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Constituida en 1989, la Fundación Espriu integra las entidades 
que practican el modelo sanitario cooperativo creado por el 
Dr. Josep Espriu: Autogestió Sanitària, Scias, Lavinia y Asisa, 
que forman el Grup Assistència y el Grupo ASISA.

Acabo de llegir aquest número de la revista compartir. i m’ha 
agradat molt, sobretot l’article de salut bucodental i cirurgia 
maxil·lofacial. Em sembla molt bé que tots els facultatius 
tinguin la doble titulació, perquè crec que això fa que la feina 
sigui molt més completa en benefici dels pacients. Moltes 
felicitats i salutacions des de Cuba.

Yania. Cuba

Salut bucodental

@

dels cartes     lectors.



editorial.

juliol 2019 05

«La forma de 
vida actual 
té una altra 
dinàmica i 
requereix uns 
instruments de 
comunicació 
més àgils»

La fi d’una etapa

Benvolguts lectors, amb aquest número de compartir. tanquem una 
etapa. Teniu a les mans el darrer número de la revista, tal com l’hem 
coneguda fi ns ara.

Quan el Dr. Espriu es va plantejar la necessitat que la Fundació Espriu, 
en la seva funció de representació del cooperativisme sanitari, havia de 
tenir un instrument de comunicació, va concebre la revista compartir.
que, amb lleugeres variants, s’ha mantingut igual durant els seus 30 
anys d’existència. Una revista que estigués a l’abast de tots els socis coo-
perativistes, tant metges com usuaris, d’entitats afi ns, d’amics de dins 
i de fora d’Espanya, i de tots els lectors ocasionals que a les consultes 
dels nostres metges volguessin tenir a les mans una lectura per cobrir 
l’espera. Hem pretès ser un instrument que donés a conèixer no només 
els nostres valors, sinó també les entitats que la formen: Assistència 
Sanitària, ASISA, SCIAS i Lavinia. També ha pretès ser un instrument 
d’informació de temes sanitaris i de cultura.

Vosaltres, lectors, heu de dir si ho hem aconseguit.

Però ara creiem que aquesta etapa ha conclòs. La forma de vida actual 
té una altra dinàmica i requereix uns instruments de comunicació més 
àgils i, per descomptat, que també incloguin l’ús de les tecnologies 
modernes. No obstant això, com que volem mantenir aquest llaç d’unió 
entre la Fundació Espriu i els nostres socis i lectors, després d’un pe-
ríode de refl exió tornarem a posar-nos en contacte, aportant un nou 
instrument de comunicació que tingui un format i un contingut més 
d’acord amb els temps actuals.

No vull acomiadar aquesta etapa sense agrair a l’equip de redacció, i 
a tots els col·laboradors que en aquests anys l’han fet possible, el bon 
fer, la cura i l’entusiasme que han dedicat a compartir. A tots, moltes 
gràcies. I també moltes gràcies a tots els lectors que ens han seguit al 
llarg d’aquests 30 anys i amb els que esperem seguir comptant en la 
nova etapa. .

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundació
Espriu i d’SCIAS



Amb aquest número, la revista compartir. tanca la seva tercera etapa d’existència, durant la 
qual ha pretès ser la veu del model cooperativista creat pel doctor Josep Espriu i, més enllà, 
del cooperativisme internacional en el seu conjunt. Durant les últimes tres dècades, les tres 
edicions de compartir. –espanyol, català i anglès– han acompanyat lectors i cooperativistes 
no només d’Espanya sinó també del món sencer.

Carles Torner

La veu del cooperativisme 
sanitari espriuà

En el moment d’acomiadar aquesta tercera etapa de 
compartir., fem un repàs dels principals focus d’atenció 
de la revista fundada pel doctor Josep Espriu i Castelló. 
compartir. va néixer i créixer, i ha acompanyat els trenta 
anys de camí de la Fundació Espriu. Com que per al doc-
tor Espriu l’acció i la refl exió eren inseparables, la revista 
era fonamental en el seu projecte. I tant l’acció com la 
refl exió s’entenien com a part d’un diàleg col·lectiu: la 
revista ha estat portaveu del cooperativisme sanitari es-
priuà a Catalunya, a Espanya i al món.

compartir. sempre va ser un projecte ambiciós i ha 
parlat en tres llengües. L’edició catalana de la revista po-
sava en contacte tots els socis d’Assistència Sanitària i 
d’SCIAS i tots els parlants d’aquesta llengua que s’han 
benefi ciat del cooperativisme espriuà. La versió espa-
nyola vinculava els socis d’ASISA i donava fe de l’extensió 
peninsular del model espriuà.

La versió anglesa de compartir. ha estat inseparable 
de l’expansió internacional del cooperativisme sanitari. 
La xarxa internacional de cooperatives sanitàries ha es-
tat protagonista de les pàgines de compartir.: hem donat 
a conèixer la diversitat cultural i geogràfi ca de les coo-
peratives sanitàries en els cinc continents. Hem seguit 
de prop la fundació de l’Organització Internacional de 
Cooperatives de Salut, el seu desenvolupament i con-
solidació: la Fundació Espriu presideix des de 2001 les 
cooperatives sanitàries del món.

A part del tema central de cada número, les altres 
tres seccions de la revista responien a les preocupaci-
ons del seu fundador, el doctor Espriu, i de les diverses 
entitats que ell va crear: la salut, el cooperativisme i la 
cultura. Amb una dedicació incessant a llegir la poesia de 
Salvador Espriu i a desplegar el pensament que conté, 
pensament que va marcar a foc la visió del seu germà, 
el doctor Espriu.

EL DOCTOR ESPRIU I EL SEU PENSAMENT

Des del primer número de compartir., el 1990, la nostra 
revista ha anat desplegant tots els matisos del pensa-
ment espriuà. Així, per exemple, el número 19 anunci-
ava la publicació de Mrs. Life, compendi del pensament 
del nostre fundador. Si el número 44 analitzava el sor-
giment del cooperativisme sanitari i el seu projecte en 
expansió, vam voler marcar el número 100 amb la idea 
estel·lar d’Espriu: la cogestió; és a dir, la gestió conjunta 
del model sanitari per part dels metges i dels usuaris de 
la sanitat, ambdós agrupats en cooperatives. El 106 va 
tenir com a protagonista la fi gura del pacient intel·li-
gent, que esdevé responsablement protagonista de la 
seva salut en un diàleg continu amb el seu metge.
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LES INSTITUCIONS DE LA FUNDACIÓ ESPRIU

Cada número de la revista ha anat informant els socis 
del Grup ASISA, del Grup Assistència i d’SCIAS sobre 
l’actualitat de les seves cooperatives. Hem marcat els 
aniversaris importants: si el número 68 celebrava els 
50 anys d’Assistència Sanitària Col·legial, el 94 bufa-
va alhora les vint espelmes de l’Hospital de Barcelona 
i les vint de l’Hospital Moncloa. Després de celebrar 
amb tot l’èmfasi els 25 anys de la Fundació Espriu en el 
número 99, el número de celebració del 30è aniversari 
haurà estat l’últim número complet de la revista abans 
d’aquest comiat.

7



L’ECONOMIA SOCIAL

El número 58 anunciava l’equació: ASISA + Assistència + SCIAS = Economia Social. 
En el 69 explicàvem amb tot detall l’ingrés de la Fundació Espriu a la Confederació 
Empresarial Espanyola de l’Economia Social, CEPES. Vam celebrar que el 2012 fos 
l’Any Internacional de les Cooperatives, i a cada número, amb temes monogràfi cs com 
en els números 89 i 98, hem mostrat la força creixent del cooperativisme al món i la 
multiplicació de les cooperatives de salut.
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DINS DE L’ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

La versió anglesa de compartir. ha estat un instrument de l’expansió internacional 
del pensament del doctor Espriu a través de la seva fundació. Era un dels somnis 
del nostre fundador: que l’especifi citat de les cooperatives de salut fos reconeguda 
internacionalment. El número 2 de compartir. notifi cava l’ingrés de la Fundació 
Espriu a l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i, després d’intensos anys de 
contactes i diàleg, el número 24 feia un extens reportatge sobre l’assemblea fun-
dacional de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) al si 
de l’ACI. Sempre amb compartir. com a portaveu internacional de la Fundació 
Espriu, el gran protagonista d’aquesta expansió va ser el doctor Guisado que, tal 
com s’explicava en el número 45, va ser escollit president de l’IHCO i ho va seguir 
sent fi ns a la seva tràgica desaparició, fa dos anys, durant una de les reunions de 
l’organització al Quebec. El número 109 donava fe de l’homenatge de l’ACI al doc-
tor Guisado per part dels cinc continents de l’ACI i anunciava l’elecció del doctor 
Carlos Zarco a la presidència de l’IHCO.



prevenir / guarir
salut.

modalitats diferents. Un es coneix com a “son ràpid” 
o fase REM (de l’anglès Rapid Eyes Moviment), també 
anomenada MOR (moviments oculars ràpids), ja que 
es caracteritza per la presència d’uns típics moviments 
seqüencials dels ulls. L’altre es coneix com a “son lent” 
o fase no REM (NREM), que no s’acompanya de movi-
ments oculars ràpids i es caracteritza per una reducció 
notòria de les funcions orgàniques.

FASE NREM
Aquesta fase ocupa la part més important del temps en 
què es dorm i s’hi distingeixen diversos nivells de pro-
funditat. El primer nivell, anomenat “son lleuger”, cons-
titueix un període transitori entre la vigília i el son que 
es manifesta durant uns pocs minuts després d’ador-
mir-se i es caracteritza pel registre d’ones cerebrals més 
lentes que abans d’adormir-se, de 3 a 7 cicles per segon, 
juntament amb l’aparició d’uns moviments oculars molt 
lents, una respiració irregular i una relaxació muscular.

Després d’aquest període d’adormiment arriba un se-
gon nivell, del qual es pot despertar amb facilitat com a 
resposta a estímuls interns (com el dolor) o externs (com 
els sorolls), en el qual es poden registrar ratxes curtes 
d’activitat cerebral amb ones de 12-14 cicles per segon i 
moments amb ones cerebrals de baixa freqüència i am-
plitud elevada.

En un tercer nivell, el son es va fent més profund, el 
cervell redueix la seva activitat i pot registrar l’aparició 
d’ones delta, de 0,5 a 3 cicles per segon.

Finalment s’accedeix a un quart nivell, l’anomenat 
«son profund», en el qual les ones cerebrals es fan més 
prominents i s’aprecia un descens notori de les constants 
vitals (temperatura corporal, pressió sanguínia, etc.). En 
general, es triga una mitja hora des que s’agafa el son fins 
arribar a aquesta quarta fase de son NREM, de la qual 

Es tracta d’un estat fisiològic caracteritzat per una sus-
pensió temporal de les activitats mentals conscients prò-
pies de la vigília, durant el qual es produeix una marca-
da disminució de la capacitat de resposta als estímuls 
externs i una reducció del metabolisme i altres modi-
ficacions del funcionament orgànic. En realitat, quan 
es parla de son es fa referència a dos aspectes diferents, 
un d’aparença passiva relacionat amb el repòs físic, que 
s’anomena “dormir”, i un altre caracteritzat per unes 
imatges mentals turbulentes, l’activitat onírica, el que 
s’anomena “somiar”.

MECANISMES COMPLEXOS
Tot i que encara es desconeixen molts detalls sobre 
aquest tema, des d’una perspectiva neurofisiològica 
se sap que l’alternança de son i vigília està controlada 
per complexos mecanismes que es desenvolupen en 
l’anomenat “sistema reticular activador ascendent”, un 
conjunt de nuclis nerviosos localitzats al tronc encefà-
lic que mantenen nombroses interrelacions amb altres 
múltiples estructures del sistema nerviós central. De 
manera que tant l’aparició del son com la successió de 
les diferents fases que el conformen depenen d’un deli-
cat equilibri en el funcionament de diverses estructu-
res neurològiques que actuen ja sigui estimulant o bé 
inhibint els nuclis integrants d’aquesta formació, i això 
explica que les característiques del son puguin ser in-
fluenciades tant per factors psicològics com orgànics.

FASES DEL SON
Durant el son, no sempre passa el mateix, ja que el son 
es compon d’unes fases ben diferenciades. L’estudi de 
l’activitat elèctrica encefàlica, dels moviments corpo-
rals i dels moviments oculars mentre es dorm permet 
distingir dos tipus de son que s’alternen i constitueixen 

L’ésser humà es passa al voltant d’una tercera part de la seva vida en aquest estat tan particular 
anomenat son, que aparentment té com a finalitat propiciar el descans corporal, però del qual encara 
se’n desconeixen moltes coses.

Dr. Adolf Cassan

Els misteris del son
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costa molt despertar i que sol durar uns 30-40 minuts. A 
continuació, pot passar que es retorni successivament als 
nivells tercer, segon i primer, conformant un cicle d’uns 
90 minuts que tendeix a repetir-se diverses vegades du-
rant el repòs, o bé que irrompi una fase de son REM.

FASE REM
En aquesta fase, a més de presentar-se uns típics mo-
viments horitzontals i verticals dels ulls que poden 
apreciar-se sense dificultat per sota de les parpelles, 
es produeixen diverses modificacions fisiològiques: la 
respiració i el pols es tornen irregulars, la pressió ar-
terial s’eleva, el consum cerebral d’oxigen s’incrementa, 
la secreció gàstrica augmenta, etc. No obstant això, els 
músculs voluntaris es mantenen completament relaxats, 
per la qual cosa es presenta un estat de laxitud genera-
litzada que contrasta amb una intensa activitat mental, 
ocupada per imatges que de vegades, al despertar, es 
poden recordar d’una manera molt vívida, per la qual 
cosa aquesta fase es coneix com a “son paradoxal”, ja que 
pot apreciar-se que el patró de les ones cerebrals és molt 
semblant al que s’obté en estat de vigília, tot i que s’està 
profundament adormit. És durant aquesta fase quan es 
presenta l’activitat onírica, el procés de somiar.

Normalment, durant el repòs nocturn es presenten 
diversos períodes de son REM. El primer sol aconse-
guir-se cap als 80-100 minuts de l’inici del son i dura 
entre 5 i 10 minuts, mentre que els següents tenen una 
durada creixent, fins a arribar a gairebé una hora si el 
cicle es repeteix quatre o cinc vegades. En total, aquests 
períodes ocupen la meitat del son dels lactants i la cin-
quena part del son dels adults.

FUNCIONS DEL SON
Tradicionalment s’ha afirmat que el son serveix per te-
nir un període quotidià de repòs físic i de recuperació 
mental, però el cert és que no se sap exactament quina 
és la seva finalitat ni la manera en què resulta beneficiós. 
Es tracta, però, d’una necessitat humana fonamental, 
ja que el simple descans per si sol no pot contrarestar 
els efectes de la manca de son. D’una banda, el son pro-
porciona repòs als músculs voluntaris, però, tot i que 
algunes funcions metabòliques es redueixen mentre es 
dorm, altres processos fisiològics es mantenen o fins i 
tot s’incrementen, i més durant els períodes de son ràpid. 
De l’altra, es pensa que l’activitat onírica serveix perquè 
el cervell analitzi la informació recollida durant les ho-
res de vigília, rebutjant la intranscendent i ordenant la 
més útil, com suggereix el fet que la majoria de les imat-
ges mentals que constitueixen els somnis estan relaci-
onades amb circumstàncies viscudes recentment, però 
tampoc es disposa d’explicacions concloents al respecte.

NECESSITAT DE SON
La necessitat de son varia de forma notable amb l’edat. 
Els nounats dormen més de 20 hores al dia: es desperten 
només quan tenen gana i tornen a quedar adormits de 
seguida que l’han satisfet. Progressivament, a mesura 

que s’organitza un patró de son en què predomina el re-
pòs nocturn, la necessitat de son disminueix, de manera 
que els nens d’un any d’edat tendeixen a dormir unes 14 
hores; els de cinc anys d’edat, unes 12 hores i els adults, 
entre 7 i 8 hores. Cal destacar, però, que alguns adults 
necessiten dormir 10 hores diàries, o fins i tot més, per 
sentir-se bé, mentre que d’altres funcionen perfecta-
ment només amb la meitat. En els ancians s’observa una 
disminució aparent de la necessitat de son, encara que 
habitualment es tracta d’una reducció del període de son 
nocturn que es compensa amb les becaines i petites dor-
mides que fan durant el dia.

Una carència de son perllongada comporta diver-
sos efectes. Així, després d’una nit amb menys de tres 
hores de son sol aparèixer certa irritabilitat i una dis-
minució de la capacitat d’atenció, mentre que després 
de períodes més llargs sense dormir la capacitat de 
concentració i d’exercir diferents tasques es deteriora. 
Després de tres a cinc dies sense dormir apareixen tre-
molors de mans, visió doble, debilitat i dolors muscu-
lars, un descens considerable de la capacitat d’atenció, 
un increment de la irritabilitat, confusió i desorienta-
ció i, en alguns casos, fins i tot deliris i al·lucinacions. 
En aquest estat, la necessitat de dormir es converteix 
en una obsessió, i la impossibilitat de fer-ho, en una 
autèntica tortura. . 
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El restrenyiment 

Tots sabem que cal menjar cada dia i que hem de fer-ho diverses vegades, però sovint 
dubtem de quan i com hem d’evacuar o de si tenim un ritme normal de deposicions.

Dolors Borau

el racó de l’usuari

El menjar que ingerim és processat a l’estómac i passa 
al budell prim (que té una longitud aproximada de vuit 
metres), on s’absorbeixen els nutrients. Les substàncies 
que no es poden absorbir a l’intestí prim passen a l’intestí 
gros (que té una longitud aproximada d’un metre), on es 
reabsorbeix l’aigua que conté la femta. 

La defecació normal es produeix quan el contingut 
del còlon arriba al recte en una consistència convenient 
i en un temps adequat, això vol dir que la consistència no 
pot ser ni massa dura ni massa tova i que no s’ha de sen-
tir una necessitat immediata o imperiosa ni ha de trigar 
massa temps. Per això els moviments del còlon han de 
ser normals i complir la seva missió. Quan la femta arriba 
al recte apareix la sensació i la necessitat de buidar-lo. Si 
és el moment adequat, la contracció dels músculs de l’ab-
domen facilitaran l’expulsió i l’esfínter de l’anus s’obrirà. 
Si no és el moment adequat, es provocarà la contracció 
de l’anus per retardar l’acció.

TRANSITORI O CRÒNIC
El restrenyiment es caracteritza per la disminució del 
nombre de deposicions o per l’existència d’esforç o de di-
fi cultat excessiva per evacuar. Es considera que una per-
sona pateix restrenyiment si presenta alguns d’aquests 
símptomes: el nombre de deposicions és de menys de 
tres cops a la setmana (no anar al lavabo cada dia no es 
considera restrenyiment); la consistència és dura o petita 
(en forma de boles); cal un esforç excessiu per evacuar; 
es té la sensació que l’evacuació és incompleta o que hi 
ha un bloqueig quan es vol fer l’acció; es necessita l’ajuda 
de lavatives o supositoris per aconseguir-ho.

Es pot patir restrenyiment transitori quan dura un 
període de temps (perquè coincideix amb un viatge, amb 

un canvi d’hàbits o d’alimentació, per l’efecte d’algun fàr-
mac...), o es pot patir restrenyiment crònic si aquesta si-
tuació s’allarga més de tres mesos. El restrenyiment crò-
nic afecta el 30 % de la població, però és més freqüent en 
les dones que en els homes i augmenta amb l’edat. A més, 
les dones poden patir restrenyiment durant l’embaràs.

Quan la causa del restrenyiment crònic no respon a 
una lesió orgànica o anatòmica es diu que és funcional 
o primari. En canvi, es diu que és secundari quan és una 
conseqüència del consum de certs medicaments (com 
els derivats dels opiacis o d’altres) o quan es pateixen 
certes malalties (neurològiques, metabòliques o per la 
presència d’un càncer). En general no es fan proves a 
persones que pateixen restrenyiment crònic excepte si 
apareixen altres signes d’alarma: l’aparició de febre, la 
pèrdua de pes o el sagnat rectal. També cal fer un estudi 
quan el pateixen persones que no tenien restrenyiment 
crònic i que responen al tractament. 

 
PREVENCIÓ: BONS HÀBITS
Hi ha maneres de prevenir l’aparició d’aquest trastorn: 
cal evitar el sedentarisme i tenir una vida activa, aug-
mentar la ingesta de líquids, augmentar la ingesta d’ali-
ments rics en fi bra (fruita, verdures, llegums, fruita seca, 
cereals integrals), cal no evitar l’evacuació quan se’n té 
ganes i procurar adoptar una bona postura en seure al 
vàter (per exemple, col·locant els peus en un tamboret 
baix). Cal tenir en compte que la ingesta de fi bra sempre 
ha d’anar acompanyada d’una bona ingesta d’aigua per 
tal que pugui fer la funció: si no hi ha prou líquid, la fi bra 
pot obturar el trànsit. 

Els laxants són uns medicaments molt efi caços per 
combatre el restrenyiment, però han de ser receptats 
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per un metge que en valorarà els resultats i en farà el 
seguiment.

En conclusió, per prevenir, evitar o millorar el restre-
nyiment es poden seguir aquestes recomanacions: escol-
tar les necessitats de l’organisme i anar al lavabo quan el 
cos ho demani; seguir una dieta rica en fruites, verdures 
i llegums, i que inclogui alguns cereals integrals; beure 
aigua quan es menja i entre els àpats; realitzar exercici 
físic i mantenir una vida activa no sedentària que afavo-
reix la motilitat intestinal. .
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Restrenyiment
Es caracteritza per la disminució del nombre de 
deposicions o per l’existència d’esforç o de dificultat 
excessiva per evacuar.

El restrenyiment crònic afecta el 30 % de la població, 
però és més freqüent en les dones que en els homes i 
augmenta amb l’edat.

Símptomes
•  El nombre de deposicions és de menys de tres 

cops a la setmana (no anar al lavabo cada dia no es 
considera restrenyiment).

• La consistència és dura o petita (en forma de boles). 

• Cal un esforç excessiu per evacuar. 

•  Es té la sensació que l’evacuació és incompleta o que 
hi ha un bloqueig quan es vol fer l’acció. 

•  Es necessita l’ajuda de lavatives o supositoris per 
aconseguir-ho. 

Tractament i prevenció
• Evitar el sedentarisme i tenir una vida activa. 

• Augmentar la ingesta de líquids. 

•  Augmentar la ingesta d’aliments rics en fibra (fruita, 
verdures, llegums, fruita seca, cereals integrals). 

• No evitar l’evacuació quan se’n té ganes. 

•  Procurar adoptar una bona postura quan se seu 
al vàter (per exemple, col·locant els peus en un 
tamboret).

www.
Generalitat de Catalunya

https://bit.ly/2ZZeKCP
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Contraccions, dolor, diarrea... Episodis de malestar seguits d’uns altres d’aparent normalitat i 
millora, i una nova recaiguda, i així una vegada i una altra. Els símptomes de la síndrome de 
còlon irritable, un trastorn que sense ser greu resta qualitat de vida, poden confondre’s amb 
els de moltes altres malalties intestinals.

Dolors Borau

La meva amiga té un càrrec de responsabilitat que la fa 
treballar sota molta pressió. Estava tan cansada que va 
decidir, per vacances, fer un viatge a un lloc exòtic per 
desconnectar, però el viatge no va tenir l’efecte reparador 
que ella necessitava: al cap d’una setmana van aparèixer 
les diarrees (deposicions freqüents i líquides) que la van 
obligar a quedar-se a l’habitació. Va patir la diarrea del 
viatger, que pot ser deguda a bacteris o virus o paràsits. 

Ella ja se n’havia informat prèviament i havia pres 
totes les precaucions que li havien recomanat: no beure 
aigua de l’aixeta, evitar els glaçons de gel i beure només 
begudes precintades o infusions calentes. També renta-
va tota la fruita, menjava plats cuinats calents, evitava 
la carn poc feta, el peix i el marisc, i tampoc compra-
va pastissos ni gelats. Com que havia estat previsora, a 
l’equipatge hi portava medicació per aturar la diarrea i 
uns sobres per diluir en aigua. Amb la dilució que es pre-
parava s’assegurava que podria hidratar-se i reposar les 
sals minerals que havia perdut amb les deposicions. Amb 
el tractament va millorar i va continuar el viatge, però 
quan va tornar estava més cansada que abans de marxar.

UNA MUNTANYA RUSSA DE MALESTAR I MILLORA
Al cap d’uns dies tenia la panxa molt inflada i unes con-
traccions intestinals que la feien cargolar de dolor. De 
cop i volta, el malestar cedia i tot tornava a la normalitat 
fins que novament apareixia un episodi de dolor amb 
diarrees. Va estar vivint en aquesta muntanya russa de 
malestar i millora fins que, al cap de tres mesos, amoï-
nada, va decidir anar a veure el seu metge de confiança.

Com que hi ha diverses afeccions que presenten 
símptomes similars, calia fer unes proves per poder tro-
bar de quina patologia es tractava: li van fer una anàlisi 
de sang per saber si hi havia anèmia i per detectar la 
malaltia celíaca, li van fer una anàlisi de femta per cercar 
la presència de sang oculta o detectar-hi alguna malaltia 
infecciosa i, també, una colonoscòpia. La prova consis-
tia en introduir per l’anus un tub flexible i insuflar aire 

Viatges, estrès i diarrees

per visualitzar l’interior del colon. Per evitar molèsties 
es fa sota sedació i, per això, em va demanar que l’acom-
panyés.

Les proves van servir per descartar la celiaquia (la 
malaltia causada per la intolerància al gluten d’alguns 
cereals); no es va trobar rastre de sang ni de paràsits a les 
femtes ni de cap altra infecció, i la colonoscòpia no va de-

www.
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

https://bit.ly/2KL6DWS
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Són deposicions freqüents i molt líquides.

És una infecció causada per bacteris, virus o 
paràsits que afecta les persones que viatgen a 
països que tenen unes condicions higièniques 
i ambientals molt diferents de les dels seus 
països d’origen.

• No begueu aigua no embotellada.
• Eviteu els glaçons de gel. 
• Beveu només begudes precintades o infusions calentes. 
• Renteu totes les fruites. 
• Mengeu plats cuinats calents. 
• Eviteu la carn poc feta, el peix i el marisc.
• No compreu ni pastissos ni gelats.
• Porteu medicació per aturar la diarrea i sobres per diluir en aigua.

Es tracta d’un trastorn crònic que pot aparèixer a qualsevol edat (però és més 
habitual que aparegui a l’adolescència o a la maduresa) i que afecta el doble de 
dones que d’homes.
No és una malaltia, sinó que és un conjunt de manifestacions clíniques que es 
presenten juntes: 

•  Dolor i inflor abdominal. 
• Alteracions en la consistència de la femta.
• Alteracions en l’hàbit de les defecacions: diarrea i restrenyiment.

Què és la diarrea?

Què és la diarrea del viatger?

Consells per evitar la diarrea del viatger

Síndrome de l’intestí irritable (SII) o còlon irritable

 © Jordi Negret

tectar lesions ni canvis en la mucosa intestinal. Tot això 
eren bones notícies, però el malestar, el dolor abdominal 
i les diarrees continuaven. El seu metge li va explicar 
que, segurament, tenia la síndrome de l’intestí irritable 
(SII), que també es coneix amb el nom de còlon irritable. 

UN TRASTORN CRÒNIC
La síndrome de l’intestí irritable no és una malaltia, sinó 
que és un conjunt de manifestacions clíniques que es 
presenten juntes: dolor, inflor abdominal, alteracions 
en la consistència de la femta i en l’hàbit de les defeca-
cions. Es tracta d’un trastorn crònic que pot aparèixer 
a qualsevol edat (però és més habitual que aparegui a 
l’adolescència o a la maduresa) i que afecta el doble de 
dones que d’homes. Al budell gros és on es reabsorbeix 
l’aigua i es forma la femta, i l’alteració de la sensibilitat 
de la paret intestinal i dels moviments del còlon alteren 
l’absorció del líquid, i això causa la diarrea o el restrenyi-
ment. Tot i que hi ha dolor, no es produeixen lesions a les 
parets del còlon. No se’n coneixen bé les causes, però de 
vegades apareix després d’una infecció intestinal o quan 
es pateix estrès perquè els nervis es tornen més actius 
i alteren les contraccions. Aquest era el cas de la meva 
amiga. També hi pot haver anomalies en la fl ora intes-
tinal o hi poden intervenir algunes hormones, i tampoc 
no es descarta que hi pugui haver alguna anomalia en el 
sistema immunitari.

El metge li va recomanar descans, que pensés com 
podia reduir l’estrès a la feina. Respecte a la dieta, li va 
dir que mengés tan variat com pogués i de tot el que li 
vingués de gust, perquè la diarrea o el restrenyiment no 
tenien relació directa amb un aliment en concret i no 
calia començar a fer restriccions, que ella ja sabria quins 
aliments no li anaven bé. 

El còlon irritable no és una malaltia, però és un tras-
torn que dona mala qualitat de vida; per això la meva 
amiga intentarà reduir l’estrès i cuidar-se una mica més..



Encara que no hi creguis...

Tots tenim
un àngel

Vols ser
el nostre? 93 112 70 10

ES12 2100 0965 5102 0001 0269

www.caritas.barcelona
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Arròs amb bacallà

Núria Jané i Dra. Montserrat Montraveta

La pesca d’aquest peix constitueix una activitat important, sobretot durant l’hivern, 
a les costes d’Islàndia, Grenlàndia i Noruega, i als bancs de Terranova, on es cap-
turen uns 30 milions d’exemplars. El bacallà s’exporta a tot el món, fresc, congelat, 
sec i, sobretot, en conserva, preparada al mateix vaixell de pesca. Al nostre país el 
consumim especialment salat. 

SECRETS DE LA SALAÓ
Des de temps prehistòrics, es coneix que salar els aliments ajuda a conservar-los 
i mantenir-los asèptics. El procés de salaó degrada els greixos, però les proteïnes 
queden intactes. En el cas del bacallà, el seu contingut en greix és molt baix (<3 %); 
per tant, nutricionalment varia molt poc amb la salaó i, remullant-lo bé, pràctica-
ment recuperem les propietats que té com a peix fresc. 

I és que aquest peix blanc té uns valors nutritius excepcionals: un contingut calòric 
baix i, en canvi, una elevada quantitat d’aminoàcids essencials. És més nutritiu que 
la carn bovina, altres peixos o el pollastre. Els àcids grassos que conté són omega 
3, que, com ja sabem, ajuden a reduir els nivells de colesterol i tenen propietats 
antiinflamatòries. 

SABOR INTENS
A més a més, el bacallà té un sabor intens, i les seves combinacions culinàries 
són nombroses. Es pot cuinar amb all, pèsols, panses i ous durs, patates, carxofes, 
espinacs, mel... i es pot combinar amb infinitat de salses. Fins i tot es menja cru, 
esqueixat o laminat com el carpaccio o el sushi. 

La nostra proposta és una recepta boníssima i fàcil de fer: un arròs amb bacallà, 
un plat nutritiu i sa.  .

Més nutritiu que la carn de boví, molt baix en calories i 
amb àcids grassos que ajuden a combatre el colesterol: les 
qualitats nutritives del bacallà són excepcionals, i la seva 
aplicació a la cuina tan versàtil que permet combinar-lo amb 
èxit amb infinitat d’aliments.

El bacallà: 
nutrients excepcionals

INGREDIENTS:

•  400 g de bacallà esqueixat 
dessalat 

•   400 g d’arròs 

•   3 tomàquets madurs 

•   2 pebrots verds 

•   2 carxofes 

•   1 ceba 

•   Oli d’oliva 

•   1 litre d’aigua

Per fer la picada:

•  1 gra d’all 

• Julivert 

PREPARACIÓ:

Feu un sofregit amb l’oli, la ceba, el 
pebrot verd, la carxofa i el tomàquet. 

Afegiu-hi l’arròs i remeneu-ho un 
parell de minuts. 

Tireu-hi l’aigua calenta i, al cap d’un 
moment, el bacallà.

Deixeu-ho bullir uns 18 minuts 
aproximadament. 

Quan faltin 5 minuts per acabar 
la cocció, hi afegiu la picada d’all i 
julivert.



Sota el lema “Pintant el futur”, l’Assemblea de Lavinia ha 
valorat el fort creixement que ha registrat la companyia 
en l’última dècada en tots els àmbits en què desenvolupa 
la seva activitat i ha fi xat com a objectiu establir les bases 
per mantenir un creixement sostenible a mig termini. 
Per a això, el Grup ASISA mantindrà els seus plans d’in-
novació i transformació digital, que actualment ja per-
meten a la companyia ser més competitiva i millorar la 
satisfacció dels seus assegurats i pacients.

El president del Grup ASISA, el Dr. Francisco Ivor-
ra, va destacar durant l’Assemblea que «l’última dècada 
ha estat especialment positiva per a la consolidació em-
presarial i social del Grup ASISA. Hem impulsat la trans-
formació de la gestió de la companyia per garantir el seu 
creixement, diversifi cant la nostra activitat asseguradora 
per ser més competitius, ampliant la nostra xarxa pròpia 
d’hospitals i centres mèdics especialitzats per garantir 
la màxima qualitat assistencial i buscant nous projectes 
a l’exterior. Per seguir creixent de manera sostinguda i 
sostenible en el futur, hem de seguir innovant i incorpo-
rant noves eines que millorin la satisfacció dels nostres 
clients i perfeccionin la nostra gestió».

INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES
En aquest sentit, el Dr. Ivorra ha alertat contra la urgèn-
cia a l’hora d’introduir noves tecnologies i ha defensat la 
necessitat que les innovacions responguin a necessitats 
reals i permetin sempre un millor ús dels recursos dispo-
nibles i una millor atenció a les demandes dels assegurats 
i pacients.

A curt termini, el Grup ASISA renovarà les eines 
tecnològiques amb què compta la seva xarxa de distri-
bució, després de millorar els instruments de relació de 
la seva xarxa de proveïdors mèdics amb la companyia. 
Igualment, l’aplicació d’ASISA s’actualitzarà per oferir 
nous serveis en línia que simplifi caran els tràmits dels 
assegurats i agilitzaran les gestions per accedir a les pres-
tacions, i els serveis d’atenció al client comptaran amb 
innovacions tecnològiques per millorar l’atenció i reduir 
els temps d’espera telefònica.

L’Assemblea de Lavinia ha analitzat l’evolució del 
Grup ASISA el 2018, en què va incrementar les seves pri-
mes d’assegurances fi ns a 1.169.000 euros. En el primer 
trimestre de 2019, ASISA va mantenir aquesta tendència 
creixent en tots els rams en què té presència i va facturar 

un total de 302.760.000 euros en primes, un 4,17 % més 
que en el mateix període de l’any anterior.

Aquesta evolució permet a ASISA consolidar la seva 
quota de mercat i seguir desenvolupant el seu model as-
sistencial propi, basat en la reinversió del benefi ci per a 
la millora del seu equip humà i tecnològic, la modernit-
zació d’instal·lacions i la capacitació dels seus professi-
onals.

ASISA seguirà desenvolupant la seva estratègia de 
diversifi cació multiram, consolidant la seva cartera d’as-
segurances de salut, dental, vida, decessos, accidents, 
mascotes o viatges. Aquesta estratègia permet a la com-
panyia millorar la seva rendibilitat i oferir als seus asse-
gurats una cura integral en diferents àmbits de la seva 
vida quotidiana. Actualment, ASISA supera els 2,4 mili-
ons d’assegurats.

INVERSIÓ EN LA XARXA ASSISTENCIAL PRÒPIA
El creixement registrat el 2018 ha permès al Grup ASISA 

Creixement sostenible, innovació 
i millora de la satisfacció del client
Lavinia Societat Cooperativa, accionista únic d’ASISA, ha celebrat al Museu Picasso de Màlaga 
la seva 43a Assemblea General Ordinària en què ha analitzat l’evolució i els resultats de la 
companyia i reafirmat els eixos de la seva estratègia per als propers exercicis.
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El Dr. Manuel Viola, director mèdic d’HLA El Ángel; Francisco de la Torre, alcalde de 
Màlaga; i els doctors Francisco Ivorra, president d’ASISA-Lavinia; Diego Lorenzo, 
vicepresident d’ASISA-Lavinia; Antonia Solvas, secretària del Consell Rector 
Lavinia-ASISA, i Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA.
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mantenir el seu nivell d’inversió, que ja suma 335.600.000 
euros des de 2010, després de generar uns resultats acu-
mulats de gairebé 300 milions d’euros en el mateix perío-
de. Aquesta inversió ha fet que el Grup ASISA pugui seguir 
desenvolupant i modernitzant la seva xarxa assistencial 
pròpia, liderada pel Grup HLA.

L’any 2018, el Grup HLA va incrementar la seva factu-
ració un 4,6 % fins a superar els 307 milions d’euros i va 
prosseguir el seu pla de modernització dels seus hospitals 
i centres mèdics, que inclou la creació de noves unitats es-
pecialitzades, la incorporació de tecnologia d’última gene-
ració i la formació d’equips de professionals d’alt nivell que 
li permeten desenvolupar les tècniques més innovadores 
per al diagnòstic i el tractament.

A més, el Grup ASISA va mantenir la seva aposta pel 
desenvolupament de clíniques especialitzades en diferents 
àmbits assistencials (dental, oftalmològic, reproducció as-
sistida, audiologia, cura integral de la salut, etc.), un dels 
elements diferencials de la seva activitat i la seva aposta 
per l’excel·lència. Al llarg de 2019, es mantindrà aquesta 
estratègia amb la incorporació a la xarxa pròpia de nous 
centres mèdics, l’obertura de noves clíniques dentals, of-
talmològiques i d’audiologia, i l’ampliació de la xarxa de 
laboratoris d’anàlisis clíniques.

EXPANSIÓ INTERNACIONAL
El Grup ASISA seguirà impulsant el seu procés d’inter-
nacionalització. La companyia va presentar a principis 
d’aquest any la seva entrada al mercat assegurador i sa-
nitari portuguès i els seus plans d’expansió a Portugal, on 
comercialitza assegurances de vida i dentals a les quals 
s’afegiran assegurances de salut. A més, ASISA té previst 
obrir la seva primera clínica dental pròpia a la capital lu-
sitana aquest any.

D’altra banda, el Grup ASISA seguirà invertint a Itàlia, 
on ja té una clínica dental; a Llatinoamèrica, on manté 
presència al Brasil, Mèxic i Nicaragua, i al Pròxim Orient, 
singularment a Abu Dhabi i Qatar, on, entre altres projec-
tes, desenvolupa al costat d’un soci local, Faisal Holding, la 
primera xarxa internacional de clíniques dentals. .  

El Dr. Francisco Ivorra, president de Lavinia-ASISA, durant la seva 
intervenció en la 43a Assemblea de Lavinia.

Per al doctor Francisco Ivorra, la importància d’aquest acord 
és que, amb ell, el Grup ASISA, que ell mateix presideix, «ha 
fet un pas molt important en el desenvolupament de la seva 
estratègia d’internacionalització amb aquest acord amb Faisal 
Holding, un grup molt rellevant a la Unió dels Emirats Àrabs. 
Junts crearem la primera xarxa internacional de clíniques 
dentals al país, que mantindrà el model d’excel·lència que ha 
desenvolupat ASISA Dental i ens permetrà consolidar-nos com 
una referència en el sector sanitari dels emirats».

Per la seva banda, Sheikh Khalid Bin Faisal Bin Sultan Al 
Qassim, vicepresident de Faisal Holding, ha declarat que 
«la creació d’una aliança d’empreses amb el Grup ASISA 
ens permetrà proporcionar serveis d’atenció dental de gran 
qualitat. Aquest projecte es convertirà en una referència per a 
la indústria dental a la Unió dels Emirats Àrabs i ens permetrà 
oferir servei tant als residents locals com als residents 
expatriats en la xarxa de clíniques que obrirem en els diversos 
emirats».

La nova xarxa de clíniques estarà formada per centres 
dotats amb la tecnologia més avançada i amb professionals 
experimentats, el que permetrà realitzar els tractaments i 
tècniques més innovadores. Amb l’obertura d’aquesta xarxa 
de clíniques, ASISA Dental tindrà centres operatius a Espanya, 
Portugal, Itàlia i Brasil.

El Grup ASISA i el grup inversor Faisal Holding han signat un 
acord per a la creació d’una xarxa de clíniques dentals a la Unió 
dels Emirats Àrabs (EAU). El projecte, sota la denominació Faisal 
Holding Asisa Dental Network, permetrà atendre els residents 
locals i estrangers dels emirats en una xarxa de clíniques d’alta 
qualitat, i serà la primera xarxa dental internacional que es llançarà 
al mercat dels EAU. El primer d’aquests centres, situat a Dubai, 
estarà operatiu aquest any.

Amb aquest acord, el Grup ASISA avança en el seu procés 
d’internacionalització al costat d’un soci que té més de 44 anys 
d’experiència al Pròxim Orient, on manté inversions relacionades 
amb la construcció i el desenvolupament de grans projectes, 
així com en altres sectors, com l’administració de propietats i 
immobles, comerç o serveis relacionats amb el sector de la salut.

El vicepresident 
de Faisal Holding, 
Sheikh Khalid Bin 
Faisal Bin Sultan 
Al Qassim, amb el 
president del Grup 
ASISA, Dr. Francisco 
Ivorra, durant una 
trobada recent.

ASISA i Faisal Holding llançaran 
una xarxa de clíniques dentals 
a la Unió dels Emirats Àrabs



Un programa pioner permetrà el control de pacients 
crònics mitjançant una “app”
El Programa Alerta detecta precoçment l’empitjorament del pacient a través de la monitorització 
remota contínua i personalitzada.

ASISA ha posat en marxa el Programa Alerta per al con-
trol de pacients amb malalties cròniques. El seu objectiu 
és prevenir i detectar de forma precoç les reaguditzacions 
dels pacients que pateixen malalties cròniques, com MPOC 
(malaltia pulmonar obstructiva crònica) o ICC (insufi cièn-
cia cardíaca crònica), millorar el seu maneig i reduir urgèn-
cies, ingressos i complicacions.

El programa, impulsat per la Direcció mèdica assisten-
cial (DMA) d’ASISA, es basa en una aplicació digital online 
que, després de la recollida de dades clíniques com la ten-
sió arterial (TA), la saturació d’oxigen (pulsioxímetre) o el 
pes (alguns a través de dispositius bluetooth) ), les remet de 
forma automàtica a la plataforma de seguiment i control. 
A més, el pacient aporta dades de la seva simptomatologia 
a través d’un qüestionari de la mateixa aplicació, la qual 
cosa permet fer una valoració molt precisa de l’estat del 
seu procés. Amb totes aquestes dades, els professionals res-
ponsables del programa són capaços de detectar les rea-
guditzacions i activar els recursos assistencials necessaris 
en cada cas.

El projecte es troba en fase pilot i s’està desenvolupant 
amb uns 300 pacients en quatre delegacions d’ASISA (Va-
lència, Balears, Barcelona i Saragossa) i en col·laboració 
amb diferents centres hospitalaris, entre ells la clínica HLA 
Montpellier.

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA I RESULTATS FAVORABLES
El Dr. José Luis Romero Siguero, cap de l’assessoria mèdi-
ca de la DMA d’ASISA, explica el funcionament del Pro-
grama Alerta: «En primer lloc, seleccionem els candidats 
analitzant les dades assistencials i, posteriorment, els pre-
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L’hospital HLA El Ángel (Màlaga) ha fet un pas més en el seu camí 
cap a la modernització tecnològica al servei de la salut amb la 
incorporació de la Unitat de Cirurgia Robòtica a la seva cartera de 
serveis. L’adquisició de l’últim model del sistema quirúrgic Da Vinci XI 
situa l’hospital malagueny com el primer hospital privat d’Andalusia 
que disposa d’aquesta opció. Aquesta tecnologia és mínimament 
invasiva i permet realitzar cirurgies complexes amb més seguretat, 
ja que elimina el tremolor de les mans del cirurgià, aporta una alta 
precisió en la tècnica quirúrgica i redueix el temps d’hospitalització i 
recuperació del pacient.

«El robot Da Vinci permet operar i arribar a zones anatòmiques 
complicades sense haver de renunciar a una visualització detallada 
del camp operatori, que l’amplia fins a 10 vegades més», explica el Dr. 

Manuel Viola Figueras, director mèdic de l’hospital HLA El Ángel, i hi 
afegeix l’evolució que suposa la cirurgia robòtica en la medicina: «el 
robot no suplanta el paper del cirurgià sinó que li facilita la feina, que 
guanya en precisió».

La cirurgia robòtica pot emprar-se en diferents especialitats, entre 
elles: urologia, ginecologia, cirurgia general i toràcica, cirurgia 
cardíaca i pediàtrica o otorrinolaringologia.

Els pacients operats amb el Da Vinci són els més beneficiats, ja 
que el robot redueix les incisions i el sagnat, de manera que les 
transfusions són menys freqüents, disminueix el dolor en la fase del 
postoperatori i els riscos d’infecció, així com l’estada hospitalària que 
es redueix fins a un 40 %.

HLA El Ángel, primer hospital privat d’Andalusia que opera amb cirurgia robòtica

seleccionats són valorats als seus domicilis per un metge 
expert en el programa. Si compleixen els criteris d’inclu-
sió, se’ls ofereix la participació. En cas afi rmatiu, ja que és 
voluntari, se’ls forma sobre la seva malaltia per afavorir 
el seu apoderament en l’ús de l’aplicació i els dispositius, i 
se’ls facilita tota la informació sobre el programa».

Els participants en el programa han presentat un des-
cens molt signifi catiu en el nombre d’urgències i estades 
associades a les seves patologies cròniques. Igualment, les 
enquestes de satisfacció realitzades als participants i cui-
dadors han obtingut una nota molt alta. .



juliol 2019 21
no

tíc
ie

s

Els alumnes del Programa de Beques d’Assistència Sanitària després de l’acte 
d’entrega de diplomes.

Per onzè any consecutiu, 32 estudiants de màster i postgrau de l’àmbit de la salut van rebre el passat 13 
de juny els diplomes que els acrediten com a beneficiaris del Programa de Beques Assistència Sanitària. 
Amb perfils diversos –infermeria, medicina, psicologia, fisioteràpia, farmàcia, odontologia, nutrició, 
podologia i fins i tot física–, en conjunt han rebut ajuts per un valor global de 31.588 euros. No obstant 
això, en aquest curs destaca l’elevat nombre de sol·licituds rebudes, que se situen en 471 i pràcticament 
dupliquen la dada màxima registrada en anys anteriors.

Les beques d’Assistència Sanitària superen 
totes les previsions en nombre de sol·licituds

Una participació tan marcada demostra l’encert d’Assistèn-
cia Sanitària a l’hora de detectar la necessitat d’impulsar 
l’actualització de coneixements dels professionals de la 
salut, sobretot en un context com l’actual. La comunitat 
universitària i entitats com el Col·legi de Metges reclamen 
més reconeixement a la importància de la seva tasca i po-
sen en valor iniciatives d’aquest tipus que impliquen tots 
els agents que, en aquest cas concret, vetllen per la salut 
de les persones.

Com a entitat formada per metges, Assistència Sani-
tària va assumir la seva part de responsabilitat l’any 2008 
i des de llavors aporta el seu gra de sorra a la millora del 
conjunt del sistema sanitari català, que en última instància 
reverteix en una atenció de més qualitat als seus pacients.

Els estudiants de màster i postgrau de l’àmbit de la 
Salut van rebre els seus diplomes acreditatius de la mà 
dels presidents d’Assistència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, i 
d’SCIAS, M. Teresa Basurte. L’acte va ser precedit d’un dis-
curs acadèmic del Dr. Jordi Mercé sobre com els avenços 
tecnològics han permès millorar el tractament i el pronòs-
tic de les malalties cardiovasculars.

Les àrees d’estudi i formació contínua triades pels 
becaris d’aquesta última promoció són variades. Com 
en edicions anteriors, destaca la infermeria d’urgències 

i emergències i la de diferents especialitats: oncològica, 
quirúrgica, pediàtrica i relacionada amb la malaltia car-
diovascular. També despunten el màster en salut pública 
i, a l’àrea pediàtrica, l’hematologia, la pneumologia i la 
podologia. . 

Assistència Sanitària i SCIAS impulsen les seves respectives memòries d’activitat
Coincidint amb la celebració de les seves assemblees 
corresponents, a l’inici de l’estiu es van presentar les 
memòries d’Assistència Sanitària i SCIAS en la seva versió 
extensa, dues acurades edicions amb articles de fons 
sobre diversos aspectes –com les xifres més destacades 
relatives als serveis prestats per l’asseguradora o els èxits 
més rellevants dels serveis capdavanters de l’Hospital de 
Barcelona– i versions en castellà i català. A més a més, 
es va llançar l’anomenada Memòria abreujada 2018, un 
exercici de síntesi del contingut de les dues memòries més 

extenses que inclou les dades i xifres més representatives, 
presentades de forma visual, i un breu extracte de la resta 
dels seus continguts.

Amb l’ànim de seguir amb el compromís de sostenibilitat 
que sempre ha diferenciat Assistència Sanitària i SCIAS, 
i atenent a les necessitats d’una societat avançada i 
connectada, també en l’entorn online s’ha creat un portal 
per a l’accés i consulta de les memòries d’aquestes dues 
organitzacions emblema del cooperativisme sanitari.
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La cooperativa formada pels assegurats d’Assistència Sanitària i propietària de l’Hospital 
de Barcelona encara aquest any eleccions per a la renovació del seu Consell Rector.

L’assemblea general de la cooperativa Autogestió Sanitària, 
entitat en la qual s’agrupen de forma exclusiva i obligatòria 
els metges d’Assistència Sanitària, va tenir lloc el passat 20 
de maig després de les preceptives juntes preparatòries. 
Amb igualtat de participació, els socis van exercir el seu 
dret a vot i van prendre les decisions més destacades so-
bre l’entitat, van tractar els assumptes més rellevants que 
l’afecten i van marcar el rumb de la seva direcció, encoma-
nada a l’equip executiu.

Per la seva banda, com a cooperativa formada pels as-
segurats d’Assistència Sanitària i propietària de l’Hospital 
de Barcelona, SCIAS va viure durant els mesos previs a 
l’estiu el moment àlgid d’aquest esquema organitzatiu que 
es basa en la cogestió de metges i pacients. Del 27 de maig 
al 6 de juny es van fer les assemblees preparatòries, en què 
es van distribuir els socis segons les demarcacions i sectors 
(Barcelona i comarques), es van triar els compromissaris i 
es van establir els preacords que es van estimar oportuns. 
I no va ser fins al 15 de juny que va tenir lloc l’assemblea 
general ordinària, aquest any amb eleccions per a la re-
novació del Consell Rector com a punt destacat de la seva 
ordre del dia, juntament amb l’aprovació de comptes i la 
modificació del reglament de règim intern del soci de tre-
ball i del Consell Rector, entre d’altres. .

Assemblees generals dels socis d’Autogestió 
Sanitària i d’SCIAS

Durant el curs 2018-2019, el nombre de socis que han pres part en 
les activitats de l’Àrea de Participació d’SCIAS no ha parat de créixer. 
Poc abans de la primavera es va celebrar la reunió de portaveus, 
secretaris i coordinadors de les activitats, que en aquesta ocasió es va 
traslladar a la localitat de Santa Coloma de Farners i es va combinar 
amb una visita cultural. En els últims mesos del curs es va mantenir la 
ingent activitat divulgativa, cooperativa i cultural. Entre les diferents 
cites destaca la conferència Els mites de l’alimentació, que al maig va 
congregar un ampli públic interessat en els coneixements de l’insigne 
Dr. Abel Mariné, catedràtic emèrit de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona.

Ja al juny, abans de donar el curs per finalitzat, es van succeir 
algunes de les cites més importants de l’any. Per la seva capacitat 
de convocatòria, sobresurten el concert de fi de curs a l’església dels 
Pares Carmelites Descalços i la representació del grup de teatre 
d’SCIAS. També es va celebrar l’esperada festa de fi de curs, amb el 
lliurament dels premis i trofeus als guanyadors de les competicions 

que organitza l’entitat, així com dels diplomes als seus responsables. 
Aprofitant la climatologia favorable, la terrassa del local va acollir 
l’actuació d’un cantant i una demostració d’arts marcials i balls en línia.

Creix l’assistència a les activitats de l’Àrea de Participació d’SCIAS

Els portaveus, secretaris i coordinadors de les activitats de l’Àrea de Participació, 
a Santa Coloma de Farners.

Els socis d’SCIAS van participar activament a l’assamblea de l’entitat.
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El nombre d’assistents segueix creixent en aquesta cita 
anual dels especialistes d’Assistència Sanitària dedicats a 
l’àrea maternoinfantil. També van augmentar i van millorar 
les valoracions que els assistents van fer tant de les ponèn-
cies com d’altres aspectes relacionats amb els temes tractats 
i fins i tot de l’organització. D’aquesta manera, el passat 31 de 
maig l’Hospital de Barcelona va ser l’escenari d’un nou pas 
de gegant en la promoció del coneixement entre el conjunt 
dels professionals de la salut.

Les jornades d’Assistència Sanitària sobre patologia de 
l’embaràs són una iniciativa fruit de l’activitat del comitè 
creat el 2012 per vetllar per la formació de qualitat en el 
marc de l’àrea maternoinfantil. Capitanejat per la direcció 
mèdica de l’Hospital de Barcelona, al costat dels responsa-
bles de pediatria, medicina interna i ginecologia, el comitè 
organitzador escolta les demandes que els professionals 
detecten en la seva pràctica habitual i els proporciona les 
respostes adequades als avenços de la ciència. Amb aquest 
objectiu, confecciona un programa de continguts sòlid i 
compta amb els experts més solvents en la matèria. .

Ple absolut en la 9a jornada d’Assistència Sanitària 
sobre patologia de l’embaràs
Més de 100 obstetres, llevadores, pediatres, neonatòlegs, internistes i metges d’altres 
especialitats relacionades, així com infermeres de l’àrea maternoinfantil, van omplir la sala 
d’actes de l’Hospital de Barcelona per participar en la novena edició de la jornada d’Assistència 
Sanitària sobre patologia de l’embaràs. En aquesta ocasió, els temes principals van ser la salut 
mental perinatal i el monitoratge fetal intrapart, que es van completar amb un taller de distòcia 
d’espatlles molt concorregut.

La zona de farmacotècnia del Servei de 
Farmàcia de l’Hospital de Barcelona s’ha 
reestructurat recentment, i ha aconseguit els 
màxims estàndards de qualitat i d’acord amb 
les directrius de les autoritats sanitàries en 
matèria de preparació, manipulació i dosificació 
de medicaments per a pacients amb necessitats 
especials. El nou circuit de treball i les propietats 
de l’aire, amb un nombre molt baix de partícules, 
garanteixen la qualitat i seguretat d’aquestes 
preparacions, tant estèrils com no estèrils, alhora 
que eviten la contaminació dels professionals que 
les manipulen.

El Servei de Farmàcia de l’Hospital 
de Barcelona estrena “sala blanca”

   



La Fundació Espriu contribueix a promocionar 
les cooperatives de salut a l’Àfrica

Organitzada per l’oficina regional africana de l’Aliança 
Cooperativa Internacional (ICA-Àfrica), la conferència 
va avaluar la contribució de les cooperatives a l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sostenible, establerta per 
l’Assemblea de les Nacions Unides, i específicament pel 

que fa a l’objectiu de «garantir una vida saludable i pro-
moure el benestar de tota la població a qualsevol edat».

EL REFERENT DEL MODEL ESPRIUÀ
El Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundació Es-
priu, va participar en la trobada presentant el model em-
presarial cooperatiu que han desenvolupat Assistència 
Sanitària, ASISA, Lavinia i SCIAS dedicat a la prestació 
d’assistència sanitària. Amb l’objectiu de compartir l’ex-
periència de la Fundació Espriu com a referència i punt 
de partida per al desenvolupament de serveis de salut 
cooperatius a l’Àfrica, el Dr. Zarco va explicar el context 
històric i els factors que van portar al Dr. Espriu a posar 
en marxa les entitats de la Fundació Espriu fa més de 
60 anys. Va detallar també la seva estructura i les seves 
fórmules de gestió, així com els principals avantatges 
que ofereix el cooperativisme per a professionals sani-
taris i pacients.
Durant les jornades, es van presentar nombroses ex-
periències interessants, entre les quals cal destacar la 
del grup assegurador cooperatiu CIC, que proporciona 
assegurances de salut a Kenya, Uganda, Sudan del Sud i 
Malawi, la de l’hospital cooperatiu Zdrave a Bulgària o 
la xarxa de cooperatives mèdiques d’Unimed al Brasil. . 

El cooperativisme sanitari ha estat l’eix central dels debats que han tingut lloc al Comitè 
Tècnic de la Conferència Ministerial de Cooperatives d’Àfrica, que es va celebrar del 30 de 
maig a l’1 de juny a Harare, Zimbabwe, amb el títol «La promoció de la salut i el benestar a 
l’Àfrica a través de les cooperatives».

El Dr. Carlos Zarco durant la seva intervenció en la Conferència 
Ministerial de Cooperatives d’Àfrica.
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Els dies 6 i 7 de juny es va celebrar a Estrasburg, 
França, l’assemblea general de Cooperatives Europe, 
l’organització regional de l’Aliança Cooperativa 
Internacional que representa més de 141 milions de 
cooperativistes de 33 països del continent europeu. 
La Fundació Espriu, que és membre de l’organització 
europea des de la seva creació, va participar en 
l’assemblea representada pel seu director general, el Dr. 
Carlos Zarco.

A més de revisar l’activitat realitzada durant 2018, establir 
el programa de treball per a 2019 i planificar les línies 
d’actuació per al període 2020-2022, els delegats van 
abordar els reptes de futur d’Europa i van debatre sobre 

el paper que han de jugar les empreses cooperatives del 
continent.

Diversos experts aliens al moviment cooperatiu van 
enriquir el debat, aportant-hi la seva visió sobre la situació 
del territori europeu i sobre l’abast dels resultats de les 
recents eleccions, així com la seva repercussió en temes 
com la solidaritat, els nacionalismes i la globalització.

Durant l’assemblea, el president de la Confederació 
Espanyola d’Empreses d’Economia Social, CEPES, 
Juan Antonio Pedreño, va presentar una moció a favor 
del restabliment de l’Intergrup d’Economia Social del 
Parlament Europeu que va comptar amb el suport de 
l’assemblea.

Assemblea general de Cooperatives Europe
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L’ONU aposta pel cooperativisme com a model 
per universalitzar la sanitat

El Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundació Espriu 
i president de l’Organització Internacional de Coopera-
tives de Salut (IHCO), va participar en les sessions que 
el grup d’experts en cooperatives del Departament d’as-
sumptes econòmics i socials de les Nacions Unides (UN-
DESA) va celebrar del 26 al 28 de març a Nairobi, Kenya.

En aquesta trobada internacional, el president de 
l’IHCO va compartir la seva visió sobre el cooperativis-
me sanitari, va aportar informació i dades sobre la seva 
implantació en nombrosos països i va presentar diversos 
exemples d’empreses cooperatives que desenvolupen la 
seva activitat en l’àmbit de la salut.

Durant la conferència, en què van participar represen-
tants dels Estats Units, Canadà, Xina, Uganda, Espanya, 
Kenya, Zimbabwe, Rwanda i Etiòpia, entre d’altres, el Dr. 
Zarco va tenir ocasió d’exposar els avantatges i beneficis 
que el model d’empresa cooperatiu aporta a l’assistència 
sanitària, ja que gràcies a la seva flexibilitat i a la seva ca-
pacitat d’adaptació a diferents contextos socioeconòmics 
pot ser una eina magnífica per avançar en l’ampliació de la 
cobertura sanitària de la població, especialment en països 
de rendes mitjanes i baixes.

TROBADA A TURQUIA
En aquest sentit, el model empresarial de la Fundació Es-
priu també va ser protagonista a la conferència Les coope-
ratives en el desenvolupament social: cap a la sanitat universal, 
organitzada també per l’ONU a la Universitat Aydin d’Is-
tanbul, a Turquia.

Novament, amb l’objectiu d’analitzar el paper que 
poden jugar les cooperatives sanitàries en la universa-
lització de la sanitat i conscienciar els governs sobre el 
seu potencial en el desenvolupament dels sistemes de 
salut en països en vies de desenvolupament, la Divisió 
per al desenvolupament social inclusiu de les Nacions 
Unides va reunir del 21 al 23 de maig representants go-
vernamentals i experts en cooperatives sanitàries i coo-
peratives de crèdit.

El director de la Fundació Espriu va tenir l’oportunitat 
d’explicar l’experiència de les entitats que la formen –Lavi-
nia, SCIAS, Assistència Sanitària i ASISA–, i va detallar-ne 
el procés de constitució, la seva estructura organitzativa, 
els aspectes administratius, així com la resta de factors que 
han afavorit el fet que aquestes empreses hagin desenvo-
lupat en els últims 60 anys un model sanitari d’èxit, que 
actua en el marc de l’economia social.

MODEL D’EMPRESA CLAU
Aquesta trobada, juntament amb la celebrada a Nairobi, 
demostra l’aposta clara de les Nacions Unides per les coo-
peratives sanitàries i el seu reconeixement com un model 
d’empresa clau en la universalització de la sanitat.

En paraules del Dr. Zarco, «és una gran satisfacció 
poder compartir l’experiència de les entitats de la Funda-
ció Espriu, sabent que serveix com a model de referència 
per al desenvolupament de sistemes de salut en altres 
països, especialment en aquells de rendes mitjanes o 
baixes». . 

La Fundació Espriu ha col·laborat recentment amb l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) en l’àmbit de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aportant-hi la seva 
experiència en el camp de la sanitat.

Grup d’experts 
en cooperatives a 
la seu de l’ONU a 
Nairobi.



cultura.

Cinta Cazorla és una fotògrafa amb majúscules, el treball de 
la qual ha d’enquadrar-se estrictament dins la categoria de 
l’Street Photography. Utilitza amb desimboltura la imatge 
del que passa al seu voltant i la transforma en una sensació 
propera i, alhora, misteriosa, abastant així la frontera entre 
la quotidianitat i la imaginació. Utilitza un blanc i negre que 
defineix clarament els elements principals i secundaris del que 
ens vol explicar: una imatge que, en el seu cas, certament val 
més que mil paraules.

IMATGES QUE VALEN 
MÉS QUE MIL PARAULES

roda el món
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Empresa col•laboradora:

asisa.es
900 10 10 21

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.

ACCIDENTESDENTALSALUD VIDA DECESOS
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FUNDACIÓ ESPRIU REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

Les empreses cooperatives 
ajuden a construir  
un món millor

Les entitats que integren la Fundació Espriu 
formen, per volum de facturació, la segona xarxa 

de cooperatives sanitàries més gran del món. 


