països pertanyents a la
UE han fixat, per a un futur no gaire llunyà, l’edat de
jubilació als 67 anys. Bèlgica, per exemple, implementarà
aquesta mesura l’any 2030, i Dinamarca té previst fer-ho
a partir de 2022. Espanya ho farà el 2027; França també
el 2022, i Itàlia i Holanda, a partir de 2021. Regne Unit i
Irlanda endarreriran l’edat de jubilació fins als 68 anys,
els primers a partir de 2046 i els segons des de 2028.
No obstant això, la situació ideal que pretenen els
estats és la de posar en vigor lleis que vagin augmentat
l’edat de jubilació de forma automàtica segons es van
incrementant les mitjanes d’esperança de vida. Finlàndia
ha estat un dels països que ha aprovat aquesta mesura, i
té previst posar-la en marxa l’any 2030.
Una altra de les normes que tots els països estan incorporant a les seves legislacions, a més d’apujar les edats
de jubilació, és la de reformar el sistema de pensions per
dificultar l’accés a les jubilacions anticipades, o bé permetre la conjugació entre salari i pensió.
INICIATIVES EUROPEES

El descens de la natalitat i l’augment considerable de

gener 2019

37

«Davant del repte
demogràfic, la Unió
Europea incideix en
dues idees considerades
essencials: l’envelliment
actiu i la solidaritat
intergeneracional»

l’esperança de vida no només afecta Espanya sinó totes
les societats europees, segons posen de manifest tots els
estudis i estadístiques, entre ells els elaborats per l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat).
Els informes d’Eurostat apunten Alemanya, Itàlia,
França, Regne Unit i Espanya com els països amb les
taxes més altes de gent gran. La generació del baby-boom
ja està entrant en edats de jubilació, fet que implica la
necessitat d’un canvi social, econòmic, pressupostari i
també polític.
Per afrontar aquesta nova realitat demogràfica, des
de la Unió Europea s’incideix en dues idees considerades
essencials: l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. El projecte Estratègia Europa 2020, un pla posat
en marxa l’any 2012 i que tenia per objectiu «assolir un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador amb alts
nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social» va fer
de l’envelliment demogràfic un assumpte clau, la solució del qual es trobava directament relacionada amb el
fet que «les persones grans contribueixin a la societat
com a treballadors, consumidors, cuidadors, voluntaris
i ciutadans».
La idea era i continua sent, en definitiva, que les persones grans participin en les nostres societats de manera
enèrgica i eficient, fins i tot al costat de les generacions
més joves si cal.
Malgrat tot, la Unió Europea no té les competències
necessàries per influir de manera directa en les polítiques estatals. Més aviat, la seva funció és la de donar suport als plans i mesures dels països que en són membres.
«Des de la UE es fan recomanacions que, posteriorment,
els països poden implementar o no. Es posa l’accent, sobretot, en directrius per a l’envelliment actiu i saludable,
i es trasllada la importància d’aquest envelliment a tot el
cicle vital: «cuida’t tota la vida per ser una persona gran

amb bona salut», assenyala Juan Manuel García González, doctor en Sociologia i professor a la UNIR.
La UE funciona com l’eix de referència que s’encarrega d’instar els estats membres i altres parts interessades
a desenvolupar i invertir en possibles plans i solucions
davant el problemàtic envelliment progressiu de la població. Un exemple n’és el Fòrum Demogràfic Europeu,
una institució que cada dos anys aplega els principals
responsables polítics europeus, juntament amb experts,
per debatre i buscar propostes al voltant del canvi demogràfic.
PAÏSOS CONCRETS, EXEMPLES CONCRETS

Què fan altres països per fer front al repte demogràfic?
Hi ha alguna experiència de la qual en puguem aprendre? El professor i doctor Juan Manuel García González
contesta aquesta pregunta explicant que cada país afronta el problema a la seva manera, però que tots coincideixen en el necessari canvi integral que suscita la nova
realitat poblacional.
«Les experiències més interessants es troben als països nòrdics i a Centreeuropa, on l’envelliment poblacional va començar molt abans que a Espanya. Aquests
països han adoptat mesures perquè les relacions intergeneracionals siguin òptimes, de manera que davant l’envelliment han actuat en tot el cicle vital, especialment
entre els joves i els adults, que seran les futures persones
grans», assenyala.
«Aquests països han dut a terme polítiques adreçades
a la millora qualitativa dels joves i adults perquè, d’una
banda, arribin a grans amb una bona salut i, de l’altra,
tinguin recursos i serveis suficients per tenir els fills que
desitgin, ser feliços i tenir salaris dignes, i per poder suportar els serveis universals d’un estat de benestar potent i redistributiu».

.

El passat mes de juny, el Govern la va posar al capdavant del Comissionat davant el repte
demogràfic amb l’objectiu de donar un nou impuls a aquest òrgan, creat a proposta de les
comunitats autònomes en la VI Conferència de presidents. Des de llavors, reconeix que s’han
succeït uns mesos de “treball intens” en què ha prevalgut l’ambient de diàleg i cooperació entre
les diferents administracions públiques. En aquesta entrevista, Isaura Leal explica les principals
línies de treball que s’estan desenvolupant per afrontar el repte demogràfic al qual s’enfronta el
nostre país, entre altres motius, com a conseqüència de l’envelliment de la població.
Isaura Leal
Comissionada del Govern davant el repte demogràfic

«Ha arribat el moment d’incorporar
l’impacte demogràfic en totes les
polítiques públiques»
Meritxell Tizón

El 2017 es va aprovar el Reial Decret pel qual es
creava el Comissionat del Govern davant el repte
demogràfic. Amb quin objectiu es va crear i quines
funcions i competències té?
Va ser en una Conferència de presidents celebrada
al gener de 2017, en què es va acordar per unanimitat, i així es va traslladar al Govern d’Espanya, llavors
presidit per Mariano Rajoy, la necessitat d’abordar una
estratègia nacional davant el que es va denominar el
repte demogràfic, emmarcada en tres línies de treball:
la despoblació progressiva d’una bona part del territori
nacional, l’envelliment de la població i els efectes de la
població flotant en algunes zones del nostre territori.
Per a això, es va crear la figura d’un comissionat al qual
se li encarrega la tasca d’elaborar, coordinar i redactar,
en col·laboració amb les comunitats autònomes i els representants de les entitats locals, una estratègia nacional de caràcter global i transversal que plantegi les mesures a desenvolupar en els propers anys per fer front
a aquesta realitat demogràfica. Quan Pedro Sánchez
va arribar a la presidència del Govern el passat mes de
juny, va assumir el repte i, en seu parlamentària, es va
comprometre a presentar l’Estratègia Nacional davant
el repte demogràfic durant la primavera d’aquest 2019.

En quin estat es troba l’Estratègia?
Com deia, l’encàrrec que se li havia encomanat al Govern d’Espanya era elaborar una estratègia en col·laboració i coordinació amb els altres nivells de govern
territorial i, en aquest sentit, durant aquests mesos ja hi
ha un grup institucional que funciona del qual formen
part, i hi participen, totes les comunitats autònomes,
així com un grup interministerial en què participen
tots els ministeris. Nosaltres entenem que tots els ministeris hi han d’estar implicats, ja que es tracta d’una
acció de Govern, de tots els àmbits de govern. Som en
aquesta fase de col·laboració, des del diàleg i des de la
lleialtat institucional.
L’Estratègia Nacional necessitarà finançament específic. Tenen ja un càlcul estimat sobre quina dotació seriosa precisa? Saben com es finançarà i quines
aportacions faran les diferents administracions?
Ara que estem celebrant el seu 40è aniversari, hem de
recordar que la Constitució de 1978 dissenya un marc
competencial respecte a les competències de l’Estat, de
les comunitats autònomes i, fins i tot, dels ajuntaments
i diputacions. Tot això també dins el marc de la Unió
Europea. Per tant, les polítiques públiques que es dis-
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«L’esperança de vida a
Espanya és un èxit de la
nostra societat, del nostre
estat de benestar, del
nostre model de sanitat
pública i del nostre model
de confluència»

senyen dins de l’Estratègia cal desenvolupar-les en els
tres àmbits de govern i també en el marc de la Unió.
En conseqüència, els recursos necessaris per desenvolupar-les impliquen totes aquestes administracions i
també la Unió Europea.
Parla d’un triple repte demogràfic: despoblació,
dispersió de la població i envelliment. Pel que fa a
aquest últim, quines implicacions té per a les societats actuals?
Nosaltres treballem amb les dades oficials de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE). Per no crear confusió, li
facilitaré molt poques dades, però una és aquesta: el
nombre de persones de més de 65 anys ha augmentat
gairebé un 25 % en el present segle xxi; és a dir, des de
l’any 2001 fins al 2018. És més, la mitjana d’edat a Espanya, segons les dades provisionals del padró de 2018,
és de 43 anys. Per tant, l’índex d’envelliment a Espanya
creix de forma exponencial en el segle xxi. Això, que és
una dada, no ha de ser plantejat en un sentit negatiu.
Som el país de la Unió Europea que té una esperança
de vida més alta. Aquesta esperança es xifra actualment
en 83 anys i és un èxit, sens dubte, de la nostra societat,
del nostre estat de benestar, del nostre model de sanitat
pública i del nostre model de confluència.
Fixeu-vos també en un detall: gairebé un terç de
la població més gran de 65 anys ja supera els 80 anys
i constitueix un tram de població que comença a ser
alt. I, per donar un altre detall, en aquests moments,

a Espanya, hi viuen 15.000 centenaris i s’ha duplicat
el nombre de persones que superen els 100 anys en
l’última dècada. Diu el demògraf Rafael Puyol que els
centenaris, els que tenen o tindran una esperança de
vida a Espanya de 100 anys, són els nens i nenes que
neixen actualment, així que la nostra piràmide de població està clarament progressivament invertida.
Estem preparats per fer front als reptes i oportunitats que presenta aquesta nova realitat demogràfica?
Hem de redissenyar la nostra manera de donar resposta a una societat en què el pes de les persones grans és,
i serà, cada vegada més important. Però aquesta realitat
també genera un altre tipus d’oportunitats d’activitat
econòmica i ocupació al voltant de la gent gran.
Un dels grans reptes que planteja l’envelliment té a
veure amb les pensions. El sistema actual, es podrà
mantenir o s’ha de reformar?
Vivim en una societat amb un sistema de benestar solidari entre la població activa i la població passiva. Per
tant, és en aquest sistema d’equilibris i d’harmonia en
què hem de treballar, des del sector privat i el públic,
per fer un repartiment adequat del temps de treball i
generar activitat econòmica i ocupació. I, també, per
garantir un adequat relleu generacional a curt, mitjà i
llarg termini. Quan diem que la nostra societat demana
un pacte intergeneracional també ens estem referint a
això, al pacte necessari entre joves i grans.

El sistema assistencial i sanitari espanyol està preparat per atendre una població cada vegada més envellida?
A això em referia anteriorment quan deia que una societat canviant requereix respostes també noves, perquè les mateixes receptes del passat ja no serveixen. La
cura de la gent gran, fins i tot el seu oci, l’envelliment
actiu d’una població que és més gran però que també
té unes condicions de vida que li permeten seguir aportant a la societat, no només coneixement sinó també
activitat..., també s’han de preservar com a oportunitat
de treball als joves en relació amb el que hem anomenat les polítiques de les cures. Tot això implica noves
professions. I, sens dubte, el pes d’una població més
gran implica també la necessitat d’una política sanitària al voltant de les cures, els serveis geriàtrics, l’atenció
i un nivell de qualitat de vida digne i adequat per a la
gent gran.
Avui en dia, el pes d’aquestes cures recau principalment en les famílies. En el futur, seguirà sent així?
Qui tindrà cura de la gent gran?
Quan parlem de tenir cura de la gent gran, no només
parlem de famílies, sinó que aquestes atencions tenen
nom de dona, femení. Són sobretot les dones qui segueixen tenint cura de les persones grans. I en determinats entorns, i això em permet parlar també del repte demogràfic, ja que en territoris i nuclis de població
on el pes de la gent gran cada vegada és més gran, s’hi
afegeix el fet que són dones grans les que han passat de
tenir cura dels seus fills a tenir cura de persones com
elles, de la seva mateixa edat o fins i tot més grans. El
servei de prestacions socials i atenció a la dependència
haurà de ser novament posat en valor, insisteixo, com
una oportunitat d’activitat econòmica i d’ocupació.
Pel que fa a la Llei de dependència, fa la sensació que
el seu desenvolupament i dotació depenen de la voluntat política del Govern de torn...
El seu desenvolupament no depèn només del Govern
sinó de totes les administracions públiques. En aquest
sentit, és molt important el paper de les comunitats
autònomes i també la necessària i imprescindible col·
laboració del sector privat amb el sector públic.
Per blindar aquests i altres drets socials i aconseguir que no depenguin de qui governi en un moment
determinat, el Govern advoca per dur a terme una
reforma constitucional.
Sí. La proposta de reforma constitucional del Partit
Socialista sempre ha passat per garantir i blindar drets
considerats de ciutadania, que han de tenir una adequada garantia constitucional. I entre ells hi ha, sens
dubte, el dret de la gent gran a ser cuidada dignament.
Ha esmentat en diverses ocasions que l’envelliment
pot ser una oportunitat. En aquest sentit, hi ha altres

països que estiguin desenvolupant polítiques o iniciatives de les quals en puguem aprendre?
Nosaltres tenim raons importants per defensar l’estat
del benestar consolidat a Espanya. Som un model en
qualitat de serveis de la sanitat pública i, quant a l’atenció a la dependència, tenim un nivell adequat, necessari
i imprescindible. Ara, el nostre repte és garantir i consolidar la defensa d’aquest estat de benestar. És clar que
cal millorar-lo; però, ara mateix, el nostre gran repte és
garantir-lo i consolidar-lo.
Tot i que l’Estratègia no estarà acabada fins a la primavera de 2019, ens podria avançar alguna de les
seves principals línies estratègiques?
Insisteixo que hi ha una voluntat de col·laboració i cooperació i, per tant, en aquest moment estem en un
procés de diàleg i d’actuació des del consens. Perquè,
si els reptes que té Espanya són importants, un dels
més determinants per al nostre futur és afrontar els
canvis demogràfics de la societat espanyola que posen en joc el nostre model de convivència, el nostre
model territorial i el nostre model de cohesió social.
Tot i que, a hores d’ara, em dec a la responsabilitat de
ser garant d’aquesta lleialtat institucional que tenim
en aquesta taula oberta amb comunitats autònomes i
entitats locals i no voldria avançar mesures que han
de ser fruit de l’acord, sí li puc dir que hi ha tres grans
pilars sobre els quals cal treballar. El primer és garantir una adequada connectivitat en tot el territori per
a les persones, no importa el lloc on visquin. Al segle
xxi, Internet i una bona cobertura de telefonia mòbil;
és a dir, la connectivitat, es converteixen gairebé en
una eina necessària per exercir els drets de ciutadania
i també per aconseguir activitat econòmica i ocupació
en qualsevol lloc del territori. Per posar-li un exemple,
per oferir una prestació social tan essencial per a la
gent gran com és el servei de teleassistència, conegut

«Una societat canviant
requereix respostes
també noves; no
serveixen les mateixes
receptes del passat»
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per tothom, és imprescindible tenir una connectivitat
tecnològica bàsica.
El segon d’aquests pilars seria mantenir un nivell
de serveis adequat per permetre que les persones puguin viure lliurement en el lloc que considerin més
adequat per desenvolupar el seu projecte de vida, el
seu projecte professional i el seu projecte personal. És
a dir, cal tenir uns serveis bàsics que garanteixin unes
condicions de vida dignes. I quan parlem de serveis bàsics em refereixo a educació, sanitat, infraestructures,
dependència...
El tercer pilar seria l’activitat econòmica i l’ocupació. Quan els homes i les dones prenen la decisió
d’abandonar el seu entorn i dirigir-se, fonamentalment,
a les grans ciutats, ho fan buscant les millors oportunitats i condicions de vida, però la raó fonamental és
la de l’ocupació. Així que insisteixo: cal treballar en la
connectivitat, els serveis bàsics i l’activitat econòmica
i l’ocupació.
Va assumir el seu càrrec l’estiu passat. Quin balanç
fa d’aquests primers mesos al capdavant d’aquesta
institució?

El 2 de juliol vaig prendre possessió com a comissionada del Govern davant el repte demogràfic, i des
de llavors han estat uns mesos intensos. Uns mesos
en què he recorregut una bona part del territori
nacional i en els quals hem intentat mantenir un
procés obert i participatiu, no només amb les altres
administracions sinó també amb les associacions i
moviments que estan treballant des del territori. I,
fins al moment, he de dir que hem treballat en un
ambient de diàleg, constructiu i amb voluntat. Fins
i tot en destacaria la important tasca dels mitjans de
comunicació que, durant aquests mesos, no només
han estat molt receptius al fet que s’hagin incorporat
els temes demogràfics a l’agenda política, sinó que
l’han convertit en tema d’interès que han traslladat
a l’opinió pública.
I, per acabar, permeteu-me afegir una cosa important. Així com hem incorporat l’impacte mediambiental o l’impacte de gènere a l’hora d’aprovar plans, projectes, reformes legislatives o noves normes, crec que,
a Espanya, amb els reptes demogràfics que cal afrontar,
ha arribat el moment de incorporar l’impacte demogràfic en totes les polítiques públiques.

.

Els resultats de l’estudi recentment publicat a “The Lancet”, segons el qual en unes dècades
Espanya assolirà la primera posició mundial respecte a l’esperança de vida, no representen
tanta novetat com la que els mitjans de comunicació han donat a entendre, d’acord amb
l’autor d’aquest article. En les seves línies, a més d’apuntar algunes de les causes d’aquesta
longevitat, planteja la importància de la qualitat enfront de la quantitat dels anys de vida.

Vivim molt?
José Manuel Ribera Casado
Catedràtic emèrit de Geriatria, Hospital Clínic San Carlos (UCM).
Acadèmic numerari de la RANME.

En les últimes setmanes hem assistit a un cert enrenou
mediàtic amb motiu de la publicació a The Lancet, una
de les revistes més prestigioses en el món de la medicina,
dels resultats d’un amplíssim i detallat estudi demogràfic,
realitzat per la Fundació de Bill i Melinda Gates, sobre
les perspectives de vida actual i per a un futur a curt i
mig termini tant de la població mundial en el seu conjunt com de la dels diferents països. L’interès, en el nostre cas, venia determinat pel fet que Espanya apareixia,
en la perspectiva de tot just dues dècades, com el país del
món amb més esperança de vida. En relació amb això,
comentaré tres punts.
EL CONCEPTE “D’ESPERANÇA DE VIDA”

El primer, saber a què ens referim quan parlem “d’esperança de vida”. Es tracta d’un concepte que sempre
hauria d’anar seguit d’un cognom que el matisés. El més
habitual, el que dona origen al tema d’avui, és parlar
“d’esperança de vida mitjana”; és a dir, aquella que amb
l’estadística a la mà assolirà previsiblement el 50 % de

la població situada en un context geogràfic i temporal
concret. En aquest cas, hauria de parlar-se d’esperança
de vida mitjana en néixer. L’anàlisi es pot dur a terme establint talls a qualsevol altra edat. En comparació amb els
homes, mostra sempre diferències favorables a les dones.
Es tracta d’una variable que s’ha anat modificant sempre
a l’alça al llarg del temps i, sobretot, en l’últim segle.
Al costat d’això, cal parlar d’una esperança de vida
màxima. Seria un límit al qual, almenys en teoria, tots
hi podríem arribar. En l’espècie humana, per conèixer
aquesta dada cal acudir al registre civil dels diferents països. Així, sabem que la persona més longeva de la qual
es té informació inequívoca va ser una senyora francesa
morta el 1997 que havia viscut 122 anys i set mesos. De
moment, doncs, sembla que el límit gira al voltant dels
120 anys. Llevat que avancin de forma important els estudis de tot tipus dels biogerontòlegs en el seu intent
per conèixer i neutralitzar els condicionants del nostre
procés d’envelliment, aquesta xifra es mantindrà estable
durant molt de temps.
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«Pel que fa a Espanya, cal
dir que el posicionament
en els primers llocs de la
llista no és un fet nou»
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Encara es podria parlar –tercer qualificatiu– d’esperança de vida activa (independent) o inactiva (dependent), en virtut del grau d’autonomia que ens permet
la nostra situació funcional. Un concepte essencial en
geriatria, molt vinculat a la qualitat de vida, amb conseqüències enormes per a les polítiques sanitàries, però
que, com l’anterior, avui no es constitueix en objecte
d’aquests comentaris.
NO ÉS UN FET NOU

«El que decideix, sobretot,
la nostra longevitat és
l’anomenat “envelliment
secundari”, els factors
ambientals i el que ha
estat la nostra vida
anteriorment pel que fa a
malalties o accidents»

Segon. L’esperança de vida mitjana en néixer s’ha modificat molt al llarg de l’últim segle, de manera que, referida
a Espanya, a l’inici del segle xx amb prou feines arribava
als 35-36 anys per a les dones i 2-3 menys per als homes,
dades probablement molt semblants a les de l’època romana i una mica inferiors a les d’altres països europeus
en aquesta mateixa època. Un segle després, aquestes
xifres s’havien multiplicat per gairebé dos punts i mig, i
s’assolien els 84-85 anys per a les dones i els 79-80 per als
homes. En aquesta primera dècada del segle actual s’ha
mantingut la tendència a l’alça i sembla que continuarà
així en les pròximes dècades d’acord amb els estudis de
la Fundació Gates que donen origen a aquests comentaris. Tot això fa que el nombre absolut de persones més
grans de 65 anys a Espanya s’hagi multiplicat per 8 al
llarg del segle xx i per 20 el dels centenaris en aquest
mateix període. En absolut s’ha modificat l’esperança de
vida màxima.
Una consideració important per no deixar-nos portar per un entusiasme patriòtic excessiu és que la classificació que se suposa que estem a punt d’assolir està
força ajustada. Les diferències entre els 15-20 països
que ocupen els primers llocs —tots ells pertanyen al
que anomenem primer món— es mouen en un marge
de dècimes i, com a màxim, hi ha 1-2 punts de diferència. Fins i tot en el cas d’aquells altres països que venen
darrere, les diferències en aquest paràmetre tendeixen
a anar-se escurçant en el curs de l’últim mig segle. Pel
que fa a Espanya, cal dir que el nostre posicionament
en els primers llocs de la llista no és un fet nou. Durant
els últims 3-4 decennis, sobretot en el cas de les dones,
ens mantenim en el que podríem anomenar el “top-5”
d’aquesta relació.
“ENVELLIMENT SECUNDARI”

Tercer. Quedaria com a qüestió més important analitzar
quins poden ser els elements que determinen aquest posicionament. Avanço que no hi ha una causa única. Hem
de parlar d’un conjunt molt extens de factors responsables, no sempre ben coneguts, la interacció dels quals al
llarg del temps condiciona aquesta variable.
Sabem que el fenomen de l’envelliment ve determinat en una proporció que no supera mai el 25 % per
condicionants genètics; per tant, no és aquest el principal factor determinant. El que decideix, sobretot, la
nostra longevitat és l’anomenat “envelliment secundari”,

«Segons la meva opinió,
el fet d’esforçar-nos
per envellir en un bon
estat funcional és molt
més interessant que la
simple constatació de
si ocupem el primer o el
cinquè lloc en aquesta
llista»

els factors ambientals i el que ha estat la nostra vida
anteriorment pel que fa a malalties o accidents. Això fa
que haguem de buscar per aquesta segona via les raons
fonamentals d’una major o menor supervivència individual i col·lectiva.
Hi ha pocs dubtes sobre el fet que, inicialment, un
dels principals elements responsables de l’augment poblacional de l’esperança de vida mitjana, és la potabilització de l’aigua amb caràcter general, una cosa que determina, entre altres aspectes, una reducció enormement
significativa de la plaga que suposa la mortalitat infantil i
neonatal. A Espanya, aquest fenomen va ser molt tardà,
ja que es va produir sobretot al llarg del primer terç del
segle xx, i el seu paral·lelisme temporal amb l’augment
de l’esperança de vida és absolut. El mateix ha passat i
continua passant a la resta de països del món.
Al costat d’això, cal situar-hi les mesures relacionades amb el que podríem considerar “higiene”, paraula
que cal entendre en el seu sentit més ampli, des de la
neteja i cura corporal fins a l’aplicació correcta dels programes de vacunació i de les normes relatives a la cura
de la boca, la pell i els òrgans dels sentits, passant per la
lluita contra el que coneixem com a factors de risc de les
diferents malalties.
En aquest context, cal incloure-hi els anomenats
estils de vida i, al seu davant, els tres més importants:
l’activitat física mantinguda, l’alimentació adequada i la
lluita contra els hàbits tòxics, amb el tabaquisme com
l’enemic més important i significatiu. Els avenços directament mèdics i tecnològics, com ara l’aparició de nous
fàrmacs, les millores en els procediments quirúrgics
i anestèsics, o la incorporació de noves tecnologies en
l’àmbit diagnòstic, terapèutic o rehabilitador també ju-

guen, evidentment, un paper en l’augment de l’esperança
de vida, però sempre molt més modest que les qüestions
abans assenyalades.
HÀBITS SOCIALS I DE COMPORTAMENT

Podríem afegir encara a la llista de causes afavoridores de
més longevitat alguns altres aspectes molt menys estudiats, probablement de menys pes, però que poden interactuar de manera positiva o negativa amb els ja referits.
Al·ludeixo als hàbits socials i de comportament; entre ells,
els graus de sociabilitat, la participació en activitats compartides, el paper de la família, el grau de resiliència individual, l’entorn laboral i qüestions d’aquest tipus. També
els factors relacionats amb el clima, amb la capacitat per
adaptar-se a l’ambient i altres temes similars.
Al nostre país és possible que conflueixin, per diferents raons, moltes de les circumstàncies favorables a
què m’he referit en els paràgrafs anteriors, el que ajudaria a explicar el bon posicionament d’Espanya en
aquest camp. De tota manera, en la meva opinió, el fet
d’esforçar-nos per envellir en un bon estat funcional que
ens permeti assolir edats molt elevades sense veure’ns
abocats a una situació de dependència és molt més interessant que la simple constatació de si ocupem el primer
o el cinquè lloc en aquesta llista. Valorar més la qualitat
que la quantitat. Fer realitat allò que Lord Amulree, un
dels pioners de la geriatria britànica, ja va expressar el
1951 quan demanava anteposar l’objectiu qualitatiu de
«donar vida als anys» al merament quantitatiu de «donar anys a la vida». En tot cas, afortunadament, les vies
per assolir ambdós objectius són en gran part comunes
i conegudes. Es deriven de tot el que he exposat abans.
Apliquem-les de manera raonable.

.
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LA
merosos países.
L’eMED
conomista
Guillem López Casasnovas ha dedicat mitja vida professional a assessorar
d.
ministres de Sanitat de diferent signe polític. Membre des de fa dècades del Consell Assessor
del Ministeri de Sanitat i Consum, així com del Consell de Salut i Política Social, analitza al
llarg d’aquesta entrevista els reptes que representa l’envelliment de la població per al nostre
sistema sanitari, alhora que apunta algunes solucions per superar-los

Guillem López Casasnovas
Professor d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra

«La vida activa dels bons professionals
perdurarà més enllà de les regulacions
restrictives actuals de la jubilació»
Daniel Romaní

Com creu que afecta l’augment de l’esperança de vida
al sector sanitari?
En positiu. La salut esdevé avui l’indicador bàsic del benestar per avaluar el progrés econòmic des d’una perspectiva social, tal com els nous índex de desenvolupament
humà ja incorporen. A més, la millora de l’esperança de
vida entre la població i entre poblacions de diferents
països té menys diferències que les que resulten de la
renda, de manera que l’equitat social global augmenta
gràcies precisament a aquests valors de salut. Els efectes
sobre la despesa sanitària i la disposició addicional per
sufragar-la és un altre tema. És clar que l’envelliment
no és un factor extern a la despesa sanitària: el marca la
proximitat a la mort, i el seu cost depèn de la resposta
assistencial que es doni, entre les cures pal·liatives o els
tractaments més agressius.
Com afectarà l’augment de l’esperança de vida al sistema de pensions?
L’afectarà negativament si no es modifiquen els paràmetres actuals d’ajustament de l’edat de jubilació, l’esforç
complementari d’estalvi i l’acompanyament de pensions
més sensibles al rendiment de les cotitzacions respecte
de l’evolució del salari net dels treballadors que cotitzen.

Però l’envelliment no genera només efectes en les pensions. També genera efectes en la solitud –que, al seu
torn, també incideix sobre la salut–, en el balanç entre
consum i estalvi macroeconòmic, en la composició de
la despesa pública (sociosanitària, de rendes), en la privada (transport, alimentació...) i, finalment, en el tipus
de interès.

«Els canvis que arriben
faran poc recognoscible
l’actual sistema sanitari»

És sostenible el nostre sistema sanitari amb una població cada cop més envellida?
La sostenibilitat financera serà resultat de la manera més
o menys “solvent” amb la qual el sistema sanitari i de
protecció social en general respongui a l’envelliment. Cal
més prevenció de discapacitats funcionals, allunyar-se
dels acarnissaments terapèutics, més oferta de llits per a
semiaguts i crònics, més integració sociosanitària...
S’albiren transformacions del model sanitari?
Els canvis que arriben faran poc recognoscible l’actual
sistema sanitari. No és només una qüestió d’intel·ligència artificial, personalització o estratificació dels tractaments i dades en temps reals. L’única cosa que restarà és
la confiança amb qui faci de broker o d’intermediari per
al pacient, que ha de treballar amb un munt d’informació sobre alternatives assistencials i probabilitats de cura.
Es tracta d’un nou rol que ens permet pensar que la vida
activa dels bons professionals perdurarà més enllà de les
regulacions restrictives actuals de la jubilació.
Té alguna proposta de transformació del model?
Sí, aquesta darrera és una proposta molt concreta. Cal
donar valor a l’experiència de molts bons professionals
fent-los compatible la jubilació parcial amb el consell de
direcció terapèutica de més malalts crònics i de multimorbilitats, vincular metges internistes amb metges de
capçalera, etc.
Què n’opina, del cooperativisme sanitari que va impulsar el doctor Espriu?
El cooperativisme és una molt bona solució per a aquells
professionals que volen compartir risc i responsabilitats
de manera limitada.
Vostè ha estat durant molts anys assessor del Ministeri de Sanitat. Quines han estat les seves aportacions
principals?
He dedicat més de mitja vida professional al Consell
Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum, primer, i
de Salut i Política Social, després, fins que la ministra
Dolors Montserrat em va substituir, per deixar orfe
l’aportació de l’economia de la salut. He treballat amb
deu ministres de diferents colors polítics, sempre gratia
et amore. La meva contribució ha estat dir el que pensava abans que es prenguessin decisions. Crec que la
meva contribució més efectiva realment fou suggerir a

la ministra de Sanitat Celia Villalobos que fes president
del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum
el meu amic Joan Rodés. Amb ell, hi vaig treballar força. La seva millor contribució va ser la de respondre
correctament als nous tractament de l’hepatitis C que,
aplicant-hi el sentit comú, es va poder reconduir, crec
jo, molt satisfactòriament.
Quins ministres han tingut més en compte l’economia
de la salut?
Ana Pastor i Trinidad Jiménez. Van demostrar tenir una
gran dedicació i sentit comú, dos atributs que no puc
atribuir a les més recents.
Quina valoració fa del sistema sanitari espanyol?
La meva posició és sempre crítica. Si algú em diu que
tenim un dels millors sistemes del món (encara que ho
digui la revista The Lancet a partir de la bona esperança
de vida a Espanya), faig el llistat de coses manifestament millorables (la capacitat funcional amb què es
viu aquesta esperança de vida ens fa baixar de cop del
lloc 9 al 42). Si algú es refereix al sistema com un desastre per així proposar aventures polítiques sense base
acadèmica, poso de manifest tots els aspectes positius
que conté el nostre sistema sanitari i que cal mantenir;
especialment en el cas de Catalunya, que sento més
proper, tot i que darrerament tinc dubtes que es pugui
preservar des del progressisme radical i l’empenta privatitzadora insensata. D’altra banda, els qui hem contribuït poc o molt a enfortir el sistema sanitari català
anem envellint sense veure cap reemplaçament entusiasta. Són ja, per a mi, quasi quaranta anys d’economia de la salut, de formació en avaluació econòmica, en
gestió sanitària, i no veig l’empenta rejovenidora que
avui necessita el sistema sanitari.
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Economia i salut
Nascut a Ciutadella de Menorca el 1955, és
professor d’Hisenda Pública i Economia Aplicada
des de 1979. És doctor en Economia Pública
per la Universitat de York (1984) i catedràtic
d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra des
de 1992, de la qual ha estat vicerector i degà.
Visiting Scholar de la Universitat de Stanford
(1991), el 1996 va fundar i dirigir el Centre
d’Investigació en Economia i Salut (CRES-UPF).
Ha estat creador i codirector del màster Health
Economics and Policy de la Barcelona Graduate
School of Economics, de l’Executive Program
amb la Universitat de Berkeley. Actualment és
codirector del màster de Gestió Pública (UABUB-UPF).
Guillem López Casasnovas ha estat membre del
Consell Assessor del Ministeri de Sanitat Política
Social i Igualtat (2003-2017) i de la Conselleria
de Sanitat de Catalunya (des de 2005). Des de
2007 fins al 2013 va ser president de l’Associació
Mundial d’Economia de la Salut (IHEA) i, entre
2011 i 2013, membre de la Comissió de l’OMS per
a l’Estudi de les Desigualtats en Salut.

Vostè va ser president de la International Health Economics Association. Quines iniciatives va impulsar al
capdavant d’aquest organisme?
Sis anys com a president de l’Associació Mundial de
l’Economia de la Salut em van permetre tenir el cap al
món sense perdre identitat. A l’IHEA (International Health Economics Association), hi vaig posar ordre, vaig
generar una dotació patrimonial per tirar endavant l’organització que compta amb estatuts i seu permanent als
Estats Units i evitar el risc de manca de finançament
entre congressos. Va ser per a mi un gran repte. La creació del CRES (Centre de Recerca en Economia i Salut)
a la meva universitat, la Universitat Pompeu Fabra, i la
projecció internacional assolida en formació a través de
la Barcelona Graduate School of Economics, amb vuit
anys de programes executius de mestratge i lideratge
amb la Universitat de Berkeley i postgrau, o les darreres
setmanes del passat mes de novembre en què vaig acollir
com a president local quasi sis mil congressistes d’ISPOR
BCN al Fòrum són algunes de les iniciatives que han
permès posar Catalunya en el mapa de l’Economia de
la salut.

.

D’acord amb la majoria dels experts, incloure l’envelliment de la població i
els seus impactes en l’agenda política ja és una qüestió urgent i prioritària.
No només a Espanya; també en tots els països del nostre entorn. Els reptes
són enormes, però les oportunitats també poden ser-ho si s’afronten amb
intel·ligència i resolució.

.

cultura.
pausa

gener 2019

Finestres
Aquell dia a classe vam parlar de les metàfores.
Teníem onze anys i la voluntat del vent
ens guiava les tardes. I tot era blau i era fàcil
abans de les sales d’espera, els terminis i el perdó.
Sovint t’havia vist anar pel descampat,
i era com buscar al diccionari paraules en desús.
Caminaves indrets per on ningú ja no passava
i això volia dir, també, acceptar la confusió,
insistir en la ironia.
Jo et veia, des de la finestra de l’aula,
mentre somiava el nom compost d’un poble coster
o la dificultat de pronunciar les hacs d’una ciutat nevada.
Aquell dia a classe vam parlar de les metàfores.
No sé per què vaig pensar en esplanades i pícnics,
en la geometria i l’angúnia i el vertigen dels gratacels.
I tot un món de contrastos va començar a mesurar-se
en la distància que va des del descampat que travessaves
fins a l’índex de la meva mà.
Àngels Gregori

© Mar Aguilera

De Quan els grans arbres cauen, premi Vicent Andrés Estellés,
València, Alzira, 2017.
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Un apòleg
desolat
Fitxa tècnica
Títol original: Zimna Wojna (Cold War)
Any: 2018
Durada: 88 minuts
País: Polònia
Direcció: Pawel Pawlikowski
Guió: Pawel Pawlikowski i Janusz Glowacki
Fotografia: Lukasz ZAL (B & W)
Interpretació: Joanna Kulig, Tomasz Kot,
Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn,
Jeanne Balibar, Adam Woronowicz, Adam
Ferency i Adam Szyszkowski
Producció: MK2 Productions / Apocalypso
Pictures / Film4 Productions / Opus Film /
Protagonist / BFI Film Fund

Enric Sòria

Després de la portentosa Ida, el món cinèfil esperava amb candeletes el
següent film de Pawel Pawlikovski, i encara que Cold War no tinga l’enorme empenta suggestiva ni la ferocitat interior del film precedent, no es
pot dir que defraude. Totes dues són cintes meticulosament construïdes,
que ens parlen de la passió, el dolor i el desarrelament amb l’aparent
fredor distanciada d’un testimoni aliè. Una estratègia que, just perquè
esquiva tant els subratllats com l’excessiva concreció –el seu és un art
d’al·lusions, no d’evidències– multiplica la capacitat trasbalsadora del que
veiem. Els films de Pawlikovski són, al capdavall, apòlegs reveladors. A
Ida, les càrregues de profunditat són més potents, i l’efecte és hipnòtic. A
Cold War, el relat traspassa menys la superfície de la idea. D’altra banda, el
distanciament narratiu és menys conduent, perquè, en essència, se’ns parla d’un amour fou suïcida contra les circumstàncies. Les passions d’aquesta
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mena només es poden comunicar encenent els fotogrames, i una foguera
glacial és improbable. Amb tot, Pawlikovski és un gran director fins i tot
quan el seu estil va contra la història, i aconsegueix incendiar la pantalla
a base de pura concisió en un grapat de seqüències memorables: l’esplèndida arrencada, la cançó en el club nocturn de París o el desenllaç, d’un
romanticisme fúnebre, deixat anar com si res, que potser se situe entre
el millor que ens ha donat últimament el cinema.
En resum, Cold War és la història d’un atzucac amorós entre un músic
introvertit i una artista temperamental en la Polònia comunista. El músic
no suporta la manipulació ideològica i estètica a què se’l sotmet i fuig a
Occident, mentre que ella, més intuïtiva, copsa de seguida que l’exili és
una altra presó, igualment asfixiant. Tots dos van trobant-se i separant-se
als dos costats del teló d’acer fins que entenen que no hi ha lloc per a ells
ni ací ni allà. La música esdevé un subtil correlat irònic d’aquesta pèrdua
de lloc. Així, veiem com va degradant-se la cançó que fa de leit motiv, de
la simple bellesa de la versió original, quan tots dos es coneixen, a les
adaptacions cada cop més manipulades que els forcen a executar. És clar
que els protagonistes podrien viure en la impostura, o bé separats. Una
altra opció, quan no hi ha lloc, és deixar de viure. Fins ací l’apòleg.
El principal problema del film és el descarnament amb què se’ns conta:
sense aprofundir en els personatges ni en el context, i sense subtrames
que puguen enriquir-lo; la seua principal virtut és aquest mateix descarnament, que esmola la força incisiva de l’angoixa que travessa el relat,
multiplicada per la tremenda capacitat de síntesi d’una posada en escena
magistral.

.
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PEQUÍN,
REDUCTE DE
TRADICIÓ
Tradició i modernitat. La capital de la Xina, amb més
de 21 milions d’habitants, és una bulliciosa ciutat de
contrastos estridents. El luxe de cotxes de gamma
alta conviu amb la riuada de bicicletes que circula
al seu voltant; i l’arquitectura de vidre i acer, amb els
vestigis del seu passat imperial i els estrets carrerons
on s’apinyen petits habitatges d’aspecte grisenc.
En aquest escenari tradicional és on el fotògraf
Francisco Cruces ha enfocat la vida quotidiana de la
seva gent.
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Tan estimat com una
punxa clavada al taló
Simona Škrabec

ECLIPSI
I

És curiós comprovar que a l’altra punta del Mediterrani,
allà on els Alps Julians es precipiten cap a l’Adriàtic, un
altre poeta, Tomaž Šalamun, va escriure poesia sota la
mateixa consigna de llibertat que guiava la mà d’Espriu.
Un poble feble, devastat per les circumstàncies desfavorables, només pot ancorar la seva existència futura en la
capacitat d’afrontar la veritat sense cap concessió. Aquesta és la idea central de la poesia de tots dos autors.
Rellegir la poesia de Salvador Espriu a través del llegat de Tomaž Šalamun té una càrrega explosiva. El poema que millor ho il·lustra es diu “Duma 64”. Šalamun va
agafar una estrofa d’una coneguda peça patriòtica i la va
parodiar amb una audàcia bastant increïble per aquells
temps i aquelles contrades, la Iugoslàvia feliç de Josip
Broz. L’estrofa original parla d’un poeta que tot viatjant
pel país es delecta en la seva bellesa. Però en la versió
d’aquell aleshores jove poeta, l’últim vers, que respecta la
mètrica acurada, diu que de tant contemplar la bellesa de
les contrades familiars li «va sortir una úlcera d’estómac».
Aquesta anècdota ens porta al nucli del problema:
quan i per què es produeix la ruptura amb la pròpia tradició? Un llegat poètic, quan esdevé insostenible, molest,
incòmode o bé superflu? La resposta no és gens simple i
no té res a veure amb els canvis superficials dels costums
o de les maneres de viure, sobretot si hem d’examinar
aquesta pregunta a través del prisma de la poesia d’un
Šalamun o d’un Espriu.
El moto de l’esforç titànic de Šalamun –«m’entapissaré
cada dia uns deu centímetres quadrats»– podria ser el
moto d’Espriu, això és evident. Tots dos van acceptar el rol
de bufó, si calia, per obrir els ulls als seus compatriotes.
No ho van aconseguir gaire, aquesta és l’amarga veritat.
L’un ha estat convertit en un monument de pedra que es
venera i ja poques vegades s’escolta. L’altre és tan estimat
a casa seva com una punxa clavada al taló, molest i rebutjat tant pel públic llec com per l’acadèmia més selecta.
Šalamun, que coneixia bé el destí dels bards nacionals,
es va protegir d’entrada de tota possibilitat que el poble
el convertís en un mausoleu. Jugava amb els mots per
asserenar-nos. I pocs l’han volgut entendre.
El contacte amb la poesia exigeix esforç, un esforç
esgotador, i també una tenacitat a prova de tots els obstacles. Ho exigeix tant l’ofici de fer versos com –i aques-

M’he cansat de la imatge de la tribu
i me n’he anat.
De claus llargs,
n’estic traient extremitats per a un cos nou.
De draps vells, en faré entranyes.
L’abric de carronya pudent
serà l’abric de la meva solitud.
L’ull, l’arrencaré del fons dels aiguamolls.
De planxes rovellades pel fàstic,
n’alçaré una cabana.
El meu món serà un món de caires esmolats.
Cruel i etern.
II
Em proveiré de claus,
claus llargs,
i me’ls clavaré al cos.
Molt suau,
molt lent,
per fer-ho durar.
Idearé un pla precís.
M’entapissaré cada dia,
per exemple, uns deu centímetres quadrats.
Llavors ho cremaré tot.
Cremarà molt de temps,
cremarà set dies.
En quedaran només els claus,
tots soldats, rovellats.
És així com quedaré.
És així com ho sobreviuré.
Tomaž Šalamun
Pòquer, 1966. Traducció inèdita de Simona Škrabec.

gener 2019

© Cal·ligrafia Keith Adams

ta és una conclusió important– el fet de llegir-los. Quan
Šalamun parla de la seva intenció d’exiliar-se «de la seva
tribu» per guanyar amplitud de mires, sap el que implica
aquest distanciament. Per sobreviure, li caldrà convertir-se en un esquelet, en allò més dur que queda dins l’ànima humana després dels incendis devastadors, provocats
per la lucidesa i el saber. El poeta sap que li caldrà viure
a través de la substància més interna del seu jo, la que és
l’única indestructible.
L’exigència que el poeta ha plantejat a tot un poble,
tanmateix, ha quedat inscrita per sempre en la història
nacional, en la realitat més quotidiana. El poeta que s’ha
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«exiliat de la seva tribu» resulta que va ser una veu capaç
d’aglutinar les energies intel·lectuals més positives. Eslovènia, gràcies a la reflexió continguda en versos com els
d’aquest rebel, va saber trobar la pauta de com construir
el seu futur. El futur per als eslovens va deixar de ser una
promesa vaga. Van emprendre la construcció de la seva
pròpia col·lectivitat amb l’aplom d’algú que aguanta la
mirada, que pot sospesar els records més conflictius. I
això no va passar per casualitat. La poesia, aquest llegat
tan difícil de processar i de fer conèixer, va donar l’impuls
necessari per decidir per què val la pena lluitar, quina és
la societat en què els eslovens volíem viure junts.

.
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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

Empresa col•laboradora:

FUNDACIÓ ESPRIU

REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

Les entitats que integren la Fundació Espriu
formen, per volum de facturació, la segona xarxa
de cooperatives sanitàries més gran del món.

Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona
Juan Ignacio Luca de Tena 12 3ª ı 28027 Madrid
Tel: 91 595 75 52 ı fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop
Les empreses cooperatives
ajuden a construir
un món millor
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