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Els Estats Units es troben en un moment històric clau. No només
per les expectatives que ha generat l’elecció del primer president
afroamericà de la seva història, sinó per la possibilitat de veure
com per primer cop el sistema públic de salut està a punt
d’estendre la seva cobertura al conjunt de la població. Malgrat la
dificultat que implica, la reforma del sistema sanitari impulsada
pel president Obama està superant tots els entrebancs.
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EDITORIAL
La vetlla del dia de Nadal de 2009, després d’intensíssims debats i negociacions,
el Senat dels Estats Units va aprovar la reforma de la sanitat americana a proposta
del Govern de Barack Obama. Tant el debat com el seu resultat donen un impuls
de primer ordre al cooperativisme sanitari, i per això la Fundació Espriu l’ha seguit
amb interès, com tots els membres de la International Health Co-operatives
Organization. La revista BussinessWeek mostrava el passat mes d’agost aquest
titular: “Ara que Obama matisa la seva proposta d’una assegurança pública davant
la duresa de l’oposició, les cooperatives de salut emergeixen com una alternativa
incontestada”. Dies després, el Washington Times afirmava que una manera més
que centenària d’organitzar l’empresa, el cooperativisme, començava a ocupar el
centre de l’escenari al Capitoli perquè era l’alternativa més radicalment avançada
i políticament més viable a la proposta d’una assegurança mèdica universal feta
pel Govern. El títol d’aquest article era sorprenent: “Les cooperatives, passades de
moda, són de sobte al centre de l’actualitat”. Un títol que reflectia bé la paradoxa
del debat: allò més antic esdevé de cop i volta el més nou que hi ha. Com pot estar
passat de moda un model de sanitat que sembla dissenyat a mida del debat tal com
s’ha produït als Estats Units?
Sens dubte, el cooperativisme sanitari recull bé la tensió entre els dos pols de la
polèmica suscitada arran de la reforma de la sanitat proposada pel president Obama.
D’una banda, la universalitat de la cobertura mèdica, perquè el cooperativisme és
inclusiu, amb vocació de servei a totes les persones d’una col·lectivitat. De l’altra,
el respecte a la iniciativa individual, la responsabilitat de cadascú expressada també
en l’accés a la sanitat, cada família com a responsable de la seva salut. El dossier
central d’aquest número de | compartir | vol mostrar les múltiples cares d’una
realitat poc coneguda com és la de la sanitat als EUA i la significació per al
cooperativisme sanitari del debat parlamentari que s’hi ha viscut.
Oficialment, les cooperatives de salut han evitat pronunciar-se fins a saber la
forma final de la reforma sanitària després de la seva tramitació al Senat americà.
Tanmateix, no hi ha cap dubte que som davant d’una oportunitat d’or per a l’expansió
de l’ideal cooperatiu a l’interior de la primera potència mundial. Tal com afirma
Paul Hazen, president de la National Cooperative Business Association dels Estats
Units, l’oportunitat es pot resumir en unes xifres ben clares: “Les propostes que
s’estan debatent podrien permetre la creació d’organitzacions no lucratives per
oferir assegurances de salut. El Govern federal dels Estats Units oferiria fins a sis
bilions de dòlars per capitalitzar aquestes organitzacions no lucratives. Les
cooperatives podrien ser triades per tirar endavant aquest programa”.
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ceguesa als colors
| Dr. Adolf Cassan
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El daltonisme és un trastorn de la capacitat sensorial
cromàtica anomenat així en honor de qui el va descriure
per primera vegada a la fi del segle XIX; el físic i químic
anglès John Dalton, que en patia. També es coneix com a
ceguesa als colors, perquè això és el que comporta: una
dificultat per a la discriminació dels colors, una incapacitat per distingir-ne alguns.
Es tracta d’un problema conseqüent a un defecte genètic hereditari més comú del que es pensa, ja que afecta el
6-8% dels homes i el 0,5% de les dones. El motiu d’aquesta diferència d’incidència entre ambdós sexes és molt simple, ja que el gen alterat responsable es troba en el cromosoma sexual X. Atès que el sexe masculí només disposa d’un cromosoma X, n’hi ha prou que els homes heretin
el seu únic cromosoma X amb el gen defectuós perquè tinguin daltonisme; les dones, en canvi, com que disposen de
dos cromosomes X, haurien d’heretar el gen alterat en
ambdós per resultar afectades. Per això, una dona serà
daltònica només si són daltònics ambdós progenitors o bé
si el seu pare és daltònic i la seva mare és portadora del
gen defectuós en un dels seus cromosomes X, encara que
tingui una visió normal. En canvi, perquè un home sigui
daltònic n’hi ha prou que exclusivament el seu pare o la
seva mare ho siguin o bé que el seu únic cromosoma X
procedeixi de la mare amb visió normal però portadora del
defecte genètic.
Concretament, el daltonisme correspon al que en termes científics es coneix com a discromatòpsia, és a dir, un
trastorn de la percepció cromàtica consistent en el que es
podria definir com una ceguesa parcial als colors: la persona afectada no distingeix algun dels colors que la majoria de la gent pot discriminar. Això es deu a l’absència o a
la fallida funcional d’algunes de les cèl·lules sensorials
capaces de distingir els colors, situades a la retina –la capa
més interna del globus ocular–, on es projecten els rajos
lumínics procedents de l’exterior i es formen les imatges.
A la retina hi ha dos tipus de cèl·lules sensorials o fotoreceptores: els cons, responsables de la visió dels colors i
només sensibles als estímuls lumínics intensos, per la qual

cosa únicament s’exciten de dia o amb una il·luminació
adequada, i els bastons, capaços d’excitar-se amb una lluminositat ambiental menor però que només fan possible
una visió en blanc i negre, motiu pel qual de nit o en la foscor només veiem matisos del gris.
A la retina de l’ull hi ha uns 6,5 milions de cons, però
no tots són iguals. Hi ha tres tipus de cons, cadascun dels
quals reacciona davant els estímuls lluminosos corresponents a les longituds d’ona de tres colors diferents, els colors
fonamentals: el verd, el vermell i el blau. El conjunt de matisos cromàtics que podem distingir, uns 160, és el producte de l’estimulació parcial dels tres tipus de cons. Doncs bé,
en el daltonisme, per un defecte genètic, generalment només
un dels tres tipus de cons és absent o no funciona bé. Per
tant, hi ha diverses modalitats de daltonisme.
Pot ser que no es distingeixi el vermell, el que específicament es denomina protanopia, o bé el verd, que es
coneix com a deuteranopia, o el blau, i en aquest cas es
parla de tritanopia. Però com que els colors que percebem
resulten d’una combinació de l’activitat dels tres tipus de
cons i atès que el grau d’afectació dels cons alterats difereix en cada cas, els defectes de discriminació cromàtica
resultants són molt variats. El més habitual és que es tracti d’una dificultat per distingir entre el vermell i el verd;
amb menys freqüència, existeix una dificultat per destriar
entre el verd i el groc o bé entre el blau i el groc. Només
excepcionalment pot passar que estiguin afectats els tres
tipus de cons, el que originaria un daltonisme absolut, amb
una ceguesa total als colors i la percepció exclusiva de
blanc, negre i grisos.
La veritat és que, malgrat haver-hi molta gent daltònica, aquesta circumstància no és causa de problemes; fins
i tot, hi ha molts daltònics que desconeixen la seva condició o que la descobreixen per casualitat, per exemple en
una revisió oftalmològica. Pot semblar estrany, però no ho
és tant si s’analitza el mecanisme mitjançant el qual distingim els colors, que en bona part depèn de l’aprenentatge. La sensació de color presenta tres aspectes: d’una banda; el to, que és el que dóna nom al color; de l’altra, la inten-

Eugènia Carrasco
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sitat, que depèn de la lluminositat de la font del color, i finalment la saturació, que correspon al grau de puresa del color.
La persona daltònica no distingeix exactament el to, però
aprèn a guiar-se per la intensitat i la saturació dels colors.
Per tant, pot relacionar el color que percep amb el nom que
els altres li donen. Al cap i a la fi, un no sap què veuen els
altres quan diuen que una cosa és d’un color o altre, encara que tots denominem aquest color amb el mateix nom.
Perquè, malgrat tenir una ceguesa parcial per al verd o per
al blau, sempre rebrem alguna sensació específica en mirar
un prat cobert d’herba o en contemplar el mar, per posar
algun exemple. I aprendrem que tal sensació l’anomenem
verd i tal altra, blau.
En definitiva, el fet de ser daltònic rarament és font
de problemes. Només podria comportar dificultats si es
realitzés un treball en el qual la discriminació exacta de
tots els matisos de colors fos molt important. Tampoc no
suposa cap inconvenient a l’hora de conduir, encara que
els semàfors utilitzin precisament el vermell i el verd, els
dos colors més involucrats en el daltonisme, perquè la posició dels llums d’aquests colors sempre és la mateixa i perquè, malgrat que no es percebin exactament els tons, es
podrà distingir la seva lluminositat.
Diagnosticar el daltonisme és molt fàcil quan es fan
proves específiques, que es basen a distingir brins de fils
de diferents tons o, el més habitual, en la utilització d’unes
làmines cobertes de punts de diferents colors entre els
quals n’hi ha alguns d’un to determinat (la discriminació
del qual s’estudia) que formen lletres o nombres que les
persones amb capacitat cromàtica normal distingeixen
perfectament i que, en canvi, el daltònic no percep. Però

diagnosticar el daltonisme no té cap més objectiu que el
de conèixer l’existència de tal condició, ja que, en ser d’origen constitucional, no té tractament. En tot cas, pot resultar interessant portar a terme una educació visual pel que
fa als colors. Per a això, per exemple, poden emprar-se
ulleres amb vidres de color verd o vermell: si s’usen cristalls verds, els objectes d’aquest color apareixeran molt
més clars i els vermells, més foscos; si són vermells, els
objectes verds es reconeixeran amb facilitat perquè perden claredat, mentre que els vermells no presentaran modificacions. A més, avui dia, es fabriquen lents amb filtres
especials que pretenen modificar l’espectre de la llum per
generar estímuls que permetin a la persona amb daltonisme distingir diferents matisos de colors que d’una altra
manera no discriminaria. Una possibilitat a explorar…
LA CASA DE LES CADIRES DE RODES
Director: Francesc Torner Pifarré
Enginyer tècnic ortopèdic

• Cadires de rodes: compra i lloguer
• Cadires de rodes manuals i elèctriques
• Ajudes deambulació (caminadors, bastons);
compra i lloguer
• Plantilles
• Llits clínics: manuals i elèctrics
HORARI: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servei a domicili. Dissabtes, obert matí

Còrsega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona
Tel./Fax. 93 410 64 64 E-mail:www.aclin.es
Parking: Còrsega, 213
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Luis Barcia
Director gerent
Hospital de Torrevieja

A l’octubre passat, el Departament de Salut Torrevieja va celebrar el seu tercer any de vida, amb un balanç més
que satisfactori pels resultats assistencials, el nivell de
satisfacció dels pacients, l’equip de professionals compromesos i el reconeixement públic, privat, nacional i internacional de tot el treball realitzat durant aquests anys.
Per les mateixes dates, però de 2006, es van obrir per
primera vegada les portes de les Consultes Externes de
l’Hospital de Torrevieja, i els 9 centres de salut van passar a formar part de la gestió sanitària de l’aleshores Departament de Salut 22. Des de la distància, els responsables
de la gestió de l’Àrea de Salut han fet balanç i se senten
molt satisfets amb els resultats.
Les dades assistencials de l’Hospital de Torrevieja
durant aquests tres anys reflecteixen una activitat quirúrgica que supera les 53.000 intervencions i l’últim trimestre es va assolir una mitjana de CMA del 59%. Més de
4.200 nens han vingut al món en aquest centre, i s’han

aconseguit eradicar les esperes prèvies a la gestió, gràcies a un treball intensiu que inclou l’obertura dels quiròfans a la tarda i els dissabtes, per a intervencions programades.
Respecte a les CCEE, s’han donat 1.386.033 cites en
més de 40 especialitats; mentre que l’Àrea de Radiodiagnòstic ha fet 461.060 proves, entre les quals destaquen 21.000 ressonàncies magnètiques i 33.000 TAC.
D’altra banda, les urgències hospitalàries han assistit
200.713 casos, amb una mitjana diària d’uns 197 pacients.
Hospitalització, l’àrea millor valorada pels mateixos
pacients en totes les enquestes de satisfacció, ha superat
les 227.600 estades, el que ha suposat aconseguir la millor
estada mitjana d’hospitalització en tot l’àmbit nacional
amb 4,4 dies per pacient.
Florence, la seva història clínica electrònica, és coneguda mundialment per la seva funcionalitat i baix cost
d’implantació; ella i la qualitat assistencial dels professionals han permès arribar a aquests excel·lents resultats a
Torrevieja; per la qual cosa s’implantarà en el futur Hospital d’Elx i en 45 hospitals de la geografia xilena; a l’agost
va ser premiada com a Millor Projecte Mundial amb eines
de Microsoft, entre 297 països, i al novembre el Govern de
l’estat de Nuevo León, Mèxic, li va atorgar, entre 263 treballs, el Premi TECNOS com a Millor Projecte d’Innovació
Tecnològica.
Però també s’ha innovat en serveis que comencen a
utilitzar altres centres del país, com la informació via SMS
(5.013 urgències, 5.013 temps perdut, 5.013 informació a
familiars o pantalles tàctils que informen sobre la situació
del pacient ingressat); agilitzant les CCEE amb caixers que
indiquen l’arribada del pacient i SMS que confirmen als
usuaris cites per a proves diagnòstiques; tot això a la recerca de la màxima satisfacció dels pacients, pel que se seguei-
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xen creant nous serveis que s’implementaran en els pròxims mesos.
En aquest temps es van condicionar, dotar i equipar
els centres de primària de l’àrea i es van potenciar els
Punts d’Atenció Continuada (PAC). També es va obrir un
nou centre de salut (San Luis-La Siesta), i es van col·locar
les primeres pedres de dues obres més que milloraran la
cobertura sanitària de l’àrea: el segon Centre de Salut a
Rojales i una porta d’Urgències en el Centre de Salut del
Pilar de la Horadada.
S’han dotat els PAC del sistema informàtic Florence
Urgències, unificant les dades del pacient i agilitzant el seu

trasllat a l’Hospital de Torrevieja en cas de ser necessari;
també es va eliminar el tradicional distanciament entre
Atenció Primària i Especialitzada amb la figura del Metge
Enllaç, primer a Medicina interna i posteriorment a altres
especialitats; s’ha potenciat el Servei d’Hospitalització a
Domicili i s’ha implementat l’autogestió en alguns centres,
per esmentar només algunes millores en Atenció Primària.
Tot aquest treball s’ha vist reflectit recentment en
l’obtenció de 4 TOP 20-2009 (Millor hospital i millors àrees: Respiratòria, Cirurgia Digestiva i Traumatologia) i 4
nominacions en els Best In Class; que se sumen als reconeixements obtinguts durant el seu primer any de vida.
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Dolors Borau

Durant la primavera de l’any 2009
vam sentir parlar per primera vegada
de la grip nova. Primer l’anomenaven
grip porcina perquè el causant de la
malaltia era el mateix virus que causava la grip que patien els porcs. Després van passar a anomenar-la grip
nova o grip A(H1N1) perquè és més
científic i sona menys despectiu.
Cada any, durant el mes d’octubre,
hi ha la campanya de vacunació de la

grip que ara es diu estacional, és a dir,
la grip de sempre. Però aquesta malaltia infecciosa que apareix, sempre puntual, sense faltar mai a la seva cita
anual, ja la coneixem, encara que el
virus responsable canviï cada temporada. Hi ha hagut hiverns en què ha
ocasionat més molèsties que en
d’altres i, tot i que aquesta infecció és
la responsable de moltes baixes laborals i escolars i causa de mortalitat
entre la gent d’edat i els malalts crònics, la tenim molt assimilada
perquè és la grip que ja coneixem encara que vagi mutant.
Durant l’any 2009 hem hagut
d’acostumar-nos a una nova

grip i, tal com passa sempre que apareix alguna cosa nova i desconeguda,
això ha generat expectació i sorpresa.
La nova epidèmia ha estat objecte de
conversa en tots els àmbits familiars i
laborals. És tan greu la malaltia? Cal
que ens vacunem si estem dins d’un
grup de risc? Ens hauríem de vacunar
tots? És segura la vacuna? Patirem
efectes secundaris? Està prou provada com per assegurar-nos que és una
vacuna segura? Aquestes i moltes
altres preguntes són les que floten en
l’ambient i generen inseguretat entre
la població. A més, la incertesa creix
cada cop que es coneix la mort d’alguna persona que ha patit la grip A, perquè tot i que semblava que només
podien morir aquells infectats que
patien alguna patologia que els incloïa
dins d’algun grup de risc, també han
mort altres malalts que no tenien cap
problema de salut previ.
Pel que fa a tots els interrogants
plantejats, les respostes han anat apareixent al llarg de les setmanes a través dels mitjans de comunicació que
transmeten les directrius marcades pel
Departament de Salut i el Ministeri de
Sanitat. S’ha explicat a bastament la
diferència que hi ha entre la grip estacional i la nova: el virus de la grip
A(H1N1) és nou i ningú no n’està immunitzat, per tant, el risc d’emmalaltir és
més elevat i també es fa més difícil preveure’n el procés i l’evolució. El que sí
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se sap del cert és que la població de
risc que pot patir més complicacions
són: les embarassades; els diabètics;
les persones amb malalties respiratòries cròniques, malalties cardiovasculars, amb dèficit d’immunitat o que
pateixen un tipus determinat d’anèmia. D’altra banda, també s’ha constatat que aquest nou virus afavoreix
el desenvolupament d’altres microorganismes que poden produir greus
afectacions pulmonars, fins i tot en
persones que no estiguin dins de cap
grup de risc. El millor consell que es
pot donar és el de demanar atenció
mèdica així que apareguin els primers
símptomes per tal que un metge pugui
detectar, quan abans millor, una possible complicació.
Aquesta tardor, a Asisa i Assistència Sanitària ja es van prendre noves
mesures per tal de poder donar el
millor servei als seus assegurats quan
arribés la grip al nostre territori. Es va
fer amb previsió ja que, si augmenta
el nombre de persones malaltes es produeix una sobrecàrrega dels serveis i
això pot comportar una demora a
l’hora d’atendre el malalt.
Assistència Sanitària va enviar als
assegurats de la ciutat de Barcelona i
les seves comarques un fullet informatiu on s’explica què és la grip, dóna
informació sobre les vacunes i un llistat d’adreces electròniques on cercar
la informació més actualitzada, i ofereix un telèfon d’atenció immediata
només per als malalts de grip (93 254
25 00). L’atenció telefònica dispensada per infermeres i disponible els set
dies de la setmana de 8 h a 22 h té la
funció d’informar i de recomanar què
ha de fer la persona que truca si té
símptomes gripals. També han adeqüat consultoris a la ciutat de Barcelona i a dotze poblacions més, atesos
per metges d’Assistència que només

LA DIFERÈNCIA QUE HI HA ENTRE LA GRIP
ESTACIONAL I LA NOVA ÉS QUE EL VIRUS DE LA GRIP
A(H1N1) ÉS NOU I NINGÚ NO N'ESTÀ IMMUNITZAT.
EL MILLOR CONSELL QUE ES POT DONAR ÉS EL
DE DEMANAR ASSESSORAMENT MÈDIC AIXÍ QUE
APAREGUIN ELS PRIMERS SÍMPTOMES PER TAL
QUE UN METGE PUGUI DETECTAR QUAN ABANS
MILLOR UNA POSSIBLE COMPLICACIÓ
visiten els assegurats que presenten d’atenció augmentant el nombre de
els símptomes de la grip A, per tal metges en servei, habilitant nous cond’oferir una atenció molt ràpida i pro- sultoris i mantenint línies telefòniques
obertes per tal de donar una atenció
pera al seu domicili.
Els assegurats d’Asisa compten mèdica eficaç, un diagnòstic ràpid i fer
amb el servei ininterromput de 15 clí- una detecció precoç de les possibles
niques en propietat i de més de 600 complicacions que la nova grip pugui
clíniques i centres mèdics concertats causar.
arreu del territori espanyol. També
compten amb un servei d’informació
telefònica que funciona les 24 hores
del dia els 365 dies de l’any (902 010
181) per atendre qualsevol consulta
sobre salut. A la Comunitat de
Madrid, hi actua el RAD (Red de
Asistencia Domiciliaria) que
durant la temporada de més
incidència gripal ha augmentat
Què es pot
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Dolors Borau

No sé quants cops he anat a treballar sense trobar-me del tot bé. Parlo
d’aquelles ocasions en què estava
refredada, amb els ulls plorosos i molt
congestionada. I no he estat pas l’única persona del despatx que ha anat a
treballar amb un refredat de por,
mocant-se cada dos per tres i amb la
veu enrogallada! També confesso que
quan algun dels companys es quedava a casa perquè estava molt refredat,
jo era una de les que pensava que no
calia ser tan exagerat, que un constipat fort no justificava no anar a treballar. Al cap i a la fi, ja se sap que els
refredats tenen un procés de pujada i
un de baixada i que amb algun paracetamol o ibuprofè es pot anar tirant.
Tot això ho pensava quan era més
jove, no anava tan cansada i no em
costava gaire refer-me d’un quadre
infecciós. Ara ho veig d’una altra manera i, quan algú ve a treballar amb aquella cara d’estar patint un refredat de
nassos, intento apartar-me’n i esquivar els esternuts. Ara em sembla del
tot justificat que els dies de més congestió la gent es quedi a casa i els passi lluny dels companys de feina per tal
d’estalviar-nos un contagi gairebé inevitable. Potser és que m’he tornat més
bleda o que certes campanyes de prevenció, com la de la grip nova, m’han
fet reflexionar.

El que va passar és que la meva mitja hora, el metge trucava a la porparella, l’Enric, que no es queixa mai ta. La febre persistia i cada cop tenia
de res i és fort com un roure, fa un més tos. Feia mala cara i era evident
parell de setmanes, quan va tornar a que es trobava fatal. La simptomatocasa, feia molt mala cara. Al matí logia era clara: febre alta, mal de cap,
s’havia trobat bé però a partir del mig- mal de coll, molt malestar general i apadia havia començat a sentir un cert rició de tos, per tant, es tractava de la
malestar. Al vespre, un cop a casa, ja nova grip causada pel virus A(H1N1).
tenia mal de cap i mal de coll. Em va dir Llavors vaig sentir por. Em van venir
que estava molt cansat i se’n va anar al cap tots els casos que s’havien explia dormir d’hora. Ho vaig trobar estrany cat als diaris i les persones que havien
i vaig mirar si tenia febre. No en tenia mort per alguna complicació. Volia que
i va aprofitar per dir-me que era una l’ingressessin. El pobre Enric em va
exagerada: només estava cansat. Però mirar amb els ulls oberts, indeno va passar una bona nit. Al cap d’unes fens davant la meva actitud
hores es va despertar inquiet i llavors implacable. Ell no volia anar
sí que li havia pujat la
temperatura. Com que
no està acostumat a trobar-se malament, no
volia que truqués al servei d’urgències domiciQuè cal fer?
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LA SIMPTOMATOLOGIA ERA CLARA: FEBRE ALTA,
MAL DE CAP, MAL DE COLL, MOLT MALESTAR
GENERAL I APARICIÓ DE TOS, PER TANT, ES
TRACTAVA DE LA NOVA GRIP CAUSADA PEL VIRUS
A(H1N1). LLAVORS VAIG SENTIR POR. EM VAN
VENIR AL CAP TOTS ELS CASOS QUE S'HAVIEN
EXPLICAT ALS DIARIS I LES PERSONES QUE
HAVIEN MORT PER ALGUNA COMPLICACIÓ
a l’hospital si no era estrictament
necessari. El metge d’urgències li va
pautar antitèrmics, li va recomanar
que fes repòs i que no sortís al carrer
fins que no haguessin passat 24 hores
sense tenir febre. En el cas que tingués
dificultat per respirar, que el to de pell
es tornés blavós o que apareguessin
vòmits freqüents i se sentís debilitat,
hauria de tornar a trucar al servei
d’urgències. Mentrestant, calia estarse a casa tot esperant que la febre
cedís i sense descuidar-nos que begués
líquids. No pertanyia a cap grup de risc
(no era un malalt crònic, ni una persona obesa o amb patologies prèvies...).
Ni tan sols era fumador! Ens va dir que
era millor que no vinguessin visites,
que evités el contacte cara a cara amb
el malalt i que ventiléssim bé la casa
cada dia.
Reconec que em vaig
espantar, que no m’esperava que cap dels dos
pogués agafar la
grip nova. És

més, pensava que, de tot això, se’n parlava massa i que tampoc hi havia tants
casos ni era una malaltia tan desagradable. L’Enric va passar dos dies molt
dolents, amb febre alta i sense tenir
esma per a res. Va perdre la gana i
només volia estar tranquil i fer llargues
dormides. A partir del tercer dia, la
febre va començar a anar de baixa i es
va espavilar de mica en mica, però la
tos va durar uns quants dies més. Suposo que la convivència va fer que el contagi fos inevitable i jo també vaig passar la grip i em vaig trobar fatal. Llavors vam tornar a trucar al servei
d’urgències i un altre metge va tornar
a venir a casa per visitar-me. La simptomatologia era similar a la de l’Enric
i les explicacions del metge van ser

Jord

r
i Neg

et

les mateixes. Tot i que em trobava molt
malament, no estava tan espantada
perquè l’evolució de la meva parella
havia estat molt bona. A més, la rapidesa amb què havíem estat atesos i la
facilitat per accedir al nostre centre
hospitalari em tranquil·litzava. Afortunadament nosaltres estàvem dins
de la majoria de malalts de grip que no
va tenir cap complicació.
Em va quedar molt clar que, quan
estàs refredat, encara que et trobis
malament, pots sortir al carrer i fer
vida normal, en canvi, quan es tracta
d’una grip és impossible anar a treballar sota els efectes d’una febrada. Ara
comprenc les campanyes de prevenció en què es demana que tothom
col·labori a no propagar la infecció amb
la pràctica de bons hàbits, com el de
tapar-se la boca amb un mocador de
paper quan es tus o s’esternuda i el de
rentar-se les mans amb aigua i sabó
ben sovint. Si aquests virus tenen tanta capacitat per propagar-se i infectar
les persones, almenys, hem d’intentar
no donar-los facilitats.
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Més de 2.000 pàgines per compartir on-line
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació.
Més de 50 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca.
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar.
Més de 2.000 pàgines per compartir amb tu.

www.fundacionespriu.coop
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Infeccions víriques i vitamina C
| Dra. Perla Luzondo

Amanida de taronja
Ingredients per a 4 persones
– una bossa de canonges o
ruca
– una ceba dolça tallada a
rodanxes fines
– una taronja per persona
– unes olives negres tipus
Aragó
– oli d’oliva verge extra,
vinagre i sal.

A la tardor, les afeccions estacionals contagioses d’origen víric que s’acompanyen de
febre moderada, congestió nasal o bronquial són freqüents. En les persones sanes, les crisis
són més molestes que perilloses i no sempre és possible deixar les responsabilitats i guardar
repòs, però existeixen col·lectius de risc en els quals la prevenció o disminució dels símptomes és prioritari.
Com que vivim en un país mediterrani productor de cítrics durant 4-5 mesos a l’any, la
població hi tenim accés, però no sempre els consumim de la manera adequada. El suc de mandarines o taronges acabades d’esprémer és desintoxicant i diurètic, i el suc de llimona endolcit amb una culleradeta de mel i mig got d’aigua tèbia té un efecte astringent, depuratiu i
digestiu. El suc polivitamínic de la indústria alimentària és fàcil de dur a l’escola o a la feina,
però a casa, per berenar o els dies de descans, el suc hauria de ser acabat de fer.
La vitamina C reforça el sistema immunològic i prevé els refredats i altres malalties infeccioses.

Edmon Amill

Propietats de la vitamina C:
• És necessària per a l’absorció de ferro.
• Estimula l’activitat del sistema immunològic.
• Redueix la intensitat i durada de la grip i els refredats.
• Facilita la cicatrització.
• És antioxidant, retarda l’envelliment cel·lular.
Símptomes carencials:
• hemorràgies
• inflamació i sagnat de genives
• cansament
• baixa activitat immunològica
• aparició d’hematomes per cops suaus
• hipoglucèmia
• ferides que triguen a cicatritzar.
Els humans, els simis i els cobais són els únics mamífers que no sintetitzen la vitamina C
i, per tant, depenen de la seva alimentació per obtenir-ne la quantitat que necessiten.
Per aconseguir una aportació adequada de vitamina C, la fruita i les hortalisses s’han de
consumir fresques i crues sempre que sigui possible, ja que aquesta es perd fàcilment dels
aliments amb la cocció, els llargs períodes de conservació i per oxidació al tallar-los i no consumir-los. Les persones que consumeixen alcohol, aspirina, anticonceptius orals, pateixen
d’estrès i infeccions de repetició, així com les que habiten en ciutats o zones molt contaminades, precisen una major aportació de vitamina C.
Aliments rics en vitamina C:
• cítrics, kiwi
• bròquil, coliflor, cols de Brussel·les
• hortalisses de fulla verda
• pebrot verd i vermell
• el fruit de la gavarrera
Us recomano un plat fàcil de preparar, ric en vitamina C i antioxidants.
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ASISA commemora el seu 25è aniversari
a Barcelona amb un concert del grup de
cambra Óscar Esplá
| Elvira Palencia
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Asisa va presentar el dilluns 23 de
novembre, durant un concert que es va
celebrar a L’Auditori de Barcelona, el
grup de música Óscar Esplá. Amb aquesta iniciativa la companyia commemora
el seu 25è aniversari a la Ciutat Comtal.
El concert va comptar amb la
presència de: Paloma O’Shea, presidenta
de la Fundació Albéniz; el Dr. Francisco
Ivorra, president d’Asisa; el Dr. Enrique
de Porres, conseller delegat d’Asisa, i la
Dra. Antonia Solvas, secretària del Consell Rector de Lavinia i delegada provincial d’Asisa a Barcelona, així com
d’altres personalitats, representants
d’entitats sanitàries, de la Fundació
Espriu, d’entitats col·laboradores i dels
membres d’Asisa-Barcelona.
El Grup Óscar Esplá, que està integrat per quatre músics joves: Eszter
Stankowsky (violí), Matej Osap (violí),
Iván Podyachev (viola) i Maksym Dyedikov (violoncel), procedents de l’Escola Superior de Música Reina Sofia, va

D’esquerra a dreta: Dr. Ivorra, Paloma O’Shea, Grup de cambra, Dr. de Porres i Dra. Solvas

interpretar obres compostes per Mozart,
Beethoven i Borodin.
El grup de música de cambra és fruit
del conveni de mecenatge i col·laboració signat per Francisco Ivorra, president d’Asisa, i Paloma O’Shea, presidenta de la Fundació Albéniz. Asisa
col·labora d’aquesta manera en la for-

mació de joves talents que la Fundació
propicia a través de l’Escola de Música
Reina Sofia. Des de la seva formació han
actuat al Teatre Principal de Burgos, a
l’Auditori Enrique Granados de Lleida i
al Casino Mercantil de Saragossa, entre
d’altres.

ASISA presenta a Saragossa i Múrcia el
Comitè de Bioètica i Dret Sanitari
| E. P.

La Clínica Montpellier va acollir el
passat 3 de desembre l’acte de presentació, a Saragossa, del Comitè de
Bioètica i Dret Sanitari d’Asisa-Lavinia en una Jornada de Bioètica i Dret
Sanitari en la qual dues taules
d’experts van tractar, entre altres

assumptes d’interès, els aspectes ètics
i legals més rellevants del consentiment informat, amb un enfocament
dirigit a la pràctica clínica diària.
Van participar en la presentació
de la Jornada: el director de la Clínica Montpellier, Alfredo Pérez Lam-

bán; el president del Col·legi de Metges de Saragossa, Enrique de la Figuera, i el delegat d’Asisa a Aragó, Carlos Izuel.
Anteriorment, va tenir lloc la presentació del Comitè de Bioètica i Dret
Sanitari d’Asisa a Múrcia, en una Jor-
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Presentació del Comitè de Bioètica a Saragossa. D’esquerra a dreta:
els doctors Pérez Lamban, Zarco, Bandrés, Delgado i Herreros

nada sobre Bioètica i Dret Sanitari que
es va celebrar el passat 4 de novembre al Col·legi Oficial de Metges de Múrcia i que va comptar amb la presència
de la Dra. María Tormo, presidenta del
Comitè, i en la qual van intervenir els
doctors Fernando Bandrés, Santiago

Presentació del Comitè de Bioètica a Múrcia. D’esquerra a dreta:
Caballero i els doctors Lorenzo, Tormo, Bandrés, Herreros i Delgado

Delgado i Benjamin Herreros, membres
del Comitè, així com el vicepresident
d’Asisa i delegat provincial a Múrcia, el
Dr. Diego Lorenzo.
Asisa va instaurar fa dos anys el
Comitè de Bioètica com a comitè consultiu i interdisciplinari amb l’objec-

tiu d’assessorar sobre els aspectes i
conflictes ètics i legals de la pràctica
clínica assistencial.
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ASISA lliura el IV Premi càtedra
UAM-ASISA de Gestió Sanitària i
Economia de la Salut
| E. P.

A la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid es va fer
lliurament, el passat 6 d’octubre, del
IV Premi de la càtedra UAM-ASISA a
la millor tesi doctoral sobre Gestió
Sanitària i Economia de la Salut d’entre
les presentades en les diferents universitats espanyoles al llarg de 2008.
Enguany s’ha otorgat a la Dra. Eva
de Santiago, especialista en Neumologia, amb el seu treball sobre el Programa PAPER d’hospitalització a domicili de malalts amb EPOC i la seva
repercussió econòmica. El premi està
dotat amb 6.000 euros i la possibilitat de participar en les activitats
acadèmiques de la càtedra.

En aquesta edició es va lliurar també un accèsit dotat amb una quantia de
3.000 euros i la possibilitat, igualment,
de participar en les activitats de la càtedra, que s’ha otorgat al Dr. Marcelino
Revenga, especialista en Reumatologia, pel seu estudi sobre l’impacte de
les malalties musculoesquelètiques en
les incapacitats laborals i la seva valoració econòmica.
La càtedra UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i Economia de la Salut està
vinculada al Departament de Medicina
Preventiva i Economia de la Salut i ha
estat creada dintre del conveni marc
de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Madrid i Asisa.

Els premiats amb els membres del jurat
i representants d’Asisa i de la UAM
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ASISA inicia a Almeria el seu Pla
de formació en atenció al pacient
| E. P.

Professionals de la Clínica Mediterráneo que
van assistir al curs

ASISA, patrocinadora del
Còrdova Club de Futbol

Asisa va iniciar, el passat dia 1 d’octubre a la Clínica Mediterráneo d’Almeria, el seu Pla de formació en atenció
al pacient. Aquest projecte té com a
objectiu oferir als professionals de totes
les clíniques del Grup Asisa cursos per
millorar els seus coneixements sobre
les tècniques d’atenció i comunicació
en la relació amb els pacients, garantint una excel·lent qualitat en el servei.
Aquest primer curs anava dirigit
tant al personal sanitari com als treballadors de l’Àrea administrativa de
la Clínica Mediterráneo, i es va orientar cap a la formació en diverses àre-

es, com ara els procediments d’atenció al client, els aspectes que influeixen en la comunicació, la gestió de
conflictes, la protecció de dades i les
implicacions de la bioètica en el sector sanitari, entre d’altres.
L’objectiu és augmentar el grau
de satisfacció dels pacients i oferir als
professionals les eines necessàries per
resoldre d’una manera efectiva les
situacions diàries amb el client.
Asisa farà cursos sobre tècniques
d’atenció i comunicació en la relació
amb els pacients en tota la seva xarxa assistencial.

ASISA llança l’assegurança
ASISA MÀSTER per a joves

| E. P.
| E. P.
Asisa i el Còrdova Club de Futbol han signat un
acord de col·laboració mitjançant el qual la companyia asseguradora oferirà condicions especials i beneficioses en l’assistència sanitària no només als jugadors de l’equip de futbol i a l’equip tècnic, sinó també
als socis del club.
La signatura de l’acord va tenir lloc el passat 11
de desembre a Còrdova i a l’acte van assistir-hi: el
Dr. José Miguel Salinas Moya, president del Còrdova
Club de Futbol; el Dr. Javier Bejarano, cap dels serveis mèdics del Còrdova CF, SAD, i el Dr. Rafael Navas
Fossi, delegat d’Asisa a Còrdova.
Tant pel nombre d’assegurats com pel seu volum
de facturació, Asisa és la primera entitat mèdica no
pública de la província i la més introduïda dintre de
les tres mutualitats de funcionaris de l’Estat.
Amb la signatura d’aquest acord, Asisa es converteix en patrocinadora del Club.

D’esquerra a dreta: el Dr. Navas Fossi, José Miguel Salinas i
Javier Bejarano

Dintre de l’actual estratègia de diversificació de la cartera amb l’objectiu
de poder oferir productes i serveis a
preus competitius, Asisa ha llançat al
mercat ASISA MÀSTER, una assegurança sanitària pensada específicament per als joves.
En l’actual conjuntura econòmica,
l’aposta d’Asisa per un producte adaptat als joves obeeix a la finalitat de
cobrir les seves necessitats, tant des
del punt de vista sanitari com econòmic, sense renunciar al compromís
amb la qualitat assistencial.
La pòlissa de salut ASISA MÀSTER
està pensada per a aquelles persones
que no necessiten una assistència
sanitària perllongada i contínua, però
que volen estar cobertes amb totes
les garanties d’Asisa quan es produeixi
una necessitat puntual.

Aquesta pòlissa de salut, amb un
preu molt assequible i una àmplia
cobertura sanitària, està pensada per
a persones d’entre 25 i 45 anys.
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L’Hospital de Barcelona renova els
seus quiròfans i incorpora nous equips
| Oriol Conesa – Marta Liñán
L’Hospital de Barcelona ha culminat el seu Pla de modernització
d’estructures i tecnologia amb les
renovacions corresponents als quiròfans del centre i al servei de diagnòstic, que han estat dotats amb els
últims avenços tecnològics. Així, juntament amb la resta d’actuacions
dutes a terme, el centre completa un
pla integral de millora contínua que
ha suposat una inversió superior a 4,2
milions d’euros.
El Pla de modernització d’estructures i tecnologia de l’Hospital de
Barcelona, distribuït per fases i iniciat el 2007, ha arribat a un dels seus
punts més destacats amb les actuacions en algunes de les dependències més importants del centre: els
quiròfans i el servei de diagnòstic.
La remodelació del conjunt dels
quiròfans ha consistit en la renovació de les torres d’anestèsia i l’adquisició d’equips de cirurgia endoscòpica d’última generació, emprats en
diverses especialitats mèdiques (urologia, ginecologia, traumatologia...).
A més, d’acord amb els darrers
avenços tecnològics en les tècniques
d’exploració radiològica, el servei de
diagnòstic ha incorporat un nou TAC
(tomografia computada) i una nova
RM (ressonància magnètica nuclear)
que permeten realitzar proves amb
les prestacions més òptimes i incrementar la capacitat diagnòstica. La
millora qualitativa que suposen
aquests canvis es tradueix fonamentalment en un millor servei al
pacient, fruit d’una inversió econòmica superior a 2 milions d’euros,
només en equips.
Des que es va posar en marxa el
Pla de modernització d’estructures i
tecnologia, les millores en les instal·lacions de l’Hospital de Barcelona
contemplades en el pressupost vigent
han permès la renovació de diverses
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unitats d’hospitalització. Deixant de
banda els quiròfans i el servei de
diagnòstic, el Pla integral de millora
contínua ha permès reformar la
il·luminació del centre per millorarne l’eficiència energètica i, entre
altres intervencions, incrementar la
comoditat de les habitacions i l’accessibilitat dels banys de totes les plantes gràcies al Pla Renove d’habitacions, dotat amb 1 milió d’euros.
L’Hospital de Barcelona, inaugurat l’any 1989, és propietat i està gestionat per la cooperativa d’usuaris

SCIAS. Forma part del grup Assistència Sanitària, que és exemple del cooperativisme sanitari, un particular
model d’autogestió ideat pel Dr.
Josep Espriu fa cinquanta anys i
basat en la igualtat dels metges i els
usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb
200.000 assegurats i un quadre
facultatiu format per més de 4.000
metges a la seva disposició. A més,
és proveïdor mèdic oficial del FC Barcelona i de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social.
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SCIAS lliura els premis
del concurs de Reis
| Sergi Rodríguez

MENCIÓ
ESPECIAL
MANUALITAT

Maria Bertran i Mur
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FINS A 6 ANYS

Martina Massana i Ma
sip

Gemma Esteve i Valls
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DE 7 A 10 ANYS

z i Sagredo
Dibuix: Jordi Gonzále

Dibuix: Ariadna Marzo
i Moreno
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eu
angenís i Mat
Text: Maria S

Al principi de l'any, després del parèntesi de Nadal, l'Àrea de Participació de
SCIAS ha reiniciat les seves activitats
amb el lliurament dels premis del ter-

Text: Neus Sánchez
i Ribalta

cer concurs de “Cartes al Reis Mags”,
en el qual va destacar una alta participació d'infants socis de l'entitat. En l'acte de lliurament, en què van ser-hi pre-

sents els participants i els seus familiars, es va fer públic el nom dels guanyadors i es va lliurar un obsequi a tots
els participants.
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Pauline Green,
nova presidenta d’ACI
| Josep A. Pérez
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L’Assemblea General de l’Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), celebrada els passats dies 19 i 20 de
novembre a Ginebra, va reunir més de
800 delegats de tot el món que van
escollir com a presidenta la britànica
Pauline Green, la primera dona que presideix aquesta institució representativa del moviment cooperatiu mundial
durant els seus 115 anys d’història. També van ser triats com a vicepresidents
el kenyà Stanley Muchiri, el mexicà
Ramón Imperial i el xinès Li Chungsheng, que juntament amb els 18 membres de la Junta Directiva, designats
també en l’assemblea, hauran d’afrontar els nous reptes que la crisi global
planteja al moviment cooperatiu.
Pauline Green, en el seu primer
missatge a l’assemblea com a presidenta, va recordar la rellevància del
cooperativisme: “Dels centenars de
milers de cooperatives que existeixen
en tot el món, només les 300 més
grans tenen un PIB equivalent al
d’Espanya, la desena economia mundial. Junts donem feina a un 20% més
de persones que totes les empreses
multinacionals”. Green també va afirmar que la propietat de les cooperatives que formen l’ACI pertany a “gairebé mil milions de persones en tot el
món”, concloent que “no hi ha cap altre
sector de l’economia que pugui comparar-se amb aquestes xifres”.

La nova presidenta Pauline Green pronuncia el seu discurs d’acceptació
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El professor Jeremy Rifkin, president de la Fundació de Tendències
Econòmiques, va pronunciar una conferència sobre el paper que les cooperatives poden tenir a l’hora d’abordar
la crisi econòmica mundial, la seguretat energètica i el canvi climàtic. Va
convidar el moviment cooperatiu a ser
un actor clau en la conformació d’un
nou ordre econòmic, que ell va denominar la Tercera Revolució Industrial,
basat en el benefici econòmic mutu, la
preocupació pel medi ambient i un
enfocament més ètic per al desenvolupament econòmic i social.
Els delegats van adoptar cinc resolucions que van establir clarament la
posició del moviment cooperatiu respecte a temes de significada importància, com les energies sostenibles, la crisi econòmica, el canvi climàtic, la pau
i el desarmament nuclear.
L’Assemblea General també va fer
un pas més en el procés de reestruc-

Documentació de l’assemblea de l’ACI
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Votació a l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional

turació de l’ACI mitjançant l’aprovació
d’algunes esmenes als estatuts de
l’Aliança i l’aprovació d’una nova normativa per a la regió americana.
Respecte al procés de sectorialització de l’ACI i després d’una reunió
prèvia del Grup d’Enllaç de les Organitzacions Sectorials (SOLG), en la qual
també va participar la presidenta Green, l’Assemblea va ser informada que
les organitzacions sectorials elaboraran una nova proposta d’estructura,
finançament i funcionament que es presentarà a la Junta Directiva de l’ACI a
la primavera de 2010.
Sens dubte, el moment més emotiu de l’assemblea va ser l’homenatge

que van retre tots els delegats a l’anterior president Ivano Barberini, mort el
passat mes de maig, a qui van concedir a títol pòstum el guardó Pioners de
Rochdale. En paraules de la seva successora; “un home que va dedicar la
seva energia i el seu compromís al nostre moviment al llarg de tota una vida
dedicada a treballar per a les cooperatives a Itàlia i que en els últims vuit
anys de la seva vida va escometre amb
gran entusiasme el seu treball com a
president”.
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El doctor Guisado,
reelegit president d’IHCO
| Josep A. Pérez
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El passat 18 de novembre, el doctor
José Carlos Guisado, vicepresident de
la Fundació Espriu, va ser novament
escollit president de l’Organització
Internacional de Cooperatives de Salut
(IHCO). L’Assemblea General d’IHCO,
que es va celebrar al Centre Internacional de Conferències de Ginebra, va
renovar la seva confiança per quatre
anys més en el Dr. Guisado i va escollir el Dr. Eudes Freitas de Aquino, president d’Unimed de Brasil, com a vicepresident de la regió de Les Amèriques
i el Dr. Shuitso Hino, delegat de l’Associació de Cooperatives de Salut de
Japó (HCA-JCCU), com a vicepresident de la regió d’Àsia i el Pacífic. La
nova Junta Directiva d’IHCO comptarà
també amb la participació del Dr. Jagdev Singh Deo, president de les cooperatives mèdiques de Malàisia (KDM),
i del Dr. Ricardo López, president de
la Federació Argentina d’Entitats
Solidàries de Salut (FAESS).

Participants a l’Assemblea General de l’IHCO

Durant l’assemblea, el Dr. Guisado va presentar un informe detallat
sobre l’activitat realitzada des de l’última assemblea celebrada a Singapur
l’octubre de 2007, destacant els seminaris sobre cooperatives de salut celebrats a Tòquio (octubre de 2007), a
Madrid (octubre de 2008) i a Canadà
(novembre de 2008).
Altres aspectes importants recollits en l’informe van ser els avenços
en la col·laboració amb l’Organització
Internacional del Treball (ILO) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En
aquest sentit, el president Guisado va
proposar als membres de la junta el
desenvolupament d’un projecte de
col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La iniciativa té
com a objectiu col·laborar directament
amb el Departament de promoció de
la salut de l’OMS, aprofitant el valor
afegit que les cooperatives de salut
poden aportar tenint en compte dos

dels seus principis bàsics; la intercooperació entre organitzacions i l’atenció a la comunitat.
Per la seva banda, el Dr. Yasuyuki Takahashi, president de la HCAJCCU, va informar sobre els avenços
en el seu projecte Age-friendly que
proporciona noves eines per millorar
la salut i la qualitat de vida de la tercera edat. La seva intenció és desenvolupar un sistema reconegut per
l’OMS que certifiqui els centres sanitaris de Japó com a instal·lacions ’amigables’ per a les persones grans.
El Dr. Deo va presentar el programa que s’està desenvolupant a Malàisia per a la detecció precoç de la diabetis, la hipertensió i l’obesitat amb la
finalitat de reduir la incidència de
malalties cardiovasculars.
En el seu informe, el Dr. López va
manifestar el creixement i la fortalesa que el cooperativisme sanitari té a
Argentina i va informar dels esforços
que la seva organització realitza en el
terreny jurídic per desenvolupar una
legislació pròpia que beneficiï el desenvolupament de les cooperatives de
salut.
L’Assemblea va adoptar també
una resolució, proposada per les cooperatives de salut de Japó, en la qual
s’exhorta les Nacions Unides i els
governs nacionals que emprenguin iniciatives per a l’eliminació de l’armament nuclear.

Amb un llapis la pintem,
amb unes pedres la construïm,
amb el teu ajut la sostenim

Quan una família veu que diagnostiquen a un fill una malaltia de llarga
durada i que aquest necessita rebre tractament en una província lluny
de la seva residència, moltes vegades es troba en una situació que
sobrepassa les seves possibilitats econòmiques i anímiques.
És per això que la Fundació Infantil Ronald McDonald® construirà a València una
nova Casa Ronald McDonald®, que conjuntament amb la de Barcelona poden
proporcionar cada dia “Una llar fora de la llar” a més de més de 130 persones.
Ja hem posat la primera pedra. Ajuda'ns a posar-ne moltes més.

www.fundacionronald.org

La Federació
d’Unimed Minas
Gerais visita
l’Hospital de
Barcelona

La Fundació Espriu
participa en el Congrés
Mundial d’Hospitals

| Josep A. Pérez

| J. A. P.

El passat 13 d’octubre, un grup de metges i
directius de les cooperatives mèdiques Unimed
de l’estat brasiler de Minas Gerais van participar
en una jornada de treball que es va celebrar a
l’Hospital de Barcelona.
La sessió es va iniciar amb una introducció
sobre els fins fundacionals, els objectius i les activitats de la Fundació Espriu. Després, el Dr. Gerard
Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona i patró de la Fundació Espriu, va fer una presentació en la qual va abordar el concepte i el funcionament de l’hospital cooperatiu en el qual es
va celebrar la sessió, així com l’activitat i la interrelació existent entre les institucions que formen
el Grup Assistència.
Més tard, el Dr. Martí va acompanyar els cooperativistes brasilers durant la visita que van fer
a les instal·lacions del centre hospitalari i en la
qual van poder conèixer alguns dels equips més
innovadors de què disposa l’hospital.
La jornada va finalitzar amb un fructífer debat
i intercanvi d’experiències i opinions entre els
metges d’Unimed i els representants de la Fundació Espriu.

El passat 11 de novembre,
el vicepresident de la Fundació Espriu, Dr. José Carlos Guisado, va participar
en una taula de debat amb
el tema L’experiència de les
cooperatives de salut a Brasil i en el món. En el debat,
que va tenir lloc en el marc
del 36è Congrés Mundial
d’Hospitals celebrat a Rio
de Janeiro (Brasil), també
va intervenir el president
d’Unimed, Dr. Eudes Freitas
de Aquino.
La taula de debat,
moderada pel president de
l’Agència Brasilera de Salut
Fausto Pereira dos Santos,
va posar de manifest la
presència important de les
cooperatives en el mercat El Dr. Guisado a la seva intervenció al
de l’assistència sanitària Congrés Mundial d’Hospitals
mundial, especialment a Brasil i a
valors instal·lacions hospitalàries de
propietat pública.
Espanya. El Dr. Guisado va fer espeEl Congrés Mundial d’Hospitals és
cial èmfasi en el model de cogestió
un esdeveniment oficial de la Federaideat pel Dr. Espriu, gràcies al qual
ció Internacional d’Hospitals, organitusuaris i professionals gestionen conzació representativa d’hospitals i cenjuntament instal·lacions sanitàries sentres de salut de tot el món fundada el
se necessitat d’intermediaris. També
1929 i que en l’actualitat aplega més
va exposar en la seva conferència el
de 100 països. En aquesta ocasió va
nou paradigma de col·laboració amb
reunir prop de 2.000 congressistes
les administracions públiques, l’anoque
van debatre i van intercanviar
menat model Torrevieja, mitjançant
experiències
entorn del lema La salut
el qual les cooperatives sanitàries gesen l’era del coneixement.
tionen segons els seus principis i

El Dr. Martí conversa amb els metges brasilers
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Sóc sòcia d’ASISA des de fa diversos
anys. La primera vegada que vaig arribar a la Clínica El Ángel treballava a
Màlaga i estava embarassada del meu
primer fill. Vaig arribar amb pèrdues i
em van donar la pitjor de les notícies: el
meu bebè havia mort. Malgrat no estar
amb la meva família, ja que no visc a
Màlaga, allà vaig conèixer el llevador
Juan Arcos, algunes infermeres com
Carmen, de la Unitat de Maternitat, i
sobretot vaig conèixer el ginecòleg de
guàrdia aquell dia: el doctor Miguel E.
Cano Barrera, que em va consolar
durant la pèrdua del meu fill i em va
donar suport en tot moment perquè no
em sentís sola fins que va arribar la
meva família. El tracte que vaig rebre
durant aquests dies per tot el personal
de la Clínica que em va atendre és una
cosa que no oblidaré mai. De manera
que, des d’aleshores (han passat ja més
de 5 anys) i malgrat no viure a Màlaga,
hi he tornat 3 vegades més, l’última fa
només uns dies, en les quals han nascut els meus tres fills sota la supervisió
constant del doctor Miguel Cano que, a
més, va atendre tots els meus parts.
No m’agrada esmentar ningú especialment ja que tot el personal que vaig
conèixer, encara que no en sàpiga els
noms ni cognoms, són excepcionals en
tots els sentits. L’afecte i la dedicació
que vaig rebre, tant en els bons
moments com en els dolents, no els oblidaré. No obstant això, no puc evitar
posar alguns exemples d’aquells amb
els quals he tingut més contacte a causa dels torns que em van tocar.
No podré oblidar el personal de la
sala de parts: a Juan Arcos, que tant em
va ajudar en la pèrdua del meu primer
fill i també durant el part de la meva filla
fa tres anys i mig i durant el part del
meu últim bebè fa només 6 dies. El seu
ànim i la seva simpatia i ajuda en cada
contracció i empenta, et fan oblidar els
dolors i viure de la forma més bonica el
naixement del teu bebè. Tampoc no oblidaré la simpatia de la llevadora Pepa,

que em va atendre fa dos anys en el part
del meu segon bebè, en un calorós dia
de juliol. La infermera Pepa i altres infermeres que tan bé em van tractar en
aquests moments de dolors. Els zeladors
que et duen i et porten amb un somriure i una conversa tranquil·litzadora.
A més he de nomenar tot el personal de la segona planta de l’Àrea maternoinfantil: per posar un exemple, la infermera Carmen, que vaig tenir la sort que
m’atengués durant les quatre ocasions
que vaig estar a la clínica i que sempre
m’ha fet pensar que desenvolupa la seva
professió més enllà del deure perquè
t’atén com la millor de les amigues. També he de nomenar Aurora, de nius, que
va atendre els meus tres fills (al segon,
cada vegada que venia a buscar-lo per
banyar-lo, li deia “el guapo”) i m’explicava amb paciència cadascún dels dubtes
que li plantejava respecte als meus bebés.
I, sobretot, vull agrair la dedicació i
l’afecte del doctor Miguel Cano, que
m’ha cuidat durant tots els meus embarassos, ha atès totes les meves trucades i solucionat els meus dubtes a l’instant i ha estat en tots els meus parts
donant-me la tranquil·litat de saber que
era al meu costat des de la primera contracció per si sorgia algun problema.
Vaig tenir l’últim dels meus fills just el
dia de Sant Miquel. Probablement li vaig
espatllar la celebració del seu sant. Li
vaig trucar per telèfon al trencar aigües
a les 10 de la nit i uns minuts després ja
era a la clínica (“els teus parts són molt
ràpids”, recordo que em va dir). Tres
hores després tenia en els seus braços
Daniel, igual que un dia hi va tenir Azahara i Rafael, en el moment més emocionant després de nou mesos de cures
i atencions, en els quals tens la tran-

quil·litat de ser atesa pel millor professional i amic que existeix.
Moltes gràcies per tot. Sempre us
tindré al cor.
Nuria María Pérez Espinosa, mare
de l’Azahara (nascuda a la Clínica
El Ángel de Màlaga el 20/03/06),
Rafael (nascut a la mateixa clínica
el 12/07/07) i Daniel (nascut
també allà el 30/09/09)

Sóc un noi autista de Barcelona. Vaig
passar les vacances a Pilar de la Horadada (Alacant). Allà em va agafar pànic
a pujar al cotxe i no podíem tornar. Els
meus pares van demanar ajuda fins i tot
a un jutge, però jo vaig seguir sense moure’m. Durant aquest temps el doctor Milton, de Pilar, i les doctores Esqué i Tarragó, de Barcelona, em van ajudar i van
orientar els meus pares. Fa dies la doctora Solbas de la nostra mútua va dir:
“El portarem”. Després el doctor Peiró,
d’Alacant, va dir: “Hi estem treballant”.
Va venir a veure’m el doctor Fuster de
la clínica Vistahermosa d’Alacant i va
confirmar que vindria una UVI mòbil perquè viatgés adormit. La senyora Caqui,
d’Asisa Alacant, ens encoratjava. Avui
han vingut els meus àngels de la guarda: el doctor Lanzeni, l’ATS senyora Martínez, i el conductor senyor Fernando,
que m’han retornat a casa (i no sóc ET,
encara que la meva mare digui que sóc
un marcià per explicar que em sigui tan
difícil la relació amb els altres). Em van
donar tanta seguretat que vaig aconseguir arribar despert. Gràcies! (La meva
mare transcriu les meves paraules).
Fernando Pérez Peláez, Barcelona

Des de la Fundació Espriu volem donar les gràcies a les
persones que, amb els seus donatius, sovint anònims, contribueixen a difondre les idees del cooperativisme sanitari i
fan possible que | compartir | arribi gratuïtament a tothom.

Il·lustracions: Santi Sallés

El debat sobre la reforma
sanitària als EUA
Els Estats Units han debatut el seu sistema sanitari des de principis del segle XX.
Diversos presidents han proposat una reforma integral de la sanitat, que no s’ha
aprovat mai. La reforma sanitària és la màxima prioritat del president Obama en
política interna. Hi ha una gran necessitat de reformar la sanitat per tal que el sistema
actual sigui més rendible i cobreixi tots els qui no disposen de cobertura mèdica, que
actualment són gairebé 50 milions de persones. Això, a Europa, sobta, perquè es
tracta d’una conquesta social obtinguda ja a començaments del segle XX.

LA REFORMA SANITÀRIA ERA UN DELS ELEMENTS CENTRALS DEL PROGRAMA ELECTORAL DE BARACK
OBAMA. ERA LA SEVA RESPOSTA A UNA DE LES PRINCIPALS FORMES D’EXCLUSIÓ ALS ESTATS UNITS,
LA PRIMERA POTÈNCIA DEL MÓN, ON 47 MILIONS DE PERSONES NO TENEN ACCÉS A LA SANITAT. DAVANT
SEU TENIA L’OPOSICIÓ DEL PARTIT REPUBLICÀ, SOTMÈS A GRUPS DE PRESSIÓ VINCULATS A LES

Obama: “Ha arribat el moment
d’aprovar la reforma sanitària”
Sergi Rodríguez

N

o sóc el primer president que
aborda aquest tema. Però estic disposat a ser l’últim.” Amb aquestes resolutives paraules va iniciar
el president dels Estats Units,
Barack Obama, el seu discurs davant les dues
cambres del Congrés el 9 de setembre passat,
dedicat a presentar la seva proposta de reforma
sanitària.
L’expectació era màxima. Tots els intents
presidencials anteriors de crear un sistema de
salut públic, entre ells el del carismàtic Roosevelt, havien fracassat per la tradició liberal
del país, poc procliu a la intervenció de l’Estat, i a causa dels interessos econòmics dels
grups de pressió. Feia referència així als episodis de 1935 i 1942, quan alguns van afirmar
que la introducció de la Seguretat Social conduiria al socialisme.
No obstant això, malgrat el seu carisma i
al fet de comptar amb la majoria demòcrata
entre els congressistes, Obama sabia que no
era gens fàcil. El 1965, sense anar més lluny,
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es va arribar a titllar d’intervencionista l’actual sistema públic per a casos d’emergència
o de beneficència. Per això, d’entrada, va anteposar la necessitat a qualsevol altra consideració: “Som l’única democràcia del món que
no garanteix la cobertura mèdica universal als
seus ciutadans.”
Un terç sense cobertura
Certament, com ell mateix va posar de manifest, hi ha encara uns 30 milions de nord-americans –xifra que alguns situen en 47– que no
tenen accés a la sanitat, simplement perquè no
s’ho poden permetre. A causa de la crisi, aquesta xifra augmenta en 14.000 persones cada dia,
pel que en tan sols dos anys un de cada tres ciutadans del país no tindrà cobertura.
Per aquest motiu, el problema no afecta
només els que no estan assegurats, perquè qui
ho està “avui té menys seguretat i estabilitat
que mai”. Molts pertanyen a la classe mitjana,
i a la feina, no els ofereixen una assegurança
mèdica. D’altres són autònoms “i no poden

COMPANYIES ASSEGURADORES. PERÒ EL PRESIDENT NORD-AMERICÀ, QUE S’HI JUGAVA PART DEL SEU
PRESTIGI, HA ACONSEGUIT SUPERAR ELS DIFERENTS OBSTACLES A LA CAMBRA DE REPRESENTANTS
I AL SENAT, GRÀCIES AL SUPORT DE LA MAJORIA DEMÒCRATA I –ÉS CLAR– AL SEU CARISMA.

permetre-s’ho, perquè comprar una assegurança
pagant-la ells mateixos costa tres vegades més
que la cobertura que s’obté a través de l’empresa”. La resta són americans que, tot i que poden
i volen pagar-la, “se’ls nega l’assegurança per
tenir malalties o condicions prèvies que les asseguradores decideixen que són massa arriscades
o massa cares per donar-los cobertura”.
Hi ha un problema d’augment de costos.
“Gastem 1,5 vegades més per persona en
assistència sanitària que qualsevol altre país
[…] Per aquest motiu, molts empresaris –especialment els petits– forcen els seus treballadors
a pagar més per la seva assegurança o els deixa sense cobertura […] Aquesta és també la raó
per la qual els que tenim assegurança mèdica
paguem també un impost ocult i creixent per
a aquells que no en tenen d’uns 1.000 dòlars a
l’any, a través de serveis d’urgències i de beneficència.” Aquest tímid sistema públic, format
per Medicare i per Medicaid, resulta així insostenible a causa del cost que estableixen els prestadors del servei.

La qüestió és com fer-ho
El president Obama es va mostrar tan segur
que va ser taxatiu: “Aquestes són les dades. Ningú no les discuteix. Hem de reformar el sistema. La qüestió és com fer-ho.” I va apuntar dues
tendències. “Hi ha els que creuen que l’única
forma de controlar el sistema és establir un
únic prestador, com a Canadà […] Mentre que
altres consideren que l’elecció no hauria de ser
a mans de l’empresari sinó del treballador […]
Però, com que la prestació de salut representa
una sisena part de la nostra economia, crec

Hi ha encara uns 30 milions
de nord-americans –xifra que
alguns situen en 47– que no
tenen accés a la sanitat,
simplement perquè no s’ho
poden permetre
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més assenyat desenvolupar el que funciona i
reformar el que no, en comptes de construir
un sistema totalment nou.”
El pla que proposa té tres objectius fonamentals: oferir garanties als que estan assegurats, garantir la cobertura als que no ho
estan i reduir els costos del sistema en el seu
conjunt. Una proposta que “incorpora idees
de senadors i congressistes, demòcrates i republicans”, fins i tot d’alguns dels seus oponents
en les primàries del seu partit (Hilary Clinton)
o en les eleccions generals (John McCain). “Hi
ha un consens del 80% en el Congrés sobre el
fet que la reforma ha de ser portada a terme.”

Hi ha un problema
d’augment de costos.
“Gastem 1,5 vegades més per
persona en assistència sanitària
que qualsevol altre país"
“Però hi ha detalls que tots els nord-americans haurien de saber sobre aquest pla.” En
primer lloc, res no requereix canviar el que els
ciutadans ja tenen, perquè únicament millorarà la prestació actual. Per exemple, “serà
il·legal que les companyies d’assegurances
neguin cobertura a causa d’una condició preexistent. Quan signi aquesta llei, serà il·legal
que les companyies d’assegurances li retirin
la cobertura quan vostè es posi malalt o que la
hi redueixin quan vostè més la necessiti”. També serà il·legal que es neguin a acceptar un assegurat a causa de les seves condicions de salut.
En relació amb el cost, hi haurà un límit al
que les empreses podran cobrar, “perquè als
Estats Units d’Amèrica, ningú no hauria d’arruïnar-se per posar-se malalt”. Se’ls requerirà,
així, que cobreixin sense recàrrec revisions
mèdiques rutinàries i mesures preventives, com
mamografies i colonoscòpies. Serà també il·legal
cancel·lar o incrementar la pòlissa a causa d’un
ús freqüent. “Pot ser que hi hagi algú, espe-
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cialment la gent jove i la gent sana, que encara
vulguin seguir sense cobertura… Però aquest
comportament irresponsable […] comporta que
tots paguem les seves cares visites a urgències.”
La medicina preventiva, com va manifestar Obama, “estalviarà diners i salvarà vides”.
Per a aquells que no puguin permetre’s
una assegurança de baix cost, l’Estat els proporcionarà ajudes que dependran de les seves
necessitats. I totes les empreses que vulguin
participar en el sistema haurien d’ajustar-se a
les prestacions i condicions ja esmentades. Una
assegurança de baix cost que protegeixi el ciutadà de la pèrdua de poder adquisitiu o el patiment de malalties importants. Obama, tal com
va reconèixer, pensa sobretot en el 95% dels
petits empresaris, que no poden contractar
cap assegurança a causa de l’estret marge de
beneficis que tenen. “Sota el meu pla”, va dir,
“s’exigirà que les persones tinguin una assegurança mèdica bàsica, exactament com la
majoria d’estats que exigeixen una assegurança
de l’automòbil.”
Desmentir tòpics
El president nord-americà, en la seva intervenció davant el Congrés, no va deixar passar l’oportunitat de desmentir alguns dels tòpics que
més s’han utilitzat per atacar la seva proposta
de reforma sanitària. “Hi ha qui diu que assegurarem els immigrants il·legals. Això és fals”,
va afirmar. “El millor exemple és la declaració,
feta no només per comentaristes […] sinó també per polítics prominents, que assegura que
planegem establir panells de buròcrates amb
el poder de matar gent gran […] No facin cas d’aquestes històries de por que expliquen com se’ls
retallaran els beneficis [de Medicare].”
La idea de fons consisteix a introduir l’elecció i la competència en el sistema, amb la
finalitat de millorar la qualitat i disminuir els
preus. “No signaré un pla que afegeixi un cèntim al nostre dèficit, ara o en el futur”, va explicar Obama, la proposta del qual seria només
una opció per als qui no tenen cobertura. “Ningú no serà obligat a canviar”, va recordar,

citant estimacions segons les quals menys d’un
5% de la població la subscriurà. Un nou sistema públic, més enllà de la urgència o la beneficència, que se sufragaria únicament amb les
primes que es cobressin. “Hem considerat
que en la seva major part es pagarà estalviant costos en el sistema actual.” En
qualsevol cas, costarà 900 bilions de
dòlars en deu anys, “que és menys
del que hem gastat en les guerres
d’Afganistan i de l’Iraq”.

Per a aquells que no
puguin permetre’s
una assegurança de
baix cost, l’Estat els
proporcionarà ajudes
que dependran de les
seves necessitats
Finalment, va afirmar: “No gastaré temps amb els que calculen que és
millor suprimir el sistema que reformar-lo”. “Si la reforma no prospera”,
va advertir, “molts nord-americans perdran la seva cobertura quan es posin
malalts i més la necessitin. I, com a
conseqüència, molts moriran […] El
que afrontem és sobretot una qüestió
moral […] Ha arribat el moment d’aprovar la reforma sanitària.”
El procés ja està en marxa i, de
moment, sembla imparable. Després
de ser aprovada en la Cambra de Representants durant el mes de novembre i
aprovada al desembre pel Senat amb el
suport de 60 dels 100 senadors, la proposta haurà de consolidar-se en un text
definitiu que serà votat en ambdues cambres. Només llavors, si resulta aprovat, serà
enviat a la Casa Blanca per ser sancionat
pel president Obama en aquest any 2010.
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EL SUPORT DEL SENAT NORD-AMERICÀ A LA PROPOSTA DE REFORMA SANITÀRIA DEL PRESIDENT
OBAMA HA FOCALITZAT BONA PART DE L’ATENCIÓ INFORMATIVA DURANT EL NADAL, TEMPS EN QUÈ
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ESTAN POC HABITUATS A ABORDAR TEMES DE TANTA IMPORTÀNCIA

La premsa mundial es fa ressò
de l’èxit d’Obama
Melcior Ros

ràcticament tots els mitjans de
comunicació han abordat, durant
les setmanes posteriors al 24 de
desembre, el suport obtingut en
el Senat per al projecte de llei de
reforma sanitària impulsat per Barak Obama.
No podia ser de cap altra manera, ja que el president es convertia en el primer a assolir la
cobertura universal per a la població del seu
país, després dels intents fallits de set dels seus
predecessors des de 1912.
Diversos elements conferien una importància addicional a aquesta notícia. Fins a l’últim
moment no quedava clar si el hat trick de la
Cambra de Representants es repetiria en el
Senat, on la pressió dels lobbies podria haver
motivat un canvi de vot entre els senadors
demòcrates. Era, a més, una prova de foc per
al mateix Obama, que es jugava molta de la
seva credibilitat –i les expectatives sobre el seu
mandat– en aquesta operació.
També surava en l’ambient el fantasma
d’Edward Kennedy, el senador demòcrata mort

P
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recentment –l’últim dels germans en la política activa– que tant havia defensat la necessitat de la reforma. I, és clar, el moment de la
votació, celebrada en una època de l’any en
què l’agenda informativa apunta tradicionalment cap a altres objectius.
Entre la premsa espanyola potser ha estat
El País el diari que l’ha acollit de forma més
entusiasta. Així, en la seva portada del 26 de
desembre, Antonio Caño no dubtava a qualificar d’“històrica” la votació, amb la qual Obama començava a construir “un llegat excepcional. El Nadal de 2009 restarà com una de
les grans dates que van marcar el caràcter dels
Estats Units”. Tot i així, recordava que “un 52%
de la població, segons les últimes enquestes,
desaprova aquesta llei. Però la Casa Blanca confia que aquesta xifra canviarà tan bon punt
minvi l’enorme campanya de propaganda en
contra de la reforma i comencin a conèixer-se
els seus avantatges”. En el seu editorial de l’endemà, el diari reconeixia “les seves limitacions.
La implacable oposició republicana i la d’un

COM AQUEST. PERÒ POTSER L’ELECCIÓ DE LES DATES VA SER PRECISAMENT UNA DE LES PECES CLAU
EN L’ESTRATÈGIA PRESIDENCIAL PER ASSOLIR L’ÈXIT DE LA SEVA REFORMA.

grapat de demòcrates ha desembocat en un
text menys il·lusionant, que ha anat decaient
en l’estima dels ciutadans”.
Una mica més ponderada va ser La Vanguardia. Marc Bassets, en la seva edició dels dies 2526 de desembre, qualificava el fet com “la primera victòria tangible [d’Obama] en el primer
any a la Casa Blanca. […] Però el president dels
Estats Units no haurà sortit indemne de l’esforç.

La seva popularitat s’ha erosionat, els seus
votants s’impacienten i el somni d’un país sense divisions –un dels arguments centrals de la
seva campanya electoral– s’ha esvaït. El resultat
de la votació del dijous, però, evidencia una polarització que augura anys difícils al president”.
Aprofundint en aquesta línia de desencís,
El Mundo publicava el dia 26 de desembre un
article de Pablo Pardo en el qual no dubtava a
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qualificar de “modesta” la reforma aprovada
en el Senat, al descartar l’opció pública del nou
sistema de salut. “El president tracta de maquillar el seu fracàs –un fracàs relatiu, ja que en
realitat mai no va tractar de pressionar el Senat
perquè aprovés la reforma– afirmant que ell
mai no va donar la menor importància a una
sanitat pública. Obama s’enfronta a un 2010
amb la seva agenda reformista avançant a pas
de tortuga en un país cada dia més decebut pel
seu estil de lideratge”. Dos dies abans, en l’edició del 24, ja vaticinava que “entre la realitat i la utopia, Obama ha optat per un camí
intermedi que li permet complir la seva promesa electoral”.
Força menys crítica i més entusiasta ha
estat la resta de la premsa europea. Andrew
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Sullivan, en l’edició de The Times del 24 de
desembre, centrava la seva anàlisi en el president, afirmant que “Obama mou muntanyes”,
al tractar-se de la “reforma legislativa més
important del país des de la dècada de 1930”.
Segons el diari britànic, “després de tot, representa una intervenció important del Govern
en la vida de la ciutadania i això suposa un
gran canvi en tres dècades de governs conservadors. Val la pena recordar que Amèrica és
una màquina enorme i incòmoda, dissenyada
per resistir-se profundament al canvi”. Aquest
mateix dia, el rotatiu francès Le Monde (França,
24/12) qualificava d’“històric” el vot obtingut
en el Senat per a la reforma sanitària. “És una
victòria per als nord-americans”, va destacar
citant el senador demòcrata Harry Reid.

Per al diari alemany Süddeutsche Zeitung, la
reforma del president Obama representava un
triomf personal, assolit al final del seu primer
any a la Casa Blanca. En la seva edició del 24
de desembre, valorava també l’extensió de la
cobertura al conjunt de la ciutadania, a l’afirmar que “qui no pugui permetre’s cap assegurança obtindrà prestacions socials. A més,
en el futur, les assegurances no podran rebutjar la cobertura quan una malaltia existeixi
abans del començament del contracte”, dos
fets especialment significatius en el país que
va veure néixer el model Bismark, basat en la
cobertura pública mitjançant la Seguretat
Social. Una mica més crítica es mostrava la
premsa italiana. Així, Vittorio Zucconi, en l’edició del 24 de desembre de La Repubblica, qualificava la reforma de “complicada i bizantina”, si bé valorava que amb aquesta llei
s’assegura “que el seu nom quedarà escrit en
la història dels veritables reformadors dels
nord-americans”. Aquest mateix dia, Angelo
Aquaro, en el mateix mitjà, afirmava que “el
treball dels sherpas –un triangle entre la Cambra, el Senat i la Casa Blanca– ja ha començat”.
El diari rus Pravda, en la seva edició del
mateix 24 de desembre, feia una lectura crítica de la reforma, assenyalant que el nou sistema sanitari facilitarà l’atenció universal, tot i
que destacava les seves “enormes bretxes en la
cobertura i els costos”. Destacava també els interrogants que, segons els seus editors, encara quedarien pendents, “com el paper del Govern, la
cobertura de l’avortament o les subvencions
per a les famílies d’ingressos mitjans”, moment
en què els republicans encara conservarien
esperances de “detenir la reforma”.
Però és, sens dubte, a la premsa nord-americana on el tractament informatiu s’ha viscut
de forma més polaritzada, amb afirmacions
sovint viscerals. El periodista Robert Samuelson, en l’edició del 24 de desembre de The Washington Post, qualificava el projecte de llei com

“un elogi a un Obama egocèntric: l’herència
que cobeja és la de ser el president que va assolir l’assegurança mèdica universal”. Per la seva
banda, Robert Pear, aquest mateix dia al The
New York Times, destacava que el Senat havia
acordat “reinventar el sistema de salut nacional, aprovant un projecte de llei per garantir
l’accés a l’assegurança sanitària de desenes de
milions de nord-americans i frenar així el cost
de la salut”. També constatava que era la primera vegada que, des de 1895, es reunia per
votar la vigília de Nadal. “Si el projecte es converteix en llei, seria una fita en la política
social, comparable a la creació de la Seguretat
Social el 1935 i de Medicare el 1965”. Finalment, des de la costa oest, Andrew Malcolm, a
Los Angeles Times, qualificava la votació com “la
més gran del Senat en la seva història”.
En el mateix continent americà, però passat el meridià, el diari brasiler O Globo donava
un ampli tractament a la votació en la seva vigília, el dia 23. Basant-se en consideracions de
John Whitesides i Donna Smith, situava com
a “pràcticament garantida l’aprovació del
paquet més important de canvis en la salut
pública dels Estats Units des de fa quatre dècades”. També destacava que la “cohesió” entre
les files demòcrates era quelcom “necessari per
mantenir l’èxit de la mesura”.
Més desapercebut ha quedat el tema entre
la premsa africana i asiàtica. La votació no va
merèixer ni una línia a The Egyptian Gazette ni
a La Presse de Tunis, dos dels diaris africans de
referència; tampoc en el conegut Asahi Shimbun
de Japó. Sí, en canvi, en la premsa sud-africana, potser per la seva influència nord-americana. Així, en la seva edició del 24 de desembre, The Star valorava com a “històric” el pas fet
pel Senat, que d’aquesta manera posava fi a
una “lluita centenària per reformar un sistema defectuós”. Citant el mateix president Obama, afirmava també que aquesta reforma legislativa era la culminació d’una “llarga lluita”.
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POC ABANS DE LA TROBADA A TORONTO (CANADÀ) DE L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ECONOMIA
DE LA SALUT, EL SEU PRESIDENT ENS HA REBUT EN EL SEU DESPATX DE LA UNIVERSITAT POMPEU

“El problema és que, fins ara,
només s’han incrementat les
cobertures, però no s’ha canviat
el sistema de provisió”
Pep Herrero

Sergi Rodríguez

16% del seu producte interior brut (PIB). També hi ha nombrosos incentius fiscals, que substitueixen allò que coneixem com a subvencions.
Per exemple, les empreses poden deduir-se dels
impostos l’import de les pòlisses de salut dels
seus treballadors, en comptes d’ajudar-los a contractar una assegurança privada a través de
l’empresa. Allò que no hi ha, doncs, és un abast
universal de la protecció pública.

Guillem López Casasnovas, president de l’Associació
Internacional d’Economia de la Salut

Com és possible que un país democràtic com
els Estats Units no tingui un sistema sanitari públic?
Això no és del tot cert. Existeix una cobertura
pública de les persones més grans de 65 anys,
a través de Medicare, i de les persones pobres,
mitjançant Medicaid. Això suposa gairebé la
meitat de la inversió que el país hi dedica, un
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Com s’ha anat configurant històricament
aquesta situació?
El seu origen cal buscar-lo en la idiosincràsia
nord-americana, que és molt refractària a deixar que una qüestió tan personal com la salut
es resolgui en l’àmbit públic. És un tema massa important, íntim i reservat per deixar-lo a
mans de qui gestiona les coses que van a
l’engròs: els trens, la ferralla... Això ha fet que
el seu sistema de salut, històricament, hagi quedat majoritàriament sota la responsabilitat privada. Es tracta d’un valor cultural, legitimat
políticament, que cal respectar, en contra del
que pensa l’antiamericanisme superficial que
sovint hi ha. A Europa, en canvi, això no ha
estat així per l’existència d’un sistema de previsió social (l’anomenat model Bismarck) que
cobria els costos de les contingències de salut

FABRA PER FER UNA VALORACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA SANITÀRIA ALS ESTATS UNITS, PAÍS
QUE CONEIX BÉ PER HAVER-HI VISCUT DURANT MOLTS ANYS.

de les persones que treballaven per compte d’altri. Però recordem que a Espanya, per exemple,
fins a finals de 1980 els treballadors autònoms
encara no gaudien de protecció sanitària.
Els que més la necessiten, doncs, semblen
quedar fora de la cobertura sanitària...
Crec que la identificació entre pobre i no-assegurat és equivocada, perquè els que són pobres
de veritat es troben en el règim de Medicaid.
La franja de població no assegurada està bàsicament formada per autònoms i joves, molts
d’ells immigrants, que es troben bé de salut i
creuen que no cal preveure què passarà quan
estiguin malalts, fent cas omís de la regulació.
També és poc afortunada perquè la manca de
previsió, en el context nord-americà, pot portar a la fallida personal. Es tracta d’una qüestió d’equitat, un concepte normatiu de justícia social que cada país interpreta a la seva
manera, sempre democràticament, per la qual
cosa no estem legitimats a dir que el nostre
sistema és millor que el seu.
Un país d’oportunitats, però també de desigualtats...
La desigualtat de renda, als Estats Units, té
molt a veure amb la seva obertura de fronteres. Els immigrants, per exemple, solen tenir
rendes baixes que són, però, molt més altes
que les del seu país d’origen. Com més obert
és un país, més altes són les desigualtats de
renda. Això ho trobarem també a Espanya en
les pròximes estadístiques de distribució de la
renda. No serà perquè el Govern socialista hagi
deixat de treballar per a l’equitat, sinó a causa de l’entrada espectacular d’immigració. Els
antics països soviètics, per exemple, tenien
una desigualtat de renda molt baixa perquè
ni els seus ciutadans podien sortir ni els d’altres països entrar. Si volem evitar-ho, hauríem
de tancar les fronteres o seleccionar els immigrants, que potser seria més solidari que conviure amb una desigualtat de renda elevada.
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És com si no hi hagués despesa pública o
com si l’Estat fos feble...
Una altra cosa que tampoc no es destaca de l’estat del benestar nord-americà és que la seva despesa pública, que és molt important, la dediquen a coses que a nosaltres no ens agraden:
tecnologies de la informació, de defensa... tot
pretenent ser el germà gran de tota la humanitat. Fixem-nos que part d’aquesta despesa pública, tard o d’hora, beneficia bona part del món.
Les inversions que es fan en investigació i desenvolupament, quan la patent s’esgota als Estats
Units, beneficien Europa. El fet de tenir un exèrcit important és un ajut per a l’OTAN, perquè si
haguéssim de defensar-nos amb els recursos propis... aniríem ben arreglats. No dic que això sigui
desitjable, ni que els ho hàgim d’agrair o aplaudir: ho fan perquè els convé. Però això és ben
diferent del cas espanyol, per exemple, en què
la despesa pública està molt orientada a coses
que només ens beneficien a nosaltres: l’educació, la sanitat, la dependència....
Com i quan es va iniciar aquest debat sobre
la reforma sanitària?
La situació en què es troben és incòmoda.
Millorar la salut dels infants era la seva pri-
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mera preocupació després de la de la gent gran
o la dels pobres de solemnitat, que ja la tenen
garantida. Això ho viuen molt intensament perquè, per als americans, el capital humà és fonamental. És una societat meritocràtica en la qual
s’intenta que tothom tingui les mateixes condicions perquè pugui fer la cursa en igualtat
de condicions; després ja dependrà de cadascú
arribar-hi el primer o guanyar-la cinc cops. Focalitzar en la igualtat d’accés esdevé molt important per justificar la meritocràcia del sistema
i, simultàniament, l’elevada desigualtat social:
forma part del somni americà. Amb el temps,
aquesta preocupació es va generalitzant, perquè els que no tenen assegurança també formen part del país: el requeriment del somni
americà és esforçar-se per guanyar la cursa.
Què introduirà en el mercat? Com afectarà
aquells que ja tenen cobertura amb el sistema privat?
El problema no és tant d’equitat com d’eficiència. El sistema de salut nord-americà està
corcat per un principi pervers: tant fas, tant
cobres. No té lògica, en un sistema que vol
mantenir la població sana, que els proveïdors
millorin el seu benestar a costa de l’empitjo-

rament de la salut dels usuaris. Com que es
paga per acte mèdic, com més actes faci el professional, millor per al proveïdor. Així, com
més alta sigui la diabetis o més descontrolada estigui la tensió, millor... i, a més, amb el
risc que, tot i haver anat pagant primes, l’asseguradora pugui vetar l’accés a determinats
serveis quan un té una malaltia important. Tot
i que, teòricament, pugui semblar que, en
tenir-ho prepagat, com més es fes servir més
s’amortitzaria la pòlissa. La crítica del president Obama té un bon objectiu, segons l’òptica europea. Jo potser no l’impulsaria, però
me n’alegro i l’aplaudeixo. Crec que això és el
correcte. El problema és que, fins ara, només
s’han incrementat les cobertures, però no s’ha
canviat el sistema de provisió. Això generarà
un finançament insostenible.
Quina seria l’alternativa? Quins canvis caldria introduir?
Cal canviar el sistema de provisió. Què vol dir
això? Doncs, bàsicament, desenvolupar les
Organitzacions per al Manteniment de la Salut
(HMO) i que guanyi pes l’assegurament sobre
la base de la capitalització, no del reemborsament. Es tracta d’entitats integrades per a

la salut, en què l’assegurament es basa en allò
que es paga a començament d’any i elles es
fan responsables de les contingències que
puguin sortir al llarg de l’any; si no en surt
cap, perfecte. L’entitat desenvolupa així l’interès per la medicina preventiva. Per tant, si
Obama no aconsegueix canviar la forma de
provisió, la reforma sanitària la veig financerament insostenible. En el seu moment,
Hillary Clinton va proposar la creació de HMO
públiques, per tal d’actuar com a mercat dins
el mercat i marcar el preu de referència: si es
vol cobrar més del que marca la prima pública, els altres proveïdors haurien de justificar
que tenen més qualitat. Però aquest tipus d’entitats públiques garantirien alhora la cobertura d’aquelles persones que les asseguradores no accepten perquè les consideren “un mal
negoci”. Sempre tindran aquesta opció.
Es preveu la col·laboració entre sanitat pública, el copagament dels usuaris o les fórmules d’economia mixta europees, com les cooperatives?
Això encara s’ha de desenvolupar molt. En les
HMO tradicionals els professionals són assalariats que treballen a temps complet en l’or-
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ganització. En el model americà tradicional,
en canvi, el professional té una consulta privada i quan presta els seus serveis en un hospital ho fa en funció d’una franquícia, de
manera que el centre es refia del metge. Per
tant, l’exercici de la professió com a freelance
no encaixa amb la filosofia de les HMO, perquè pensen que no hi haurà lleialtat cap a l’organització. Val a dir que són assalariats que
cobren pel seu rendiment, segons moltes variables, sense un salari fix. Tot això s’ha de desenvolupar. Però la idea és que hi hagi un marcador públic que regeixi els honoraris d’aquest
metge freelance que treballa per a múltiples
asseguradores. Aquesta col·laboració haurà d’existir perquè el nou sistema haurà de funcionar amb els recursos ja existents i perquè no
es poden improvisar nous professionals o noves
instal·lacions. Ara hauran d’integrar-se en el
sistema a canvi de rebre un finançament
públic mínim. Els professionals que abans tre-

42

monogràfic | compartir |

ballaven per a una asseguradora, com ha passat amb les HMO, hauran d’entrar en una organització que tothom sap qui comanda i a la
qual calen uns serveis integrats.
Vostè que coneix la mentalitat i el sistema
nord-americans, creu que aquesta reforma
té possibilitats de prosperar?
El meu col·lega Jaume Puig i jo mateix vam
vaticinar en el seu dia, en un article, pel nostre coneixement de la realitat d’aquell país i
no des del nostre desideràtum, que la reforma
del president Clinton no tiraria endavant, tal
com es va plantejar, perquè estava molt lluny
de la idiosincràsia nord-americana. En les circumstàncies actuals la probabilitat és més alta,
però no m’atreviria a escriure una opinió ni
a favor ni en contra. Els grups de pressió són
molt importants i aquesta vegada, en estar
units, la capacitat que tenen per manipular
l’opinió pública és molt alta.

Guillem López Casasnovas (Ciutadella, 1955) és un dels principals experts
mundials d’Economia de la Salut, matèria de la qual és catedràtic a la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És doctor en Economia Pública per la Universitat de Nova York, llicenciat en Econòmiques i en
Dret, així com autor o coautor de més de 30 llibres. Presideix l’Associació Internacional d’Economia de la Salut (IHEA) i forma part
del consell de govern del Centre de Recerca sobre Economia
de la Salut (CRES). És membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Comissió Mixta de
Valoracions de la Generalitat de Catalunya i del Consell
Assessor del Ministeri de Sanitat i Política Social. Des
de 2005 és conseller del Banc d’Espanya.

EL PRESIDENT OBAMA NO ÉS EL PRIMER MANDATARI NORD-AMERICÀ QUE ABORDA LA REFORMA
SANITÀRIA AL SEU PAÍS. SET DELS SEUS PREDECESSORS, DES DE 1912, HAN INTENTAT FER AQUESTA
REFORMA ESTRUCTURAL. PERÒ AQUEST COP, GRÀCIES AL SUPORT PARLAMENTARI I A LA MAGNITUD
DE LA SITUACIÓ, PROBABLEMENT SERÀ ELL QUI HO ACONSEGUEIXI.

Obama i el llegat demòcrata
Emma Reverter

E

l Senat dels Estats Units ha fet a
Barack Obama el regal de Nadal que
havia demanat; el projecte de llei
de reforma sanitària. El text encara
ha de superar alguns tràmits legals,
però tot sembla indicar que el president dels
EUA podrà anunciar els canvis del sistema sanitari en el tradicional Discurs de l’Estat de la
Unió de finals de gener. El Senat ha eliminat
del text un dels punts més polèmics del pla d’Obama; la possibilitat de crear un sistema públic
que competeixi amb el privat.

160 milions de ciutadans tenen la
cobertura mèdica que els proporciona
l’empresa en què treballen i no es
veurien afectats per la reforma
La reforma sanitària ha format part de l’agenda de tots els presidents demòcrates que
han passat per la Casa Blanca al llarg dels
darrers setanta-cinc anys. Malgrat que la història més recent dels Estats Units demostra que
tots els intents de canvi han ensopegat amb els
mateixos entrebancs i han acabat fracassant,
Barack Obama va decidir que si guanyava les
eleccions ho intentaria una vegada més sense
preveure que les mateixes bases que el van convertir en president es mobilitzarien després en

una creuada política que ha jugat amb sentiments i creences molt arrelades en la societat,
com la importància de l’individualisme i de la
no-intervenció del Govern en el dia a dia dels
ciutadans, i la por al fantasma del dèficit públic
en el marc de la recessió que pateix el país.
El projecte de reforma sanitària de l’Administració Obama pretén; d’una banda, crear un
sistema més eficient i just que l’actual mitjançant la regulació del sector de les companyies d’assegurances, i de l’altra, donar cobertura mèdica als prop de 47 milions de
ciutadans que no en tenen. Com ja van fer
altres presidents abans que ell, Obama ha intentat en els darrers mesos convèncer els ciutadans que reformar el sistema és un deure moral
i també una necessitat real perquè la despesa
de sanitat s’ha disparat i és insostenible. Els crítics del pla indiquen que l’atenció mèdica és
un dret, però també un negoci i que intervenir
en el mercat serà perjudicial per a les assegurances i els seus clients, els metges, i també per
a les empreses del país. Les veus més crítiques
l’acusen de socialista.

Prop de 47 milions de
ciutadans no tenen cobertura
mèdica (aquesta xifra no
inclou els immigrants il·legals)
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Diàriament, unes 14.000
persones es queden sense
cobertura mèdica als EUA
Res de tot això no és nou. Els Estats Units
són l’únic país ric del món que no té un sistema de salut pública, gratuïta i universal, i gaudir d’una assegurança mèdica sempre ha estat
vinculat a tenir un contracte de treball. L’actual sistema està molt consolidat i mou milers
de milions d’euros i són molts els interessos
en joc. Quan, l’any 1994, l’oposició i la indústria van fer fracassar el pla de reforma sanitària impulsat pel president Bill Clinton (i dissenyat per Hillary Clinton), l’actual secretària
d’Estat dels EUA va indicar que havia infravalorat “el grau de sofisticació” de les mentides
dels detractors del projecte. Obama ha caigut
en el mateix parany i ha reaccionat tard a l’ofensiva de l’oposició, que des de l’estiu coordina una campanya publicitària per televisió
i ràdio en contra de la reforma.

Anualment, 600.000 persones
perden tot el que tenen per
deutes de despeses mèdiques
que no poden pagar
Un factor ha canviat respecte a la situació
dels Clinton a la dècada dels noranta; en aquell
moment la indústria farmacèutica i les asseguradores eren les principals enemigues de
qualsevol intent de canvi. Ara, el sector està
disposat a negociar perquè és conscient que
l’actual sistema esdevé insostenible. El debat
no és empresarial sinó polític: el Partit Republicà s’oposa unànimement a qualsevol projecte de reforma, i els valors dels Estats Units
i la definició de l’essència del país es troben en
el centre de la discussió.
A Obama se l’acusa de socialista. La mateixa crítica que va rebre el president Franklin

Delano Roosevelt quan l’any 1935 i en el marc
de la Gran Depressió va impulsar la Llei de la
seguretat social per crear un pla de pensions
públic que en l’actualitat ningú no discuteix i
és considerat un dret bàsic del ciutadà. El president Lyndon B. Johnson també va haver de
lluitar contra les mateixes crítiques quan, l’any
1965, va crear els sistemes Medicare i Medicaid,
molt populars actualment. Medicare garanteix
l’atenció als ciutadans majors de seixanta-cinc
anys, i Medicaid a persones de totes les edats
en el llindar de la pobresa.

En els darrers cinc anys, la despesa
en sanitat ha augmentat un 30% i els
experts indiquen que és insostenible
i que el sistema farà fallida
Creences molt arrelades
L’any 1917 els Estats Units entren en la Primera Guerra Mundial. Neix al país un fort sentiment en contra d’Alemanya i es publiquen
molts articles en contra del sistema de salut
pública dels alemanys. En aquest context, a l’Estat de Califòrnia neix un moviment a favor de
la sanitat pública, gratuïta i universal. Els crítics al pla aconsegueixen que sigui vist com
una estratègia comunista i que fracassi.
Deu anys més tard, un grup de fundacions
–algunes tan poc sospitoses de promoure el
comunisme com la Fundació Rockefeller Millbank– creen un grup de treball format per economistes, metges i experts en salut pública per
analitzar el cost de l’atenció mèdica i la manca de cobertura de milions de ciutadans. Una
vegada més triomfen aquelles veus que critiquen la iniciativa i l’acusen de defensar un sistema de salut pública socialista.
En el marc de la Gran Depressió, Franklin
Delano Roosevelt reiniciarà el debat entorn de
la reforma sanitària. La greu situació que pateix
el país farà que el president doni prioritat a
una reforma per ampliar les prestacions d’atur. El seu successor, Harry S. Truman, també
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En els darrers tres anys, les companyies
d’assegurances han negat cobertura a 12
milions de ciutadans que patien una
malaltia o tenien antecedents familiars
amb alguna patologia
serà partidari de crear un sistema públic i gratuït. El pla no tira endavant i és titllat de socialista i de ser “un producte de la constitució
soviètica”. Johnson, president demòcrata que
succeirà Kennedy després del seu assassinat,
impulsarà un paquet legislatiu conegut amb

el nom de Gran Societat que inclou els sistemes de Medicare i Medicaid.
La campanya mediàtica en contra del pla
d’Obama és molt similar a la que en el seu dia
va acabar amb els plans del matrimoni Clinton, que volien obligar tots els empresaris del
país a dotar els seus treballadors d’una assegurança. L’associació de les companyies d’assegurances dels EUA es va gastar prop de 20
milions d’euros en una famosa campanya
adreçada a la classe mitjana del país. El pressupost de l’actual campanya per acabar amb
les ambicions d’Obama és molt més elevat: un
milió d’euros diaris.
Claus del debat
El debat sobre la reforma sanitària als Estats
Units gira entorn del dret a una atenció mèdica, de la creació d’un sistema sostenible i de
qualitat, i de la regulació del sector privat, en
aquest cas centrat en les farmacèutiques, les
assegurances i els metges, per tal d’acabar amb
pràctiques que perjudiquen els ciutadans, com
la clàusula de condicions preexistents, que
nega l’atenció mèdica a persones que tenien
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una malaltia quan van demanar cobertura, o
la cancel·lació de pòlisses quan l’assegurat té
una malaltia greu i costosa. La reforma té per
finalitat donar més seguretat i estabilitat a
aquells que tenen una assegurança mèdica,
donar cobertura a aquells que no en tenen i
reduir la despesa.
La polèmica “opció pública” no ha superat
el tràmit del Senat. El Govern pretenia crear
una assegurança pública per obligar les companyies privades a ser més competitives i a
millorar els seus preus i condicions. Obama
havia defensat l’opció pública en una compareixença davant del Congrés el darrer 9 de
setembre: “Els que indiquen que les companyies d’assegurances no podran competir amb
l’opció pública tindrien raó si aquesta opció
es pagués amb els diners dels contribuents,

El cost de la cobertura
mèdica privada d’una
família dels EUA ja supera
els 10.000 euros anuals

En els darrers cinc anys, les tres companyies
d’assegurances més importants del país han
cancel·lat la pòlissa de 20.000 assegurats
quan aquests han emmalaltit greument
però no serà així. Com qualsevol companyia
d’assegurances privada, l’opció pública haurà
de ser autosuficient”. Finalment, Obama no
ha pogut acabar amb la situació de monopoli de les assegurances en molts estats del país.

Centre de la polèmica:
• El cost del pla i el dèficit del país.
• El debat entorn del grau d’implicació del Govern
en la vida dels ciutadans i en l’economia.
• La creació d’una opció pública que competeixi
amb el sector privat.
• La inclusió de l’avortament en el projecte de
reforma.

Emma Reverter i Barrachina és una periodista i escriptora catalana que viu a Nova
York. Llicenciada en Dret i Periodisme, ha escrit nombrosos articles i columnes d’opinió sobre les Nacions Unides, Guantánamo, la crisi de refugiats d’Iraq i la pena
de mort als Estats Units.
Els seus articles sobre política internacional i cultura s’han publicat als diaris
Avui i La Vanguardia, al suplement cultural Babelia del diari El País, al National Geographic España i Viajes National Geographic, i a la revista Law and Security de la Facultat de Dret de la New York University (NYU).
Reverter ha seguit l’evolució de la presó de Guantánamo a Cuba des de l’inici.
Ha viatjat a la base militar dues vegades (2004 i 2008). L’any 2004 va publicar el llibre Guantánamo, prisioneros en el limbo de la legalidad internacional. L’any 2008 va publicar els llibres Cor i Ment (Editorial Columna), escrit conjuntament amb Luis Rojas
Marcos i Valentí Fuster, i la novel·la Cites a Manhattan (Edicions 62).
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EN EL DEBAT SOBRE LA REFORMA SANITÀRIA ALS ESTATS UNITS, NO NOMÉS HI HAN D’INTERVENIR
L’ADMINISTRACIÓ I LES ASSEGURADORES, PERQUÈ SERIA UN DIÀLEG INCOMPLET SI NO ES TINGUÉS
EN COMPTE LA SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA EN EL SECTOR SANITARI A TRAVÉS DEL
COOPERATIVISME. AQUEST MOVIMENT DISPOSA DE QUATRE COOPERATIVES SANITÀRIES DE SOCIS

“Molta gent pensa que els
ciutadans són els responsables
de la seva assistència
sanitària”
Melcior Ros

C

om es podria considerar la reforma sanitària que proposa el president Obama: una oportunitat, un
risc...? Quina és la posició actual de
la NCBA pel que fa a aquest tema?
Els Estats Units han estat debatent el sistema
sanitari des de principis del segle XX. Diversos
presidents han proposat una reforma integral
de la sanitat, que no s’ha aprovat mai. La reforma sanitària és la màxima prioritat del president Obama en política interna. Hi ha una gran
necessitat de reformar la sanitat per tal que el
sistema actual sigui més rendible i cobreixi tots
els qui no disposen de cobertura mèdica. Obama és molt popular i disposa d’una àmplia
majoria en el Congrés. Això suposa una gran
oportunitat per emprendre una reforma sanitària, però també un gran risc per a Obama si no
se’n surt. La NCBA no es posiciona sobre la legislació sanitària actual; la nostra organització
no pren partit en temes que no siguin de cooperació. La NCBA dóna suport a la disposició
que permetria actuar a les cooperatives i les
organitzacions sense ànim de lucre formades
com a cooperatives sanitàries.
Als europeus ens costa entendre com és possible que les diverses propostes per introduir
un sistema sanitari públic i universal hagin
fracassat durant tants anys…
Un nombre significatiu de ciutadans dels Estats
Units pensa que el sector privat està més capa-
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CONSUMIDORS, D’ASSEGURANCES MÈDIQUES I D’HOSPITALS. L’ENTITAT QUE LES AGRUPA, LA NATIONAL
COOPERATIVE BUSINESS ASSOCIATION (NCBA), DÓNA SUPORT A LA DISPOSICIÓ QUE PERMETRIA
ACTUAR A LES COOPERATIVES I LES ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE COM A COOPERATIVES
SANITÀRIES.

citat per proporcionar serveis que el Govern.
Per tant, qualsevol proposta a favor d’un sistema sanitari públic i universal topa amb una
forta oposició per part dels conservadors de tot
el país. Les companyies privades d’assegurances i els proveïdors de serveis sanitaris tenen
molt de pes polític i s’oposen a la cobertura
universal. Molta gent pensa que els ciutadans
són els responsables de la seva assistència
sanitària i que el Govern no els l’hauria de proporcionar.
Si finalment la reforma prospera, hi haurà
un vencedor clar? Em refereixo a les persones assegurades, els empresaris del món de
les assegurances, les companyies d’assegurances, o el mateix sistema sanitari...
La legislació requerirà que tots els ciutadans
dels Estats Units tinguin assegurança mèdica.
Si una persona no es pot permetre l’assegurança, el Govern li donarà un subsidi. Per tant,
se’n beneficiaran uns cinquanta milions de persones. També se’n beneficiaran les companyies
d’assegurances perquè tindran cinquanta
milions més de nous clients.
Alguns creuen que si es deixés que els organismes públics competissin amb els privats
es produiria una competència deslleial. És
veritat?
Les cooperatives i les empreses sense ànim de
lucre competeixen cada dia amb les empreses
privades amb molta eficàcia. En el debat de la
reforma sanitària, el que preocupa és que les
empreses sense ànim de lucre tinguin el suport
del Govern i que això sigui competència deslleial.

Quina és la situació actual de les cooperatives sanitàries als Estats Units en termes de
pacients assegurats i quin percentatge representen en el sector?
Hi ha quatre cooperatives sanitàries de socis
consumidors que tenen un milió de membres.
Aquestes cooperatives funcionen molt bé i són
molt competitives en el mercat. Podeu trobarne informació detallada al web de la NCBA
http://ncba.coop/abcoop_health.cfm. També hi
ha cooperatives d’assegurances sanitàries i cooperatives d’hospitals que comparteixen serveis
i compres.
Quines diferències poden oferir als consumidors americans les cooperatives sanitàries
respecte dels proveïdors actuals? (no tenen
ànim de lucre, participació, etc.)
Per a les cooperatives sanitàries els consumidors són el més important, i el control que
aquests exerceixen ha comportat una millor
atenció amb costos competitius. Com que les
cooperatives no tenen accionistes de fora, repercuteixen més beneficis sobre els consumidors.
Aquesta reforma podria ser una oportunitat
clara perquè les cooperatives sanitàries poguessin participar encara més com a proveïdores
de serveis sanitaris i que, fins i tot, arribessin
a col·laborar amb el sistema públic?
Les propostes actuals permeten la creació d’organitzacions sense ànim de lucre que proporcionin assegurança mèdica. El Govern federal
dels EUA aportaria sis mil milions de dòlars per
capitalitzar aquestes organitzacions sense ànim
de lucre. I les cooperatives reuneixen els requisits necessaris per sol·licitar aquest programa.

Paul W. Hazen és president i conseller delegat de la National Cooperative Business Association (NCBA),
l’associació de cooperatives nacionals més important dels Estats Units. Va ser nomenat conseller
delegat l’any 1998, amb més de 25 anys dins de l’entitat. Molt conegut pels seus coneixements sobre
el sector cooperatiu, Hazen ha parlat en fòrums nacionals i internacionals sobre el paper de les cooperatives en el desenvolupament econòmic i de la comunitat. Hazen és membre de la Junta Directiva de la Consumer Federation of America, la International Cooperative Alliance i la Overseas Cooperative Development Council. Abans d’adherir-se a la NCBA, Hazen va ser director executiu de Rural
Housing, Inc., una promotora immobiliària d’àmbit estatal d’habitatge cooperatiu a Wisconsin. Es
va llicenciar a la Universitat de Wisconsin.
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Les diferents iniciatives a favor d’un sistema sanitari públic
han fracassat des de 1917. Importants grups de pressió,
vinculats a les companyies privades d’assegurances, s’oposen
a la cobertura universal perquè temen que això suposi una
competència deslleial. Però la reforma Obama, amb la qual
el president es juga gran part de la seva credibilitat com a
polític, ja ha estat aprovada per la Cambra de Representants
i el Senat. Tot sembla apuntar, doncs, que finalment la
legislació dels Estats Units requerirà que tots els ciutadans
tinguin una assegurança mèdica. Si una persona no es pot
permetre l’assegurança, el Govern li donarà un subsidi. Per
tant, no només se’n beneficiaran uns cinquanta milions de
persones, sinó també les companyies d’assegurances, perquè
tindran cinquanta milions més de nous clients.
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P A U S A
| Ernest Farrés

Hotel Room, 1951

Deu anys més i la relació

A l’hotel hi ha una dona en roba interior

joventut-vellesa farà figa.

que consulta un horari de trens. Una hora més

Vint anys més i s’enganxarà a l’“ètica”

i, amb un estat d’ànim abatut

expansiva del desmenjament

i físicament cama-segada,

i d’El triomf de la voluntat.

farà voltes en cercle per l’habitació

D’aquí a cent anys no hi haurà ningú

deixant una fragància afruitada en un aire

que recordi res d’ella.

que desprèn pudor de resclosit.

En dos segles no hi haurà casquets

Una setmana més i no hi haurà seqüeles

polars. Transcorreguts

palpables. Un any més i entomarà carícies.

cinc mil milions d’anys,

Quatre anys més i no hi haurà amanyacs.

no quedarà ni el sol.

(del llibre Edward Hopper, Barcelona, Viena, 2006)

Mar Aguilera
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VINT ANYS
SENSE MUR

BERLÍN

| Text i fotos: Lucas Vallecillos

Quan va caure el mur, es va obrir un mar d’incògnites
que els alemanys han sabut resoldre amb la seva peculiar
eficàcia. Actualment, la capital alemanya s’ha regenerat
del tot i s’ha posat al dia. Durant les últimes dues dècades
aquesta ciutat ha experimentat la major transformació
urbanística i social d’Europa.
Si Cropius, Alvar Aalto, Scharoun o Mies Van der
Rohe, alguns dels arquitectes més importants que van participar entre els anys cinquanta i setanta en la reconstrucció del Berlín Occidental, aixequessin el cap, empal·lidirien davant el canvi tan sorprenent que han sofert la franja
que ocupava el mur i molts barris de l’antic Berlín Est. Si
llavors tornar a reconstruir Berlín Oest, destrossat completament per les bombes dels aliats durant la II Guerra
Mundial, va ser una labor descomunal a l’abast potser
només dels alemanys, el que els seus successors han fet és
un miracle impensable fa vint anys. Quan va caure el mur,
Berlín va perdre la seva identitat, basada en el fet de ser

una ciutat dividida. No se sabia què vindria. La ciutat tenia
molt de passat i potser molt de futur, però gens de present.
I això produïa una gran inseguretat que en un parell de
dècades han resolt magistralment. El que ha passat és
exemplar, perquè s’ha portat a terme una remodelació del
teixit urbà molt meditada; poques ciutats poden presumir
d’un maridatge tan feliç entre arquitectura heretada i nova
construcció com el que s’ha fet a Berlín. En els seus carrers
es fusiona l’arquitectura més puntera amb edificis que han
viscut episodis cabdals de la història d’Europa; el Reichstag
(Parlament), coronat per la cúpula de Norman Foster, o
la bella Pariser Platz al costat del Banc DZ, dissenyat per
Frank O. Gehry, són dos exemples clars de l’esperit integrador entre estils arquitectònics de diferents èpoques que
configuren el nou skyline de Berlín. El resultat és espectacular; una gran urbs del segle XXI totalment regenerada
que ha deixat enrere els fantasmes de la guerra freda per
convertir-se en un gran laboratori arquitectònic, social i
cultural que Europa pren com a referent.
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Simona Skrabec

Acompanyeu-me, si us plau, a l’excursió familiar d’un matí de diumenge. Anem a comprar quatre crisantems ben grocs i algun ciclamen olorós per passar l’hivern. L’escenari és
un garden del Baix Llobregat, al límit
del teixit urbà. Les carreteres
secundàries travessen els camps de
carxoferes i, a les deixalleries, s’hi
amunteguen les piles de cotxes rovellats. Unes noies esveltes vestides
amb calcetes arrapades i assegudes
en cadires plegables fan companyia
a uns carros tirats per cavalls que
deuen fer alguna mena de recorregut
turístic. Entre els nusos de les autopistes i els llums de l’aeroport, la ciutat es mostra impúdicament nua. Aquí
no s’ha construït encara cap façana
prou bella ni prou alta per tapar res.
El viatger no topa amb cap mur, les
contradiccions són allà, esteses
damunt el palmell de la plana.
A la petita reserva de plantes, hi
ha arribat la tardor; els arbres ho deixen ben clar encara que creixin amb
les arrels comprimides en un receptacle mínim, sense contacte amb el
sòl. Els roures, alts i esprimatxats,
encara conserven força aglans, però
fan llàstima perquè tota la llarga filera està infectada d’agalles. Recordo

Com que sóc endreçat i tinc prou ordre,
en la teva compassió a estones deso
la roba molt gastada del meu sofriment.
Has vist com surt del somni la carrossa,
o sempre llum de tarda a la muntanya,
o un vell record de menta als llavis morts?
Oh, els meus arbres, els meus ulls
parats en oració damunt les cimes
daurades, sense vent! Tot m’era
camí d’ample demà, i només veia
rostres dels ja damnats, però em sentia
segur senyor del temps. Els llibres
m’obrien una inútil saviesa
sense amor, i jo somreia,
cruel príncep, a la festa de la nit.
Escolta, compta ara els passos
d’un orb, el batec feble
del cor que m’he guanyat dintre la fosca.

Cal·ligrafia: Keith Adams
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que aquestes boletes de fusta lleugera –els falsos fruits– ens servien per
jugar a bales en algun pati entre les
clapes de sol.
Les agalles es fan com les perles:
l’arbre fa una capa llenyosa al voltant
de la ferida produïda per la picada de
les vespes quercusfolii. A dins, hi troben recer les larves per passar-hi el
rigor de l’hivern. Amb el primer sol
de març s’esmunyen a fora. Per això
totes aquestes casetes abandonades
tenen la marca de la fugida, un petit
foradet rodó al mig de cada poma.
«De galles e de guma e de vidriol
e d’aigua se forma tinta» escriu
Ramon Llull, i els pacients cronistes
de la llengua han apuntat en els gruixuts volums del Diccionari català
valencià balear aquesta recepta per
il·lustrar l’entrada «tinta». Tenim present que ens calen, a més del suport
d’un full, també els sucs espremuts
d’uns aglans amargs?
Els poemes de Salvador Espriu
estan escrits amb tinta densa, produïda per una reacció de rebuig i de
defensa. I encara més, els seus textos
són, com les agalles, un producte del
pas del temps. Les boles són un fruit
de les quatre estacions de l’any i tot
just quan l’habitacle és abandonat, els
tanins són prou madurs per ser mòlts.
Com conservar la vida –aquest pas
lent de les hores– en la substància
mateixa de l’escriptura? Salvador
Espriu fa material la lletra, la mà escriu
amb aquella vida que hi ha hagut i que
s’ha acumulat en les pometes amagades sota les fulles amb el pas de les
hores, endurides per l’exposició a sol
i serena.

S A L V A D O R

E S P R I U

El primer record que tinc d’Espriu
és cal·ligràfic. Uns amics van venir a
sopar amb un cistell ple de conserves exquisides, que no sé per què anava acompanyat d’una felicitació facsímil de Salvador Espriu. Vaig desplegar aquell cartronet sense poder, de
fet, entendre encara el que deien les
paraules. El català, per a mi, aleshores encara era una llengua muda.
Només em podia fixar en les lletres
esculpides una a una. I poc després,
a la televisió van tornar a reposar una
entrevista amb el mestre que feia de
bufó simpàtic. «Encara puc fer les lletres més petites, si voleu», deia, i sota

branques nues amb boles vermelles
que sempre prometen de nou una
nova verema. La natura viu, impassible, els seus hiverns i estius. Però no
pas els homes, perquè el temps humà
no és pas cíclic. Cap sacrifici ni cap
conjur no poden tornar-nos al punt
inicial, a una nova primavera.
Aquell matí de diumenge, en un jardí postís prop de la costa, la vespa
–cruel en la seva indiferència– era l’atzar cec del destí. El dolor, la tinta espessa. I l’home, un arbre sense arrels.
Ja sé que la teoria parla sovint dels
poetes que ens confronten amb la seva
impossibilitat de dir l’absolut, d’acos-

Els poemes de Salvador Espriu estan
escrits amb tinta densa, produïda per
una reacció de rebuig i de defensa
la lupa aquells gargots minúsculs es
revelaven mots nítidament perfilats.
Els grans poetes sempre han sabut
fer de bufons a la cort. El bufó és l’únic entre els cortesans amb prou
valentia per etzibar a la cara d’alguna ànima en pena aquell «distreu-te
rosegant l’ungla d’un dit».
El negre de roure és una tintura
feta de tanins mòlts, del dolor triturat d’un arbre que mai més no es
traurà de sobre la infecció de les vespes. La filera de roures, aquell matí
de diumenge, era tan plena de pomes
llenyoses com un avet de Nadal. L’any
litúrgic, impregnat de creences paganes, ens consola sempre demostrant
de nou que el temps és cíclic. Els
arbres tornaran a brotar, per això
guarnim durant el solstici d’hivern les

tar-se a l’ésser. No puc llegir Espriu d’aquesta manera. El poeta emmudeix
davant d’allò que ha vist en les zones
ocultes. Els carrers empedrats demanen un sacrifici enorme de la sang més
jove, tant a l’illa de Creta com ara i aquí.
El segle XX, especialment, ha estat un
segle de Dèdals, dels constructors especialitzats a trobar les anomalies que
s’havien d’amagar rere els murs. Potser mai cap civilització s’havia esmerçat
com Europa en aquest segle crític a realitzar la utopia d’una societat perfecta.
I potser mai no han acabat rere els
murs i les filferrades tantes persones,
convertides en monstres. Però gràcies
a la festa perpètua, els habitants poden
viure feliços als seus pobles. La gresca
fa impossible l’accés a qualsevol sospita sobre la fragilitat.
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El Minotaure tancat dins del seu
laberint és allò que no pot ser acceptat per la cultura, l’encegament necessari per fundar una civilització. Minos
era un rei bo i savi. Els assassinats
rituals per nodrir el monstre no són
cap gest preventiu. El sacrifici al Minotaure és real, és tan real que es fa
impossible reconèixer-lo. Totes les
cultures amaguen davant d’elles
mateixes el fet d’haver enviat a la
guerra els nois més valents, plens de
saba, i que damunt les espatlles de
les noies més tendres cau el pes dels
homes més vells. No hi ha diners que
puguin comprar la joventut, per això
entre aquests dos valors, tot comerç
és impossible. El Minotaure és, doncs,
la part fosca de l’estat i de les lleis de
la natura, aquell engranatge ocult que
mai no pot sortir a la llum.
A Tocant a mà de J. V. Foix, el
poeta enderroca la paret última, però
la torna a construir ràpidament perquè s’adona que, sense límits, el món
es desintegraria. Aquesta és la dura
veritat poètica que guarda el Minotaure. Aquest és el reflex en el mirall
que el noble Teseu no vol veure. La
pobre mitja bèstia és l’autoretrat fet
amb totes les mesquineses, traïcions,
fracassos, vacil·lacions, enganys. Al
centre del laberint, perquè ningú no
el trobi, s’hi amaga el rostre d’un vell.
Al bell mig de la reflexió sobre el
Minotaure i Teseu, a El caminant i el
mur , hi ha el poema «Sempre puc
guardar coses al teu armari». És el
prec davant d’un Tu cec i sord, davant
d’una porta que ja no es vol obrir.
Aquest silenci es transforma a Al final
del laberint en «els passadissos sen-

se llum». He dormit en tants hotels
que m’és impossible recordar-los tots,
però precisament potser per això una
de les imatges més angoixoses que
tinc a la memòria són els llargs passadissos, sempre iguals, sempre mal
il·luminats, de les cases d’hostes. En
recordo un que volia ser especial i per
això els rètols a les portes de les habitacions que indicaven a la cambrera
si hi podia entrar o no, eren il·lustrats
amb fotografies d’Andy Warhol. L’artista hi era transformat en una estàtua diabòlica amb dues cares. En una
d’elles, el pintor somreia amb una
gran benvolença: «Please, come in!»
A l’altra cara, la pell translúcida de
les parpelles closes suavitzava el missatge: «Do not disturb». Els ulls orbs
dels cecs que havia retratat Pieter
Bruegel van fer comprendre Espriu
que «qui fa de guia / és el més cec».
Allò que veig, he de decidir veure-ho.
Els símbols són muts si no sé interpretar el missatge. Som cecs si acceptem els senyals de les portes? O bé
quan passem de llarg?
Espriu, ple d’«inútil saviesa» apresa dels llibres desafia un Tu que l’ignora. Aquest Job de Sinera s’adreça
a una absència incommensurablement
gran, però també a aquells homes ben
concrets i visibles que l’han decebut
tantes vegades. Els arbres damunt els
cims banyats per la llum daurada del
capvespre s’han quedat sense vent a
les capçades. Recordem que Safo
havia comparat l’amor amb l’envestida del vent que remou els roures a dalt
del cim. El poema XII de Cementiri de
Sinera conté una remor d’aquesta bella
imatge: «El vent, a penes / llevat dels

camps, fa moure / cada matí les
fulles». Ara, el batec del cor és feble,
ara el príncep és cruel perquè s’ha quedat sense amor i ha de lluitar per cada
passa dins de la fosca.
Si el temps fos cíclic, caldria esperar només fins al final d’aquest hivern
concret, superar la Setmana Santa
de tants poetes, comprendre per què
el mes d’abril és el més cruel, i llavors
les cançons de la roda del temps tornarien a entonar la «Cançó d’albada». Però el prec del poeta és serè,
no es fa il·lusions. El poema s’obre
amb una súplica senzilla. «Com que
sóc endreçat i tinc prou ordre», el
poeta espera trobar la compassió per
poder deixar els parracs d’un dolor
molt vell, gastat, als prestatges segurs
d’un armari. Confia que hi ha d’haver
un lloc on serà comprès i que hi ha
d’haver algú que pugui assumir la profunditat de la seva mirada. Però les
petites virtuts no poden decantar els
favors d’algú que refusa el diàleg.
Recordo encara ara com rèiem a
les classes d’alemany de l’institut perquè els dos últims versos de «Wanderers Nachtlied» de Goethe ens semblaven simplement una promesa de
nits per descobrir. La veu d’un jove
que espera quedar-se quiet (i satisfet) enmig del silenci de la nit ens evocava una imatge carregada d’erotisme i prou. Tot recitant el vers, ens
donàvem cops de colze i ens miràvem
als ulls amb el fervor adolescent. Hi
ha tota una vida entre aquella alegre
promesa juvenil de «Warte nur, balde ruhest Du auch» i la interpretació
que en fa Espriu: «Car tot, en un
moment, / et serà pres».
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