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Les cooperatives són les estructures socioeconòmiques que estan
resistint millor la forta crisi econòmica i de valors actual. Hi ha fins
i tot qui pensa que la seva fórmula, combinar eficàcia i solidaritat,
és precisament la que permetrà sortir de la situació actual, a mig
camí entre la fallida empresarial i la fractura social. És per aquesta
raó i d’altres que Nacions Unides ha declarat 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives.
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EDITORIAL
Que sigui precisament l’any 2012 el que hagi estat triat per celebrar un Any
Internacional de les Cooperatives no és una qüestió d’atzar. Perquè, en el moment
que la crisi econòmica i financera internacional colpeja amb duresa molts països,
com és el nostre cas, la intenció de les Nacions Unides de parar esment en la realitat
cooperativista arreu del món apunta amb força cap a una de les portes de sortida
de la crisi: l’economia social.
És lògic que les Nacions Unides s’hagin posat d’acord a donar relleu al fenomen
cooperativista en plena crisi, precisament perquè es tracta d’una realitat sovint invisibilitzada per la lògica econòmica i la política imperant. Ben poques vegades sentim
parlar del pluralisme possible en l’organització de les empreses i de l’alternativa real
que representa el món del cooperativisme. Per què, en cap de les taules públiques
de negociació on seuen els representants dels empresaris i dels treballadors, no hi
apareix mai la veu de l’economia social? Malgrat la seva presència no majoritària
en la nostra societat, faria bo de sentir en el debat actual la veu d’una altra forma
d’entendre l’economia i les relacions de treball. Ens donaria esperança.
Perquè el cooperativisme apareix com una contribució interessant, una més
de les formes d’innovació que ens han de permetre enfrontar la crisi. Els autors
del llibre El capital i la trampa del deute. Aprendre de les cooperatives davant la
crisi global són taxatius: «Els instruments [de mesura de l’economia a partir dels
quals els governs fan actualment les planificacions] no permeten tenir en compte
la longevitat i la resiliència de les cooperatives, la seva capil·laritat en el territori
i la sostenibilitat a llarg termini dels llocs de treball que creen. Si mesuréssim les
coses d’una altra manera, tindríem una visió més fidel de la contribució directa de
les cooperatives a l’economia i a la societat, i de la manera com les cooperatives
han ajudat a contenir l’abast i les conseqüències de la crisi».
El monogràfic de les pàgines centrals sobre l’Any Internacional de les Cooperatives ofereix una anàlisi aprofundida de la contribució de les cooperatives a la
sortida de la crisi de manera directa. I també indirectament, com a font d’inspiració
per organitzar les nostres societats de manera innovadora, més enllà dels límits del
debat actual. Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Espriu se sent portadora de
novetat, perquè el cooperativisme sanitari és, sens dubte, un plantejament de futur.
Ho diu Teresa Basurte, la nova presidenta de la Fundació Espriu, en l’entrevista que
li fem: «La crisi ha posat en relleu que les cooperatives resistim millor una època
difícil que moltes altres empreses. Tenim la sort, per exemple, aquí, a l’Hospital de
Barcelona, d’haver pogut mantenir tots els nostres socis de treball, el nostre personal». També afirma: «Vivim una situació paradoxal. La Fundació Espriu, que és
l’òrgan que agrupa les entitats que tenen aquesta filosofia cooperativa, té un ressò
important a l’estranger, molt més que dins el propi país».
Aquesta filosofia cooperativa també ens porta a obrir les pàgines de la revista
a aquells lectors que siguin fotògrafs i que vulguin contribuir-hi voluntàriament.
Ens plaurà molt rebre —a l’adreça del correu electrònic de la secretaria de la revista— propostes de reportatges fotogràfics com els que publiquem habitualment
en la secció de cultura per a la seva eventual publicació (sense compromís, doncs,
per part de la revista).
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L’estrabisme, popularment conegut com a
guerxesa, correspon a una alteració de l’aparell
visual consistent en la pèrdua del paral·lelisme
que, en condicions normals, mantenen els eixos
visuals dels dos ulls. En altres paraules, consisteix
en la desviació d’un ull. Es tracta d’un trastorn molt
freqüent, ja que, segons es calcula, afecta aproximadament el 4% de la població. I si bé poden donar-se
casos d’estrabisme a qualsevol edat, la immensa majoria
es presenten durant els primers anys de vida. D’altra
banda, cal destacar que no es tracta d’una qüestió merament estètica, ja que l’ull desviat pot perdre la seva
capacitat visual i, si el trastorn no es corregeix a temps,
comportarà la pèrdua visual completa i irrecuperable
d’aquest ull.
El paral·lelisme ocular depèn dels moviments coordinats d’un conjunt de petits músculs inserits en la superfície externa dels globus oculars i que el sistema nerviós
controla perquè treballin de manera concertada: si un
es contreu i fa tracció cap a un costat, el que està inserit en el costat oposat del globus ocular s’ha de relaxar
perquè l’ull es mogui, i els músculs simètrics de l’altre
ull hauran de fer el mateix, de tal manera que tots dos
ulls es moguin en la mateixa direcció, ja sigui cap amunt
o cap avall, cap a la dreta o cap a l’esquerra i en totes
les variants possibles. En els primers mesos de vida,
quan l’aparell visual encara és molt immadur, és normal
que els ulls no es desplacin coordinadament i que algun dels dos –de vegades un i altres vegades l’altre– es
desviï esporàdicament. Per això, no ha de ser motiu de
preocupació observar que es produeixen desviacions
oculars ocasionals en els nadons durant els primers sis
mesos de vida, ja que és absolutament normal. És clar
que si la desviació és permanent, o bé si es continuen
produint desviacions fins i tot momentànies després

Glòria Vives

| Dr. Adolf Cassan

dels sis mesos, s’ha de considerar que es tracta d’una
situació potencialment anormal que cal diagnosticar de
manera oportuna. A partir d’aquesta època, i ja durant
tota la vida, en condicions normals sempre es manté un
correcte paral·lelisme ocular.
En les persones adultes, l’estrabisme pot ser conseqüència de la paràlisi d’algun dels músculs que controla
els moviments oculars, de manera que s’impossibilita
el moviment de l’ull en un determinat sentit i, almenys
quan es dirigeix la mirada en alguna direcció concreta,
es fa manifesta la desviació ocular. La paràlisi pot tenir
un origen molt variat, des d’un traumatisme que lesioni
el múscul o el nervi que el controla, fins a un trastorn
neurològic, com pot ser una encefalitis, una meningitis,
un accident vascular cerebral o un tumor intracranial. El
trastorn es manifestarà per un símptoma característic:
la diplopia o visió doble, deguda al fet que cada ull envia
al cervell una imatge diferent. Òbviament, sempre que
es presenti una alteració d’aquest tipus en una persona
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adulta, de seguida s’ha de fer un estudi de l’origen i seguir un tractament oportú.
En els nens, en canvi, l’estrabisme sol tenir altres
causes i provocar alteracions ben diferents. En la majoria dels casos, la desviació ocular es deu a una fallada en la coordinació de l’activitat dels músculs oculars,
encara que tots conservin la seva funcionalitat. Així
doncs, si algun múscul està més relaxat o contret que
la resta o menys, l’ull es desviarà en un o altre sentit
i amb més o menys intensitat, segons el cas. Aquest
tipus d’estrabisme s’origina per motius que no estan
ben aclarits, encara que s’ha comprovat que hi ha una
certa tendència hereditària, ja que no és estrany que
es presenti en diversos membres de la mateixa família.
En altres casos, la causa de l’estrabisme infantil és ben
diferent, ja que el pot originar un defecte de la refracció
ocular –com la miopia o la hipermetropia– a causa del
qual, en un esforç per aconseguir una visió més adequada, els músculs se sotmeten a un esforç exagerat fins
que algun dels músculs falla i l’ull es desvia. En aquests
casos, la correcció de la miopia o de la hipermetropia
amb ulleres o lents de contacte oportunes solucionarà
totalment l’estrabisme.
Pel que fa a les conseqüències de l’estrabisme infantil, cal tenir en compte les característiques del desenvolupament de la visió en l’ésser humà. Com tothom
sap, el sistema nerviós triga molts anys a madurar, i això
repercuteix en el sistema visual. En els primers anys de
vida, quan l’aparell visual encara és immadur, si el cervell, a causa de l’estrabisme, rep una imatge diferent
de cada ull, és possible que reaccioni d’una forma molt
particular: anul·lant la informació que li arriba de l’ull
que està desviat. Amb aquesta estratègia, el cervell
aconsegueix evitar una visió doble i obtenir una imatge
més precisa d’allò que es mira. Així doncs, l’estrabisme
comporta una supressió de la visió de l’ull afectat, i si es
tracta d’una desviació ocular persistent, es produirà una
pèrdua progressiva de la capacitat visual de l’ull desviat,
que es coneix com a ambliopia. Si se segueix un tractament oportú, la situació pot revertir i la funcionalitat de
l’ull ambliop podrà recuperar-se. Però si no es porta a
terme el tractament adequat en l’època de maduració
del sistema visual, que, com a màxim, s’estén fins als
vuit anys, la pèrdua de visió serà definitiva i irreversible.
Per tant, és importantíssim detectar un possible
estrabisme abans d’aquest límit d’edat i dur a terme
el tractament corresponent, que es basa, entre altres
mesures, en l’oclusió temporal d’algun dels ulls, mol-

tes vegades del que hi veu bé, per forçar l’activitat de
l’ull gandul, encara que les estratègies varien segons
el cas concret. Aquest tractament té com a finalitat la
recuperació de la visió adequada, no la correcció de la
desviació, que s’abordarà posteriorment, ja sigui amb
exercicis visuals o, de vegades, amb cirurgia. El més important és que es conservi una bona visió, per la qual
cosa s’ha d’insistir que l’estrabisme no és un problema
simplement estètic, sinó que, sense un tractament especial, comporta el risc d’una ceguesa unilateral definitiva
i irrecuperable.
Cal tenir en compte que l’alteració no causa molèsties evidents al nen afectat: pot ser que no tingui cap
molèstia, perquè està acostumat a veure-hi amb un sol
ull. Per això, són els pares, els mestres o els adults al
seu càrrec els qui han d’adonar-se’n. Però de vegades
la desviació no és gaire evident, de manera que només
se’n podrà sospitar per signes indirectes. Per exemple,
no és estrany que, en un intent de millorar la seva capacitat visual, el nen inconscientment inclini el cap cap a
un costat quan desenvolupa determinades activitats que
exigeixen una major concentració visual, com pot ser llegir, escriure o bé mirar la televisió. En aquests casos, és
imprescindible fer un diagnòstic precoç, per començar
com més aviat millor el tractament corresponent.

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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Hospital El Ángel:
Àrea Integral de Cardiologia
| Elvira Palencia
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La importància de la prevenció
A mesura que ha anat avançant el coneixement i que
els mètodes de diagnòstic i tractament han evolucionat,
el pacient cardíac ha esdevingut, en moltes ocasions,
un malalt crònic que gaudeix d’una relativa qualitat de
vida gràcies a una bona supervisió mèdica i a la pràctica
d’hàbits de vida saludable.
La prevenció del primer episodi cardíac en grups
de risc cardiovascular, en població general i fins i tot
en un estudi cardiològic als esportistes, no només professionals, per prevenir tant com sigui possible la mort
sobtada en pacients joves, són mesures encaminades a
disminuir la presència de malaltia cardiovascular en la
comunitat.

El Dr. Joaquin Cano, amb el TAC cardíac d’última generació

Evitar el tabac, fer una dieta saludable i practicar
exercici físic regular són elements bàsics en aquesta
prevenció.
L’Àrea de Cardiologia Integral a l’Hospital El Ángel
I amb aquesta visió esperançadora vam anar a l’Hospital
El Ángel de Màlaga, on el doctor Joaquín Cano ens
acompanya en la visita a l’Àrea Integral de Cardiologia
mentre ens explica el procés:
«Quan un pacient amb sospites d’un problema cardíac arriba a l’hospital i entra, per exemple, per urgències, se l’atén immediatament, se li fa la valoració i les
proves diagnòstiques que precisi i, si és necessari, se
l’ingressa per a la realització de les mesures diagnòstiques i/o terapèutiques adequades, com pot ser un cateterisme cardíac.»
Si no és tan urgent, es completa l’estudi a Consultes
Externes, on el cardiòleg elabora la història clínica, explora el pacient i realitza, si cal, un electrocardiograma,
un ecocardiograma, una radiografia de tórax, etc.
L’estudi pot ser ampliat en el mateix hospital amb
la realització d’altres proves diagnòstiques com: prova
d’esforç, eco d’estrès, ecocardiograma transesofàgic,
TAC coronari, un cateterisme cardíac, etc.
Una vegada diagnosticat el malalt, el tractament pot
ser de tres tipus: mèdic, intervencionista (cateterisme) o
quirúrgic. En moltes ocasions, prossegueix el Dr. Cano,
el malalt pot necessitar la combinació de tots tres en algun moment de la seva malaltia. El fet que cada pacient
tingui assignat sempre el mateix cardiòleg per a tot el
procés li aporta: primer, seguretat; segon, proximitat i
tercer, continuïtat assistencial, a més de la posada en
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comú (en els casos més complexos) amb tot l’equip cardiològic (cardiòlegs clínics, cardiòlegs intervencionistes,
cirurgians cardiovasculars).
Així mateix, diu el doctor, el malalt rep informació
completa de la seva malaltia, del tractament i de les
possibles complicacions, sense oblidar el suport psicològic per afrontar-la, sobretot si precisa una intervenció
cardíaca, ja que és important tenir en compte els difícils
moments pels quals està passant.
Concepte d’Àrea Integral
El complet servei que ofereix l’Àrea Integral de Cardiologia de l’Hospital El Ángel, on es realitzen totes les proves, confereix al malalt comoditat i rapidesa a l’evitar
desplaçaments i duplicitats innecessàries en les proves
i, de part del centre, permet oferir una atenció òptima,
eficaç i eficient als pacients.
Igualment, l’Àrea de Cardiologia disposa de la cartera de serveis més completa, amb els últims mitjans tecnològics de diagnòstic, i està dirigida per un excel·lent
equip de professionals format per 3 cardiòlegs clínics, 3
cardiòlegs intervencionistes, 2 cirurgians cardiovasculars i 1 infermera especialitzada en tests cardiològics. A
més, rep el suport d’una Unitat de Vigilància Intensiva
experta en el tractament del pacient cardiòpata.
Evolució de l’Àrea de Cardiologia
El Doctor Manuel Viola, director mèdic de l’Hospital El
Ángel, ens parla de la importància que sempre ha tingut
la cardiologia:
«L’Hospital El Ángel s’ha distingit sempre de la resta dels centres privats de Màlaga per haver estat el
primer que va tenir una Unitat de Vigilància intensiva,
fet que li permet abordar el tractament de patologies
de gran complexitat. També es va avançar, substancialment, quan va crear la Unitat de Cirurgia Cardiaca
que abastava al mateix temps la Unitat de Medicina Intensiva i la Unitat Coronària, fins al desenvolupament
actual de l’Àrea amb la integració de la cardiologia,
l’hemodinàmica i la cirurgia, l’objectiu de la qual és
abordar la patologia cardíaca en tota la seva dimensió i
poder prestar al pacient el tractament integral fins a la
seva resolució.»
És important ressaltar que l’Hospital El Ángel, que
al novembre complirà 30 anys, és un centre dotat dels

Consultes externes de Cardiologia
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millors equips de professionals i tècnics, on es practica la
millor medicina basada en l’evidència científica de cada
moment, i que en l’actualitat és un centre de referència
de la sanitat privada en tota la província, ens comenta
el Dr. Viola al finalitzar la nostra visita.

La cartera de serveis
de l’Àrea de Cardiologia Integral:
• Consultes externes, Urgències i valoració de
pacients ingressats a planta o a la Unitat de
Vigilància intensiva.
• Electrocardiograma
• Prova d’esforç
• Holter d’ECG i pressió arterial
• Test de taula basculant
• Test de diagnòstics farmacològics
(Test flecainida)
• Ecocardiograma doppler color en totes les seves
versions (bidimensional, doppler d’esforç/estrès
i transesofàgic)
• Arteriografia coronària amb tècniques de TAC
cardíac (adquisició recent)
• Tractament d’arítmies cardíaques
• Cateterisme cardíac diagnòstic i terapèutic
• Implant i seguiment de marcapassos
• Cirurgia cardíaca
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La importància de veure-hi bé
| Dolors Borau
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Sempre s’ha dit que una imatge val
més que mil paraules. S’han escrit
versos i frases molt boniques per
parlar dels ulls i de la mirada de les
persones. I és que veure-hi és molt
important. Però sempre hi veiem bé?
L’ull és l’òrgan de la visió i els humans en tenim dos que ens permeten
tenir un camp de visió de 180º. L’ull
rep imatges de l’exterior i les transmet al cervell. Ens fa veure el món.
Tots sabem que hem de cuidar-nos
la vista, que hem de fer revisions
periòdiques als fills quan són petits
i que hem de seguir fent-nos-les
quan som grans. Molta gent porta
ulleres, d’altres duen lents de contacte i hi ha persones que han optat
per la cirurgia per no haver de dur
sempre les ulleres graduades. Se’ns
fa difícil entendre què fa que no hi
puguem veure del tot clar. De vegades podem apreciar que hem perdut
capacitat visual, però no sempre podem discernir si la nostra visió és la
correcta. És per això que cal fer les
revisions periòdiques. Potser llavors
entrarem en contacte amb noms com
miopia, astigmatisme, hipermetropia
o presbícia. El cert és que patir un defecte de visió no és gens estrany. En
el cas de la miopia, la visió de lluny
és borrosa, però no hi ha problemes
per veure-hi bé de prop. Apareix a la

infantesa i s’estabilitza cap als vint
anys. Tant els pares com els professors han de tenir sensibilitat per
adonar-se de si un noi veu bé o no la
pissarra o si distingeix les cares de
les persones a certa distància. La hipermetropia, en canvi, és un defecte
visual en el qual és la visió de prop la
que és borrosa. No és el mateix que
la presbícia, el trastorn conegut també amb el nom de vista cansada, que
afecta les persones quan ens fem
grans i el cristal·lí perd la seva capacitat d’adaptació. I l’astigmatisme és
un defecte visual caracteritzat per
una mala visió de les imatges, tant
de prop com de lluny. En tots aquests
casos cal fer correccions amb lents,

tot i que de vegades es pot aplicar cirurgia per corregir el defecte visual.
De totes maneres, és molt important tenir l’hàbit de fer revisions
periòdiques amb l’oftalmòleg. Per als
assegurats d’Assistència Sanitària i
d’Asisa poder fer aquestes revisions
és molt senzill. Disposen d’un extens
llistat d’especialistes en oftalmologia que podran visitar-los tenint en
compte tots els aspectes: els valoraran l’agudesa visual i els pautaran la
graduació que necessiten si han de
dur ulleres o lents de contacte. També els faran les exploracions necessàries: el fons de l’ull, una ecografia,
determinar el camp visual, mesurar
la pressió intraocular... Amb rapidesa

De vegades podem apreciar que hem perdut
capacitat visual, però no sempre podem
discernir si la nostra visió és la correcta.
És per això que cal fer les revisions
periòdiques. Potser llavors entrarem en
contacte amb noms com miopia, astigmatisme,
hipermetropia o presbícia. El cert és que
patir un defecte de visió no és gens estrany
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i agilitat els usuaris rebran
el seu diagnòstic i el tractament que
han de fer, a més de tenir la certesa
que el metge que han triat els podrà
fer el seguiment. Tenir una bona visió dóna una bona qualitat de vida,
més seguretat i més autonomia.
És molt important tenir cura de
la vista des de la infantesa. Els pares segueixen el calendari de visites
i revisions dels fills al pediatre quan
són petits. En alguns casos són els
mateixos pares els que detecten que
el seu fill potser no hi veu prou bé, en
altres casos és el pediatre el que els
assessora i els deriva. Si no hi ha cap
problema evident, es recomana fer la
primera visita a l’especialista cap als
quatre anys i seguir fent les revisions
cada dos anys fins que es compleixen els catorze. Tot i així, hi ha certes
actituds que ens poden fer sospitar
que una criatura té un problema de
visió: acostar-se massa a la pantalla
del televisor o al quadern quan escriu; tenir els ulls enrogits; aclucar
els ulls per mirar de lluny; tenir mal
de cap després de treballar amb la
vista; que un ull o tots dos es desvien
(aleshores es tractaria d’estrabisme).
És important que els adults estiguem
atents a aquests símptomes perquè,

a part que els defectes visuals poden comportar un baix rendiment
escolar, la criatura es trobarà millor si hi veu bé.
Qualsevol molèstia als ulls ha
de ser motiu de consulta encara
que ens sembli que no és gaire
important. Per exemple, la síndrome de l’ull sec que apareix
quan l’ull no pot fabricar prou
quantitat de llàgrimes i pateix
una mala lubricació que causa
molèsties i lesions. Cal consultar-ho, ja que alguns consells,
com evitar els aires condicionats,
les calefaccions, els corrents d’aire,
i el tractament amb llàgrimes artificials, milloren molt els símptomes.
Una altra causa habitual de consulta
són les conjuntivitis (inflamació de la
membrana que recobreix el globus
ocular) que poden ser produïdes per
una infecció o una al·lèrgia. També
ens podem trobar davant d’altres patologies, com les cataractes que representen una pèrdua de visió per a
les persones grans. Actualment hi ha
tècniques poc invasives per extreure
el cristal·lí i implantar una lent que
el reemplaci. Són intervencions que
necessiten poc temps de recuperació. Si es fa en les fases inicials, el
resultat és molt millor.
Les revisions ens ajudaran a
mantenir ben graduades les lents
que portem i això afectarà la nostra agudesa visual. Veure-hi bé vol
dir poder gaudir de la lectura, dels
paisatges, del cinema o tenir seguretat per bellugar-se. A més, fer les
revisions ens pot ajudar a detectar
altres malalties de manera precoç i,
per tant, ens donarà la possibilitat
de frenar-ne l’evolució. Veure-hi bé,
també és a les nostres mans.
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Jordi Negret

SALUT | Un relat d’usuari

Hem de tenir cura
dels nostres ulls
| Dolors Borau

12 |

Els meus germans i jo, que ja passem dels quaranta amb escreix, som
en aquella situació en què ja hem de
tenir en compte certes cosetes: el
control dels nivells de colesterol, una
mica de sobrepès, hem de fer alguna
visita al traumatòleg per tractar el dolor d’una articulació… En fi, es tracta
de les molèsties que apareixen amb el
pas del temps. Al cap i a la fi, es tracta
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de molèsties que els nostres pares ja
patien, i per això no trobem gens estrany haver de fer les consultes i les
revisions pertinents. El fet és que, com
que la mare va haver de vigilar tota
la vida la seva hipertensió arterial i el
pare va patir la malatia d’Alzheimer,
aquestes dues patologies eren la
nostra preocupació més important.
Potser per això vam menystenir-ne
una altra que els afectava tots dos: el
glaucoma.
A casa, els quatre germans portem ulleres. Alguns des de la infantesa, d’altres ho hem començat a fer
més grans, i no podem prescindir-ne
des que ha aparegut, a més a més, la
presbícia (més coneguda com a vista cansada). En una de les revisions
anuals, a la meva germana gran li van
trobar que tenia la pressió de l’ull elevada. No va ser fins llavors que, responent les preguntes de l’oftalmòleg,
va recordar que els nostres pares
havien tingut glaucoma. I la nostra
àvia paterna, també.
El metge li va explicar que haver detectat la hipertensió ocular amb la revisió li permetria
controlar-la a temps. El glaucoma és una malaltia ocular
que està causada, principalment, per l’augment

de la pressió intraocular. Dins de l’ull
hi ha un líquid transparent, l’humor
aquós, que banya les estructures oculars i en manté les seves propietats.
Aquest líquid circula contínuament a
través d’un sistema de drenatge. Si
aquests drenatges s’obturen i el líquid
s’acumula, augmenta la pressió interna i aquesta pressió malmet les fibres
nervioses de la retina, que són molt
sensibles, i finalment afecta les fibres
del nervi òptic. Si la pressió malmet
els nervis, no es pot recuperar la visió
que s’ha perdut. En la forma més habitual de glaucoma, l’acumulació del
líquid es fa lentament i per això, sovint, no produeix cap molèstia ni cap
símptoma. El primer canvi que es pot
notar és la pèrdua de visió lateral. Si
no es fa cap tractament i la malaltia
avança, es va perdent la visió central.
Les persones amb glaucoma poden
patir més caigudes i corren més riscos
a l’hora de conduir. Només en un atac
agut de glaucoma es pateix un dolor
intens, l’ull enrogeix, la visió es torna
borrosa i apareixen vòmits i nàusees.
Si no es tracta d’un atac agut, el desenvolupament de la malaltia és lent i
silenciós. Tot i que és la segona causa
de ceguesa al món, la meitat de les
persones que el pateixen no ho saben.
És per això que es recomana a la po-
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blació en general que,
a partir dels quaranta
anys, tothom es faci una
revisió bianual. Però cal fer la
revisió amb una periodicitat anual a
partir dels seixanta, si hi ha antecedents familiars directes o si es té una
miopia alta. També són més propenses a desenvolupar la malaltia les
persones de raça negra i els asiàtics.
Nosaltres complíem, almenys, dos requisits: teníem més de quaranta anys
i teníem antecedents familiars diagnosticats de glaucoma. Així que els
germans estàvem disposats a fer-nos
una revisió completa: un examen de la
nostra capacitat visual, mesurar-nos
la pressió intraocular i fer-nos una exploració del nervi òptic.
En el cas de la meva germana
gran, el seu metge li va dir que en la
propera visita valoraria si seria oportú
fer una intervenció (anomenada trabeculoplàstia) amb làser, aplicant-lo
directament sobre la zona de filtració
de l’ull per millorar el drenatge de
l’humor aquós.
A la meva cita amb l’oftalmòleg,
hi vaig anar acompanyada de la meva

filla de vint anys. En el meu cas, no hi
havia cap canvi i la pressió intraocular
era normal. La sorpresa la vam tenir
amb ella: tenia un queratocon. No
n’havíem sentit a parlar mai i el metge
ens va explicar que a la còrnia, la capa
transparent més externa de l’ull, s’hi
produeix un aprimament progressiu
perquè es deforma. Això fa que aparegui un astigmatisme que distorsiona
les imatges i que disminueixi la visió.
És propi de persones joves, adolescents i nens, i també té un component
hereditari que no s’acaba de conèixer.
No hi ha mesures preventives, però sí
tractaments per frenar la malaltia que,
si segueix avançant, fa inevitable el
trasplantament de còrnia. De vegades
es pot corregir amb ulleres, però en
el cas de la meva filla calia recórrer a
les lents de contacte rígides que pres-

sionen l’ull i eviten que la deformació
augmenti. Ja fa unes setmanes que,
progressivament, va fent l’adaptació a
les noves lents rígides. El cert és que li
resulta molt molest i que la pressió sobre l’ull, aquestes primeres sessions, li
fa mal. Li han dit que s’hi anirà acostumant i que la pressió de la lent cada
vegada serà més ben tolerada i menys
dolorosa. Ella és disciplinada i confia
que s’hi adaptarà, que li anirà bé.
Al principi vam quedar una mica
desinflats, ja que en poc temps havíem hagut de relacionar-nos amb
el glaucoma, que teníem oblidat, i
després amb el queratocon, del qual
no en sabíem res. Ara, a casa, tots
ens haurem de mirar molt bé els ulls.
Sort que no ens saltem mai les revisions i que hi ha bons especialistes
en qui confiar.

El glaucoma és una malaltia ocular que
està causada, principalment, per l’augment
de la pressió intraocular. L’humor
aquós, un líquid transparent, circula
contínuament a través d’un sistema de
drenatge. Si aquests drenatges s’obturen
i el líquid s’acumula, augmenta la pressió
interna que malmet les fibres nervioses

| 13

Més de 2.000 pàgines per compartir
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

on-line
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Consum responsable:

refrescs tradicionals

| Dra. Perla Luzondo

Granissat d’ordi maltejat

Edmon Amill

Ingredients per a 4 persones:
• Ordi torrat caramel·litzat o malta
d’ordi mòlt.
• Aigua o llet
• Gel picat
• Sucre o edulcorant

Aboqueu tres cullerades soperes d’ordi
en una cassola per litre d’aigua o llet
freda i feu-ho bullir, apagant el foc quan
pugi l’escuma. Deixeu-lo reposar de tres
a cinc minuts, ensucreu-lo amb sucre
blanc, morè o edulcorant al vostre gust.
Coleu-lo i serviu-lo amb el gel picat. El
gel es pot picar fàcilment embolicantlo amb un drap net i copejant-lo fins a
tenir-lo al nostre gust.

Consumir de forma responsable hauria de ser l’habitual en qualsevol circumstància, però en un context com l’actual, de crisi econòmica, social i mediambiental és
imprescindible.
Les famílies podem realitzar un canvi en el nostre hàbit de consum, podem triar
entre les diverses opcions que ofereix el mercat de béns i serveis tenint en compte
els productes que valoren la justícia social, l’ètica, la solidaritat i la protecció del
medi ambient.
Els nostres fills poden aprendre de nosaltres tot el relacionat amb el consum responsable: que els productes locals, els ecològics, els de comerç just, els reutilitzats
i reciclats són les millors opcions mediambientals i socials. La suma de petits gestos
permet produir grans canvis.
Abans de comprar hem de preguntar-nos:
• Puc fer-ho a casa?
• Necessito el que estic a punt de comprar?
• És una compra compulsiva?
• Com es reciclarà el seu envàs?
• Quina empresa ho produeix i com ho produeix?
El nostre cos està format en un 60% d’aigua. L’aigua és necessària per evitar el
restrenyiment, eliminar les toxines metabòliques pel ronyó, regular la temperatura
corporal, lubricar els ulls, produir saliva, mantenir la pell ferma i transportar l’oxigen
a través de la sang, ja que el 90% d’ella és aigua.
Amb l’arribada de la calor la necessitat de beure aigua diària augmenta, ja que
normalment s’elimina per la diuresi (orina 1.5 l), per la respiració (0.4 l), per la femta
(0.2 l) i al voltant de 0.5 litres per la sudoració, la qual pot augmentar en situació
d’excés de calor o exercici.
És recomanable limitar el consum de refrescs industrials en nens, embarassades
i gent gran per la seva alta concentració de sucre, conservants, carbonats, colorants
i aromatitzants. Per això, recordar begudes refrescants tradicionals, com el consum
d’aigua d’arròs, aigua de gessamí, orxata, llimonades, granissats o l’aigua d’ordi ens
ajudarà a passar la calor i ens mantindrà sans i hidratats sense generar residus.
L’aigua d’ordi, famosa a Madrid fins a mitjans del segle XX, encara pot degustar-se
en un quiosc del carrer de Narváez, cantonada amb el de Jorge Juan. A Cambil, un
poble de Jaén, preparen cada estiu aguaceba en uns dies festius concrets, i a Alacant
les orxateries continuen oferint-la al públic de forma habitual. És ordi sense torrar, i
el resultat és un líquid lletós o blanquinós que se serveix fred i endolcit.
L’ordi es considera el primer cereal conreat per l’home. Ha format part de
l’alimentació humana i animal des del Neolític, és un cereal ric en fibra soluble i
insoluble que posseeix un baix nivell glicèmic i menor quantitat de gluten que el blat,
conté inositol i lisina molt útils per al sistema nerviós i la pell, és molt remineralitzant
per ser ric en calci, potasi, magnesi, fòsfor, coure i ferro. Es recomana l’ordi en casos
de desnutrició, restrenyiment, osteoporosi, retenció de líquids, anèmia i caiguda del
cabell.
És preferible l’ordi pelat al perlat, ja que és en el segó on es troben la majoria de
components nutricionals.
Al nostre país, l’ordi triturat, torrat i caramel·litzat, o no, es pot comprar als supermercats. La malta d’ordi origina un líquid fosc com el cafè i normalment s’elabora
com un cafè d’olla al qual s’afegeix sucre o edulcorant, i que es pot prendre calent
com a substitut del cafè a qualsevol hora del dia o de la nit, ja que no conté cafeïna,
o amb gel picat com un granissat, típic d’Alboraia (poble valencià), on s’acompanya
d’orxata líquida.
Us recomano provar una beguda d’estiu per degustar amb tota la família, des dels
avis fins als nens, a la tarda o fins i tot havent sopat.
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Lliurament de premis del III Certamen
Internacional de Fotografia ASISA
| Elvira Palencia
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El centre cultural Casa de Vacas
del madrileny Parque del Retiro va
ser l’escenari, un any més, del lliurament dels premis del III Certamen
Internacional de Fotografia ASISA
el passat 2 de febrer, que va estar
presidit pel Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA. També van acompanyar-lo la regidora presidenta del
districte del Retiro, Ana Román, i el
secretari del jurat, Manuel Viola.
Els premis d’honor, dotats amb
5000 euros, i la Medalla d’Or de la
Confederació Espanyola de Fotografia van correspondre a José Ramón
Luna de la Ossa, Fernando Flores
Huecas i Joan Masdeu Viñas, guanyadors respectivament de les categories de temàtica Lliure, Maternitat
i Infància i Naturalesa. També es van
concedir sis accèssits de 300 euros
cadascun.
El jurat, que estava format pels
prestigiosos fotògrafs Josep Ma Ribas Proust, Isabel Díez San Vicente
i Gabriel Brau Gelabert, van valorar
la qualitat de les obres i l’alt nivell
dels participants. La mostra, a la
qual s’han presentat més de 1450 fotografies, és un dels concursos més
importants d’Espanya, tant pel nivell
de participació com per la quantia
dels premis.
Exposició d’obres premiades
L’acte de lliurament va servir també
com a inauguració de l’exposició,
oberta al públic durant el mes de

febrer en el centre cultural Casa de
Vacas i fins a mitjans del mes d’abril
en el Centro Cultural Galileo, que
posteriorment recorrerà diferents
centres mèdics de la companyia en
diferents províncies. Els premis van

néixer amb l’objectiu de promoure la
cultura i l’art a través de la fotografia
d’autor i de crear un arxiu fotogràfic per compartir amb els pacients
d’ASISA a través d’exposicions itinerants en les diferents clíniques.

Dr. Viola, Gabriel Brau Gelabert, Dr. Ivorra, regidora Ana Román, Isabel Díez Santos
i José María Ribas Proust

Joan Masdeu Viñas, José Ramón Luna de la Ossa, Dr. Ivorra, regidora Ana Román,
Fernando Flores Huecas i Dr. Manuel Viola
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Daniel Pozo - Fathiya

Carlos Rosillo - M
 onasterio de Shwe Yan Pie. Myanmar

Domingo Sosa de la Fuente - Laurilsiva . 2

Joan Masdeu Viñas - Por fin la playa - Premi d’Honor Naturalesa

Fernando Flores Huecas - Aska wayt was .023 - Premi d’Honor Maternitat i Infància

José Ramón Luna de la Ossa - Ryde a Bicycle, 0.4 - Premi d’Honor tema Lliure

cooperativismE | ASC-ASISA

En el marc de la Inauguració de l’Aula de Gestió Sanitària

Representants de la
sanitat pública i privada
aposten per una major
col·laboració per afrontar
la crisi

L’Hospital
Moncloa,
premi Medical
Economics
| E.P.

| Elvira Palencia
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José Ramón Repullo, cap del Departament de Planificació i Economia de la Salut de
l’Escola Nacional de Sanitat; Jesús Galván, viceconseller de Sanitat i Assumptes Socials
del Govern de Castella-la Manxa; Belén Prado, viceconsellera d’Ordenació Sanitària i
Infraestructures de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid; Dr. María Tormo,
directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA i codirectora de la Càtedra
ASISA-Universitat Europea de Madrid que va actuar de moderadora,
i el Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA

La viceconsellera d’Ordenació
Sanitària i Infraestructures de la
Comunitat de Madrid, Belén Prado,
va inaugurar el 2 de març l’Aula de
Gestió Sanitària 2012, iniciativa de la
Càtedra ASISA-Universitat Europea
de Madrid per crear un marc adequat per a la discussió, l’intercanvi
i la generació de coneixement sobre
la gestió de salut.
Sota el títol La sostenibilitat del
sistema sanitari es va celebrar a la
Universitat Europea de Madrid la
primera jornada de l’Aula, en la qual
representants de l’Administració, de

la professió mèdica i del sector assegurador van realitzar un interessant
debat sobre els principals reptes de
la sanitat en l’actual situació econòmica d’Espanya.
La llibertat d’elecció, l’eficiència
de la gestió mixta que aporta el model de col·laboració públic i privat i la
transparència que ha de regir el funcionament del Sistema Nacional de
Salut (SNS), van ser alguns dels temes
abordats en la trobada, en què tots
els ponents van coincidir a assenyalar
que l’SNS precisa una sèrie de reformes per garantir la seva sostenibilitat.

José María Martínez entrega el premi Medical Economics
al director gerent de la Clínica Moncloa

L’Hospital Moncloa ha rebut el premi de la revista
Medical Economics al millor centre sanitari privat
per la seva gestió i els projectes innovadors que va
endegar al llarg de 2011.
L’orientació permanent a la millora contínua
del centre li ha permès millorar els seus resultats
assistencials, potenciar la gestió de la qualitat i implantar noves tecnologies per a la informatització
de processos. D’altra banda, ha incrementat la seva
cartera de serveis i actualment compta amb més de
40 especialitats mèdiques.
La millora en la qualitat percebuda pels usuaris
de l’Hospital Moncloa ha estat una altra de les fites
importants de l’any 2011, gràcies a la creació d’un
servei d’atenció personalitzat per als més de 1000
pacients que són atesos diàriament en el centre
sanitari, tant en les àrees d’hospitalització com en
els quiròfans, urgències, consultes externes i altres
unitats.
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Clínica Mediterráneo, primer hospital
d’ASISA acreditat per l’Agència de
Qualitat Sanitària d’Andalusia
| E.P.
La Clínica Mediterráneo d’Almeria és
el primer centre a rebre l’acreditació
per l’Agència de Qualitat Sanitària
d’Andalusia. L’objectiu de l’acreditació
ha estat garantir una assistència
orientada al pacient i personalitzada,
que no només garanteixi l’èxit clínic
sinó que també cobreixi les seves expectatives, i en la qual el ciutadà sigui
el centre del procés.
El centre hospitalari, que el 2013
complirà 20 anys d’existència, ofereix

assistència sanitària multidisciplinar
amb els últims avenços tecnològics
i assistencials i un equip humà altament qualificat que supera els 150
treballadors en plantilla i més de 60
facultatius. Té igualment implantat un
sistema integrat de gestió de qualitat
i medi ambient, i està homologat per
la Junta d’Andalusia com a Hospital
d’especialitats medicoquirúrgiques
(Grup IV) des de 1997.

José Ramón Vicente Rull, director mèdic de la Clínica
Mediterráneo; Francisco Ivorra, president d’ASISA; Manuel
Lucas, delegat provincial de Salut, i Antonio Torres, director
gerent d’ACSA

| 19

La Clínica Montpellier,
millor centre sanitari privat de l’Aragó
| E.P.
La Clínica Montpellier d’ASISA va
aconseguir el Premi al millor centre
sanitari privat de l’Aragó en la segona edició dels Premis Sanitària 2000
a la Sanitat a Aragó, que es va celebrar el 26 de març sota la presidència del conseller de Sanitat, Benestar
Social i Família del Govern d’Aragó,
Ricardo Oliván.

El jurat dels premis va valorar
també la contribució de l’Aula Montpellier, que enguany celebra ja la
seva XII edició, al debat i a la promoció científica de la medicina a Aragó
amb els millors experts.
La clínica d’ASISA a Saragossa és un centre hospitalari amb 42
anys d’història, que en els últims sis

ha realitzat una remodelació total de
les seves instal·lacions. Els seus més
de 9000 ingressos i gairebé 10000
cirurgies a l’any, així com i la seva
àmplia cartera de serveis medicoquirúrgics (cirurgia cardiaca, oncològica, de l’obesitat mòrbida, reproducció assistida, plàstica, neurocirurgia
i molts més…) la converteixen en referent de la sanitat privada a Aragó
i fan que ocupi un lloc rellevant en
l’elit de la sanitat privada nacional.

José Francisco Sancho, director general
de Salut Pública; Dr. Francisco Ivorra,
president d’ASISA, i Alfredo Pérez
Lambán, gerent de la Clínica Montpellier
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ASISA dóna suport a la campanya de
recollida de signatures promoguda per
l’IDIS
| Elvira Palencia
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ASISA comparteix els postulats
de la Fundació IDIS, que defensa que
el sistema sanitari a Espanya hauria
d’estar sota el mateix paraigua amb
una doble provisió pública i privada,
amb una visió de complementarietat
i col·laboració per evitar duplicitats i
ineficiències.
Aquest suport es deu al fet que
considera que és bo per a l’estalvi de
les famílies i que és un estímul per
a la creació d’ocupació. Així mateix,
creu que és un bon incentiu que premiaria l’esforç que realitzen tant les
famílies com els ciutadans que, en
subscriure una assegurança, cotitzen dues vegades per l’assistència
sanitària.
L’objectiu de l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat Privada, en el qual ASISA ostenta
la vicepresidència, és aplegar el sector privat sanitari i promoure la millora de la salut de tots els espanyols,
fomentant i desenvolupant iniciatives
que des de la sanitat privada estiguin
encaminades a la consecució d’un
nivell assistencial i sanitari òptim de
tots els sectors de la població.
Els ciutadans poden col·laborar
en aquesta campanya, que estarà
activa fins a la fi de 2012, entrant a
la web www.desgravacionfiscalsanitaria.org i seguint-ne les indicacions.
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L’Hospital de Barcelona fa un balanç
positiu dels mesos d’hivern i posa
en marxa la Clínica del Viatger
| O. C.

Amb l’arribada del bon temps,
l’Hospital de Barcelona tanca una
temporada d’hivern intensa que, com
cada any, a causa de l’estacionalitat
d’alguns problemes de salut, ha presentat episodis de gran d’activitat. A
canvi, inicia un període estival amb
novetats com la posada en marxa de
la Clínica del Viatger.
Després d’analitzar les dades
dels mesos d’hivern, la direcció fa
un balanç positiu i subratlla l’eficaç
tasca desenvolupada per les diverses unitats del centre. Un exemple
que destaca és l’epidèmia de grip
d’aquest hivern passat, que és la
que ha registrat més casos des de
l’any 2005 a Catalunya i que va provocar la saturació de la major part
de la xarxa d’hospitals que formen el
sistema sanitari català. L’Hospital de
Barcelona, en canvi, en previsió i amb
l’objectiu de gestionar de manera
eficaç la situació i d’evitar la congestió, va reforçar el servei d’urgències
domiciliàries (SUD) incrementant
els efectius disponibles perquè poguessin donar resposta adequada a
l’augment exponencial de l’activitat
registrada en aquelles setmanes.
La gestió individualitzada i a domicili de l’epidèmia de grip va minimitzar la possible saturació del centre i, alhora, el SUD va incrementar
un 97% el nombre de visites respecte a l’any passat. En els moments de
més incidència (setmana del 13 al 19
de febrer, aproximadament) es van
produir puntes amb increments del
135% en les visites del SUD, i el total

del mes va superar les 10500 visites
a la província de Barcelona; amb una
mitjana de 363 visites diàries. El dia
13 de febrer es van fer el triple de visites que en un dia normal.
D’aquesta manera, els casos més
greus o que presentaven complicacions (generalment de tipus respiratori) es van atendre a l’Hospital de
Barcelona, que també va augmentar l’activitat a urgències i el nombre d’ingressos, però sense arribar al col·lapse. El fet de disposar
d’urgències pediàtriques segregades
de les convencionals, va ajudar a canalitzar l’atenció als pacients i agilitzar la resposta davant la malaltia en
un segment de població d’incidència
alta, com són els infants. La síndrome gripal afecta especialment la població infantil i la tercera edat, però
la major part dels casos són lleus per
als adults.
Per a una correcta gestió de
l’epidèmia de grip, i per descarregar
la pressió sobre el sistema hospitalari, els serveis mèdics recomanen vacunar-se sempre i, en cas de
caure malalt, prendre les mesures

habituals: tractar la malaltia amb
antibiòtics, protegir-se del fred, descansar el cos, deixar de fumar per
evitar afeccions de tipus respiratori,
etc. La primera consulta ha de ser
amb el metge de família i, en cas
d’agreujament, recórrer als serveis
d’urgències domiciliàries i, en última
instància, hospitalàries.
I, en contraposició als problemes de salut propis de les baixes
temperatures i del temps inestable,
per a aquesta temporada d’estiu
l’Hospital de Barcelona estrena
l’anomenada Clínica del Viatger, un
nou servei d’informació i orientació
que proporciona als usuaris les mesures bàsiques a l’hora de preparar
un viatge o les vacances a segons
quines destinacions. Des de la vacunació o el tipus d’aigua que cal beure
fins al diagnòstic i tractament de les
persones que tornen amb símptomes
com febre, descomposició o lesions
a la pell. En conjunt, es tracta d’una
iniciativa destinada a garantir la seguretat i tranquil·litat en una època
de l’any en què augmenta el nombre
de viatges a l’estranger.
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Primera jornada
d’Assistència
Sanitària sobre
patologia de
l’embaràs

L’Hospital
de Barcelona, un model
d’empresa social

| Oriol Conesa

| Jose Pérez

El passat 8 de juny es va celebrar a l’Hospital de
Barcelona una jornada científica d’Assistència Sanitària
dirigida a professionals de la medicina de l’Àrea Maternoinfantil amb contingut rellevant sobre els avenços
més recents en aquest camp. Amb voluntat de divulgació i amb l’objectiu de mostrar la feina dels equips
dels centres de referència per a l’especialitat, la sala
d’actes de l’Hospital de Barcelona es va omplir a causa
de l’interès que va suscitar la cita. Ginecòlegs, pediatres
neonatòlegs, metges de família, llevadores i metges internistes van seguir amb deteniment les presentacions
dels ponents convidats.
Les patologies més freqüents en l’embarassada són
la diabetis i la hipertensió arterial, que es poden produir
durant la gestació i que posteriorment poden suposar
un desenvolupament amb unes característiques específiques en el fill, o alguns problemes derivats. Després
de la presentació del Dr. Orce, president d’Assistència
Sanitària, la jornada es va dividir en dues taules rodones monogràfiques sobre cadascun dels temes més
destacats. El Dr. Raspall, especialista en Pediatria i
Neonatologia, va moderar el debat «Diabetis mellitus
i embaràs», que va tenir lloc durant la primera part del
matí. Després de la pausa, la Dra. Ortega, especialista
en Medicina Interna, es va fer càrrec de la sessió «HTA
i embaràs». Experts com el Dr. Gonzálbez, el Dr. Borrell, el Dr. Bellart, el Dr. Plana, el Dr. Sanfeliu, la Dra.
Suy, el Dr. Parra i el Dr. Demestre, reconeguts en els
seus camps respectius, van participar activament en
les discussions. El Dr. Martínez, especialista en Medicina
Interna, va ser l’encarregat de posar el punt final a la
jornada i, com a conclusió, plantejar alguns punts per
a la reflexió.
La bona acollida de la iniciativa per part de la comunitat mèdica, i una valoració positiva d’Assistència
Sanitària i de la direcció de l’Hospital de Barcelona, fan
pensar en donar continuïtat a la tasca de formació i
divulgació encetada. Per tant, és possible que experiències d’aquest tipus es repeteixin en el futur, tenint en
compte els temes de més interès en el moment de la
convocatòria.

El passat 13 de març, la presidenta
del Centre d’Investigació d’Economia i
Societat CIES, Isabel Vidal, va presentar la conferència titulada «SCIAS, un
model d’empresa social». A l’acte, que
es va celebrar a l’Hospital de Barcelona, van assistir-hi Teresa Basurte i
Gerard Martí, presidenta i patró, respectivament, de la Fundació Espriu.
En la seva exposició, Vidal va
plantejar l’empresa social com una
iniciativa procedent d’una associació de persones, en contraposició a
les iniciatives empresarials motivades per l’associació de capitals, que
opten per un model organitzatiu característic per a la prestació de béns
o serveis. Aquest model es basa en
principis com la recerca del benefici
de la comunitat, la participació dels
diferents grups d’interès en el govern
corporatiu (ciutadans, treballadors,
consumidors, etc.) o la reinversió dels
excedents en la millora de la sostenibilitat empresarial.

Isabel Vidal, presidenta de CIES

La professora de la Universitat de
Barcelona va afirmar que la cooperativa SCIAS, una de les entitats que
integren la Fundació Espriu, és un
exemple important d’empresa social,
i va posar l’accent en el seu model de
govern corporatiu, un model multistakeholder en el qual participen tant
els socis de treball com els socis de
consum.

De dreta a esquerra, Gerard Martí, patró de la Fundació Espriu, Isabel Vidal, presidenta de
CIES, Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu i Lourdes Mas, gerent de SCIAS
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El programa de beques d’Assistència
Sanitària supera les previsions de
participació
| O.C.

La quarta edició del Programa de
beques Assistència Sanitària per a
professionals de la salut ha rebut
prop de dues-centes sol·licituds, més
d’un 50% més que l’any anterior, i fins
i tot ha sobrepassat unes previsions
a l’alça. Per a aquest curs 2011-2012,
l’augment ha estat notori per dues
raons principals: la confirmació de la
proposta d’Assistència Sanitària com
un dels millors programes d’ajuts de
l’àmbit de la sanitat privada i, d’altra
banda, la necessitat dels professionals
de complementar la seva formació davant d’una conjuntura de canvi en el
sistema sanitari.
Enguany, els ajuts es destinen als
assegurats de l’entitat, als metges del
seu quadre facultatiu i als seus fills i,
en total, la dotació es manté en 30000
euros i cobreix el 50% de l’import de
la matrícula dels estudiants de màster
o postgrau de l’àmbit de la salut, amb
un màxim de 1000 euros per estudiant. L’oferta formativa (amb un total
de 65 màsters oficials i 426 màsters i

postgraus propis de totes les universitats catalanes) es manté enfocada a
millorar la qualificació professional i a
facilitar la inserció en el món laboral
dels professionals de la salut. Aquesta
filosofia ha rebut el reconeixement de
la comunitat mèdica i universitària pel
rigor en la selecció i la contribució a la
millora de la sanitat catalana. L’edició
2011-12 ha volgut incidir en la transformació del coneixement en riquesa que
s’aconsegueix a través de la universitat i a destacar el valor afegit que els
centres d’alt nivell aporten al territori.
A Catalunya, el 80% dels joves estudia
sense ajuts.
El Programa, creat el 2008 i amb
una inversió acumulada de més de
120000 euros, manté en la seva quarta edició l’objectiu de generalitzar els
avantatges que proporciona als estudiants i d’ampliar el seu abast a tots
els programes universitaris de tercer
cicle de l’àmbit de la salut que existeixen a Catalunya. Per tant, els estudiants procedeixen de la Universitat

de Barcelona, la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat Ramon Llull i la
Universitat Internacional de Catalunya, o de qualsevol dels seus centres
adscrits. A l’estar dirigit a estudis de
tercer cicle (màster o postgrau), la
incidència en l’exercici de la professió
és pràcticament immediata, posant un
èmfasi especial en la infermeria, una
tasca indispensable per al bon funcionament del sistema. A més, és un dels
pocs programes de l’àmbit de la salut
finançat íntegrament per una institució privada a tot l’Estat.

L’Hospital de Barcelona inaugura
la nova Àrea de Cirurgia Ambulatòria
| O. C.
Des del començament de maig ja és operativa i a ple rendiment l’ampliació de
l’Àrea de Cirurgia major Ambulatòria de l’Hospital de Barcelona, fet que ha suposat
la reubicació de la sala d’informàtica a altres dependències de l’edifici per, així, cedir
una superfície més gran a una activitat que creix dia a dia. L’ambulatorització de
determinades intervencions és una tendència cada vegada més marcada en la medicina actual, els avenços de la qual permeten una cirurgia menys invasiva i, per tant,
estades més curtes a l’hospital.
Les millores han repercutit de manera directa sobre la comoditat de les persones
que són sotmeses a cirurgia ambulatòria a l’Hospital de Barcelona, que són ateses a la
primera planta del centre. La capacitat de la Unitat s’ha ampliat un 66% i actualment
es disposa de 15 llits en els seus corresponents boxs renovats. Amb la finalització
d’aquesta actuació, es culmina un procés per millorar l’activitat ambulatòria amb una
sèrie de mesures destinades a donar resposta als canvis en la medicina.
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El Dr. Carrasco publica el llibre
El paciente inteligente
| O. C.
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El Dr. Genís Carrasco, doctor en
Medicina i Cirurgia i especialista
de la Unitat de cures intensives
de l’Hospital de Barcelona, acaba
d’editar el seu darrer llibre, que porta per títol El paciente inteligente.
Qué saber y qué hacer por su salud
en tiempos de crisis. Es tracta d’una
guia pràctica que conté tota la infor-

mació necessària per aconseguir la
millor atenció sanitària i educar les
persones perquè puguin propiciar
un canvi en la relació metge pacient.
L’autor considera que només amb
intel·ligència se superarà l’actual
crisi sanitària i que la gran revolució
en el món de la Medicina al segle XXI
serà el canvi de rol per part del pacient, que s’implicarà en la presa de
decisions i assumirà la seva part de
responsabilitat en la cura de la seva
salut. El pacient intel·ligent és el que
és capaç, per exemple, d’entendre
els prospectes i les instruccions del
metge, però també n’és protagonista
qui sap què fer quan té un problema
de salut i sap comunicar-se amb el
metge, a qui té com a aliat en la seva
pròpia presa de decisions.
El llibre propicia un canvi de
paradigma i capacita el ciutadà per
saber què cal fer a cada moment,
aportant-li informació i competències: explica l’estructura de la salut
pública i privada a Espanya, facilita
la guia de preguntes clau en una visita al metge, dóna eines pràctiques
i fiables per entendre els metges i,
en definitiva, permet entendre el
diagnòstic i tractament de les malalties. Així, el pacient deixa enrere
el seu paper de subjecte passiu. A
més, el llibre conté un directori on
s’expliquen de forma senzilla les 31
malalties i síndromes més freqüents,
que exemplifiquen millor les 1575
reconegudes per l’OMS (caracterís-

tiques, símptomes, vies terapèutiques, tractament farmacològic…). Es
tracta, doncs, d’un llibre no només
per llegir, sinó per usar també com a
eina de consulta.
El Dr. Carrasco, que compagina
el seu lloc a l’Hospital de Barcelona
amb la docència com a professor de
comunicació de la Càtedra Universitària Avedis Donabedian, ha publicat
una vintena d’articles de recerca en
revistes internacionals i monografies mèdiques sobre l’aprenentatge
de la Medicina. En la seva faceta
d’escriptor de ficció, ha publicat les
novel·les El último rey del Sáhara
(2009) i El forense perplejo (2010),
guanyadora del primer premi en el II
Certamen Iberoamericà de les Arts.
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Primavera cultural
a l’Àrea de Participació de SCIAS
| O.C.

Com cada any, amb l’arribada de la
primavera, el programa d’activitats
de difusió del cooperativisme i de
caire cultural o sanitari organitzades
per l’Àrea de Participació de SCIAS
s’amplia amb un seguit de sortides
i altres cites que permeten gaudir
del bon temps. El mes d’abril va ser
especialment intens, i enguany ha
destacat la sortida que els cantaires
i pares de la coral infantil de SCIAS
van fer a les Coves del Salnitre de
Collbató, un paisatge impressionant
que s’ha anat originant amb el pas
dels anys i de l’acció de l’aigua sobre
la roca calcària; l’indret és conegut
arreu per la seva espectacularitat i
per ser el que millor resumeix la història de l’espeleologia catalana. Tots

els participants en la sortida van quedar fascinats per la seva bellesa.
Sant Jordi, una de les tradicions
més arrelades en la cultura catalana, és un moment de rellevància
especial. Com és costum, l’Àrea de
Participació va preparar la diada
amb l’objectiu de posar en valor la
literatura i va organitzar el concurs
de narrativa curta. Els premis de les
diverses categories es van lliurar
el mateix dia 23 i tots els nens i les
nenes assistents van rebre el preceptiu llibre obsequi; també es van
repartir nombroses roses. També
a l’abril, en concret els dies 13 i 14,
van tenir lloc les jornades formatives
sobre cooperativisme sanitari, que
contribueixen a la difusió dels valors

d’aquest model de gestió ideat pel
Dr. Espriu. Al maig es va celebrar la
reunió dels membres del col·lectiu
format per portaveus, coordinadors
i secretaris de l’Àrea de Participació
de SCIAS, destinada a la consolidació
de l’entitat i a l’organització interna
dels socis.
A part de les activitats puntuals
ja assenyalades, també es van desenvolupar les activitats fixes emmarcades en els cicles regulars de l’Àrea
de Participació. A més dels tallers,
cursos, conferències culturals i sanitàries i tardes de cinema, es van fer
diverses excursions a llocs d’interès
cultural, com la Cartoixa d’Escaladei,
la Giralda de l’Arbós i els castells de
Florejacs i Montsonís.

La presidenta de SCIAS, Sra. Basurte, i la responsable de l’Àrea de Participació, Sra. Caballé, amb els quatre premiats
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
2012

2012 Any Internacional de les Cooperatives
El moviment cooperatiu internacional celebra durant el 2012 l’Any Internacional de les Cooperatives, declarat per les Nacions Unides, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania que les
cooperatives són empreses de les persones i per a les persones que competeixen en el mercat
de manera eficient, però que a més aporten als seus membres i a la societat valors afegits, com
la creació d’ocupació sostenible i digne o la integració social. S’han previst una gran quantitat
d’actes i activitats durant tot l’any en diferents països.

20-22

XIV Jornades d’Investigadors en Economia Social i Cooperativa
CIRIEC-Espanya anuncia la celebració de les XIV Jornades d’Investigadors en Economia Social i
Cooperativa els dies 20, 21 i 22 de juny de 2012 a Sant Sebastià i Oñati, un esdeveniment que periòdicament organitza CIRIEC-Espanya amb l’objectiu d’aplegar experts acadèmics en economia
social i representants del sector i de les administracions públiques, per debatre sobre els temes
d’actualitat que els afecten. En aquesta ocasió, el lema de les Jornades serà “L’Any Internacional
de les Cooperatives: reptes i propostes de l’economia social en un món en transformació”.

juny

2012

8-11
octubre

2012
29-3
octubre
NOVEMBRE

2012

31-2
octubre
NOVEMBRE

2012

Cimera Internacional de Cooperatives
Amb el títol El sorprenent poder de les cooperatives , el Grup Cooperatiu Desjardins, l’Aliança
Cooperativa Internacional i la Universitat Saint Mary, organitzaran a Quebec la Cimera Internacional de Cooperatives, amb la intenció de reunir líders i directius d’empreses cooperatives de
tot el món per debatre sobre els reptes, amenaces i oportunitats d’aquest model empresarial.

Assemblea Extraordinària de l’ACI
L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà una assemblea extraordinària a Manchester. La
trobada tindrà com a principals objectius decidir sobre la fórmula jurídica que haurà d’adoptar
l’organització segons la legislació belga, després del seu trasllat a Brussel·les; establir un nou
pla estratègic que entri en vigor a partir de 2013 i adaptar la fórmula de subscripció de membres
a les noves necessitats.

ICA Expocoop 2012
La III Fira Internacional de Cooperatives se celebrarà en aquesta ocasió a Manchester. S’hi exposaran tot tipus de productes i serveis d’empreses cooperatives amb la idea d’enfortir la imatge
de les cooperatives i d’oferir-los oportunitats de negoci i intercooperació.
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Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que
les millors coses
de la vida són
gratuïtes?
Compartir, també. Subscriu-t’hi.

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

Codi Postal

Provincia-Estat							País

Població				
						

Telèfon						E-mail
En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir? Català

Castellà

Anglès

«Les cooperatives recorden a la comunitat internacional que és possible buscar
alhora la viabilitat econòmica i la responsabilitat social.»
Ban Ki-moon, secretari general de l’ONU

2012, Any Internacional
de les Cooperatives

UN Photo/Andrea Brizzi

Dos fenòmens interconnectats, globalització i crisi, estan
posant a prova el model empresarial cooperatiu. Simultàniament, l’Organització de les Nacions Unides ha declarat
2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives. Avui
dia, el moviment cooperatiu aplega gairebé 1000 milions
de persones en tot el món. A Europa hi ha 160000 cooperatives, amb 123 milions de socis i més de 5 milions de
feines remunerades. Es tracta d’unes xifres que gairebé
no s’han vist afectades per la severitat de la crisi, fet que
crida l’atenció d’experts de tot el món.

Arran del llançament de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012, la presidenta de l’ALIANÇA
COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI), Pauline Green, va pronunciar davant l’Assemblea General de
les Nacions Unides el discurs que, en els seus trets principals, reproduïm a continuació.

«Els nostres valors són una
part integral del nostre model
empresarial»
Pauline Green,
Presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional

Pauline Green parla a l’Assamblea de les Nacions Unides

<<

F

undat sobre els principis de
la iniciativa privada, l’esperit
emprenedor i l’autoocupació,
i sustentat pels valors de la
democràcia, la igualtat i la solidaritat, el moviment cooperatiu pot mostrar el camí cap a
un ordre econòmic més just i més inclusiu.»
Aquestes paraules són de l’exsecretari general
d’aquesta augusta organització, Kofi Annan.
I en elles hi ha sintetitzat el que significa el
model empresarial cooperatiu i la seva capacitat per construir un món millor, com indica
l’eslògan d’aquest any Internacional.
«Les cooperatives contribueixen directament a millorar el nivell de vida de la meitat de la població mundial.» Aquestes altres
pertanyen al document base de la Cimera
Mundial sobre Desenvolupament Social de les
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Nacions Unides, celebrada a Copenhaguen el
1995. Són paraules construïdes sobre la base
de fets que reflecteixen com, durant prop de
200 anys, les cooperatives han creat ocupació
en tot el món; actualment més de 100 milions
de ciutadans del món treballen per a una cooperativa. Reflecteixen també el fet que les cooperatives, des del seu naixement, no han buscat imitar els seus competidors corporatius ni
maximitzar el lucre, sinó més aviat satisfer
les necessitats dels seus socis propietaris. Per
això, no ens sorprèn que avui, el moviment
cooperatiu representi gairebé mil milions de
persones en tot el planeta. I, finalment, també reflecteixen el fet que les cooperatives han
estat un actor de pes a l’hora de donar la rellevància deguda a la societat civil, a través d’un
poderós mitjà: la creació d’empreses propietat
dels seus socis. Empreses que es construeixen
sobre la base dels principis d’una democràcia
sòlida, un compromís de retorn econòmic als
seus socis, en funció del volum de la seva activitat comercial amb la cooperativa i no de la
mida de la seva participació, i empreses amb
un compromís social més ampli com a part
del nucli del seu ADN.
Durant gairebé dos segles hem contribuït
a reduir conflictes, a reforçar la cohesió de les
comunitats, a desenvolupar habilitats i capa-

citats, a desenvolupar potencial de lideratge
local i a donar suport a les dones perquè ocupin places d’activitat econòmica i de lideratge
en les seves comunitats. Tot això desenvolupat amb el fonament intel·lectual del valor de
l’esforç col·lectiu en empreses locals, sostenibles i propietat dels seus socis. En efecte, les
cooperatives han tret milions de persones de
la pobresa amb dignitat, ajudant-les a construir les seves pròpies empreses cooperatives.
El nostre compromís amb la nostra agenda democràtica i social es basa en un model
de negoci sòlid i d’èxit, propietat dels seus
socis. Es tracta d’un model de negoci que pugui competir reeixidament en el mercat amb
altres models empresarials i prosperar. Avui,
quan l’Assemblea General llança l’Any Internacional de les Cooperatives, l’Aliança Cooperativa Internacional publica el seu informe
Global 300, una llista amb les 300 cooperatives més grans, d’entre els centenars de milers
de cooperatives en tot el món.
En conjunt, aquestes 300 cooperatives
tenen un valor d’1.6 bilions de dòlars nordamericans, el que equival a la novena major
economia del món. Les cooperatives operen
en alguns dels sectors més competitius del
món: banca, assegurances, agricultura, sector minorista, salut i serveis públics, entre
d’altres. Dins la llista de les 300 cooperatives
més grans n’hi ha de 25 països diferents.
El nostre repte és assegurar-nos que més
persones responsables de prendre decisions, o
aquells que exerceixen la seva influència en
l’esfera política o econòmica o en els mitjans,
coneguin la dimensió, l’abast i l’escala del
sector cooperatiu en l’economia, així com el
treball que realitza per construir i sostenir
comunitats en tot el món i la seva capacitat
de fer molt més.
E l c ol · lap s e de l s e c tor f i n a nce r de
l’economia mundial ha tingut conseqüències
tràgiques per a les famílies i comunitats en
moltes parts del món. Està ben documentada, també per l’Organització Internacional
del Treball, l’existència d’una part del sector
financer que ha seguit augmentant els seus
actius durant els últims 4 anys, en què els titulars de comptes i els dipòsits han crescut i
que ha seguit concedint préstecs, augmentant

Pauline Green parla a l’Aliança Cooperativa Internacional

fins i tot els crèdits concedits a famílies i empreses. Parlem de les institucions cooperatives
financeres, per descomptat. Les cooperatives
són empreses basades en les persones i, a diferència dels seus competidors, no estan obligades a treballar per maximitzar els beneficis
dels seus accionistes.
En la taula rodona titulada «Les empreses
cooperatives construeixen un món millor:
aportacions al desenvolupament sostenible»,
es va incidir molt en aquest assumpte. En
ella, cadascun dels participants va argumentar amb convicció que l’èxit, la longevitat i el
creixement de les seves cooperatives depenen
d’una relació forta i duradora amb els seus
socis propietaris. I també de la confiança i la
seguretat en les prioritats de l’empresa que
els pertany, on poden ocupar un paper important i en la qual, conjuntament, són el
principal grup d’interès.
Això és així independentment que es
tracti d’una cooperativa tradicional (banca,
comerç, assegurances o agricultura), d’una
cooperativa més pionera –com les noves
cooperatives comunitàries del món desenvolupat– o d’una cooperativa d’estalvi i crèdit
fonamental en un poble petit d’Àfrica.
Un altre aspecte significatiu de la taula
rodona va ser comprovar que tots els participants tenien una causa comuna: des de
Mondragón al País Basc a Espanya, al Rabobank als Països Baixos, o les cooperatives de
subministraments i comercialització a la
Xina. Cadascuna d’elles va mostrar que, amb
independència de la seva grandària, totes tenen un compromís clar i conseqüent amb el
desenvolupament internacional, participant
activament del que consideren un dels com-
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Pauline Green (Malta, 1948). Després d’estudiar a la London School of Economics, l’any 1985 va abandonar la docència al Barnet College per esdevenir assessora a la Unió
Cooperativa, fins que l’any 1989 va decidir iniciar la seva
carrera política. Durant 10 anys va ser diputada al Parlament Europeu, on –com a membre del Partit Laborista anglès– va ser successivament presidenta del Partit Laborista
Europeu i del Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes
Europeus. L’any 1999 va abandonar la política per passar a
presidir Cooperatives UK, responsabilitat que compagina
amb la presidència d’ACI Europa. Al novembre de 2009 es
va convertir en la primera dona que assolia la presidència
de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), a través de la
qual està intentant projectar la imatge del cooperativisme al
món, tot aprofitant la declaració per part de l’ONU de l’any
2012 com a Any Internacional de les Cooperatives. El 2003
la reina Isabel II la va distingir com a comanadora de l’Orde
de l’Imperi Britànic.

promisos inherents a la seva pròpia condició
de cooperatives. Però tot això seria molt més
fàcil i molt més productiu si es prengués més
seriosament el model empresarial cooperatiu.
Cadascun dels participants, sobre la base
de la seva pròpia experiència, va argumentar
a favor de tres aspectes clau:
• E n primer lloc, les cooperatives, propietat dels seus socis, són un model
empresarial seriós i de pes. Per això,
les cooperatives demanen que el marc
legal i financer, específic i únic de les

«Quan l’Assemblea General
llança l’Any Internacional de
les Cooperatives, l’Aliança
Cooperativa Internacional
publica el seu informe Global
300, una llista amb les 300
cooperatives més grans d’entre
els centenars de milers de
cooperatives en tot el món.»

32

monogràfic | compartir |

cooperatives, sigui plenament acceptat
i reconegut en les polítiques públiques
i en la normativa.
• En segon lloc, les cooperatives, propietat dels seus membres, són empreses
guiades per valors. Els nostres valors
són part integral del nostre model empresarial i no són simplement una eina
de màrqueting, a manera d’informe
anual de responsabilitat social corporativa. Aquests valors defineixen la nostra
identitat i la nostra marca, i són part del
nostre ADN. Les cooperatives demanen
que el seu model empresarial sigui promogut de la mateixa manera que el de
les empreses d’accionistes.
• E n tercer lloc, el nostre model de govern és un model liderat per les persones. En una època en què les persones,
especialment els joves, a qui aquesta
recessió està copejant tan durament, es
mostren cíniques pel que fa als models
econòmics i polítics que dominen les seves vides; en què busquen fer-se escoltar
al Nord d’Àfrica, a Wall Street i a tot el
món, i en què busquen tenir impacte,
la cooperativa és un model de govern
no només eficaç, sinó també atractiu.
Per això, les cooperatives demanen que
hi hagi una diversificació més gran de
l’economia global, per assegurar igualtat de condicions per al seu model empresarial de propietat a mans dels socis.
Permetin-me concloure dient que el nostre moviment –perquè precisament d’això es
tracta: d’un moviment– és conscient del gran
regal que ens ha fet Nacions Unides amb
aquest Any Internacional. Un obsequi que
reconeix l’impacte de les cooperatives en el
desenvolupament socioeconòmic mundial i
la seva capacitat per fer molt més.

El Patronat de la Fundació Espriu aplega representants de les cooperatives de metges que
fonamenten ASISA i Assistència Sanitària Col·legial i de la cooperativa d’usuaris de la medicina
SCIAS. Coincidint amb l’Any Internacional de les Cooperatives, la Fundació Espriu ha escollit
Teresa Basurte com a nova presidenta.

Entrevista a Teresa Basurte, presidenta de SCIAS i nova presidenta de la Fundació Espriu

«Volem tenir a tot Espanya el mateix
ressò que tenim arreu del món»
Carles Torner

Teresa Basurte,
presidenta de la Fundació Espriu

L’Aliança Cooperativa Internacional està
presidida per una dona –la britànica Pauline Green– i des de fa unes setmanes vostè, també una dona, presideix la Fundació
Espriu... Podem afirmar que en el cooperativisme s’assoleix més fàcilment la igualtat
de dones i homes en càrrecs de màxima responsabilitat?
És veritat que sóc la primera dona que presideix SCIAS i la Fundació Espriu, però crec
que el que és rellevant en el fet que m’hagin
elegit no és tant que jo sigui una dona sinó
que, per primera vegada, és una usuària de
la medicina i no un metge qui presideix el
nostre sistema. Això expressa bé la cooperació entre metges i pacients en la gestió de
l’assistència sanitària. En tots els meus anys
de compromís cooperatiu sempre he demanat
consell als metges quan ha calgut, i he reconegut la seva expertesa, i gràcies a això crec
que podrem fer molt bona feina també a la
Fundació.

Amb quina finalitat va ser creada la Fundació Espriu?
Per difondre el cooperativisme sanitari, el sistema creat pel doctor Espriu, de qui aquest
any commemorem el desè aniversari de la
seva mort.
Com va començar la seva relació amb
la Societat Cooperativa d’Instal·lacions
d’Assistència Sanitària (SCIAS)?
La meva relació amb el Grup Assistència ve de
molt lluny. L’any passat va fer cinquanta anys
que sóc assegurada d’Assistència Sanitària,
en un moment en què encara no existia la
cooperativa d’usuaris SCIAS. Més endavant,
quan se’ns va oferir la possibilitat de fer-ho,
tota la meva família vam esdevenir socis de la
cooperativa. En un temps en què l’Hospital de
Barcelona estava en obres, es van començar a
fer reunions de socis per donar forma a aquella entitat que estava naixent. Em va interessar
molt el tema, vaig participar en xerrades i reu-
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«El moment actual de la
sanitat és molt complex, amb
la necessitat d’articular una
màxima qualitat de l’atenció
sanitària i el control d’uns
costos que, per l’evolució de
la ciència mèdica, creixen
exponencialment»
nions, em vaig integrar als clubs cooperatius,
vaig entrar a formar part de l’equip del barri
de les Corts, en un grup dinàmic en la cooperativa... Al cap dels anys, l’Àrea de Participació de SCIAS va adquirir un local, es van anar
multiplicant les activitats, vaig formar part
del Comitè de Recursos... Finalment, en unes
eleccions al Consell Rector de la cooperativa,
ara fa vuit anys, hi vaig ser elegida i vaig assumir-ne la presidència el 2007. Ara mateix sóc
al meu segon mandat al capdavant de SCIAS.
D’on neix el seu interès pel món cooperativista?
La meva relació amb el cooperativisme neix
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en una etapa anterior. La nostra família és
aragonesa d’origen, però ens volíem integrar
en la societat catalana i volíem una escola catalana per als nostres fills. De manera que,
al final del franquisme, un grup de pares
vam tenir la inquietud que els nostres fills
s’eduquessin en català i vam aconseguir-ho
posant en peu una cooperativa de mestres,
que constituí l’escola Lavínia, del barri de les
Corts. Allí van estudiar els nostres fills, i jo
mateixa –per la meva implicació en l’educació
dels nens a través de l’associació de pares i
mares– em vaig anar familiaritzant amb el
cooperativisme.
Podem afirmar, doncs, que a través del cooperativisme es viu una participació cívica?
Sens dubte. Ara ho visc des de la presidència

Teresa Basurte Calvo va néixer a Tarazona (Saragossa) el 1937, encara que
viu a Catalunya des que tenia 2 anys. El
1961 va iniciar la seva trajectòria en el
món de la salut privada, fent-se sòcia
d’Assistència Sanitària Col·legial; també va ser una de les sòcies fundadores
de SCIAS, el 1974. Casada, amb tres fills
i quatre néts, té com a motiu d’orgull
el fet que tota la seva família es trobi
també assegurada a ASC i sigui sòcia
de SCIAS. «És una forma de predicar
amb l’exemple», reconeix. «Crec molt
en l’equilibri entre joves i grans, com
a forma de garantir la prima solidària
que constitueix una de les bases del
nostre sistema». Al marge de la seva
condició de presidenta de SCIAS, càrrec
al qual va arribar després de passar pel
seu Comitè de Recursos i el seu Consell Rector, forma part de la Comissió
del Grup Assistència i és presidenta de
la Fundació Espriu. «Estic molt activa,
malgrat estar jubilada», afirma.

de SCIAS. El cooperativisme sanitari permet,
d’entrada, que el pacient sigui considerat com
un ciutadà. No és un ésser passiu sinó que participa, democràticament, en la gestió conjunta de la sanitat. És una forma propera a la cogestió entre metges i pacients. Dic “propera”
perquè sóc molt conscient que una xarxa com
la del Grup Assistència és fonamentalment
una entitat mèdica. Els usuaris de la sanitat i
els metges hi som en peu d’igualtat, però nosaltres reconeixem que els metges hi tenen la
primera paraula. Els usuaris també hi tenim
la nostra, des de la nostra experiència com a
ciutadans compromesos en l’atenció sanitària.
L’ànima del Grup Assistència es tradueix en
fets concrets i reals en els quals prevalen les
decisions professionals, sanitàries, humanes,
sempre per damunt dels interessos materials. Tot i que, pel fet de ser una empresa,
hem d’assegurar una gestió eficaç dels nostres
recursos.
Des d’aquesta perspectiva de coresponsabilitat entre metges i usuaris, com veu la recent
tendència a oferir assegurances mèdiques
low cost?
Jo, com a pacient, quan vaig al metge, em
trobo que tinc a l’altra banda de la taula un
professional que se sent tractat dignament
pel tracte econòmic que li fa la nostra entitat, no amb algú que treballa en condicions
poc dignes, i això és importantíssim. El low
cost no és aplicable a la relació entre metge i
pacient: no és acceptable. Com a pacient, a mi
m’avergonyiria saber que el metge que m’atén
està tractat indignament.
De quina manera el doctor Espriu, en fundar-la, va marcar l’entitat que presideix?
El doctor Espriu valorava molt l’encontre
entre metge i pacient en moments de gran
transcendència humana i espiritual com són
la malaltia, el naixement, la mort... Però també valorava la relació entre el professional de

El doctor Espriu, fundador del cooperativisme sanitari

la medicina i l’usuari, més enllà de la malaltia. El cooperativisme sanitari –el sistema que
va fundar el doctor Espriu– és òptim perquè
s’inspira en el respecte recíproc entre metge
i pacient.
Quina importància té la cogestió en el sistema sanitari cooperatiu?
Que jo sàpiga, no existeix en cap altra entitat, si més no en el nostre entorn. Nosaltres ho plasmem en una reunió setmanal
a l’Hospital de Barcelona a la qual assisteixen representants de la cooperativa de metges i de la d’usuaris. Entorn de la taula, hi
ha persones amb responsabilitats dintre de
les entitats mèdiques i representants de les
d’usuaris. D’aquesta manera, nosaltres, els
usuaris, obtenim una comprensió dels temes
conjuntament amb els metges, que ens ajuda
en la presa de decisions. Perquè el moment
actual de la sanitat és molt complex, amb la
necessitat d’articular una màxima qualitat
de l’atenció sanitària i el control d’uns costos que, per l’evolució de la ciència mèdica,
creixen exponencialment. Una de les meves
funcions com a presidenta és donar raó de les
decisions que prenem al conjunt d’usuaris.
Informació i participació van sempre lligades.
Quin interès ha suscitat en els responsables
de la sanitat pública, aquesta participació
activa dels ciutadans en la gestió de la salut?
És una situació paradoxal. La Fundació Espriu, que és l’òrgan que agrupa les entitats
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Reunió de la Comissió del Grup Assistència, que aplega metges
i usuaris de la medicina.

El primer pacient operat
a l’Hospital de Barcelona
Què va significar la construcció de l’Hospital de Barcelona per a SCIAS?
Es va viure d’una manera intensíssima, amb satisfacció i
orgull. I amb preocupació, és clar, perquè era una aventura molt ambiciosa i molts veien les dificultats que hauríem
d’afrontar. Vam viure amb moltíssima il·lusió la inauguració
de l’hospital. Aquell dia de 1989 va ser un punt d’inflexió.
Recordo el dia que, en una assemblea dels socis de la nostra cooperativa d’usuaris, un senyor es va aixecar i ens
va anuncia:r «Jo sóc el primer pacient operat a l’Hospital
de Barcelona». Va rebre una gran ovació. Per haver estat
el primer, per venir a dir-nos-ho i, també, per aprofitar la
salut recobrada per participar en els treballs de la nostra
assemblea.
D’on va néixer l’ambició d’un edifici tan emblemàtic i
amb uns serveis de tanta qualitat en plena Diagonal de
Barcelona?
El doctor Espriu era un visionari. Puc dir que, darrere totes les persones que avui som al capdavant de la institució,
l’esperit del doctor Espriu és viu. Va ser un creador. I també
un mestre, perquè va saber transmetre la seva visió i els
seus valors al qui vam venir després.
Un creador, el doctor Espriu?
Va crear una realitat nova. Va saber relligar una cooperativa de metges, una d’usuaris, un sistema de cogestió... No
només en tenia la visió, sinó que ho va saber concretar en
unes institucions amb el prestigi de tota la xarxa d’ASC i
SCIAS a Barcelona i d’ASISA a Espanya. En la nostra comissió de grup, on hi ha representants dels metges i dels
usuaris, es treballen no només els aspectes estratègics
sinó tots els àmbits, perquè també cal vetllar pels aspectes
econòmics, salarials, de compra d’aparells mèdics sofisticadíssims, d’obres...
Em pot dir algun dels últims temes tractats en la comissió de grup?
La implantació d’un nou sistema d’atenció domiciliària per
a malalts amb pluripatologies. L’hem anomenat PAPPA, sigla que respon al programa d’assistència al pacient pluripatològic d’Assistència Sanitària.
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que tenen aquesta filosofia cooperativa, té un
ressò important a l’estranger, molt més que
dins del mateix país. I això, tant pel que fa
a la sanitat pública com a les entitats privades. Visiten l’Hospital de Barcelona delegacions dels Estats Units, de Suècia, de Brasil,
de Rússia, de Malàisia, del Japó, d’arreu del
món, interessades en la participació ciutadana en el control de la despesa sanitària. Una
de les prioritats que m’he proposat com a presidenta de la Fundació Espriu és aconseguir
que el mateix reconeixement que tenim a
l’estranger el tinguem aquí.
Com enfoquen des de la Fundació Espriu
l’Any Internacional de les Cooperatives?
Precisament, l’entenem com una magnífica
ocasió de donar a conèixer la nostra experiència cooperativista. Per fer-ho estem organitzant un seminari amb projecció a tot
Espanya.
Com afecta la crisi actual el cooperativisme
sanitari?
La crisi ha posat en relleu que les cooperatives resistim millor una època difícil que
moltes altres empreses. Tenim la sort, aquí, a
l’Hospital de Barcelona, d’haver pogut mantenir tots els nostres socis de treball –el nostre
personal– i enguany, fins i tot hem pogut fer
un petit increment de la seva remuneració,
i n’estem orgullosos. El Grup Assistència es
basa en una actualització dels honoraris per
tal que la retribució que rebin els metges i el
personal sanitari sigui digna.

L’Assemblea General Bianual de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) es va celebrar del
15 al 18 de novembre de 2011 a Cancún, Mèxic. L’ocasió va servir també perquè la comunitat
cooperativa internacional celebrés el llançament de l’Any Internacional de les Cooperatives
de l’ONU. Mitjançant un missatge en vídeo, el director general de l’OIT Juan Somavia es va
encarregar de la sessió inaugural de la reunió. A continuació es reprodueix part del text del
seu discurs.

Discurs de Juan Somavia davant l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional

«La pobresa, en qualsevol lloc,
constitueix un perill per a la
prosperitat de tots»

UN Photo/Evan Schneider

Juan Somavía
Director General de l’Organització
Internacional del Treball

Juan Somavía

E

l moviment cooperatiu
El vostre moviment alimenta una part
molt important del que el món necessita
en l’actualitat. Em refereixo als valors de
la solidaritat, l’equitat, la participació i la capacitació, així com a un model empresarial basat en
aquests valors.
En les comunitats de tot el món, les cooperatives permeten que hi hagi aliments, aigua corrent,
flux de crèdit, ocupació segura i, el més important, esperança.
Permetin-me assenyalar que les cooperatives
han demostrat ser un canal eficaç per promoure
l’equitat de gènere, en diferents circumstàncies.
La particular barreja de valors del cooperativisme i el seu caràcter de vehicle per a l’acció, situa

clarament el vostre moviment en qualsevol full de
ruta cap a la justícia social.
Arrelats en l’economia real i en la vida real de
les persones, vostès, tots vostès junts, són agents de
canvi per a la construcció de societats més justes,
més inclusives i equitatives.
Amb tantes coses en comú, des de la seva creació el 1919, l’OIT ha tingut una estreta relació amb
el moviment cooperatiu. Entre altres coses:
• Hem defensat el model cooperatiu d’empresa.
• Hem promogut un entorn legislatiu i de polítiques favorable a les cooperatives.
• Hem aportat suport tècnic per al desenvolupament cooperatiu en les àrees de creació
d’ocupació i protecció social.
• Hem aplicat el nostre sistema normatiu al
desenvolupament cooperatiu. En aquests
últims anys, per exemple, a través de la
Recomanació 193 sobre la Promoció de les
Cooperatives.
El sector cooperatiu és una força que cal tenir
en compte. Vostès ho saben bé, però esmentaré
algunes xifres:
• A mb gairebé 1000 milions de socis, les cooperatives generen 100 milions d’ocupacions.
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• L es 300 cooperatives i mútues més grans
tenen un volum de vendes afegides d’1.6 bilions de dòlars.
• Vostès brinden serveis financers a més de
857 milions de persones.
• Un 50% de la producció agrícola es comercialitza a través de cooperatives.
La situació actual
Vostès s’enfronten a reptes importants. Subscric el
que va dir Pauline Green: «Hem de demostrar que
els valors i principis que han inspirat el nostre moviment durant gairebé 200 anys avui encara són
més rellevants i que, col·lectivament, som un moviment de creativitat, innovació i talent, que està
aportant solucions als problemes actuals del món».
Hem passat probablement per la pitjor crisi
des de la dècada dels anys 30. I l’escenari global
està marcat pels desequilibris, les inequitats i la
incertesa. A més, ens enfrontem a l’amenaça d’una
recaiguda en recessió. En aquesta economia global interconnectada, els destins estan entrellaçats,
com reconeix la Constitució de l’OIT que estableix
que «la pobresa, en qualsevol lloc, constitueix un
perill per a la prosperitat de tots».
Permetin-me assenyalar alguns fets per
il·lustrar la situació a la qual avui ens enfrontem.
• En el món, els 3500 milions de persones més
pobres ingressen la mateixa quantitat que
els 61 milions de persones més riques.
• E n tot el món, més de 200 milions de persones estan oficialment aturades incloent a
prop de 80 milions de dones i homes joves. I
la xifra augmenta per minuts.
• Ja abans de la crisi, la meitat de l’ocupació
total fora del sector agrícola es donava en
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l’economia informal i, en tot el món, dos de
cada cinc treballadors vivien per sota del
llindar de la pobresa, de 2 dòlars per persona i per dia.
• Només 1 de cada 5 persones té accés a una
protecció social adequada.
• Prop de mil milions pateixen fam crònica.
La conclusió és que cada vegada hi ha més
persones que se senten excloses. Senten que no
compten per a res.
Alguns bancs són massa grans per fracassar;
algunes persones són massa insignificants per
importar.
El futur pot ser diferent. I, com sabem, en totes
les regions hi ha una mobilització creixent per un
futur més equitatiu.
L’OIT ha subratllat la necessitat d’un model
de creixement diferent i que sigui equitatiu tant
socialment com econòmicament, per afermar el
desenvolupament sostenible.
Un pas fonamental és invertir en el treball
decent i en la protecció social que les persones
necessiten.
En termes pràctics, això significa invertir
en l’economia real, especialment en les empreses petites i mitjanes, i garantir una distribució
justa dels ingressos. Significa invertir en mesures que permetin arribar a, almenys, un nivell
mínim de protecció social, que a més capacitin
les persones i atenguin les seves demandes. El
treball productiu i decent és essencial per a la
dignitat humana, per a l’estabilitat de les vides
de les persones i les seves famílies, per a la pau en
les nostres comunitats i en les nostres societats, i
per reforçar un creixement econòmic sostenible
i eficaç.
Es tracta d’una agenda a favor dels drets,
l’ocupació, la protecció social i la veu.
Les cooperatives i la crisi
En cada crisi hi ha una oportunitat, i aquesta és
una oportunitat perquè les cooperatives brillin,
com mai no ho han fet abans, com a actors centrals de la construcció de societats més justes, més
productives i més equilibrades.

Els fets demostren que les cooperatives són
molt resistents en els moments de crisi. Aquests
moments en què la força dels nombres, el poder
de l’organització i la garantia de la solidaritat
s’aprecien més que mai.
En la resposta a la crisi actual, i més enllà encara, les cooperatives tenen un paper clau, ja que
poden:
•P romoure la inclusió financera: les cooperatives poden prestar serveis financers molt
necessaris a les microempreses i a les empreses petites que fan de suport a l’ocupació
i als mitjans de vida i que, no obstant això,
no tenen accés al crèdit.
• P roporcionar un model eficaç per al desenvolupament empresarial, des de la producció
fins a la comercialització, i en la prestació
de serveis.
•Estendre la protecció social mitjançant els
serveis de les cooperatives i donant la seva
opinió sobre què és un sistema econòmic just.
L’Any Internacional ofereix una gran oportunitat per conscienciar sobre l’èxit i l’abast de les
empreses cooperatives en la creació d’ocupació,

la protecció de les persones i la defensa dels seus
drets, donant-los veu i generant la força que dóna
l’organització.
L’OIT desitja seguir treballant amb vostès
per assegurar que les cooperatives comptin amb
l’espai i el suport necessari per ser emprenedors
eficaços de la justícia social.
I esperem que el moviment cooperatiu i els
seus socis s’uneixin a l’OIT en la lluita per una
nova era de creixement amb justícia social.

«Un pas fonamental és invertir en
el treball decent i en la protecció
social que les persones necessiten.
En termes pràctics, això significa
invertir en l’economia real,
especialment en les empreses petites
i mitjanes, i garantir una distribució
justa dels ingressos»

Juan Somavía (Xile, 1941) és advocat i diplomàtic xilè. Després de cursar estudis de Primària i Secundària a Xile,
els Països Baixos, Bèlgica, els Estats Units i Equador, el 1958 va tornar al seu país per estudiar Dret a la Universitat
Catòlica de Xile. Després de graduar-se, el 1962, va ampliar els seus estudis a la Universitat de París. A partir d’aquell
any va ocupar diversos càrrecs diplomàtics per a Xile a l’OIT,
el Pacte Andí o l’Associació Llatinoamericana de Lliure Comerç
a Xile. El 1991 va passar a presidir el Comitè Social del Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides, per esdevenir després el president del Comitè Preparatori de la Cimera Mundial
sobre Desenvolupament Social de Copenhaguen (1993-95) i el
representant de Xile en el Consell de Seguretat de les Nacions
Unides, que va presidir entre 1996 i 1997. El 1999 va ser nomenat director general de l’Organització Internacional del Treball
(OIT), que dirigirà fins a 2012. És doctor honoris causa per les
universitats de Connecticut, Catòlica de Lima, Perú, Torí, París
I (Panthéon Sorbonne), Coïmbra i Kassel.
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La resposta a la crisi econòmica no consisteix a prendre una sèrie de mesures concretes,
destinades a resoldre problemes puntuals, sinó a replantejar el model socioecònomic
actual. Cal un nou paradigma capaç de conjuminar el creixement econòmic amb la
distribució de la riquesa, i aquests dos amb la sostenibilitat mediambiental i la protecció
de les persones. Un nou model que signifiqui la difusió i l’extensió globals dels principis
del cooperativisme.

Cap a una economia global cooperativa
Capital and the Debt Trap – Learning from Cooperatives in the
Global Crisis
Jason Garner

E

ls autors del llibre Capital and the
Debt Trap - Learning from Cooperatives
in the Global Crisis ens presenten una
critica ben investigada i profunda
de la política econòmica que domina al món
des dels anys 80: el neoliberalisme, responsable de la crisi actual. I alhora, també ens
suggereixen una manera d’evitar crisis similars en el futur: atorgar un paper més significatiu a les cooperatives en l’economia global.
Mostren per quina raó i de quina manera les
cooperatives han demostrat ser més resistents
que altres empreses a l’hora de capejar el temporal financer, gràcies en gran part a la seva
organització i estructura democràtica i al seu
sistema de valors, que no es limita a guanys financers a curt termini. Fan una anàlisi a fons
de les causes i conseqüències de la crisi, i a
continuació presenten una investigació sobre
el moviment cooperatiu que inclou estudis detallats de quatre cooperatives. Conclouen que
la complexitat i naturalesa interrelacionada
de l’economia global actual resulta de la impossibilitat d’abandonar l’economia a les tendències del mercat, i que en canvi el mercat
ha de ser organitzat sobre una base de transparència i un nivell de control, cosa a la qual
les cooperatives poden contribuir eficaçment.
Ressegueixen el panorama des dels orígens
de la crisi fins a la caiguda dels preus del mercat immobiliari, exposat al sistema subprime
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(d’alt risc), als EUA, i mostren com l’economia
no regulada havia permès un augment en els
preus de la llar fora de control, gairebé d’un
30% més que el nivell d’inflació entre els anys
1995-2002. Els bancs van adoptar la política de
proporcionar préstecs als sectors més pobres,
encara que sovint això no fos justificable ja
que aquests no sempre tenien capacitat per
pagar-los, i després venien aquests deutes com
a actius per tot el món. Vendre deute com a
capital per aconseguir encara més liquiditat
(una forma global de rehipotecar la llar) va resultar ser molt profitós a curt termini mentre
s’utilitzaven emplaçaments a l’exterior (offshore sites), fons de protecció (hedge funds) i altres
trucs per tapar el veritable nivell de deute
que tenia una empresa o un banc. El risc es
va convertir en la pedra angular del sistema
econòmic global, que en realitat funcionava
com un casino.
A l’agost de 2007 l’economia nord-americana gairebé es va paralitzar pel col·lapse
del mercat subprime. El Govern d’Obama va
intervenir per donar suport al sistema bancari, però al setembre, enmig d’una restricció creditícia (credit crunch) i d’una manca de
liquiditat financera, el Govern va permetre
la fallida de Lehman Brothers, i finalment la
premsa va prendre consciència de la crisi. Un
mes més tard es va decidir que calia salvar
el sistema bancari, i als EUA l’Estat va pagar

1.7 trilions de dòlars en paquets d’estimulació
fiscal per salvar el sistema; política que va ser
adoptada per altres països afectats. No obstant això, aquesta tàctica només va servir per
carregar el sector públic amb un deute que
els governs buscaven pagar retallant els fons
del sector públic i de la seguretat social. Un
rere l’altre, els països es van veure forçats a
adoptar polítiques d’austeritat. Van ser pressionats a prendre la medicina recomanada,
de la marca FMI –restricció fiscal, reducció de
l’estat i retallades públiques massives–, tot i
saber que aquesta mateixa recepta havia estat clarament desastrosa a Àfrica i a l’Amèrica
Llatina. Els resultats van ser previsibles: augment de negocis que fan fallida, una reducció
en inversió, el nombre d’aturats es va disparar
i els països on es va aplicar van ser víctimes
d’una pèrdua important de gent qualificada.
A l’arribar el 2010, els ciutadans nord-americans havien perdut un 35% de la seva riquesa financera, mentre que a l’EU la xifra arribava al 25%. Entre el desembre de 2007 i 2010 es
van embargar aproximadament 2.36 milions
de propietats als EUA. Segons l’Organització
Internacional del Treball, fins al 2010 la crisi
havia destruït 20 milions d’ocupacions en tot
el món. La xifra de suïcidis relacionats amb
problemes de feina està augmentant. Els que
tenen treball han de treballar més hores pel
mateix sou o es veuen obligats a acceptar cobrar menys, hi ha cada vegada més disturbis
socials, mentre que els banquers, els culpables
de tot això, una vegada salvats pels estats, segueixen cobrant els seus bonus.
La societat contemporània pateix d’un excés de consum, la demanda de consum va augmentar els anys que van precedir la crisi sense
que hi hagués un augment concomitant en
el poder adquisitiu, i aquest buit es va cobrir
recorrent a la targeta de crèdit fins al màxim
possible. Els deutes acumulats es van traslladar
a l’ús de targetes de magatzems o targetes de
crèdit gratuïtes amb un alt nivell d’interès i
van aconseguir crear una sensació temporal
de riquesa, però això, a llarg termini, era in-

sostenible. Es va crear així una bombolla de
deute que va rebentar amb conseqüències desastroses. Els bancs van deixar d’atorgar crèdit,
l’economia es va contreure, hi ha menys diners
en circulació, però individus i famílies són presoners de deutes enormes. Els autors parlen de
tres ‘paranys’ que han estat creats pel sistema
econòmic actual: el ‘parany del consum’, que
atrapa individus i famílies; el ‘parany de la liquiditat’, que ha ocasionat una falta de crèdit
que ha causat una contracció o depressió, i el
‘parany del deute’, que és la conseqüència del
recurs sistèmic basat en l’endeutament. La societat està endeutada de manera extrema, però
no té diners per pagar el deute, mentrestant,
se suposa que hem de consumir per ajudar a
la recuperació de l’economia. Una lògica que
fa aigua per totes bandes.
Al mateix temps que ha anat creixent
aquest ‘parany del deute’, també ho ha fet
el buit entre rics i pobres, ja que el consens
neoliberal imperant recomana la reducció de
l’ocupació en el sector públic, la congelació
dels sous, la liberalització dels mercats i les
exempcions d’impostos dels rics. Segons els
autors, aquesta divergència, quan va acom-

«En arribar el 2010, els
ciutadans nord-americans
havien perdut un 35% de
la seva riquesa financera,
mentre que a la UE la xifra
arribava al 25%.»
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«Es calcula que al voltant del 15%
de la població adulta mundial, uns
650 milions de persones, són socis
de cooperatives, mentre que les
cooperatives donen feina a més
de 13 milions de persones al món.»
panyada d’un creixement feble, és la causa
de l’augment de la xenofòbia, mentre que la
pobresa relativa té com a resultat problemes
socials i de salut, sobretot amb les retallades.
El mercat no para esment als assumptes socials i no té cap resposta ni se sent responsable de la sensació d’impotència que la seva
crisi ha creat.
Feliçment, no tot és tan negatiu. Segons
ens diuen els autors, la crisi actual se’ns presenta amb la possibilitat d’un canvi de direcció. Insisteixen que es necessita una reforma
estructural profunda, ja que dubten que les
mesures sobre impostos i la cultura de bonus
o beneficis puguin evitar l’explosió de bombolles futures o aconseguir salvar institucions
financeres la pròxima vegada. Segons ells, es
van ignorar tots els senyals que advertien del
col·lapse imminent de l’economia a causa de
la falta de responsabilitat i control del mercat.
El control de les empreses econòmiques s’ha
transferit dels stakeholders (els interessats),
incloent els productors i els amos, a un control absent. Els corredors de borsa han pres el
control, gent que vol obtenir beneficis sense
haver de preocupar-se pels riscos associats al
fet de ser amo.
Els autors sostenen que les cooperatives
poden resoldre aquests dos problemes principals i relacionats: el ‘parany del deute’ i el
control de les entitats econòmiques. Posen
l’accent en certs valors que aquestes comparteixen: són controlades conjuntament i
democràticament i tenen com a objectiu la
realització de necessitats i aspiracions econò-
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miques, socials i culturals comunes. Ofereixen els seus serveis no només als socis sinó a
tothom. A més, normalment estan integrades
dins la comunitat a la qual serveixen: «La cooperativa està controlada per stakeholders amb
interessos a llarg termini, que no canvien ni
la seva identitat ni la seva inversió de la nit
al dia, en comptes d’agents que treballen en
l’interès d’accionistes externs. Per això busquen estratègies pensades a llarg termini,
procurant proporcionar ocupacions i suportar operacions sostenibles.
Es calcula que al voltant del 15% de la població adulta mundial, uns 650 milions de
persones, són socis de cooperatives, mentre
que les cooperatives donen feina a més de 13
milions de persones al món. Òbviament, la
crisi actual ha afectat les cooperatives, però
en general, elles li han plantat cara millor
que altres formes d’empresa. Per exemple,
les ocupacions en cooperatives solen ser més
estables i duradores, per la qual cosa, proporcionalment, se n’han perdut moltes menys en
les cooperatives que en el sector privat. Per
demostrar la resistència de les cooperatives
a la crisi, els últims capítols del llibre estan
dedicats a l’estudi de quatre cooperatives diferents, tant per la seva grandària i ubicació
com pel servei que proveeixen: La Sociedad
Cooperativa de Producción Pesquera Buzos y
Pescadores de Isla Natividad (Mèxic); Ceralap
Société Nouvelle (França); La Caisses Desjardins de Quebec (Canadà) i la Corporación
Mondragón (País Basc, Espanya). Les dues primeres són negocis més aviat petits, la primera
és de pescadors i la segona és una cooperativa
de treball, mentre que les altres dues són negocis grans i importants: Desjardins és una
cooperativa que agrupa 481 cooperatives financeres autònomes i és la sisena institució
financera més gran a Canadà, mentre que la
Corporació Mondragon agrupa més de 110
empreses cooperatives de diferents tipus, i és
quarta en la llista de les empreses que creen
més llocs de treball d’Espanya.

Vistos en conjunt, els estudis demostren
que les cooperatives treballen per ajudar
a protegir el medi ambient, per defensar i
mantenir ocupacions en situacions en què
les empreses privades han fracassat, i que el
seu sistema democràtic (tant pels socis individuals com pels òrgans autònoms del mateix grup cooperatiu) els ajuda a concordar
decisions preocupant-se pel benefici a llarg
termini, tant econòmic com social, dels socis
i consumidors de la cooperativa, així com de
la comunitat en general.
Els autors conclouen que les cooperatives
han demostrat ser més resistents a la crisi que
altres empreses pel fet que es dediquen no solament a la creació de riquesa a llarg termini,
sinó també a generar capacitats, coneixement
i confiança: «Cada vegada més, les empreses
grans es caracteritzen per l’endeutament,
la planif icació a curt termini, la volatilitat econòmica, la incertesa d’ocupació,
l’automatització en el lloc de treball i la deshumanització, així com també per una falta
de responsabilitat cap a la comunitat, per no
esmentar cap al planeta». Les cooperatives, en
canvi, han demostrat ser menys arriscades,
tant pel que fa a l’especulació com al ‘parany
del deute’ per diverses raons: les seves accions
no surten al mercat; la seva comptabilitat
és més transparent i la seva distribució de
l’excedent entre els socis a final d’any tendeix
a estabilitzar els preus.
Les cooperatives són un exemple a seguir
per les empreses que no volen caure en el ‘parany del deute’. Sempre que cal demanar prestades quantitats substancials per poder fer les
inversions necessàries per augmentar la seva
competitivitat, la presa de riscos està decidida
de manera conjunta pels amos socis, el que
suposa que ells mateixos accepten la responsabilitat del deute. A més, es poden controlar
millor totes les despeses de l’empresa quan
són el resultat de la voluntat democràtica i
legítima. Els exemples de Mondragón i Desjardins –ambdues són empreses grupals amb
una estructura democràtica horitzontal, que
operen amb estratègies a llarg termini– proporcionen un model alternatiu als negocis en
cadena basats en una estructura netament
vertical, de dalt cap avall. Les cooperatives
es caracteritzen per un sistema d’equilibri i

control mutu que s’exerceix en diversos nivells, com aclareix en el llibre José Ignacio
Garate, de Mondragón: «El mòdul cooperatiu
basat en la transparència i distribució de la
riquesa té més capacitat de respondre perquè
legitima les decisions difícils que cal prendre
en les situacions de crisi». Un altre soci, Constan Dacosta, afegeix que «el control social en
les nostres cooperatives evita la mania dels
gerents i el frenesí del casino».
Els autors creuen que si es deixa sense
reformar el sistema econòmic actual, o si
es reforma insuficientment, el resultat serà
que en el futur hi haurà fenòmens similars
a la crisi actual, però amb un abast encara
més ampli. Podríem esperar i veure si això
s’acompleix, però sembla més lògic intentar
resoldre el problema abans. La crisi està relacionada amb el problema del deute i dels seus
mecanismes subjacents, i sense un canvi de
direcció segurament veurem créixer i esclatar
més bombolles d’endeutament. La crisi actual
no es limita a l’àmbit econòmic, fins a cert
punt és també una crisi de valors: «Quina és
la finalitat de l’economia?» es pregunten els
autors. Hauria d’estar dominada per valors
com «la cobdícia, la desigualtat, la injustícia,
l’egoisme, l’individualisme, la deshonestedad,
la irresponsabilitat cap al proïsme i el nostre
medi ambient? Quins valors econòmics constituents volem llegar als nostres fills?»
A través d’una anàlisi exhaustiva, tant
de la crisi com de la resposta que proporcionen les cooperatives, Capital and the Debt Trap
- Learning from Cooperatives in the Global Crisis
proporciona un argument convincent perquè les cooperatives i els valors cooperatius
exerceixin un paper central en l’economia
global del futur per evitar que es repeteixi
el sofriment i la incertesa que ens afligeixen
en l’actualitat.

«Els autors creuen que si es deixa sense
reformar el sistema econòmic actual, o
si es reforma insuficientment, el resultat
serà que en el futur hi haurà fenòmens
similars a la crisi actual, però amb un
abast encara més ampli.»
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Resolent el parany de l’endeutament
Anàlisi de Capital and the Debt Trap - Learning from Cooperatives in
the Global Crisis1

Claudia Sanchez | doctora en Estudis de Cooperació
Bruno Roelants | secretari general de CICOPA

U

na vegada i una altra, amb el
teló de fons d’una crisi financera
i econòmica internacional que ha
desembocat en alts nivells de desocupació i en la necessitat d’aplicar reajustaments estructurals a gran part de la Unió Europea, llegim que, en realitat, no podem fer
gran cosa per contrarestar aquesta situació,
amb excepció dels sacrificis que tots coneixem. El patiment és aquí, d’això no en tenim
cap dubte. Fer un pas enrere i repensar alguns
conceptes i la pròpia realitat pot resultar una
ajuda per veure més enllà de la situació: On
ens trobem? I, el que és més important, què
podem fer per construir un futur diferent
que no desemboqui indefectiblement en una
infinitat de bombolles, fallides i sofriment?
Com podem concebre l’organització i la gestió
de les situacions d’una forma diferent amb
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la finalitat de generar riquesa d’una manera
sostenible? Sabem que no podem quedar-nos
de braços creuats.
Tanmateix, a Capital and the Debt Trap
les coses no són el que semblen. Tot i que últimament es parla molt del capitalisme, aquest
llibre planteja una pregunta de forma sincera:
en última instància, encara ens trobem en un
sistema amb aquestes característiques o hem
entrat en un altre sistema que podríem anomenar «deutisme»? La crisi que va esclatar el
2007-2008, les conseqüències de la qual encara es fan notar, no només ha destruït una part
important de la riquesa de tot el món, sinó
també moltes «certeses» econòmiques, que
han vist com els seus fonaments trontollaven.
Aquesta crisi, lluny de ser la primera crisi
econòmica que el món ha conegut ni tampoc
la primera dins l’àmbit internacional, sí que

podem considerar-la com la primera que té
un caràcter global.
El llibre analitza aquesta crisi global encara en curs des d’una perspectiva innovadora: a la primera part se n’estudien les causes,
els mecanismes i les conseqüències; posteriorment es mostra com s’han enfrontat les
societats cooperatives a aquesta situació i es
compara amb crisis anteriors a les quals van
sobreviure. Al llarg del llibre es fa referència a
alguns casos pràctics i ens expliquen de quina
manera les cooperatives poden ajudar-nos a
replantejar el control, la gestió, l’organització
i la democràcia com a elements útils per aconseguir encaminar-nos cap a un futur millor.
Després de revisar les principals teories
que tracten de donar una explicació a la crisi, vam poder constatar que totes i cadascuna
d’elles tenen part de raó; però, malgrat tot,
són incompletes. Per poder créixer a partir
d’aquestes bombolles i crisis, hem de comprendre d’una forma més profunda el lligam
entre microeconomia i macroeconomia, de
quina manera l’economia real està vinculada
al sistema financer o com els canvis recents
han suposat que el que tots i cadascun de nosaltres ens juguem en una situació així hagi
arribat a nivells que van més enllà de la sostenibilitat a la qual podem aspirar. Nosaltres
mantenim que els paranys entrellaçats que
han provocat la crisi són tres: un parany de
consum, un parany de liquiditat i, el més
important (ja que els dos primers paranys hi
desemboquen), un parany de deute. Considerem el deute, i no solament el capital, com
un element que s’ha convertit en una característica fonamental del nostre actual sistema
socioeconòmic globalitzat, que comprèn tots
els àmbits (persones físiques, empreses, municipis, regions, estats…).

Capital and the Debt Trap – Learning from Cooperatives in
the Global Crisis (Basinstoke: Palgrave MacMillan, 2011).

En arribar a un nivell més prof und
d’anàlisi, vam poder comprovar que el parany del deute pot estar relacionat amb un
canvi conjuntural en el control de les entitats
econòmiques (empreses, bancs, etc.), caracteritzat per un augment de la bretxa existent
entre el control i la propietat, i que fins i tot
aquest parany podria debatre’s en relació amb
el canvi conjuntural esmentat. Per una sèrie
de motius, tant el sistema financer com els
participants en l’economia real recorren cada
vegada més a pràctiques relacionades amb el
deute, amb el consegüent canvi en el control:
fins i tot pot donar-se la circumstància que es
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produeixi un control sense haver-hi cap mena
de propietat.
A continuació, analitzem les cooperatives
tenint en compte els aspectes relacionats amb
el deute i el control. Després d’una imatge
general de la seva presència socioeconòmica al món i d’una anàlisi a fons de les seves
característiques i normes internacionals, ens
submergim en quatre casos pràctics detallats
(una cooperativa de pesca propera a la frontera entre Mèxic i EUA, una PIME industrial
afectada per la crisi i convertida amb èxit
en cooperativa, el grup de cooperatives bancàries Desjardins, de Quebec, i el grup de cooperatives Mondragon, amb seu al País Basc,
a Espanya). A poc a poc, anem coneixent per
què les cooperatives tendeixen a no caure en
el parany del deute i com aborden els aspectes de propietat en control, en contrast amb
les dues principals tendències econòmiques
d’endeutament i dissociació entre propietat
i control que es desenvolupen en els capítols
anteriors. També descobrim que l’exercici del
control, en el cas de les cooperatives, no és
només «assembleari» (encara que les assemblees generals i la participació en són característiques fonamentals), sinó que també es
caracteritza per un sistema de comprovacions
i equilibris.
Finalment, el llibre aborda la temàtica de
la contribució de les cooperatives a l’economia
global actual, propensa a patir crisis, i estableix una distinció entre les contribucions
directes i indirectes. En termes de contribució directa, sostenim que aquesta tendeix a
ser subestimada per part dels instruments
actuals amb els quals se sol mesurar la contribució dels actors econòmics (percentatges
del PIB, nombre d’ocupacions, quotes de mercat, etc.). Per exemple, aquests instruments
no permeten tenir en compte la longevitat i
la resiliència de les cooperatives, ni la seva
capil·laritat en el territori ni la sostenibilitat

46

monogràfic | compartir |

a llarg termini dels llocs de treball que creen.
Si mesuréssim les coses d’una altra manera,
tindríem una visió més fidel de la contribució
directa de les cooperatives a l’economia i a la
societat, i de la manera com les cooperatives
han ajudat a contenir l’abast i les conseqüències de la crisi.
De totes maneres, la contribució indirecta de les cooperatives com a font
d’inspiració, probablement sigui més important com a conseqüència del seu potencial, que va molt més enllà dels límits
del sistema de les mateixes cooperatives.
Si els participants principals en el sector
tractessin d’aplicar parcialment algunes
de les pràctiques de les cooperatives en termes d’acumulació sistemàtica de capital (i,
per tant, per tal d’evitar l’endeutament) i
de control, amb les comprovacions i equilibris pertinents, i si es dugués a terme
una formació adequada i es comptés amb
la transparència necessària per desenvolupar aquestes comprovacions i equilibris, es
podria contribuir de forma notable a la resolució dels problemes econòmics que ens
afecten actualment.
Les reaccions sobre el llibre, que poden
llegir-se en aquesta pàgina web2, han estat
motiu d’alegria i orgull. Segons aquests comentaris, el llibre sembla molt interessant
i fins i tot amè, i aconsegueix que la gent
pensi, aprengui i es replantegi coses. Què
més es pot demanar? Doncs bé, volem més.
Ens agradaria que molta més gent abordés
aquestes qüestions; que debatés, escrivís i
investigués, però que també experimentés,
donés suport i forma a noves formes de
gestió sostenible de recursos, d’empreses
o de la participació en aquestes, per generar així una riquesa social sòlida a llarg
termini i evitar caure en una infinitat de
bombolles d’endeutament i crisi de conseqüències nefastes.

1
SÁNCHEZ BAJO, Claudia, i ROELANTS, Bruno: Capital and the Debt Trap - Learning from Cooperatives in the Global Crisis.
Basinstoke: Palgrave McMillan, 2011.
2
http://www.capital-and-the-debt-trap.com

El procés de globalització i el moment actual de crisi són el marc de l’Any Internacional
de les Cooperatives. El primer, amb la seva descentralització productiva, ha permès que
cooperatives petites i mitjanes de tot el món hagin pogut incorporar-se als processos
productius en l’àmbit internacional. El segon, amb les seves retallades per contenir la
despesa, ha fet minvar la provisió pública dels béns socials que tradicionalment han
finançat les administracions per garantir l’estat del benestar. El cooperativisme emergeix
així com a resposta a les necessitats globals de garantir el creixement i el benestar en el
moment actual.

Globalització i crisi:
un doble repte en l’Any Internacional
de les Cooperatives
Jose Luís Monzón
President de CIRIEC Espanya

U

n món millor
«Les empreses cooperatives ajuden a
construir un món millor.» Aquest és
el lema escollit per l’Assemblea General de les Nacions Unides en proclamar l’any
2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives. Fa gairebé 170 anys que es va constituir la
famosa Rochdale Society of Equitable Pionners
a Anglaterra, fet que va marcar el naixement
del cooperativisme modern mitjançant la difusió en tot el món dels coneguts principis
cooperatius. Aquests principis van ser adoptats per tot tipus de cooperatives, que així van
configurar-se com a empreses democràtiques,
amb igualtat de dret de vot, adhesió voluntària (“porta oberta”), distribució d’excedents
en proporció a les operacions de la cooperativa amb els socis i no en proporció al capital, i
creació d’un patrimoni cooperatiu irrepartible
entre els socis.

«Fa gairebé 170 anys que es va
constituir la famosa Rochdale Society
of Equitable Pionners a Anglaterra,
fet que va marcar el naixement del
cooperativisme modern.»

És a dir, les cooperatives són entitats de persones, no de capitals. Treballen amb capital i altres
recursos no monetaris, no per al capital. En
suma, es creen amb l’objectiu prioritari de satisfer empresarialment necessitats de persones,
abans que de retribuir inversors capitalistes.
Les cooperatives i els valors i principis en
els quals s’inspiren constitueixen la columna
vertebral de l’economia social, integrada per
una gran pluralitat d’agents que comparteixen
amb elles valors i criteris de comportament
similars: associacions populars, mutualitats,
fundacions privades al servei de les llars, empreses autogestionades pels seus socis treballadors, empreses socials, etc. Les cooperatives, al
costat de la resta de l’economia social, s’han
posicionat en les nostres societats com un pol
d’utilitat social entre el sector capitalista i el
sector públic cada vegada més necessari per
construir un món millor. En tot el món, avui
funcionen 2 milions de cooperatives, amb 1000
milions de socis i més de 100 milions de persones que hi treballen. Es tracta d’empreses grans
i petites, presents en tots els sectors d’activitat
econòmica.
Les grans xifres del cooperativisme
El cooperativisme constitueix una realitat
empresarial sòlidament implantada en tot el
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món i, de forma destacada, en el nostre entorn més pròxim. A Europa existeixen 160000
cooperatives, amb 123 milions de socis i més
de 5 milions d’ocupacions remunerades. A Espanya, més de 23000 cooperatives agrupen 7
milions de socis i donen feina de forma directa
a 450000 treballadors. La seva facturació és superior als 70000 milions d’euros.
Atenent-nos al tipus de cooperatives, les
més importants són les agroalimentàries,
les de treball associat i les de consumidors
i usuaris. Entre totes agrupen el 72% de les
vendes, el 63% dels socis cooperativistes, el
83% de l’ocupació i el 89% de les cooperatives.
Aquestes cooperatives són majoritàriament
empreses petites i mitjanes, però també hi
ha grans empreses cooperatives que destaquen en l’activitat industrial d’alta tecnologia
(Grup Mondragón), la distribució comercial
(Eroski, Consum, Abacus), el sector agroalimentari (Coren, Anecoop, A.N.) o el sector d’assistència sanitària (Fundació Espriu
i les seves institucions de cooperativisme
sanitari).
Globalització i crisi:
el futur de les cooperatives
Dos fenòmens interconnectats, globalització i
crisi, estan posant a prova el model empresarial cooperatiu. D’una banda, la globalització
ha obligat que moltes empreses industrials,
agroalimentàries, financeres i de consumidors
desenvolupin processos productius basats en
la implementació d’economies d’escala i en
sistemes de gestió amb un enfocament globalitzat, sempre atent a un mercat de naturalesa
mundial.
No cal dir que la globalització econòmica
ha generat nous espais d’actuació eficaç per a
les cooperatives que no basen la seva competitivitat en la utilització intensiva de capital o
en el desenvolupament de plantes productives
amb rendiments creixents a escala. La descentralització productiva, el desenvolupament del
sector terciari avançat o quaternari, ha propiciat noves oportunitats per a empreses petites
i mitjanes que desenvolupen avantatges competitius basats en el coneixement, la tecnologia
i altres factors diferents dels de les economies
d’escala o dels preus.

«Atenent-nos al tipus de cooperatives,
les més importants són les
agroalimentàries, les de treball associat
i les de consumidors i usuaris. Entre
totes agrupen el 72% de les vendes, el
63% dels socis cooperativistes, el 83%
de l’ocupació i el 89%
de les cooperatives.»
L’escenari actual de globalització també
està impactant en la modificació dels problemes
econòmics i socials als quals la nostra societat
ha de plantar cara. D’aquests últims, cal destacar que, paradoxalment, la globalització no
ha reduït els processos d’exclusió i precarietat social. Al contrari, fins i tot en els països
avançats, els cicles de creixement econòmic
han coexistit amb reculades sensibles dels
mecanismes públics de protecció i assistència
social que, en una situació de crisi perllongada com la que es va iniciar el 2008, han conduït a un augment significatiu de la pobresa i
l’exclusió social.
Aquesta escassesa de provisió pública dels
béns socials o preferents que tradicionalment han
finançat els poders públics en l’apogeu dels Estats del benestar, ha generat una resposta des
del cooperativisme i l’economia social, que troben en aquest àmbit un espai d’actuació eficaç
per al desenvolupament de noves cooperatives.
Les nombroses cooperatives socials i altres empreses
socials que s’estan creant a tot Europa posen de
manifest la capacitat del cooperativisme per
donar una resposta adequada als nous reptes
de l’economia globalitzada.
D’altra banda, la crisi econòmica que
sacseja els fonaments de la nostra societat està
posant a prova la capacitat de les cooperatives
per adaptar-se a un entorn summament hostil
i ràpidament canviant. Les dades disponibles,
a punt de complir-se el primer quinquenni
d’aquesta espantosa crisi, mostren exemples
per a tots els gustos, però amb un balanç esperançador per a totes aquelles cooperatives que
han sabut combinar els processos d’innovació
(de producte, procés, màrqueting i organitzativa) amb el reforçament dels valors i principis
cooperatius que els són propis.
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«Les cooperatives són el camí cap a un ordre econòmic més just i més inclusiu.»
Kofi Annan, antic secretari general de l’ONU

Les cooperatives han demostrat ser més resistents a la crisi que
altres empreses, gràcies, en bona part, a la seva organització i estructura, així com al fet de no limitar-se a obtenir guanys a curt termini. A més, han fet que milions de persones poguessin sortir de la
pobresa amb dignitat. Són «el camí cap a un ordre econòmic més
just i més inclusiu», segons l’exsecretari general de l’ONU, Kofi Annan. Aquesta crisi és una oportunitat perquè les cooperatives brillin,
com mai no ho havien fet abans, com a actors centrals de la construcció de societats més justes, més productives i més equilibrades.
És en aquests moments quan la força dels nombres, el poder de
l’organització i la garantia de la solidaritat s’aprecien més que mai.
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PAU SA
| Enric Sòria

Llàntia votiva
¿Per què, si allà descansen sense temps,
la visita dels morts més estimats
ens aborrona el son?
Tal com a les capelles les espelmes
oscil·len als corrents de les naus buides,
el sord alé nocturn fa que tremole,
alta, sagrada i sola, la flama de l’amor,
però no la pot véncer.
D’aquesta llum no seràs defraudada.
Els vots mai exigits vinculen sempre.

Mar Aguilera
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La protagonista d’aquestes imatges és Dublín, una ciutat encantadora
on es pot passejar sense notar l’estrès que sofreixen la majoria de les
capitals europees, encara que sigui difícil lliurar-se del fred i de la pluja en
gairebé qualsevol estació, tal com indica una dita popular segons la qual a
Irlanda es poden succeir les quatre estacions en un mateix dia. Durant la
meva estada allà, vaig intentar captar no només les típiques postals que
tothom pot reconèixer de seguida, com les imatges de la cervesa Guinness o el famós Temple bar, sinó que també vaig procurar buscar altres
aspectes del dia a dia de Dublín, dels dublinesos i dels seus costums, com

DUBLÍN
TEXT i FOTOGRAFIA: Maria Segura

la seva afició per la música, la literatura, el rugbi, la gresca, etc.
Quant a la vida cultural de Dublín, crec que hi ha dos aspectes que de
seguida són visibles; el principal és l’afició dels irlandesos per la música de qualsevol estil. La música és omnipresent en tota la ciutat; hi ha
escoles, botigues de música, músics de carrer de tots els estils, música
en directe als pubs... És realment sorprenent, i de vegades fins i tot pot
arribar a empatxar. L’altre aspecte cultural rellevant és el fet que a Irlanda
hi han nascut escriptors de la talla de Bernard Shaw, W. B. Yeats, Samuel
Beckett, Oscar Wilde i per descomptat James Joyce, l’estàtua del qual
recolzada en el seu bastó contempla l’anar i venir dels dublinesos a la
cantonada d’Earl Street North amb O’Connell St.
Dublín té nombrosos parcs, jardins i fins i tot cementiris per on passejar.
El parc més concorregut és St. Stephen’s Green, que és al centre. Phoenix
Park, situat a l’oest de Dublín, és el més gran d’Europa, allà hi ha Áras an
Uachtaráin, la residència oficial del president d’Irlanda, Zoological Gardens
i diversos monuments, com Merrion Square, on es pot veure la famosa
estàtua d’Oscar Wilde ajagut sobre una roca; però potser el més màgic
sigui Iveagh Gardens, també al centre, al sud de St. Stephen’s Green. El
lloc que sens dubte em va impressionar més és el cementiri de Glasnevin,
situat al nord de la ciutat, les creus cèltiques del qual, els panteons, les
escultures, les làpides en gaèlic, el silenci, la solitud i la malenconia fan
que el caminant es faci preguntes sense respostes...
L’oficina general de Correus, situada a O’Conell St., on es va produir
l’aixecament de 1916, juntament amb la presó de Kilmainham Gaol, en
la qual van ser empresonats i executats la majoria dels membres de la
lluita per la independència, són dos dels edificis més emblemàtics de la
història recent d’Irlanda.
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Setmana Santa:
la mort a dins la vida
| Sònia Moll

En el pròleg al poemari Setmana
Santa 1 , Salvador Espriu advertia:
«[...] Setmana Santa és un llibre
tan improvisat com, per exemple,
la Primera Història d’Esther. Fóra
massa neci i absurd d’esperar que
complagui gaire. Cada vegada més
malfiat de mi i més dubtós de la validesa i de la utilitat del meu esforç,
m’acontentaria d’imaginar que Setmana Santa potser acompanyarà
algú en algun moment».
Li escriuria avui per dir-li que sí,
que els quaranta poemes del llibre
m’han acompanyat aquests dies
de litúrgia cristiana i vacances laiques de 2012, i que ho han fet d’una
manera molt íntima i molt intensa,
com la pluja que repicava contra els
vidres mentre els llegia. Íntima, perquè m’han connectat amb tot el que
la Setmana Santa ha significat en la
meva vida i amb el que significa encara avui. Intensa, perquè els versos
d’aquest poemari m’han aferrat al
pas dels dies, des del diumenge de
Rams fins al dilluns de Pasqua, com
una doble pell, i els he pogut viure amb més consciència, amb més
presència de cos, ment i esperit.
Tot i que Espriu, en el pròleg,
afirma que a Setmana Santa hi ha
moltes al·lusions a la mística jueva i cap a la cristiana, no he pogut
deixar de percebre, al llarg de tot
el llibre –com a teló de fons, teló
d’enmig, teló que travessa–, una

cosmovisió cristiana que reconec
propera a la meva experiència i
que connecta amb un codi simbòlic
comú; un codi susceptible, tanmateix, de ser resignificat amb les paraules pròpies. Heus aquí el repte de
la lectura d’aquests versos: trobar
paraules noves per dir l’experiència
antiga, crear significats nous a partir dels heretats. M’atreviria a dir
que és justament això el que fa Espriu en aquesta obra: resignificar la
Setmana Santa no solament des de
l’agnosticisme del jo líric, com molt
encertadament han assenyalat alguns estudiosos 2 , sinó també des
de la seva particular relació amb la
mort, la soledat i la por.
Perquè és la Mort, ens diu sense
embuts el poeta, el tema de Setmana Santa : «Entorn d’ella –eix, com
sempre, de tota la meva obra– gira
aquesta Setmana Santa»3 . Encara
més: Espriu assenyala que aquest
recull comença on acaba Llibre de
Sinera , és a dir, en la Mort, amagada en l’acròstic dels darrers quatre
versos d’aquest llibre. No pas per
qüestionar el poeta, sinó perquè per
a mi la Setmana Santa, a més de ser
època de mort, és sobretot època de
vida, que vaig saltar-me els poemes
de la Passió i me’n vaig anar a buscar si el poeta que parla de la mort
havia escrit algun poema sobre el
moment en què la vida esclata en la
Setmana Santa: el matí de resurrec-

ció. I el vaig trobar. No un, sinó tres:
un que n’avança el misteri («Dones
fidels / varen vetllar / i just a l’alba
/ feien ja / camí, ben juntes / en el
plor, / fins al misteri / del llindar»,
XXXVI), un que el conta (XXXVII) i
un que hi reflexiona des d’un jo líric
agnòstic i (potser) irònic (XXXVIII).
En els poemes, com en
l’Evangeli, hi vaig trobar les dones.
Les dones que són mediadores
entre la vida i la mort, que tenen
cura dels cossos tant en la mort
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xxxvii

Elles demanen sols ajut
per acomplir la pietat
d’ungir d’aromes aquell cos
que dins el vas saben posat.
<<Quins dits mourien
el gran pes de la llosa,
quan és l’alba? Que vinguin
a consolar-nos
de la buidor vetllada
unes veus compassives.>>
Del tot immòbils, amb espant
miren, escolten i després
ja se’n tornaven a ciutat.
Però la qui l’estima més
sent un subtil dolor sobtat
quan perd, veient-lo al seu davant,
fins alambins de soledat.
Salvador Espriu - Setmana Santa (1971)

Cal·ligrafia: Keith Adams
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com en la vida, i que van al sepulcre, després dels tres dies que
marcava la llei jueva, amb la intenció d’embalsamar el cos de Jesús.
Impossible no pensar en Antígona
en llegir els primers versos, «Elles
demanen sols ajut / per acomplir la
pietat / d’ungir d’aromes aquell cos
/ que dins el vas saben posat»: la
pietat, sí, però també (sobretot) el
reconeixement i el compromís amb
la vida. Perquè venerar els cossos
en la mort és una manera de reconèixer el seu pas per la vida, i al
mateix temps d’evidenciar una certa
continuïtat entre la vida i la mort.
Tenir cura dels cossos quan ja són
morts és integrar la mort a dins la
vida, fer-li un espai, assumir-la com
a part integrant d’un tot, negar
la ruptura, retornar l’ésser humà
al misteri del temps no lineal, del
temps cíclic, alfa i omega, principi
i final en un mateix punt. El temps
infinit.
Un infinit que no té res a veure,
en Espriu, amb la Vida amb majúscula de què parla el misteri cristià.
De fet, el poeta n’obvia fins i tot el
relat, no descriu l’escena del sepulcre obert. Només parla de l’impacte
que el fet, que no esmenta, ha causat en les dones: «Del tot immòbils,
amb espant / miren, escolten, i després / ja se’n tornaven a ciutat.»
Aquest “després” concentra tota la
part narrativa: “després” del sepulcre obert, “després” que aparegués
l’àngel (o els àngels, segons les versions), “després” que les dones rebessin la missió de difondre la bona
nova («aneu a dir als seus deixebles
i a Pere, que us precedeix a Galilea»,
Mc 15, 7).
Potser, al capdavall, és que la
vida que interessa al poeta no és
la d’enllà, sinó la d’aquí. La vida
que conviu amb la mort, que mira
d’integrar-la, d’assumir-la. Parlar
de la mort és voler resignificar-la,
també, re-dir-la, fer-li un lloc a dins
la vida. El sepulcre buit, així, en

comptes d’esperança, és buit afegit
al buit, mort damunt la mort, vertigen damunt del vertigen. És soledat infinita, la que sent M. Magdalena davant l’absència definitiva del
cos: «però la qui l’estima més / sent
un subtil dolor sobtat / quan perd,
veient-lo al seu davant, / fins alambins de soledat». El sepulcre buit,
com els ossos dels desapareguts de
les guerres fratricides escampats
en fosses comunes, deixa l’ànima en
suspens, l’adéu avortat, frenada la
darrera mostra d’amor d’unes dones
que duen perfums per embalsamar
el cos. Un cos mort que tanmateix
encara manté un vincle amb la vida,
perquè mentre hi és, encara és, i
se’n pot tenir cura –es pot estimar
encara.
És interessant veure quins elements, d’entre les diferents versions
dels evangelistes, escull Espriu per
al poema XXXVII. Un és la presència de les dones (de més d’una, i no
solament de Maria Magdalena, que
és l’única que apareix en l’Evangeli
de Joan), que surten a escena ja en
el poema anterior, tal com narra
Mateu: les dones vetllen el sepulcre la nit del diumenge al dilluns.
Un altre és la intenció manifesta
d’embalsamar el cos («la pietat /
d’ungir d’aromes aquell cos»): ni Mateu ni Joan no en parlen, a diferència de Marc i Lluc, que esmenten els
perfums. També hi ha la por de les
dones, que en Marc, fins i tot, les
aboca al silenci («I no van dir res a
ningú, perquè tenien por», Mc 15, 8),
i la soledat de M. Magdalena, «la qui
l’estima més» 4 , un dolor per la mort
que Joan detalla amb minuciositat.
Finalment, hi ha el dubte: els
deixebles, diu Lluc, no s’acaben de
creure el testimoni de les dones, i
potser la por d’elles que vèiem en
Marc també tenia a veure amb la
por de no ser cregudes, de no ser
reconegudes en la seva experiència.
Una por, per cert, no pas inèdita en
la vivència de les dones al llarg de

la història, i que el mateix Espriu
fa evident en el poema següent, el
XXXVIII, «Potser creieu / gens de
fiar / uns ulls que tant / han estimat? L’amor reivindicat com a garantia de veritat, de certesa, justament abans d’afirmar que, «ran de
l’avenc» que és la mort, ell no hi troba res. Torna la buidor del sepulcre
sense cos, l’adéu en suspens de les
dones. Davant de la Vida (l’eterna, la
infinita), el poeta només hi planta la
pregunta. Que no és poc.
1
E spriu , S. Setmana Santa . «Quaderns de
Poesia», Edicions Polígrafa, 1971.
2
Per ejemplo, Carles Miralles, en Riquer, M.,
Història de la literatura catalana, vol. X, y Josep Grau i Colell, en Invitació a la poesia de
Salvador Espriu.
3
Prólogo del autor a Setmana Santa.
4
Poema XXXVII, Setmana Santa.
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xxxviii

Potser creieu
gens de fiar
uns ulls que tant
han estimat?
La vella deu
clama la set?
Al llarg del freu
calla la veu
de l’antic cant.
No veig pas res
al meu davant,
ran de l’avenc.
Però comprenc
que cal voler
lúcid, sencer,
il·limitat,
mai més sotmès
a pors, al pes
de les raons
d’autoritat,
ben arrelat
en sòlid fons,
el lliure dret
de preguntar.
Salvador Espriu
Setmana Santa (1971)
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