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La sostenibilitat de l’Estat del Benestar, a causa de la crisi econò-

mica, ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre el sistema pú-

blic de salut. La qüestió de la prestació del servei i la participació 

de l’usuari són motius de reflexió. Oferim un mapa europeu del 

copagament sanitari per ampliar la mirada sobre les preguntes 

d’aquest present.
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EDITORIAL

| compartir | és una revista al servei del cooperativisme sanitari. En el context 

actual de crisi, que afecta directament l’àmbit de la salut, hem volgut oferir als 

nostres lectors elements de fons per a la reflexió, el debat i la recerca de solucions 

apropiades. En el número anterior fèiem palesa la capacitat del cooperativisme, 

arreu del món, per resistir l’embat de la crisi tot mantenint unes relacions de treball 

equitatives. I ho fèiem en el marc de l’Any Internacional de les Cooperatives que 

enguany celebren les Nacions Unides. Com a part important d’aquest moviment 

internacional cooperatiu, la nostra revista fa palesa la força del cooperativisme 

sanitari que impulsa la Fundació Espriu.

Com el segon batent d’una finestra, ens volem plantejar ara la diversitat del 

mapa sanitari europeu, com un mirall en el qual poder veure amb més perspectiva 

els debats actuals sobre la sanitat. Perquè arreu de la Unió Europea, la relació 

entre medicina pública i medicina privada és molt més fluida que al nostre país. 

Arreu del continent es despleguen una àmplia varietat de respostes, tant pel que 

fa a la centralització o descentralització de les formes d’organització de la sanitat, 

com als modes de gestió del sistema, als equilibris entre sanitat pública i privada, 

etc. Al monogràfic de les pàgines centrals, hi dibuixem un mapa del copagament 

sanitari a Europa que porta la reflexió lluny de les simplificacions. Des d’aquest punt 

de vista són il·luminadores les paraules de la diputada Lena Hallegren, presidenta 

del Comitè del Parlament Suec per a la Salut i el Benestar, que ens ofereix una 

visió matisada i sense tòpics sobre les virtuts del sistema suec de salut i les seves 

formes de copagament.

Perquè el context de crisi ha superposat dos debats. L’un ve de lluny i es plante-

ja en totes les democràcies occidentals: la sostenibilitat dels models sanitaris. Com 

conjugar una atenció sanitària de qualitat per a tothom en un context de costos 

creixents? La Fundació Espriu no s’ha cansat d’oferir els plantejaments del coopera-

tivisme sanitari en un context europeu i com a part de la resposta a aquest debat de 

fons. Debat on, al nostre país, sovint s’oposen la medicina pública i la privada sense 

tenir en compte les múltiples formes d’articular-la ni les virtuts d’un model inspirat 

en l’Economia Social. El segon debat és conjuntural i ocupa les portades dels diaris: 

l’ofec de recursos a conseqüència de la crisi. Com respondre de la millor manera, en 

l’àmbit de la Sanitat, a la reducció dràstica de la despesa pública en què s’ha traduït 

la crisi del deute? Els dos debats, el de fons sobre la sostenibilitat dels sistemes de 

salut i el conjuntural sobre les urgències que comporta la crisi, s’han superposat. 

Si  | compartir | ofereix avui una panoràmica europea, ho fa amb la convicció que 

cal ampliar el camp de visió per tal que les solucions a la conjuntura dramàtica que 

vivim responguin, també, al debat de fons. Perquè, com afirma amb força el doctor 

Enrique de Porres a l’entrevista que li fem, des de l’òptica de la Fundació Espriu, «la 

nostra experiència demostra que és possible una assistència sanitària de qualitat 

amb un control més eficient de la despesa sanitària».
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l’atac hagi començat, tret que sorgeixin complicacions. En 

altres casos, el pronòstic és clarament desfavorable, per 

exemple, si es tracta d’un tumor intracranial no extirpable. 

Però en molts casos, tal vegada en la majoria, l’evolució i 

les conseqüències són imprevisibles: després d’un trauma-

tisme cranioencefàlic pot establir-se un coma transitori o 

bé poden produir-se lesions encefàliques irreversibles que 

determinin la mort; i el mateix pot dir-se d’una hemorràgia 

cerebral o d’una encefalitis infecciosa, entre altres casos.  

   En realitat, existeixen diferents graus de coma, que 

es determinen en funció del nivell d’afectació de la per-

ceptivitat, dels reflexos i de les funcions vegetatives. Per 

exemple, en el coma de grau I la perceptivitat està afec-

tada, però el malalt, tot i no realitzar cap activitat espon-

tània, és capaç de respondre a determinats estímuls, cosa 

que no passa en el coma de grau II, encara que segueixen 

mantenint-se certs reflexos i les funcions vegetatives si-

guin normals. En el coma de grau III, que és el nivell més 

profund de coma reversible, tant la perceptivitat com els 

reflexos estan abolits, i es presenten alteracions de les fun-

cions vegetatives. I en el coma de grau IV, el més profund, 

hi ha una absència total de les funcions de relació i les 

funcions vegetatives es mantenen a un nivell mínim.

El més determinant en la gravetat del coma, doncs, és 

el grau de funcionament cerebral i el grau de manteniment 

de les funcions vitals, la respiració i l’activitat cardíaca. Si 

el centre encefàlic que controla la respiració està afectat, 

aquesta pot alentir-se, ser arítmica o fins i tot aturar-se 

completament. I si el que queda afectada és la funció cardí-

Quan es diu que algú es troba en “estat de coma”,  

significa que pateix un trastorn de la consciència caracte-

ritzat per una disminució de la seva capacitat de resposta 

als estímuls i una pèrdua de la motilitat voluntària, si bé 

es conserven preservades les funcions cardíaca i respira-

tòria. Es tracta d’una situació greu, però no definitiva ni 

irreversible, ja que la seva evolució pot ser tan diversa com 

la causa responsable.

Qualsevol factor que alteri el funcionament del sistema 

nerviós central pot provocar un estat de coma: un accident 

cerebrovascular (denominació que inclou l’hemorràgia, 

l’embòlia o la trombosi cerebrals, el que habitualment es 

coneix com a ictus o feridura); un traumatisme cranioen-

cefàlic; una alteració neurològica, com ara l’epilèpsia; una 

intoxicació, per alcohol, drogues o monòxid de carboni, per 

exemple; un trastorn metabòlic derivat d’alguna malaltia 

descompensada, diabetis, insuficiència renal o insuficièn-

cia hepàtica etc.; una malaltia infecciosa, com una menin-

gitis; una fallida circulatòria o respiratòria...

En resum, l’estat de coma és comú en l’evolució de 

moltes patologies, algunes persistents, d’altres transitòries 

o passatgeres, de tal manera que és impossible determinar 

una evolució característica o un desenllaç probable de for-

ma generalitzada. Per exemple, en una intoxicació alcohò-

lica, el coma pot persistir diverses hores, fins que l’element 

tòxic es metabolitzi i es vagi eliminant de l’organisme, per 

produir-se després una recuperació total i pràcticament 

sense complicacions ni seqüeles. O bé, en una crisi epi-

lèptica típica, el coma sol cedir després d’uns minuts que 

estat de coma i mort cerebral

| Dr. Adolf Cassan
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Aquest estat es coneix com a “coma sobrepassat”, “mort 

cerebral” o, per ser més precisos, “mort encefàlica”; 

aleshores, es podrà forçar el manteniment mínim de les 

funcions vitals, però la consciència ja no es recuperarà. 

El diagnòstic de mort cerebral s’efectua sempre després 

d’un estudi exhaustiu, perquè la seva determinació indica 

que ja no hi ha possibilitats de recuperació i que caldrà 

plantejar-se interrompre la reanimació. D’altra banda, si 

es tracta fefaentment d’una mort cerebral, també es po-

dria plantejar la possibilitat de donació d’òrgans per a 

trasplantament. 

   Es procedeix, per tant, a una exploració neurològica 

sistemàtica, completa i extremadament rigorosa, i a la 

pràctica de determinades proves complementàries. Si 

es pensa en la possibilitat d’una donació d’òrgans per a 

trasplantament, existeix un protocol d’actuació específic, 

ja que així ho exigeix la legislació vigent, que puntualit-

za una sèrie de requisits per determinar l’absència total 

d’activitat encefàlica. Per exemple, mitjançant una explo-

ració detallada es verifica que els reflexos que podrien 

indicar una activitat encefàlica mínima estan abolits, i es 

repeteix l’exploració neurològica amb un interval mínim 

de sis hores. Fins i tot, per assegurar encara més el diag-

nòstic i perquè no en quedi cap dubte, s’efectua un estudi 

electroencefalogràfic, mitjançant el qual s’estipularà amb 

precisió el nivell d’activitat cerebral: si dues proves, tam-

bé amb un interval de sis hores, mostren un traçat pla, 

es considera, sota criteris unànimement acceptats per  

tots els estaments científics, que ja no existeix cap 

possibilitat de recuperació. Només llavors s’interromp  

l’assistència o s’autoritza una extracció d’òrgans per a 

trasplantament.

aca, la situació s’agreujarà notòriament, ja que, al trastorn 

cerebral ja establert, s’hi afegirà un dèficit circulatori. Per 

poder avaluar la situació s’empren diversos recursos que 

permeten anar pautant l’evolució del trastorn, és a dir, de-

terminar si tendeix a solucionar-se, si es manté estable, si 

empitjora o si s’han superat definitivament les possibilitats 

de recuperació.   

 Així doncs, s’avalua el grau de resposta del malalt 

davant diversos estímuls que posin de manifest el nivell 

d’activitat del sistema nerviós central com, per exemple, a 

través de l’examen de certs reflexos en l’exploració neuro-

lògica. I es controlen permanentment les funcions vitals. 

Cal destacar que és possible que els reflexos determinin 

que el funcionament cerebral és pràcticament nul, proba-

blement irreversible, i que, malgrat tot, les funcions respi-

ratòria i cardíaca es mantinguin en un grau suficient com 

per proporcionar la sang oxigenada necessària a la resta 

dels teixits de l’organisme i possibilitar la supervivència. 

En realitat, fins fa poc aquesta situació solia ser d’una du-

rada molt curta, ja que les funcions vitals es deterioraven 

progressivament i ràpidament, i en sobrevenia la mort. En 

l’actualitat, però, les funcions vitals poden mantenir-se 

amb un mínim d’eficàcia mitjançant mètodes artificials, 

emprant dispositius de ventilació mecànica i estimulant el 

cor amb fàrmacs específics. En aquesta fase pot haver-hi 

malalts ingressats en una unitat de vigilància intensiva 

que, si no presenten lesions cerebrals irreversibles, poden 

recuperar-se gràcies a la utilització de procediments com 

els esmentats.   

  Però hi ha casos en els quals la recuperació ja no 

és possible, perquè, sigui quin sigui l’origen de l’altera-

ció, s’han produït lesions cerebrals greus i irreversibles. 

Glòria Vives
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Mai abans, els adults i les criatures 

no havien gaudit d’unes prestacions 

sanitàries com les que hi ha actual-

ment. En un país com el nostre existeix 

la cobertura sanitària universal que se 

sufraga amb diners públics i garanteix 

l’assistència mèdica per a tothom, i 

també es pot escollir entre diverses 

entitats asseguradores on cada asse-

gurat paga particularment una quota. 

Per tant, més que mai les persones 

gaudeixen d’atenció mèdica i de pos-

sibilitats de tractar, guarir o millorar la 

La cirurgia plàstica, 
reparadora i estètica

| dolors Borau

La cirurgia pLàstica reparadora 
o reconstructora es reaLitza en estructures 

anormaLs deL cos, com Les causades per 
maLformacions congènites; Les que apareixen 

per probLemes de desenvoLupament durant 
eL creixement; Les produïdes per traumatismes, 

infeccions, cremades, tumors o aLtres maLaLties

la cirurgia plàstica també s’anomena 

reparadora o reconstructiva quan es 

realitza en estructures anormals del 

cos, com les causades per malformaci-

ons congènites; les que apareixen per 

problemes de desenvolupament du-

rant el creixement; les produïdes per 

traumatismes, infeccions, cremades, 

tumors o altres malalties. S’acostumen 

a fer per millorar el funcionament de 

la part del cos afectada i també per 

millorar-ne l’aspecte físic si l’afectació 

crea problemes d’imatge. També dins 

la cirurgia plàstica hi ha la cirurgia es-

tètica, que és la que es practica en es-

tructures sanes i normals del cos per 

millorar-les amb la intenció d’augmen-

tar l’atractiu i l’autoestima del pacient.

Les entitats asseguradores com 

Assistència Sanitària i Asisa inclouen 

en les seves pòlisses les intervencions 

quirúrgiques de cirurgia plàstica re-

paradora, però no inclouen mai inter-

vencions de cirurgia plàstica per mo-

tius estètics. Així doncs, es considera 

cirurgia reparadora la del llavi leporí 

i de la fissura palatina; la cirurgia cra-

seva salut. Però també és cert que es 

detecta una preocupació creixent no 

només per la salut, sinó també per la 

imatge de cadascú. La imatge corpo-

ral, la bellesa, la joventut són cada ve-

gada més valorades. Potser per això la 

cirurgia plàstica, reparadora i estètica 

és una especialitat emergent.

La cirurgia plàstica és una espe-

cialitat quirúrgica que s’encarrega 

de corregir aquells problemes que 

afecten la forma d’una part del cos 

o la seva funció corporal. Per això, 
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La cirurgia plàstica estètica 

Les entitats asseguradores com Assistència 

Sanitària i Asisa inclouen en les seves 

pòlisses les intervencions quirúrgiques 

de cirurgia plàstica reparadora, però no 

inclouen mai intervencions de cirurgia 

plàstica per motius estètics.

niofacial i la reconstrucció 

de la cara per corregir els 

efectes d’una paràlisi facial 

o de tumors, cremades i acci-

dents; la cirurgia de cos i de les 

extremitats per reparar amputa-

cions i deformacions; la reconstruc-

ció mamària després d’un càncer de 

pit. En alguns casos poden cobrir la 

intervenció de les mames quan, per 

qüestions de salut, una dona neces-

sita una reducció de pit. Queda clar, 

doncs, que es tracta d’una especialitat 

quirúrgica que repara i reconstrueix 

estructures que afecten la forma i el 

funcionament corporal amb la inten-

ció de millorar la salut dels pacients, 

però que també té en compte criteris 

de proporcionalitat i harmonia cor-

poral en cada cas. En la majoria dels 

casos són intervencions de gran com-

plexitat, ja que per reconstruir una 

part del cos s’han d’utilitzar diverses 

tècniques quirúrgiques (reseccions, 

empelts, trasplantament de teixits, 

col·locació de pròtesis, microcirurgia 

vascular...). Són molt representatives 

de la importància d’aques-

ta especialitat totes les 

tasques que es realitzen 

al tercer món per tractar 

malformacions congènites o 

causades per traumatis-

mes i amputacions. En 

segons quines cultu-

res, una minusvàlua 

o malformació pot 

representar la mar-

ginació d’aquell que 

la pateix i el pot apar-

tar del rol social i laboral 

que li pertoca. Per exemple, 

la Fundación Cirujanos Plástikos 

Mundi organitza programes de for-

mació de cirurgians en els països en 

desenvolupament, d’acord amb els 

hospitals locals, per tal que puguin 

atendre les criatures i els adults que 

ho necessitin. Així, malformacions 

com el llavi leporí, que dóna proble-

mes i mala qualitat de vida a una cria-

tura, es pot resoldre en el mateix país 

amb garanties, pels cirurgians formats 

gràcies a aquests programes.

Tant Assistència Sanitària com 

Asisa disposen d’un llistat de metges 

especialistes en cirurgia plàsti-

ca reparadora que atendran els 

usuaris que ho necessitin. Els as-

segurats han de tenir clar que les 

intervencions estètiques, per més 

que cadascú particularment pugui 

considerar que demana una inter-

venció molt necessària, no queden 

cobertes dins la categoria de cirurgia 

reparadora. Per això no es pot fer un 

implant de pròtesis mamàries per fer 

un augment de pit, però sí que es fa 

una reconstrucció de mama després 

d’haver patit un càncer. No es pot de-

manar una rinoplàstia només per mo-

tius estètics, si no és que hi ha alguna 

Jo
rd

i N
eg

re
t

patologia que faci necessària una in-

tervenció al nas. 

Aquests metges, que han hagut 

de formar-se durant cinc anys més 

després de la llicenciatura per obtenir 

el títol d’especialista, desitgen que la 

seva feina sigui reconeguda pels usua-

ris i la població en general. Tot i que la 

formació dels metges del nostre país 

gaudeix de gran prestigi internacio-

nal, aquesta especialitat ha patit cert 

intrusisme, sobretot en el vessant de 

la cirurgia estètica, que ha creat con-

fusió. Des de la Sociedad Española de 

Cirugía Plástica, Reparadora y Estéti-

ca (SECPRE) es fa una crida a totes les 

persones que desitgin fer-se un trac-

tament de cirurgia estètica per tal que 

no es confonguin amb denominacions 

ambigües que certs establiments po-

den utilitzar. La cirurgia estètica és 

una opció sempre personal i íntima, 

però aquells que hagin triat retocar 

la seva imatge han d’assegurar-se 

sempre que la persona que els realit-

zarà aquestes intervencions sigui un 

metge especialista, un cirurgià plàstic 

col·legiat.

|  compartir  |  juliol • agost • setembre  2012
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SALUT  |  Un reLAT d’USUAri

la lactància; la manca d’activitat física 

constant i programada; la dedicació 

a la feina i la família; dormir poc i, 

finalment, la menopausa. Tot això fa 

que els anys deixin la seva empremta, 

però, en el cas de la Maria i de totes 

les dones que han patit un càncer de 

mama, els tractaments també deixen 

un record al cos i quan els efectes van 

desapareixent queda el testimoni del 

pit operat. 

M’impressiona la meva amiga i la 

trobo molt valenta, tot i que ella reco-

neix sempre que ha tingut i té molta 

por: va tenir por de l’operació, por de 

l’amputació, por del tractament, por 

de morir-se, por de quedar-se sola 

després de la separació i por de tornar 

a tenir parella. Ara està passant per 

un altre moment delicat: ha iniciat 

una nova relació. Ens ho explica 

i la veig il·lusionada, però tam-

bé angoixada: no deu ser fàcil 

veure cada dia l’asimetria del 

propi cos i desitjar sentir-se 

atractiva. Ha decidit fer-se la re-

construcció del pit. Quan li van fer 

la mastectomia ja li van preguntar 

si s’ho faria. En aquell moment no 

podia pensar-hi, havia d’interiorit-

zar massa novetats.

Una de les possibilitats a l’hora 

de fer-se una reconstrucció és la de 

l’expansió cutània. Consisteix a col-

locar un globus inflable entre la pell 

i el múscul que hi ha sota la mama. 

Aquest globus té una vàlvula per 

on periòdicament s’introdueix una 

solució salina que el va inflant. Això 

fa que la pell del pit es vagi donant, 

es vagi expandint i, llavors, es retira 

aquest expansor (en alguns casos es 

pot deixar com a implant definitiu) i se 

substitueix per una pròtesi mamària 

de silicona. L’implant de la pròtesi es 

fa amb anestèsia general en un ingrés 

hospitalari de curta durada. El mugró 

i l’arèola es reconstrueixen més tard 

sense que calgui estar ingressada i 

sota anestèsia local. L’altra possibili-

tat és la de fer un trasplantament de 

teixits propis d’una altra part del cos, 

com l’esquena o l’abdomen. Es tracta 

Què cal fer?

Malgrat el respecte que li fa el 

quiròfan i la por que té de tornar 

a  pa t i r  d o l or,  v o l  f e r- s e  una 

reconstrucció del pit perquè desitja 

avançar. No ho fa perquè li ho hagi 

demanat la nova parella. Ja sap 

que això no esborra la malaltia que 

ha patit, que reconstruir la mama 

significa restaurar-ne la forma i 

l’aparença, però vol sentir-se còmode 

amb la seva imatge.

Un procés de reconstrucció

| dolors Borau

Ja fa més de cinc anys que van ope-

rar la Maria, una de les meves millors 

amigues. Han passat tantes coses en 

aquests cinc anys! Recordo que, quan 

ens vam trobar per celebrar que havia 

acabat les sessions de quimioteràpia, 

ella va venir al sopar, encara, amb la 

perruca posada. Pràcticament no te-

nia ni celles ni pestanyes, i l’òvul de 

la cara mostrava aquell arrodoniment 

tan típic de les pacients que fan aquest 

tractament. Llavors érem quatre do-

nes que havíem superat la quarantena, 

que teníem fills en edat escolar i els 

pares ja grans. Ara els nostres fills ja 

són uns adolescents molt més autò-

noms, algunes ja hem perdut els pares 

i també s’ha produït algun trencament 

de parella. Concretament, la Maria es 

va separar fa dos anys. Com fem cada 

estiu, abans de començar les vacan-

ces, hem quedat per sopar totes jun-

tes. Ella té molt bon aspecte, fa bona 

cara i ha recuperat pràcticament el 

seu pes habitual. Malgrat els vòmits 

i les nàusees, malgrat les dificultats 

que va tenir durant mesos per maste-

gar i menjar degut a les lesions a les 

genives que va patir com a efecte se-

cundari, tot i així, va experimentar un 

arrodoniment general del seu cos i un 

augment de pes important. El seu as-

pecte va canviar: no es tractava només 

de veure’s cada dia diferent perquè li 

faltava un pit, també li havia canviat 

la cara, la cintura, tota la seva silue-

ta. Ja sabem que el cos de les dones 

canvia amb els anys: els embarassos; 
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d’una tècnica més complexa, ja que els 

teixits separats del seu lloc original es 

trasplanten al pit connectant-los als 

vasos sanguinis de la zona mitjançant 

microcirurgia. En els dos casos, la re-

construcció de la mama no permet re-

cuperar-ne la sensibilitat natural i, tot 

i que el cirurgià plàstic dissimularà al 

màxim les cicatrius, sempre n’hi hau-

rà, encara que amb el temps es notin 

cada cop menys.

Es pot col·locar el globus expansor 

el mateix dia que es fa la mastectomia. 

Com que la Maria en aquell moment va 

optar per anar pas a pas, va preferir 

que no l’hi posessin. Ara s’ha decidit 

per la tècnica de trasplantament de 

teixits propis. En el seu cas, el cirurgià 

li ha suggerit utilitzar teixits de la zona 

abdominal. Ja sap que és una operació 

complicada, amb un ingrés hospitalari 

de més dies (entre 4 i 7) que demana 

un temps de recuperació més llarg, 

però serà una intervenció definitiva, ja 

que no caldrà renovar la pròtesi. Tam-

bé li han explicat que la sensibilitat de 

la zona abdominal pot alterar-se, però 

es consola pensant que també li pot 

servir per millorar la silueta. 

Malgrat el respecte que li fa el qui-

ròfan i la por que té de tornar a patir 

dolor, vol fer-se una reconstrucció 

del pit perquè desitja avançar. No ho 

fa perquè li ho hagi demanat la nova 

parella. Ja sap que això no esborra la 

malaltia que ha patit, que sempre tin-

drà cicatrius, que reconstruir la mama 

significa restaurar-ne la forma i l’apa-

rença, però vol sentir-se còmode amb 

la seva imatge. De fet, la nova parella 

li va dir una cosa molt sorprenent i 

positiva:

—Aquesta cicatriu no és la d’una 

amputació, sinó la cicatriu d’una ope-

ració que et va salvar la vida.

La Maria hi està d’acord, però ja 

que comença una nova etapa de la 

seva vida, vol fer un esforç més i sen-

tir-se renovada.

En El cas dE la Maria i dE totEs lEs donEs quE han patit 
un càncEr dE MaMa, Els tractaMEnts taMbé dEixEn  
un rEcord al cos, i quan Els EfEctEs van dEsaparEixEnt 
quEda El tEstiMoni dEl pit opErat. la cicatriu no  
és la d’una aMputació, sinó la cicatriu d’una opEració 
quE sErvEix pEr salvar la vida

Jordi Negret



Més de 2.000 pàgines per compartir       on-line
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació. 

Més de 50 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca. 
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar. 

Més de 2.000 pàgines per compartir amb tu. 

www.fundacionespriu.coop
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La poma és coneguda i consumida per l’home des de l’antiguitat, és oriünda de 

la zona del Mar Negre i apareix en els principals mites de la cultura occidental. A 

la Bíblia és el fruit de l’arbre del Bé i del Mal; el rei Salomó, al Càntic dels Càntics, 

l’esmenta com el fruit de la felicitat; els grecs parlen de les pomes d’or del Jardí de 

les Hespèrides, i a la Ilíada, Paris va lliurar la poma d’or amb la frase gravada «per 

a la més bella» a la deessa Afrodita en el judici de les tres beutats: Hera, Afrodita 

i Atenea, en canvi d’obtenir l’amor d’Elena.

Han existit pomes històriques com la poma de Guillem Tell i la de Newton, 

sense oblidar-nos la del conte de la Blancaneus. Les pomes també apareixen en 

frescos i mosaics, i podem trobar-la en la pintura de Rubens, Ticià i altres. 

De la paraula llatina mala mantiana ve la paraula castellana “manzana”, que 

apareix documentada per primera vegada a El Libro del Buen Amor de l’Arcipreste 

de Hita, mentre que el vocable “poma” procedeix del llatí popular del segle V. 

Plini el Vell ens parla de 23 espècies de pomes, però en l’actualitat de les 

7000 varietats conegudes, 50 són les que s’usen habitualment per al consum i la 

producció de sidra i licor.

100 grams de poma contenen:  

- 84 grams d’aigua 

- 15 grams de sucres (dextrosa i levulosa) 

- 0.3 grams de proteïnes 

- 0.4 grams de greix 

- 100 UI de vitamina A, 20 mg de vit. C, vit. B1, vit. B2, vit. E i nicotinamida

-  1 mg de sodi, 116 mg de potasi, 6 mg de calci, 10 mg de fòsfor, 0.3 mg de 

ferro i traces de coure, magnesi i manganès.  

Es recomana el seu consum com a potent regulador de la funció intestinal 

gràcies al seu mucílag, àcid tànic, tanins i pectina, que eviten el restrenyiment i 

la mala olor de l’alè. La seva riquesa en vitamina A afavoreix el funcionament del 

ronyó, activant la diuresi; combat l’acne i la dermatitis, mantenint la pell llisa, sana 

i elàstica. Posseeixen un efecte hepatoprotector i desintoxicant, el seu consum 

es recomana en l’edat infantil, ja que afavoreix el creixement correcte dels maxil-

lars i el desenvolupament de la dentició. Hi ha persones a les quals la poma els 

resulta fl atulenta, però si la masticació és correcta i perllongada aquesta molèstia 

desapareix.

Us parlaré de dues varietats fàcils de trobar en el mercat a un preu assequible 

i de producció autòctona: 

-  La varietat Golden és ideal per la seva qualitat, frescor i duresa per elaborar 

còctels, arrossos o amanides, és a dir, per consumir-la crua o cuita.

-  La varietat Starking és la més indicada per a receptes de sofregits, per es-

pessir salses, purés, compotes, etc.

Si a les salses elaborades amb ceba i tomàquet hi afegim poma ratllada acon-

seguirem una salsa més suau, lleugerament més dolça i més abundant, sense 

modifi car-ne el sabor. Igualment sorprenent és el resultat d’afegir poma ratllada 

als farciments de pollastres, galls dindis, pebrots vermells o verds i calamars.

Les amanides de remolatxa vermella ratllada i pomes ratllades són molt nu-

tritives i refrescants; la poma pelada i buidada farcida de marisc amb salsa rosa 

és deliciosa; les pomes al forn farcides de salsitxa o els plats de curri amb poma 

són tot un descobriment.

Als que no us importa innovar, us recomano el gaspatxo de poma similar a 

l’ajoblanco, però substituint l’ametlla per poma (per a 8 persones: tritureu 6 alls, 

2 cullerades d’oli d’oliva, 2 cullerades de vinagre, sal, 2 litres d’aigua i 2 quilos de 

poma pelada). 

La cuina del fruit prohibit: la poma

|   Dra. Perla Luzondo

Ingredients per a 4 persones: 

•  1 quilo de poma Golden

• ¼ kg de patates

•  1 ampolleta de crema de llet  

•  sal i pebre al gust 

Es couen les patates amb les pomes 

durant 20 minuts, es tritura tot, s’hi 

afegix la crema de llet, la sal i el pebre. 

Es pot consumir freda o calenta.

Vichyssoise de poma
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el certamen art 40, que ha comptat 

amb el patrocini d’ASISA i el suport 

institucional de la Universidad Com-

plutense de Madrid, és un projecte 

impulsat pels 40 Principales amb 

l’objectiu d’oferir una plataforma a 

joves artistes per mostrar les seves 

investigacions i contribuir a la creació 

i producció contemporànies.

La primera edició, que es va pre-

sentar al gener a la fira ARCO, va reu-

nir més de 5000 estudiants i artistes 

de 28 a 40 anys, que van presentar 

prop de 10000 treballs en disciplines 

com Pintura, Dibuix, Escultura, Fo-

tografia, New Media o Performance, 

entre altres.

Un jurat d’experts va seleccionar 

les obres guanyadores i les 40 fina-

listes, que van formar part de l’expo-

sició inaugurada el dijous 12 d’abril 

al Centro Arte Complutense pel mi-

nistre de Cultura, Jose Ignacio Wert, 

acompanyat del president d’ASISA, 

Dr. Francisco Ivorra, i del rector de 

la Universidad Complutense, entre 

altres personalitats.

En el transcurs de l’acte inaugural 

es van conèixer els guanyadors i es 

van atorgar els guardons. El Dr. Fran-

cisco Ivorra va fer entrega d’un pre-

mi de 4000 euros a Maria Revuelta 

Margolles, en la disciplina de Dibuix, 

al rector de la UCM li va correspon-

dre donar-ne un altre de 6000 euros 

a Natalia Alonso, en la categoria de 

Fotografia, mentre que José Ignacio 

Wert va atorgar el màxim guardó 

(10000 euros) a Bea Coto i a Santia-

go Lara pel seu treball de New Media.

Paral·lelament a l’exposició, Art 

40 va promoure LAB40, un progra-

ma d’activitats gratuït, en què pro-

fessionals i institucions de reconegut 

prestigi dins l’àmbit de la indústria 

cultural van acostar l’art actual al 

públic en general a través de tallers 

i xerrades.

El patrocini del certamen interna-

cional de joves artistes Art 40 s’em-

marca dins el programa de Respon-

sabilitat Social Corporativa d’ASISA, 

que promou el patrocini i mecenatge 

d’activitats relacionades amb la cièn-

cia, l’art, la cultura, l’educació i l’es-

port, o com en el cas d’Art 40, per tal 

de donar visibilitat als joves talents.

| elvira palencia

asisa patrocina l’exposició art 40,
que dóna suport als joves artistes
 

el rector de la Ucm, el president d’asisa,  

i el ministre de cultura

els artistes premiats amb els patrocinadors i el minstre de cultura
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Clínica Inmaculada: 40 anys a l’avantguarda 
de la sanitat privada a Granada

La Clínica Montpellier d’ASISA clausura, 
juntament amb la Reial Acadèmia de Medicina 
de Saragossa, la XII Edició de la seva Aula

| E. P.

| E. P.

La Clínica d’ASISA a Granada va 

celebrar el passat 25 d’abril el 40è 

aniversari de la seva fundació amb un 

emotiu acte en què, a més d’inaugurar 

les noves instal·lacions de Radiologia, 

Hemodinàmica i l’ampliació de l’Àrea 

de Laboratori, es va presentar el Lli-

bre de Memòries de Clínica Immacula-

da, escrit especialment per a l’ocasió 

per la professora Encarnación Cambil, 

coneguda historiadora de la sanitat 

granadina. També es va atorgar un 

reconeixement als socis fundadors, 

als quals es va lliurar una placa com-

memorativa.

La Clínica Immaculada s’ha con-

vertit en referent de la medicina priva-

da per a la seva ciutat i les províncies 

limítrofes, no només per la seva situa-

ció i creixement sinó especialment per 

la seva trajectòria enfocada a l’am-

La Clínica Montpellier d’ASISA i la Reial Acadèmia de Medicina de Saragossa 

van clausurar, el passat dia 28 de juny a l’Aula Magna del Paranimf, la XII Edició 

de l’Aula Montpellier, dirigida a potenciar el debat i la promoció científica de la 

Medicina amb els millors experts.

El Dr. José María Ordovás, catedràtic de Nutrició i director del Laboratori de 

Nutrició i Genètica de la Universitat de Tufts (Boston), i també acadèmic extraor-

dinari de Saragossa, hi va posar el colofó amb una conferència titulada “L’impacte 

de la revolució òmica en la medicina personalitzada”.

La influència de les noves tecnologies i dels procediments d’ús mèdic sani-

tari, la nutrició i la confluència de medicina interna - medicina primària i la seva 

realitat a Europa, han estat algunes de les principals qüestions abordades al llarg 

del XII Cicle de l’Aula Montpellier en el curs 2011-2012.

Més de 85 temes de màxima actualitat i més de 100 experts de màxim nivell 

és el balanç d’aquests dotze anys que han convertit l’Aula Montpeller en un fòrum 

de coneixement sanitari i d’innovació tecnològica i científica.

pliació de la seva cartera de serveis, 

l’aposta per la formació a través del 

conveni amb la Universitat de Granada 

i la qualitat. Per tot això ha aconse-

guint l’homologació com a Hospital 

General Bàsic en el grup 3, a través 

de la Conselleria de Salut de la Junta 

d’Andalusia, a més d’haver començat 

el procés d’acreditació de qualitat en 

la majoria de les seves àrees, en un 

treball constant que aspira a l’excel-

lència.

L’acte va ser presidit per l’alcalde de Granada, José Torres Hurtado; el president d’ASISA, Dr. 

Francisco Ivorra; el president del Col·legi de Metges, Dr. Javier de Teresa Galván, i el degà de 

la Facultat de Medicina, Dr. Sánchez Montesinos, els quals, al costat de la direcció del centre i 

del capellà de la clínica, van participar en la inauguració de les noves instal·lacions

(D’esquerra a dreta): El secretari de la RAMZ, Luis Miguel Tobajas; 

el vicepresident de la Reial Acadèmia de Medicina de Saragossa, 

Francisco José Carapeto; la vicepresidenta de les Corts d’Aragó, Rosa 

Plantagenet-Whyte; el president de la Reial Acadèmia de Medicina de 

Saragossa, Manuel Bueno; el director de Clínica Montpellier, Alfredo 

Pérez Lambán, i el ponent de l’últim acte de l’Aula, José María Ordovás
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sota la presidència del Dr. Francis-

co Ivorra, els delegats representants 

dels 14000 metges que integren la 

cooperativa Lavinia, juntament amb 

gestors i directius de tot Espanya, es 

van reunir durant els dies 8 i 9 de juny 

al Palau de Congressos de Cadis per 

analitzar els resultats de l’exercici 2011 

i la política general de la cooperativa, 

d’ASISA i del seu grup d’empreses.

LAVINIA, la cooperativa de metges 

propietària d’ASISA, celebra la seva 

assemblea anual ordinària de dele-

gats cada any en una província dife-

rent, per ser una cooperativa d’àmbit 

estatal.

L’Assemblea de delegats de Lavi-

nia està formada pels representants 

dels socis de la Cooperativa en totes 

les províncies. També són membres de 

l’assemblea, els cooperativistes dels 

diferents comitès, així com els mem-

bres del Consell Rector.

 A causa de les qüestions que  

es tracten en l’assemblea, assisteixen, 

igualment, gestors i directius d’ASISA 

per informar de les seves àrees res-

pectives.

Cadis va ser escollida com a seu 

de la XXXVI Assemblea, a l’Assemblea 

de delegats de l’any passat celebrada 

a Sevilla, amb motiu de la celebració 

del bicentenari de la Constitució de 

1812.

Després de l’acte inaugural, es va 

iniciar la sessió amb la presentació de 

l’informe del president i de la memò-

ria econòmica i de gestió de l’exercici 

anterior de Lavinia i d’ASISA i el seu 

Grup d’Empreses.

Així mateix, es va procedir a l’examen 

de totes les qüestions d’interès per als 

socis cooperativistes abordades en les 

Juntes Preparatòries provincials que, 

un cop sotmeses a votació, van ser 

aprovades.

En el transcurs de l’assemblea 

també es van presentar diferents 

informes que s’estan duent a terme 

a ASISA per millorar la gestió de la 

companyia.

Un cop feta la votació per a l’elec-

ció dels interventors de comptes com 

corresponia en aquesta assemblea, es 

va procedir a l’elecció de la seu de la 

pròxima Assemblea General, i Múrcia 

va ser la capital escollida.

I per finalitzar la XXXVI Assem-

blea de delegats de Lavinia, la se-

cretària del Consell Rector, Dra. An-

tonia Solvas, va informar que tots els 

acords adoptats en anteriors assem-

blees havien estat complerts al llarg 

de l’exercici.

| elvira palencia

cadis, seu de la xxxvi assemblea General 
de delegats de Lavinia 

Lavinia està formada pels metges que presten assistència sanitària a asisa

el tinent d’alcalde, Juan José ortiz, va presidir l’acte d’inauguració, juntament amb  

el president d’asisa-Lavinia, Dr. Francisco ivorra; el vicepresident, Dr. Diego Lorenzo;  

el conseller delegat, Dr. enrique de porres; el delegat d’asisa a cadis, Francisco J. rodríguez 

moragues i la secretària del consell rector de la cooperativa, Dra. antonia solvas.
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asisa rep el certificat Discert pel seu 
compromís amb les persones discapacitades

| e. p.

en el marc de la Fira de Discapacitat i 

Ocupació celebrada recentment a Barce-

lona, la Dra. Antonia Solvas, consellera i 

delegada d’ASISA en aquesta ciutat, va 

recollir el Certificat Europeu DisCert, que 

reconeix i valida l’entitat com a empresa 

socialment responsable amb les persones 

discapacitades.

ASISA és l’única companyia assegura-

dora amb aquest certificat europeu, en 

què ha obtingut el nivell de plata, el que 

demostra el seu alt nivell de compromís 

amb la inserció laboral de persones dis-

capacitades en contreure una respon-

sabilitat social encara més elevada que 

l’exigida per la llei. 

ASISA ha rebut el nivell Plata, el que demostra que  
ha contret un compromís social més elevat que l’exigit 
per la Llei (LISMI)

La Dra. antonia solvas, en les seves paraules d’agraïment, 

després de recollir el certificat obtingut per asisa

asisa resultats

Els ingressos obtinguts per primes en 

l’exercici 2011 han estat de 911 milions 

d’euros, el que representa un aug-

ment del 4% respecte a l’exercici an-

terior. Malgrat el difícil moment eco-

nòmic general, ASISA ha aconseguit 

créixer per sobre del sector en pòlis-

ses particulars, d’empreses, dentals i 

de vida. El major creixement en pri-

mes s’ha produït en el ram de salut, 

amb un 4.85% enfront del 3.7% del 

sector. Es confirma, per tant, el can-

vi de tendència produït en els últims 

anys, amb un creixement d’ASISA en 

quota de mercat.

S’ha fet un esforç important du-

rant l’any 2011 en la captació de pòlis-

ses col·lectives, mercat en què s’han 

obtingut 40000 nous assegurats. El 

nombre total d’assegurats de salut 

és d’1 700 000, amb un creixement 

percentual el 2012, fet que duplica la 

mitjana del sector. En qualsevol cas, el 

creixement del nombre d’assegurats 

de salut al nostre país és petit, i es 

manté sobre l’1% anual.

ASISA té una xarxa assistencial 

pròpia amb 24 centres mèdics d’aten-

ció primària i especialitzada, 6 clíni-

ques dentals, 4 centres de diagnòstic, 

14 hospitals i clíniques, que constitu-

eix amb molta diferència la xarxa de 

prestació més àmplia i completa de 

tot el sector assegurador de salut 

i una de les més àmplies del nostre 

país.

La facturació de les clíniques i 

hospitals continua augmentant a un 

ritme estable, i el 2011 es va situar 

per sobre dels 250 milions d’euros i 

amb un resultat positiu i en augment 

respecte al 2010. Tot això permet que 

en els últims anys es puguin destinar 

xifres importants a la renovació d’in-

fraestructures i a la millora del seu 

equipament.

Els ingressos consolidats del Grup 

ASISA de 2011 han superat, per prime-

ra vegada en la seva història, els 1000 

milions d’euros (concretament 1002 

milions). Ha obtingut uns resultats po-

sitius abans d’impostos de 33.100.000 

d’euros, xifra que consolida els obtin-

guts en l’exercici 2010. Tot això per-

met a ASISA afrontar amb serenitat 

i recursos més que suficients les difi-

cultats que la situació general actual 

ens planteja a tots.

ASISA segueix prestant assistèn-

cia sanitària a 700000 assegurats  

de les mutualitats Muface, Isfas i Mu-

geju. A més participa en la gestió sa-

nitària per concessió pública a la Co-

munitat Valenciana i a la Comunitat 

de Madrid.
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primera càtedra de medicina reproductiva 
a la clínica vistahermosa

| e. p.

(D’esquerra a dreta): el catedràtic de la Universitat miguel 

Hernández, Dr. Joaquín rueda; el rector de la UmH, Jesús tadeo 

pastor; el president d’asisa, Francisco ivorra; el director de 

la Unitat de reproducció assistida clínica vistahermosa, Dr. 

José Jesús López Gálvez; i la directora mèdica de la clínica 

vistahermosa, Dra. concha Giner

el president d’asisa, Dr. Francis-

co Ivorra, i el rector de la Universitat 

Miguel Hernández d’Alacant (UMH), 

Jesús Tadeo Pastor, van presidir el 

passat dia 7 de febrer la signatura del 

conveni de constitució de la Càtedra 

de Medicina Reproductiva de la Clíni-

ca Vistahermosa, adscrita al departa-

ment d’Histologia i Anatomia d’aques-

ta universitat i que tindrà la seva seu 

al centre hospitalari.

També hi van assistir la directora 

mèdica, Dra. Concha Giner, el director 

de la Unitat de Reproducció Assistida, 

Dr. José Jesús López Gálvez, i el Dr. 

Joaquín Rueda Puente, catedràtic de 

la UHM, entre altres membres de la 

Universitat i de la Clínica .

Els objectius de la Càtedra s’em-

marquen dins de l’organització d’ac-

tivitats docents, d’investigació i de 

projecció social en el camp de la Me-

dicina i de la Biologia reproductives, 

concebudes com un servei a la socie-

tat alacantina.

En els darrers mesos, la fructífera 

relació entre ambdues institucions ha 

aconseguit posar al mercat el primer 

simulador virtual mundial per al ma-

neig d’embrions, així com el primer 

biobanc privat a Espanya.

El director de la Càtedra és el  

Dr. José J. López Gálvez i el seu direc-

tor acadèmic és el professor Joaquín 

Rueda, i en formen part una trentena 

de professionals de la UHM, de la ma-

teixa Clínica Vistahermosa i d’altres 

centres de reproducció assistida i hos-

pitalaris de Madrid i Astúries.
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El saló d’actes de l’Hospital de Bar-

celona va ser l’escenari, un any més, 

del lliurament dels diplomes acredita-

tius de la quarta edició del Programa 

de beques Assistència Sanitària per a 

professionals de la Salut. L’acte, que 

va tenir lloc el passat 14 de juny, va ser 

presidit pel Dr. Ignacio Orce, president 

d’Assistència Sanitària, i Mª Teresa 

Basurte, presidenta de SCIAS. També 

va comptar amb la presència d’altres 

directius de l’entitat, a més dels 32 

estudiants becats i els seus familiars. 

Enguany, després de registrar el rè-

cord de sol·licituds de la història del 

programa, s’han concedit ajuts per un 

valor de 30524 euros.

A més del parlament del Dr. Ig-

nacio Orce, la sessió va comptar amb 

una conferència acadèmica sobre di-

versos aspectes de l’exercici de la pro-

fessió mèdica a càrrec del Dr. Xavier 

| Oriol Conesa

Les beques  
d’Assistència Sanitària 
premien 32 estudiants

Demestre, de l’àrea de Pediatria i Ne-

onatologia de l’Hospital de Barcelona. 

Els assistents van escoltar amb aten-

ció algunes dades de caire científic 

seguides d’interessants constatacions 

i consells que metges, infermeres i al-

tres professionals de la Salut que han 

estat becats, van valorar especialment.

Després de rebre 189 sol·licituds 

(més d’un 50% més que en l’edició an-

terior), els perfils dels becats són va-

riats, però predominen les infermeres. 

En el còmput final hi ha 20 infermeres 

(62.5%), 8 metges (25%), 2 odontò-

logues (6.25%), 1 biòloga i 1 fisiotera-

peuta. Entre les àrees predominants 

escollides pels becaris d’aquesta últi-

ma promoció destaquen les urgències 

i emergències, la infermeria quirúrgica 

i pediàtrica, l’odontologia i algunes es-

pecialitats pediàtriques.

L’Hospital de 
Barcelona, amb les 
noves tecnologies

| O.C.

S’implanta la nova monitorització  
de la UCI i el wi-fi gratuït per a 
pacients i acompanyants

L’Hospital de Barcelona, que constantment actualit-

za els seus sistemes d’informació per seguir oferint un 

servei de qualitat als usuaris, ha fet recentment aven-

ços en el camp de les noves tecnologies que suposaran 

una millora notable en l’atenció als pacients i en la co-

moditat de la seva estada al centre.

D’una banda, s’ha completat la nova monitorització 

de la Unitat de Cures Intensives (UCI), que compta amb 

un sistema informàtic de nova generació que integra 

tota la informació remesa pels diversos dispositius i la 

trasllada i registra de forma automàtica a la història 

clínica digital. D’aquesta manera, la recollida de dades 

i l’accés a l’historial d’un pacient és més còmode i àgil, 

des de qualsevol unitat de servei de l’hospital. Així, 

quan un pacient passa de la UCI a planta, la informació 

està disponible per a tots els metges i infermeres que 

puguin necessitar-la a l’hora d’avaluar el seu estat de 

salut globalment.

D’altra banda, també s’ha habilitat l’accés lliure i 

gratuït a Internet per a tots els pacients i acompanyants 

de l’Hospital de Barcelona. A través d’una connexió wi-fi 

optimitzada, les persones que ho desitgin poden acce-

dir a la xarxa de manera còmoda i fiable. Es tracta d’una 

mesura destinada a fer que l’estada al centre ofereixi 

comoditat i permeti un diàleg amb les activitats quoti-

dianes que es desenvolupen abans i després de l’ingrés 

hospitalari.
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assistència sanitària implanta un programa 
pioner d’atenció a crònics
El sistema millora la qualitat de vida del pacient i la família alhora que estalvia 
fins a un 63% de recursos.

| oriol conesa

el programa d’atenció al pacient 

Pluripatològic d’Assistència Sanitària 

(PAPPA) s’ha desenvolupat amb el tri-

ple objectiu de garantir la continuïtat 

assistencial adequant els serveis a 

les característiques del malalt crònic, 

mantenir o millorar l’eficàcia clínica i 

optimitzar els recursos sanitaris. Un 

mètode precís i la tasca d’un equip 

multidisciplinari donen resultats molt 

positius: més confort per al pacient i 

suport a cuidadors i família, suport ex-

pert al metge de capçalera, índex d’in-

grés hospitalari que es redueix de 4.7 

a 0.9 dies per pacient i mes, i despesa 

farmacològica més racional. El PAPPA, 

que suposa una evolució del sistema 

d’especialitats mèdiques, és més efi-

caç que l’hospitalització convencional 

per als pacients crònics i, també, és 

una via de racionalització dels costos 

de la Sanitat.

El PAPPA és un sistema únic de 

coordinació de diversos nivells assis-

tencials per a l’atenció del malalt crò-

nic a domicili que, després d’una prova 

pilot de 9 mesos, s’ha implantat amb 

èxit. Dóna com a resultat un avenç no-

table en l’assistència a pacients amb 

patologies cròniques multiingressa-

dors, ja que millora l’eficàcia dels trac-

taments i de les cures i en disminu-

eix els costos, evitant l’ús incorrecte 

d’altres serveis. El seu disseny, prova 

i posterior adopció com a protocol 

establert són fruit de l’increment ac-

tual d’aquests casos i de la voluntat 

de millorar els índexs de satisfacció de 

pacients i familiars. El sistema, desen-

volupat per metges de l’Hospital de 

Barcelona i Assistència Sanitària, és 

la primera experiència al país i es basa 

en el treball multidisciplinari i l’aprofi-

tament de les noves tecnologies per 

accedir a la informació necessària per 

a la presa de decisions.

El procés s’inicia amb la detecció 

i valoració dels casos a l’hospital, i la 

firma del consentiment informat del 

pacient o familiars. Al cap de 24-48 

hores de l’alta hospitalària, l’equip 

d’intervenció (geriatra i infermera) 

valora integralment l’estat del malalt 

a domicili, estableix el pla de cures i 

assigna un metge de capçalera i una 

infermera que realitzaran el segui-

ment en cas d’estabilitat clínica; a 

més, el pacient disposa d’un telèfon 

de contacte diari. Si cal, en cas de 

descompensació, es pauta un tracta-

ment complex (endovenós, oxigeno-

teràpia...) que evita el reingrés hospi-

talari, de vegades amb el suport del 

servei d’urgències domiciliàries (SUD). 

La història clínica i les ordres mèdi-

ques i d’infermeria resten al domicili 

en paper, i també estan disponibles en 

format informàtic per a tots els mem-

bres del programa.

L’evolució dels casos incorporats 

al PAPPA –que selecciona malalts 

amb diagnòstic d’EPOC, insuficiència 

cardíaca, demència o pluripatologia– 

i tractats fins a la data, mostren que 

els pacients són atesos de forma àgil 

i resolutiva amb recursos adequats a 

les seves necessitats, i s’ha constatat 

un alt grau de satisfacció de paci-

ents i familiars. D’uns índexs d’estada 

hospitalària d’entre 3.5 i 4.7 dies per 

pacient i mes, s’ha passat a 0.9 dies 

per pacient i mes. Respecte als mesos 

previs a la implantació del PAPPA, la 

despesa ajustada per pacient i mes 
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és un 63% menor, alliberant serveis 

que s’haurien utilitzat de forma inade-

quada (però que, si volen, els pacients 

poden optar per seguir utilitzant). La 

subseqüent reducció del nombre de 

reingressos, de les visites a urgències 

i del SUD i de les consultes a especia-

listes, posa de manifest l’eficiència del 

programa.

Segons la Dra. Anna Vilà, metges-

sa internista i geriatra de l’Hospital 

de Barcelona i responsable del PAP-

PA, «el contacte entre professionals, 

l’intercanvi de la informació necessà-

ria per a la presa de decisions, dispo-

sar d’infraestructura com la història 

clínica electrònica d’accés remot i la 

possibilitat de comptar amb recursos 

sanitaris complexos per al tracta-

ment a domicili de les complicacions, 

són la clau de l’èxit». Els programes 

d’atenció a domicili com el PAPPA van 

més enllà de l’orientació clàssica per 

especialitats mèdiques, són una res-

posta al problema sanitari que supo-

sa l’atenció de la salut dels pacients 

grans en les societats occidentals i 

fan que els pacients visquin més anys 

i en més bones condicions, ja que les 

estructures convencionals difícilment 

s’adapten als problemes que compor-

ta la cronicitat.

L’atenció a la cronicitat ha crescut 

en els últims anys i el recent informe 

de l’OMS sobre demència assegu-

ra que el 2050 s’hauran triplicat els 

casos. Per aconseguir una atenció 

de qualitat i sostenible cal modificar 

l’atenció als malalts crònics, que actu-

alment genera la major part (prop del 

80%) de l’activitat del sistema, des de 

les visites fins a les intervencions.

primera jornada sobre patologia de l’embaràs 
d’assistència sanitària

el saló d’actes de l’Hospital de Barcelona es va omplir i  

les previsions de participació en la primera jornada sobre 

patologia de l’embaràs, organitzada per Assistència Sani-

tària, es van veure superades per una audiència molt inte-

ressada en la diabetis mellitus i els estats hipertensius de 

| o.c. 

l’embaràs, que va comptar amb un planter de conferenci-

ants de solvència contrastada. A causa de l’èxit i de l’interès 

suscitat, ja s’estan estudiant possibles temes a tractar en 

jornades futures.
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assistència sanitària posa en marxa  
la clínica del viatger a l’Hospital de Barcelona

Des de l’inici del període estival està 

en funcionament la Clínica d’Atenció 

Integral al Viatger, una iniciativa amb 

vocació de servei i continuïtat al llarg 

de tot l’any. Des del Servei de Medi-

cina Interna de l’Hospital de Barcelo-

na, coneixedor de les patologies més 

freqüents i del tractament indicat per 

a cada cas, es va percebre la necessi-

tat d’implementar un servei d’aquest 

tipus, amb una demanda creixent per 

part de la població que es fa palesa 

amb l’augment de desplaçaments en 

l’època estival.

Es tracta d’un nou servei d’infor-

mació i orientació que proporciona 

als seus usuaris les mesures necessà-

ries a l’hora de preparar un viatge de 

caràcter professional, vacances, a les 

missions o de cooperació. Tot i que es 

va inaugurar coincidint amb l’estiu –

que és el període en què habitualment 

es concentren les vacances i augmen-

ta el nombre de viatges a l’estranger–, 

la clínica està en funcionament durant 

tot l’any, ja que alguns desplaçaments 

també es fan en altres mesos, fora de 

l’estacionalitat, depenent de la moti-

vació i el clima o de les temporades 

turístiques.

La Clínica del Viatger és un ser-

vei que té com a objectiu orientar la 

persona sana abans d’emprendre el 

viatge, administrar vacunes pertinents 

i oferir profilaxi recomanada. També 

està orientat a ajudar el malalt a vi-

atjar amb la seva malaltia en les mi-

llors condicions possibles, sense que 

| o.c. 

la patologia suposi un impediment. A 

través del telèfon per a la concertació 

de cita, es fixa una data per efectuar 

una visita mèdica destinada a avaluar 

íntegrament l’estat físic de la persona 

i prevenir els riscos que pot implicar el 

desplaçament, tenint en compte tant 

el mitjà de transport escollit com les 

condicions de vida i salubritat en el 

lloc de destí, així com les infraestruc-

tures sanitàries disponibles durant 

tot el trajecte. Es tracta d’una visita 

completa per a l’orientació i per a 

l’establiment d’una actitud proactiva 

davant del viatge.

El Decàleg del Viatger elaborat 

per aquest nou servei inclou les se-

güents recomanacions:

-  Contactar amb un servei d’atenció 

al viatger amb l’antelació suficient.

-  Contractar una assegurança mè-

dica. Portar la medicació habitual 

suficient per cobrir les necessitats 

del viatge i un informe mèdic que 

l’especifiqui en el qual també cons-

tin els antecedents sanitaris i el 

carnet de vacunació.

-  Protegir-se de les picades d’artrò-

podes. Repel·lents, vestit adequat, 

teles mosquiteres impregnades...

-  Cuidar la ingesta. Higiene de l’aigua 

de boca: embotellada i que mostri 

el tap intacte, o aigua bullida o 

tractada. Menjar cuit i calent. Frui-

ta rentada i pelada per un mateix.

-  Mantenir relacions sexuals sempre 

amb preservatiu.

-  No banyar-se en rius, llacs o llacu-

nes. No caminar mai descalços. A la 

platja, utilitzar calçat i no estirar-se 

directament sobre la sorra.

-  Resguardar-se del sol i de la calor.

-  Disposar d’una farmaciola ben 

aprovisionada.

-  Seguir les indicacions de la pro-

filaxi de la malària i la vacunació 

indicada.

-  Anotar l’adreça i el telèfon de l’Am-

baixada i de les persones de con-

tacte en el lloc de residència.

A més de l’orientació a la persona 

sana que desitja viatjar, aquest nou 

servei també és d’importància per a 

aquelles persones que pateixen una 

malaltia que els permet desplaçar-se, 

però que, tot i així, han de tenir en 

compte. És per això que, des de la 

Clínica del Viatger, s’indiquen les me-

sures de prevenció valorant possibles 

factors de descompensació que pugui 

implicar el viatge. Tot plegat, per ga-

rantir la millor evolució del pacient i 

evitar possibles complicacions.
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Inici de curs a l’Àrea de Participació de sCIas

Des de la seva creació, l’Àrea de 

Participació constitueix l’àmbit de la 

cooperativa d’usuaris SCIAS per al 

foment de la participació social dels 

seus socis. És el punt de trobada on 

es desenvolupen un seguit d’activitats, 

culturals, lúdiques i de lleure, que es 

desenvolupen durant l’any, estructu-

rades en trimestres, en la seva seu 

social. Al setembre, després dels me-

sos estivals, s’inicia un nou curs amb 

nombroses propostes noves destina-

des als socis.

Els mesos de maig i juny, previs 

a l’estiu, van ser especialment actius 

i fèrtils. Al maig es van dur a terme 

una reunió de portaveus, secretaris i 

coordinadors, i les assemblees prepa-

ratòries destinades a plantejar i resol-

dre els assumptes que, el 9 de juny, es 

van tractar a l’Assemblea General de 

SCIAS. També en aquest sentit, el 18 

de juny es va celebrar la reunió infor-

mativa sobre les assemblees que cada 

any es fa a posteriori. Per tant, es va 

produir una concentració d’activitats 

importants per al model cooperativis-

ta de l’organització.

Amb l’anada a la Colònia Güell, 

una de les obres més destacades de 

Gaudí, i al parc Catalunya en Minia-

tura, es van iniciar les sortides cul-

turals, que van prosseguir amb una 

interessant visita guiada al Museu 

del Modernisme, que compta amb 

una col·lecció única de peces de valor 

d’aquest corrent estètic que va tenir 

el seu esplendor a principis del segle 

passat. Al seu torn, l’equip cooperatiu 

del Penedès va organitzar la visita al 

Centre d’Observació de l’Univers, a 

Àger, i al Monestir de les Avellanes.

Les conferències, que apleguen 

un gran nombre de socis pel seu in-

terès, van girar al voltant de temes 

diversos. D’una banda, en el terreny 

sanitari, van tenir lloc sessions sobre 

la pròtesi de maluc, a càrrec del Dr. 

Collado, i sobre l’activitat de l’Hospi-

tal de Barcelona, a càrrec del Dr. Hu-

met. D’altra banda, en l’àmbit cultural, 

Montserrat Lamua va parlar sobre Els 

Quatre Gats, una referència del Mo-

dernisme català, i Lluís Permanyer, 

cronista de la ciutat de Barcelona,  

va realitzar un retrat de Josep Mª  

de Sagarra.

La festa de final de curs es va ce-

lebrar el 19 de juny i, un cop més, es va 

convertir en una cita festiva i alhora 

emotiva en què es van lliurar els pre-

mis als guanyadors de les competici-

ons de jocs de taula. Van destacar es-

pecialment els moments de l’entrega 

de la insígnia de plata a títol pòstum 

al soci Josep Mª Vallès, vicepresident 

del Consell Rector, i del diploma a 

Francesc Fornell, conseller de l’Àrea 

de Participació. Uns dies abans de la 

festa, va tenir lloc a l’església de Pom-

peia de Barcelona el concert final de 

les corals de SCIAS i, a la seu social, es 

va representar Set dones de Shakes-

peare, obra inèdita escrita i dirigida 

per Marta Massana.

Al setembre, un cop deixats enrere 

els mesos de més calor i de vacances, 

es reiniciarà el curs a l’Àrea de Parti-

cipació amb nombroses activitats pro-

gramades. Les propostes habituals de 

més èxit, com els cursos d’anglès o les 

tardes de cinefòrum, es complemen-

taran amb altres de noves, com els 

tallers de memòria i de fotografia i el 

teatre en anglès per a nens. La infor-

mació i les inscripcions sobre l’oferta 

completa es poden obtenir a través del 

telèfon 934 510 000 o a l’apartat cor-

responent del web www.scias.es.
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Leonardo cocciro visita la Fundació espriu

Leornardo cocciro, representant de Faess, i el Dr. José carlos Guisado, primer executiu 

de la Fundació espriu

| Jose pérez

solidaris, sota els principis de la coo-

peració. Està associada a l’Organitza-

ció Internacional de Cooperatives de 

el passat 27 de juny, Leonardo coc-

ciro, responsable de recursos i màr-

queting de la Federació Argentina 

d’Entitats Solidàries de Salut (FAESS) 

es va desplaçar a Barcelona per co-

nèixer de primera mà la realitat de les 

institucions de la Fundació Espriu.  

Cocciro va tenir l’ocasió de visitar 

les instal·lacions de l’Hospital de Bar-

celona, que pertany a la cooperativa 

SCIAS, i d’intercanviar impressions 

amb Teresa Basurte, presidenta de 

SCIAS i de la Fundació Espriu.

Posteriorment es va reunir amb 

el Dr. José Carlos Guisado, primer 

executiu de la Fundació Espriu, que 

va informar-lo àmpliament de l’activi-

tat i la interrelació existent entre les 

institucions que formen el Grup Assis-

tència i el Grupo Asisa. En la reunió 

també es van intercanviar opinions i 

experiències sobre diferents aspectes 

de la gestió cooperativa i hospitalària 

i es van plantejar possibles formes de 

col·laboració per al futur entre la Fun-

dació Espriu i la federació argentina.

FAESS és una institució que té 

com a objectiu aglutinar usuaris i 

prestadors de salut per assolir la im-

plementació d’un model solidari de 

serveis de salut, destinat a les coope-

ratives, les mútues i a altres sectors 

Salut, IHCO, i el seu president, el Dr. 

Ricardo López, forma part del Consell 

de l’organització.
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El Congrés dels Diputats dóna suport a 
l’Any Internacional de les Cooperatives

Representants del moviment cooperatiu, al Congrés dels Diputats. El Dr. Guisado, primer executiu de la Fundació Espriu, és el quart comptant per l’esquerra.

| J. P.

En representació de la Fundació 

Espriu, van assistir-hi la presidenta, 

Teresa Basurte, i el primer execu-

tiu, José Carlos Guisado. L’acte va 

comptar també amb la presència 

del president del Congrés dels Dipu-

tats, Jesús Posada, del president de 

Cepes, Juan Antonio Pedreño, i del 

president de la Comissió d’Ocupació 

i Seguretat Social del Congrés dels 

Diputats, José Eugenio Azpíroz, a 

més de nombrosos diputats de dife-

rents forces polítiques del Congrés i 

El Congrés dels Diputats va reconèi-

xer, en una jornada celebrada el 26 de 

juny, l’important paper que estan de-

senvolupant les cooperatives en l’ac-

tual escenari socioeconòmic. L’acte, 

organitzat per la Confederació Empre-

sarial Espanyola de l’Economia Social i 

emmarcat dins l’Any Internacional de 

les Cooperatives 2012, va tenir com a 

objectiu potenciar el cooperativisme 

com a model de fer empresa i donar 

visibilitat, dins la societat, a aquesta 

forma d’activitat econòmica.

de representants del moviment coo-

peratiu de tot Espanya.

L’Assemblea General de l’Orga-

nització de les Nacions Unides va 

declarar 2012 com l’Any Internacio-

nal de les Cooperatives, remarcant 

la contribució de les cooperatives al 

desenvolupament socioeconòmic i 

reconeixent en particular el seu im-

pacte en la reducció de la pobresa, la 

generació d’ocupació i la integració 

social.
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La ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, i el president de Cepes, Juan Antonio pedreño, en 

la cloenda de l’assemblea de la patronal de l’economia social
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el futur passa per l’economia social

| J.p.

«Durant l’últim trimestre d’aquest 

any, se celebraran unes jornades in-

ternacionals sobre cooperativisme 

promogudes pel Govern, per posar en 

valor aquesta forma de fer empresa.» 

Aquest va ser l’anunci que la ministra 

d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima 

Báñez, va fer durant la seva inter-

venció en l’acte El futur passa per 

l’Economia Social, celebrat el passat 

22 de maig a Madrid com a colofó de 

l’assemblea anual de la Confederació 

Empresarial Espanyola de l’Economia 

Social, CEpES, entitat de la qual és 

membre la Fundació Espriu.

Báñez també va assenyalar l’apos-

ta del Govern per l’Economia Social ja 

que «és font indiscutible d’oportuni-

tats i de creació d’ocupació estable i, 

a més, contribueix a crear teixit so-

cial, tan necessari en aquests temps 

de dificultats». En aquest sentit, va 

posar de manifest que la destrucció 

d’ocupació durant la crisi ha estat sis 

punts inferior en les cooperatives que 

en la resta de les empreses. També ha 

assenyalat que, segons les últimes da-

des corresponents al mes de març de 

2012, gairebé el 75% dels contractes 

que es troben en vigor en les coope-

ratives són de caràcter indefinit. A 

més, en el primer trimestre d’aquest 

any, s’ha incrementat el nombre de 

cooperatives per primera vegada des 

de mitjans de 2007.

La jornada va comptar també amb 

la presència del director general del 

treball autònom, de l’Economia Social 

i de la responsabilitat social de les em-

preses, Miguel Ángel García Martín, i 

del secretari d’estat de Comerç, Jaime 

García Legaz. En representació de la 

Fundació Espriu, va participar-hi el Dr. 

José Carlos Guisado, que va ser reele-

git com a membre de la Junta Directi-

va de la patronal de l’Economia Social.

Juan Antonio pedreño, reelegit 

durant l’assemblea com a president 

de CEpES, va anunciar que aviat pre-

sentarà el primer pacte per l’Ocupació 

en la Economia Social i un programa 

d’Impuls de les Entitats d’Economia 

Social, per desenvolupar l’articulat 

de la recent Llei d’Economia Social. 

pedreño també va manifestar que 

«treballarà perquè CEpES participi 

en el diàleg social i que, per tant, es 

generin condicions perquè les empre-

ses d’Economia Social puguin apor-

tar tot el seu potencial a través de la 

construcció de polítiques públiques 

en col·laboració amb la resta d’agents 

socials, perquè és responsabilitat de 

tots recuperar com més aviat millor 

el camí del creixement que Espanya 

necessita».





28 | 

cooperativisme | reLacioNs iNstitUcioNaLs

La 65a assemblea mundial de la 

Salut es va celebrar del 21 al 26 de 

maig a Ginebra amb la participació de 

gairebé 3000 delegats, inclosos mi-

nistres de Salut i alts funcionaris dels 

194 estats membres de l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS), així com de 

representants de la societat civil i d’al-

tres parts interessades.

Durant l’assemblea es va nome-

nar Margaret Chan com a directora 

general de l’OMS per un segon man-

dat de cinc anys. En la seva inter-

venció davant els delegats, Chan ha 

reiterat el seu compromís continuat 

amb la millora de la salut dels més 

vulnerables. «Al meu entendre, la co-

bertura universal és el concepte més 

| Jose pérez

L’assemblea de l’oms aposta per l’eficiència

ferm que la salut pública pot oferir. 

És un poderós element per fomentar 

la igualtat », va afirmar Chan. També 

va manifestar que, durant els propers 

cinc anys, el major repte serà dirigir 

l’OMS de manera que contribueixi a 

mantenir l’impuls sense precedents 

en la millora de la salut que ha carac-

teritzat l’inici d’aquest segle. «El futur 

del finançament del desenvolupament 

sanitari internacional és incert», va 

declarar la directora de l’OMS. «Si 

abaixem la guàrdia, si reduïm els es-

forços, els problemes que tan a prop 

estem de controlar tornaran de forma 

descontrolada.»

Un dels temes centrals que es va 

abordar durant l’assemblea, va ser la 

reforma de la institució, per tal de do-

tar-la de major eficiència i capacitat 

per desenvolupar les seves funcions 

d’assistència tècnica i normativa. Els 

debats també es van centrar a millo-

rar la governança i la transparència 

de l’organisme i a orientar les seves 

accions a l’obtenció de resultats.

En l’aspecte econòmic, l’organit-

zació internacional va aplicar mesures 

d’estalvi i retallades en les despeses i 

va tancar l’any 2011 amb un dèficit de 

50 milions de dòlars, en el marc d’un 

pressupost anual de 2000 milions de 

dòlars. No obstant això, per a aquest 

any està tenint dificultats perquè les 

contribucions cobreixin totalment el 

pressupost. Aquestes contribucions 

provenen, en un 80%, de donants 

voluntaris que condicionen la seva 

aportació al fet que sigui destinada 

a projectes i programes concrets, i el 

20% restant prové de les quotes que 

paguen els estats membres.

També es van manifestar dos as-

pectes prioritaris en la salut pública 

que mereixen una atenció especial. El 

primer és el risc que es freni la lluita 

contra la SIDA, a causa de les restric-

cions en els recursos que es destinen 

a combatre la malaltia. La directora 

de l’OMS va recordar que és molt més 

barat salvar una vida amb una vacuna 

que mantenir amb vida un seropositiu.

El segon aspecte és el relacionat 

amb les malalties no transmissibles, la 

càrrega dels quals ja supera, per als 

sistemes de salut públics del món, la 

de les malalties contagioses.

primera sessió plenària de la 65a assemblea mundial de la salut
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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                             Població    

Provincia-Estat       País          

Telèfon      E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català           Castellà         Anglès
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
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. Estan previstos nombrosos actes i activitats durant tot 

l’any en diferents països.

2012

cImerA InternAcIonAl de cooperAtIves  

Amb el títol «El sorprenent poder de les cooperatives», el Grup Cooperatiu Desjardins, l’Aliança Co-

operativa Internacional i la Universitat Saint Mary, organitzaran al Quebec la Cimera Internacional 

de Cooperatives amb la intenció d’aplegar líders i directius d’empreses cooperatives de tot el món 

per debatre sobre els reptes, les amenaces i oportunitats d’aquest model empresarial.

8-11
octubre

2012

12
octubre

2012

Fòrum InternAcIonAl de cooperAtIves de sAlut

El Fòrum Internacional de Cooperatives de Salut que se celebrarà el 12 d’octubre de 2012 a la ciutat 

de Quebec, Canadà, abordarà el tema «Les cooperatives de salut ajuden a construir un món millor», 

amb l’objectiu de mostrar les cooperatives de salut al món com una font d’inspiració per desenvo-

lupar solucions que satisfacin les necessitats de la ciutadania. Organitzat conjuntament per Health 

Care Coop Federation of Canada, La Fédération des Cooperatives de Services à Domicile et de Santé 

du Québec i l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), comptarà amb la parti-

cipació, entre d’altres, del president d’IHCO i CEO de la Fundació Espriu, Dr. José Carlos Guisado, o 

el director del departament d’Ètica, Equitat, Comerç i Drets Humans de l’OMS, Dr. Rüdiger Krech.

31
octubre

2012

AssembleA extrAordInàrIA de l’AcI

L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà una assemblea extraordinària a manchester. La 

trobada tindrà com a objectius principals 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.

31-2
octubre

novembre

2012

IcA expocoop 2012

La III Fira Internacional de Cooperatives se celebrarà en aquesta ocasió a manchester. S’hi expo-

saran tot tipus de productes i serveis d’empreses cooperatives amb la idea d’enfortir la imatge de 

les cooperatives i d’oferir oportunitats de negoci i d’intercooperació.

congrés InternAcIonAl del cIrIec

El 29è Congrés Internacional del CIRIEC, que se celebrarà a viena, Àustria, del 12 al 14 de setembre 

de 2012 amb el títol «L’economia pública, social i cooperativa al servei de l’interès general», tractarà 

temes com l’ètica per a una economia global; l’economia responsable i sostenible, la societat civil 

i la mobilització social, les innovacions i l’economia pública, social i cooperativa, i noves formes de 

governança i regulació.

12-14
setembre

2012



Als debats actuals sobre la reforma del sistema 

sanitari s’empra sovint la noció de copagament. 

Però, quins matisos té aquesta noció? Què sig-

nifica el copagament en un sistema sanitari de 

referència com el de Suècia? Com es planteja el 

present i el futur la diputada Lena Hallegren, pre-

sidenta del Comitè del Parlament Suec per a la 

Salut i el Benestar? 

Els sistemes sanitaris europeus són diversos 

i tots afronten el repte dels costos creixents de 

la sanitat en societats avançades, i per això les 

diverses opcions poden ampliar el ventall de pers-

pectives a considerar en el context actual. Quin és 

el mapa del copagament sanitari? 

En aquest context europeu, també al nostre 

país existeixen noves formes d’articulació de la 

sanitat pública i privada que poden ser un referent 

europeu, com bé exposa el Dr. Enrique de Porres 

en l’entrevista que li dedica Compartir.
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Articulacions entre medicina pública i privada a Europa

Mapa europeu del 
copagament sanitari
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ls arguments a favor i en contra són 
més aviat obvis, els copagaments –
independentment de la forma que 
adoptin– afegeixen recursos al sis-

tema finançat pels impostos i alleugen així la 
pressió a què estan sotmesos els ajustats pres-
supostos nacionals. En contra d’aquest sistema 
hi ha la por que condueixin a la desigualtat. Si 
les persones han de pagar –encara que sigui un 
import petit– per accedir a l’atenció sanitària 
o als medicaments, els detractors afirmen que 
existirà el risc que els grups menys afavorits 
s’abstinguin de l’assistència sanitària que ne-
cessitin legítimament.

Una “nova visió del món”?
En un editorial recent del European Journal of 
Health Economics,1 els professors Michael Drum-
mond, de la Universitat de York, i Adrian Towse, 
de l’Oficina d’Economia de la Salut del Regne 
Unit (OHE), afirmen que la reticència al copaga-
ment –en aquest cas, en relació amb els medi-
caments receptats– representa una «vella visió 
del món» del paper del pagament dins d’un 
sistema nacional de salut. Segons ells, en un 
sistema de copagament amb fixació de preus 
segons el valor, una tercera entitat pagadora 
(és a dir, el Govern o una asseguradora de salut) 
exercirà un bon impacte en la decisió entre el 
cost i la rendibilitat de tractaments mèdics i 
productes farmacèutics, ja que aquesta entitat 

pagadora tindrà en compte l’enfocament social 
a llarg termini del valor dels serveis.

«En un món amb fixació de preus segons el 
valor i unes directrius per a les entitats paga-
dores, el copagament es converteix en el camí 
per permetre als pacients tenir accés a fàrmacs 
que el sistema sanitari no considera rendibles 
o que considera rendibles només a un preu in-
ferior», afirmen els autors.

Consideren que, excloent els grups vulne-
rables, es poden salvar fàcilment els perills mo-
rals d’un sistema d’aquestes característiques.

«No té sentit imposar càrregues que perju-
diquin considerablement les persones d’un ni-
vell socioeconòmic baix, o que dissuadeixin les 
persones de buscar l’assistència adequada, que 
és rendible a llarg termini», i afegeixen: «Els 
països nòrdics han introduït disposicions de 
copagament sofisticades que sembla que abor-
den adequadament les preocupacions dels de-
tractors, variant els imports dels copagaments 
i utilitzant límits i terminis màxims.»

L’exemple suec
Un dels països europeus que aplica el sistema 
de copagament en el sistema sanitari nacional 
és Suècia, àmpliament reconeguda com una 
societat on el respecte per una seguretat social 
i una sanitat pública de gran qualitat sempre 
ha estat important en la pràctica i en el debat 
polítics.

El copagament en els sistemes 
sanitaris: l’experiència sueca

Peter Eneström

E

A mEsurA quE lA crisi finAncErA s’ExPAndEix PEr EuroPA, divErsos PAïsos busquEn novEs 

oPcions PEr EmPrAr dE mAnErA més EficiEnt cAdA Euro ProvinEnt dEls imPostos En Els 

difErEnts àmbits dEls sErvEis Públics. En El sEctor dE lA sAnitAt PúblicA, un d’AquEsts dEbAts 

hA EstAt El dE l’ús dEl coPAgAmEnt, és A dir, un sistEmA nAcionAl dE sAlut sufrAgAt Amb 

imPostos, En El quAl, PErò, El PAciEnt PAgA unA tAxA AddicionAl cAdA vEgAdA quE nEcEssitA 

AtEnció sAnitàriA o mEdicAmEnts.

1 M. DRUMMOND & A TOWSE, Is it time to reconsider the role of patient copayments for pharmaceuticals in Europe? European Journal 
of Health Economics, 13 (1), 1-5.

La diputada socialdemòcrata Lena

Hallengren, vicepresidenta del Comitè

de Salut i Benestar del Parlament suec, 

defensa el sistema de copagament dins

de l’SNS suec
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«El copagament ha format part del sistema 
sanitari suec des de ... bé, des de sempre», diu 
la diputada Lena Hallengren, del Partit Social-
demòcrata Suec, i vicepresidenta del Comitè 
de Salut i Benestar del Parlament suec.

Evidentment no ho diu en sentit literal, 
sinó tenint en compte la manera com es con-
ceben els copagaments a Suècia. Els copaga-
ments “sempre” han existit en l’assistència sa-
nitària i pràcticament no hi ha cap discussió 
sobre la seva existència.

«Pel que sé, hi ha un consens polític total 
sobre aquesta qüestió», afirma Lena Hallen-

gren. «Cap dels partits del Parlament suec 
ha proposat que s’abandoni aquest sis-

tema.»

2WHO / European Observatory on Health Systems and Policies: 
Sweden HIT (2012).

«El copagament ha format 
part del sistema sanitari suec 
des de... bé, des de sempre» 

En un informe sobre el sistema sanitari de 
2012, els autors descriuen el sistema nacional 
de salut (SNS) suec d’aquesta manera:

«Suècia obté una bona posició en compa-
racions relatives a indicadors centrats en els 
resultats del servei sanitari i en la qualitat de 
l’atenció. El sistema sanitari suec es proposa 
garantir la salut a tots els ciutadans i acatar 
els principis de dignitat humana, necessitat i 
solidaritat, i rendibilitat.»2 

Simplificant, les persones d’esquerres so-
len oposar-se més al concepte del copagament, 
mentre que les liberals i de dretes el defensen. 
En aquest context, pot sorprendre especial-
ment que el Partit Socialdemòcrata Suec, amb 
la seva llarga història de lluita per la igualtat, 
hagi acceptat la idea tan de pressa.

Finançat amb impostos
Lena Hallengren vol subrat-

llar el fet que el sistema sanitari 
suec es finança essencialment amb 

impostos.
«La nostra opinió socialdemòcrata in-

amovible és que l’assistència sanitària ha 
d’estar disponible per a tothom i ser de la 
mateixa qualitat. Per això s’ha de finançar 
amb impostos», afirma Lena Hallengren. 

«Aquest és el model bàsic que tenim a Suè-
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cia avui dia. Evidentment, hi ha persones que 
opten per altres solucions, privades, i existei-
xen prestacions mèdiques per als empleats en 
diferents empreses, però en general tots els 
ciutadans suecs poden gaudir d’una atenció 
sanitària pública general i finançada amb 
impostos.»

Els copagaments són una petita part del 
cost de la totalitat del sistema sanitari. L’aten-
ció sanitària sueca costa uns 26000 milions 
d’euros l’any. En altres paraules: fins i tot un 
petit percentatge del total representa diversos 
milers de milions d’euros, uns diners que es 
podria destinar a una altra qüestió.

«Però els copagaments no tenen una mo-
tivació principalment econòmica, tot i que hi 
contribueixen», diu Lena Hallengren. «Tenen 
altres efectes; fins a cert punt serveixen per 
regular la demanda d’assistència mèdica, eli-
minant part de les visites a centres de salut o 
unitats d’emergències que no són del tot ne-
cessàries. En lloc d’això, s’intenta, per exem-
ple, que les persones truquin primer al servei 
telefònic d’informació sanitària, o que es posin 
en contacte amb un infermer, en comptes d’un 
metge, per a certes qüestions. »

Copagaments amb un límit màxim
És crucial indicar que els copagaments en el 
model suec són més aviat limitats, una visita 
a un metge costa uns 13.50€. També hi ha un 
límit, que a Suècia es diu «garantia de cost 
màxim», els copagaments per visites a centres 

de salut i hospitals mai no poden superar els 
125€ a l’any, comptant 365 dies a partir de la 
primera visita. Els menors de 18 anys estan 
completament exempts dels copagaments.

De la mateixa manera, també hi ha un 
límit màxim per als medicaments receptats, 
d’uns 135€ l’any. Aquí, però, no hi ha una taxa 
comú cada vegada que es compra un medica-
ment receptat, els costos varien segons el tipus 
de medicament. Però si abans d’acabar l’any 
s’arriba al límit, els medicaments són gratuïts 
durant la resta de l’any.

«El debat polític sobre el copagament a Su-
ècia se centra més aviat en el nivell dels límits 
màxims i no en l’existència del mateix mo-
del», diu Lena Hallenberg. «El Govern actual, 
encapçalat pels conservadors, vol augmentar el 
nivell i argumenta que fa temps que no es mo-
difica. Nosaltres, juntament amb altres partits, 
considerem que no és el moment adequat de 
fer-ho, ja que la desocupació és elevada, l’asse-
gurança d’atur s’ha reduït, etc.»

Els partits en contra d’un augment del ni-
vell del límit màxim de copagament afirmen 
que la situació financera a Suècia no motiva 
una acció d’aquest tipus i que els beneficis de 
l’augment del límit difícilment compensarien 
els efectes negatius.

«El nivell actual està bé», diu Lena Hallen-
berg. «I he de dir, francament, que no he vist 
mai que el copagament a Suècia, com a tal, 
hagi impedit a ningú obtenir assistència mè-
dica quan la necessitava.»

L’assistència sanitària primària a Suècia se sol realitzar en centres de salut municipals, 

que poden ser públics o privats però que es financen amb impostos de la regió
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El sistema d’ingressos dels centres de salut 
i dels metges també s’hauria de revisar, segons 
Lena Hallengren.

«L’assignació de taxes del sistema fiscal a 
centres de salut concrets es basa principal-
ment en el nombre de visites dels metges. Això 
implica que hi ha un interès financer per part 
dels centres de salut a tenir el major nombre 
possible de visites facturables, fet que, al seu 
torn, significa que els metges s’encarreguen de 
tasques que fàcilment podria fer un infermer 
o un altre empleat, tasques com lliurar una 
recepta o cobrar una visita. Es tracta d’un ús 
distorsionat d’uns recursos valuosos que s’ha 
d’ajustar.»

Passa el mateix en el cas d’alguns pacients 
que necessiten una atenció que requereix  
més temps.

«Si l’assignació es basa en el nombre de 
visites d’un metge, sempre es temerà que els 
centres donin prioritat a les visites curtes, 
consultes que es poden resoldre en qüestió de 
minuts, en detriment d’un pacient que neces-

A més, per Lena Hallengren, l’existència 
d’un límit màxim és fonamental per a tot el 
model.

«Mai no acceptaria un model sense aquest 
límit màxim», afirma. «Els copagaments sense 
un límit màxim serien massa costosos per a 
col·lectius que necessiten atenció mèdica ha-
bitual, persones amb malalties prèvies, la gent 
gran, etc. Seria un sistema totalment injust.»

Altres problemes
Així, doncs, tot funciona a la perfecció pel que 
fa a l’SNS de Suècia? Lena Hallenberg creu  
que no.

«Hi ha alguns problemes que encara s’han 
d’abordar seriosament», diu. «Al meu entendre 
hi ha problemes tècnics dins del sistema que 
s’han de solucionar.»

La barreja d’un sistema sanitari públic,  
finançat amb impostos, que també està dis-
ponible per a les pòlisses privades de salut, 
n’és un.

«Això no ho accepto», diu Lena Hallengren. 
«Si hi ha la més mínima sospita que els cen-
tres de salut o els metges poden escollir entre 
donar prioritat a un pacient que representa 
un ingrés finançat públicament i un pacient 
que pot comportar un import major d’una 
pòlissa privada de salut, ens trobarem en una 
situació inacceptable. No estic dient que això 
passi, però la sola sospita que els metges es 
trobin en una situació en què han de triar és 
poc desitjable.»

Les farmàcies, a Suècia, històricament eren gestionades pel Govern, 

però es van privatitzar el 2009, avui es poden trobar moltes 

farmàcies privades en centres comercials

Les hospitalitzacions a Suècia són gestionades per les regions; també hi ha un 

copagament dels pacients per les estades en hospitals, però s’afegeix als costos 

dels serveis d’atenció primària i té un límit màxim anual d’uns 125€ l’any

«I he de dir, francament, 
que no he vist mai que el 
copagament a Suècia, com 
a tal, hagi impedit a ningú 
obtenir assistència mèdica 
quan la necessitava» 
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d’afirmació personal del pacient. És més pro-
bable que un pacient amb una bona formació, 
segur de si mateix i acomodat, faci valer els 
seus drets davant un metge, que no una per-
sona que no està tan familiaritzada amb els 
codis socials, i que potser ni tan sols domina 
l’idioma.»

Els estudis indiquen que hi ha una diferèn-
cia, per exemple, en pacients amb estomes, ja 
que mentre als pacients de zones menys afa-
vorides se’ls sol posar una bossa d’ostomia, 
els pacients d’altres entorns socioeconòmics 
tenen més possibilitats que se’ls ofereixi cirur-
gia avançada.

«Malauradament, el més probable és que 
en aquest punt sempre hi hagi una diferència; 
les persones que saben defensar els seus drets 
de manera més eloqüent i convincent, pro-
bablement sempre tindran més oportunitats 
d’obtenir alguns avantatges. No obstant això, 
hem de perfeccionar el model tant com sigui 
possible per garantir que el nivell d’assistència 
mèdica sigui igual per a tots els ciutadans, in-
dependentment de la seva situació.»

Lena Hallengren creu que, a part de l’exis-
tència del copagament, la qüestió d’un estat 
de salut pitjor en zones menys afavorides està 
relacionada amb moltes altres causes:

«Una mala salut és el resultat de molts fac-
tors», afirma. «En primer lloc, es tracta d’una 
qüestió de salut pública en general; la nutri-
ció, l’economia familiar, el nivell d’educació, 
l’exercici físic, la qualitat de vida general, la 
feina i l’oci. Un model amb copagaments mo-
derats, a més d’un límit màxim, com en el cas 
de Suècia, per mi, no és un d’aquests factors.»

Lena Hallengren és la portaveu del Partit 
Socialdemòcrata Suec sobre qüestions de salut, 
i una probable candidata a liderar el Ministeri 
de Salut i Benestar suec en el cas d’un canvi de 
Govern després de les eleccions de 2014. Si és 
així, podem comptar amb ajustaments i fins 
i tot canvis en el sistema d’ingressos de l’SNS 
suec, però l’existència dels copagaments segu-
rament no se sotmetrà a aquestes revisions.

sitarà l’atenció del metge durant més temps, 
per exemple, una hora.

No és un problema de copagament
No hi ha dubte que l’assistència sanitària, 

fins i tot en un país tan centrat en la igualtat 
com Suècia, encara tindrà punts de desigual-
tat. És un fet ben conegut que en zones menys 
afavorides l’estat de la salut és pitjor que en 
zones més pròsperes, però això no es deu al 
model de copagament.

«Hi ha altres factors socioeconòmics que 
són més rellevants en aquesta qüestió», segons 
Lena Hallengren. «Un factor obvi és el nivell 



Una perspectiva europea

P. E.

ls països europeus –i, per des-
comptat, els estats membres de la 
UE– mostren una àmplia varietat de 
sistemes nacionals de salut. Alguns 

països tenen una llarga trajectòria en l’àmbit 
de la salut pública, altres tenen una història de 
models controlats per l’Estat altament centra-
litzats –tot i que normalment molt corruptes–, 
i encara hi ha països que només recentment 
han començat a construir sistemes sanitaris 
generals o han buscat camins diferents del 
tradicional.

Un estudi complet de tots els sistemes sani-
taris europeus requeriria una sèrie de llibres 
sencers i no un simple article de revista. No 
obstant això, una visió general d’un conjunt 
de diversos països europeus pot fer una mica 
de llum sobre la qüestió del copagament en 
diferents sistemes.

Tots els països de la UE tenen un sistema 
sanitari nacional, si bé el grau de fi nançament 
mitjançant impostos varia considerablement 
d’un país a un altre. A la part superior de l’es-
cala es troben els països escandinaus de Dina-
marca i Suècia, on més del 80% de la despesa 
sanitària total es cobreix exclusivament amb 
impostos; incloent-hi els fons públics de segure-
tat social. La majoria de països tenen un model 
principalment fi nançat mitjançant impostos1:

Des d’una visió general i senzilla, la prime-
ra impressió és que la majoria de països tenen 
un sistema sanitari nacional on almenys el 70% 
de la despesa sanitària està coberta per mitjans 
públics i que, per tant, ofereixen una àmplia 

A B C
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…………………………………………………………………………………

8,8 76 84,8

84,5 0 84,5
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5,3 78,2 83,4

14,1 64,6 78,7

6,9 70,5 77,4
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84,5 0 84,5

58,6 15,7 74,3

7,6 64,7 72,3

1,5 70,4 71,9

9,5 60,1 69,6

68,6 4,6 73,2

11,4 61,7 73,1

7,6 64,7 72,3

1,5 70,4 71,9

9,5 60,1 69,6

17,7 38,5 56,2

TaUla 1
Percentatge de despeses sanitàries 
totals cobertes mitjançant 
impostos generals o fons públics 
de seguretat social (2009)

a Impostos %
B Fons de seguretat social %
C Total %

E

Països amb cobertura gairebé integral per l’Estat

Països amb cobertura alta per l’Estat

Països amb cobertura mitjana per l’Estat

Xipre
(2008)

Bulgària
(2008)

Àustria
(2008)

Luxemburg
(2008)

República 
Txeca

Dinamarca

Països Baixos

Letònia
(2008)

Portugal
(2008)

Eslovàquia

Hongria

Eslovènia

Polònia

Lituània

Espanya

Bèlgica

Alemanya

Estònia

França

Romania

Suècia

Finlàndia

En aquesta base de dades no hi ha les xifres 

corresponents a Irlanda, Grècia, Malta i el Regne Unit.
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cobertura sanitària als ciutadans. Només sis 
països de la taula anterior requereixen que 
els pacients paguin més del 30% del cost de 
l’assistència sanitària de la seva butxaca, d’una 
manera o altra.

Pagaments de la butxaca de l’usuari
En aquest article, la paraula copagament 
s’utilitza per descriure el fenomen en què el  
pacient té una part de l’assistència sanità-
ria pagada mitjançant els impostos, però ha  
de pagar la resta del cost amb mitjans privats. 
En el debat europeu, de vegades també es  
fa referència a aquest fenomen com a cost  
compartit, repartiment de costos o taxes per a  
l’usuari.

En la majoria de països, alguns ciutadans 
escullen afegir una assegurança sanitària 
privada a la cobertura que ofereix el Sistema 
Nacional de Salut (SNS). Això es pot fer tenint 
en compte dos objectius principals: en primer 
lloc, tenir accés a una assistència sanitària de 
més qualitat que l’oferta per l’SNS i, en segon 
lloc, cobrir una part o la totalitat del copaga-
ment que es requereix dins l’SNS.

Tanmateix, hi ha una paraula més àmplia 
que també inclou l’aspecte pràctic per al pa-
cient, és a dir, la situació en què el pacient 
ha de pagar amb els seus diners per obtenir 
atenció mèdica o receptes de medicaments, 
en part o totalment, independentment de 
si la cobertura bàsica es finança mitjançant 
impostos o es paga amb una assegurança pri-
vada. Es tracta del terme diners de butxaca, un 
factor especialment important en països on 
la cobertura de l’SNS té un engranatge més 
ampli.

En els països de la UE descrits en la taula 
anterior, hi ha una variació considerable en 
la quantitat de diners que els pacients han de 
pagar de la seva butxaca per accedir a l’assis-
tència sanitària2: 

La diferència entre les sumes del total de 
la Taula 1 i les sumes de la Taula 2 està repre-
sentada principalment per les assegurances de 
salut privades.

Cal destacar que, excepte Xipre i Portugal, 
els primers deu països són tots antics països 
de l’Europa de l’Est, on la transició d’una 
economia planificada centralitzada a una 
economia de mercat, en molts aspectes, no 

ha finalitzat, i on les administracions encara 
intenten trobar noves formes més adequades 
d’organitzar els diferents serveis públics.

10 països
Si observem més de prop alguns països euro-
peus, és bastant obvi que els models de l’SNS 
són molt diferents, però també que el copaga-
ment constitueix una contribució considera-
ble al model de finançament de l’SNS en molts 
països.

A Alemanya3 hi ha un sistema de salut naci-
onal bàsic, finançat amb impostos, que ofereix 
una bona cobertura a tots els ciutadans.

No obstant això, es requereix un copaga-
ment a totes les persones majors de 18 anys. Les 
visites al metge de capçalera o al centre d’aten-
ció primària costen uns 10€ per visita, i hi ha 
un copagament del 10% per als medicaments 
receptats, de fins a 5-10€, segons el tipus de 
medicament.

A més hi ha un copagament de 10€ al dia 
per a hospitalitzacions. Ara bé, hi ha un límit 
màxim després de 28 dies a partir del qual 
l’hospitalització és gratuïta.

El sistema nacional de salut del Regne 
Unit4 ofereix tota l’assistència sanitària gratu-
ïtament, excepte determinats serveis especia-
litzats, com les ulleres o el dentista.

El copagament que es requereix avui aquí 
és per als medicaments receptats. Hi ha una ta-
rifa plana de 7.65 £ (9.50€) per a medicaments, 
però també es pot triar tenir un límit màxim 
opcional de 29.10 £ (36€) per a tres mesos o bé 
de 104 £ (159€) per a un any.

França5, igual que la majoria de països, 
s’enfronta al problema d’uns costos sanita-
ris cada vegada més grans. A França, en gran 
mesura, el debat se centra en el “forat” en el 
pressupost de l’SNS. Conseqüentment, s’ha afe-
git un copagament d’1€ per a visites al metge 
de capçalera i de 0.50€ per als medicaments 
receptats.

A França, una visita a un centre d’atenció 
primària costa uns 21-25€, i el pacient s’ha de 
fer càrrec d’un copagament del 30%.

Els medicaments receptats requereixen  
un copagament del 35-65%, segons el tipus de 
medicament.

Els Països Baixos6 han triat un model per 
al seu SNS lleugerament diferent, semblant al 
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Països amb cobertura alta  
pel ciutadà

Països amb cobertura mitjana  
pel ciutadà

Països amb cobertura baixa  
pel ciutadà

Països amb cobertura residual  
pel ciutadà

proposat per l’Administració Obama als Estats 
Units.

Per a l’assistència sanitària bàsica, cada 
ciutadà adult ha de disposar d’una asseguran-
ça sanitària obligatòria, una pòlissa que costa 
una mica més de 1000€ l’any i que cobreix la 
meitat de la despesa sanitària nacional. En cas 
de no subscriure aquesta assegurança, s’aplica 
una multa del 130% de la prima.

El model té diverses excepcions. Per exem-
ple, es pot optar per una «assegurança de res-
ponsabilitat personal» on el ciutadà tria pagar 
100-500€ de la seva butxaca quan necessita 
un servei i, a canvi, aconsegueix una prima 
inferior.

També hi ha reduccions fiscals considera-
bles en funció dels ingressos de la unitat fami-
liar, si la prima supera el 5% dels ingressos de 
la unitat familiar, el copagament es redueix a 
432€ a l’any.

Hi ha un debat intens sobre el sistema al 
país, ja que el copagament ha passat de 320€  
el 2005 a més de 1000€ avui, i s’estan fent en-
questes per determinar si hi ha persones que 
s’han abstingut de tenir una assegurança sani-
tària per motius financers.

A Bèlgica7 s’aplica un copagament percen-
tual, pel qual es paga el 25% per a les visites en 
centres d’assistència primària, el 35% per a les 

visites domiciliàries de metges de capçalera i el 
40% per a visites d’especialistes.

Es fan excepcions per als «grups socioeco-
nòmicament vulnerables», incloent els pensio-
nistes i els aturats de llarga durada majors de 
50 anys. Aquests paguen un 10%, un 15% i un 
20%, respectivament, per als serveis esmentats 
anteriorment.

Per als medicaments amb recepta, els bel-
gues paguen segons uns percentatges fixos, des 
de 0 al 50%, segons el tipus de medicament i 
amb un màxim de 13.50€ cada vegada. Hi ha 
una excepció per a alguns medicaments dels 
grups Cs i Cx, per als quals s’ha de pagar entre 
el 60% i el 80%, sense un màxim.

Els hospitals apliquen una tarifa plana 
per els costos associats a l’hospitalització, i es 
requereix el copagament per a medicaments, 
proves, radiologia i actuacions tècniques.

Hi ha un debat nacional sobre la introduc-
ció d’un import màxim que costaria uns 450-
1800€ a l’any, segons els ingressos de la unitat 
familiar.

Irlanda8 també té un sistema totalment 
diferent, on aproximadament un 30% de la 
població disposa de l’anomenada targeta sa-
nitària, que permet tenir accés a assistència 
sanitària gratuïta, i la resta de la població bà-
sicament paga l’assistència mèdica de la seva 
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butxaca. No obstant això, prop del 50% de la 
població té pòlisses d’assegurances sanitàries 
privades addicionals per cobrir els costos de 
l’atenció mèdica i/o els copagaments.

L’hospitalització es copaga amb 66€ al dia, 
i un màxim de 660€ a l’any.

Una part considerable de les despeses de 
l’assistència sanitària es cobreixen amb les 
taxes dels treballadors i empresaris, el que re-
presenta prop del 2% del sou dels empleats que 
guanyen de 24000-100000€ a l’any.

Les visites de metges de capçalera costen 
50-80€ per a les persones que no tenen una 
targeta sanitària. De tota manera, hi ha un lí-
mit màxim mensual de 90€ per a tothom, els 
medicaments inclosos.

A Hongria9  es creu que hi ha una part del 
sistema sanitari que és “fosca” o “informal”, 
una herència de l’etapa socialista. No es posa 
en dubte que existeixi, però el seu abast és ob-
jecte de diferents interpretacions. No obstant 
això, en general es considera que una part gens 
insignificant de l’assistència sanitària a Hon-
gria, potser fins a un 10-15%, es finança amb 
pagaments “de sotamà”.

La transició a una economia de mercat 
també ha afectat el sistema sanitari. La despe-
sa de la butxaca dels usuaris ha augmentat del 
16% el 1995 al 23.7% el 2009. Dins de l’SNS hi 
ha diverses taxes de copagament per als dife-
rents usuaris i els diferents serveis. Els medica-
ments amb recepta solen tenir un copagament 
d’un 40%, però també hi ha excepcions per a 
les rendes baixes.

Per modernitzar (i, per descomptat, finan-
çar) l’SNS, al març de 2009 es va fer un refe-
rèndum sobre la introducció de càrrecs als 
usuaris. No obstant això, la proposta va ser 
rebutjada.

Portugal10 ha fluctuat entre diferents siste-
mes de copagament al llarg de l’última dècada. 
El 2007 es va introduir un sistema de copaga-
ment per a l’hospitalització, incloent una taxa 
de 5€ amb un màxim de 50€, i una taxa de 
10€ per a la cirurgia ambulatòria. Però qua-
tre anys més tard aquest model es va eliminar, 
perquè no va semblar que econòmicament fos 
significatiu.

Es considera que Portugal és un dels països 
amb el nivell de pagaments de butxaca més alt 
dels usuaris a Europa, com es mostra a la Taula 
2 anterior. Tots els serveis d’assistència sanità-
ria necessiten un cert grau de copagament o 
pagament directe, i no existeixen límits per a 
aquests costos.

Dinamarca11 té un sistema que està finan-
çat universalment mitjançant impostos, igual 
que Suècia. No obstant això, es requereixen 
copagaments per als medicaments receptats, 
amb l’excepció dels medicaments en hospitals. 
Les receptes de menys de 116€€ són totalment 
a càrrec del pacient, mentre que hi ha un co-
pagament que disminueix del 50% al 15% per 
a les receptes de 408€ o més. Hi ha un màxim 
de 477€ a l’any.

L’any 2011 es va fer una proposta al Parla-
ment danès per introduir un límit en el copa-
gament total d’un màxim de l’1% dels ingres-
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sos anuals de la unitat familiar; el Parlament 
la va rebutjar.

Un altre antic país d’Europa de l’Est, Po-
lònia12, té el mateix mercat d’assistència 
sanitària “informal” que altres països amb 
una trajectòria semblant. Gairebé el 25% de 
la despesa total s’atribueix a pagaments de 
la butxaca de l’usuari, però hi ha motius per 
creure que segueix existint un sistema con-
siderable de pagaments extraoficials (“de so-
tamà”) que no es recull en les estadístiques 
oficials. De tota manera, es considera que  
ha disminuït dràsticament en els últims  
anys, gràcies a les moltes iniciatives contra la 
corrupció.

Els medicaments bàsics es paguen segons 
una tarifa plana d’1 o 3€€, mentre que per als 
altres medicaments es realitza un copagament 
del 30 i el 50%, respectivament. Els malalts 
crònics i els discapacitats queden exempts del 
pagament.

Resum
Per resumir, el plantejament de la qüestió del 
copagament sembla tenir l’origen en motius 
ideològics o morals, i no en motius pràctics. 
Diversos països europeus han demostrat  
que els copagaments es poden f ixar en  
línies que proporcionen una seguretat consi-
derable per a tothom, també per a les de grups 
vulnerables.

Cal destacar que en els sistemes sanitaris 
nacionals avançats on el copagament s’ha apli-
cat durant diverses dècades, pràcticament no 

hi ha cap debat sobre la seva existència, no-
més de vegades sobre el seu abast i els imports. 
La resistència més intensa sembla que rau en  
països on el debat se centra en la possible in-
troducció de copagaments.

Això no implica que tot sigui perfecte en els 
serveis nacionals de salut europeus, al contrari, 
sembla bastant evident que hi ha llindars que 
són més difícils de salvar per als grups menys 
afavorits en qüestions d’assistència sanitària i 
medicaments. Com explica la diputada sueca 
Lena Hallengren, aquests llindars es deuen a 
altres factors socioeconòmics i no a l’existència 
o inexistència de copagaments.

Luxemburg
(2008)

República  
Txeca

Països 
Baixos

EslovàquiaHongria EslovèniaPolònia Alemanya FrançaLituània Bèlgica Estònia

En aquesta base de dades no hi ha 

les xifres corresponents a Irlanda, 

Grècia, Malta i el Regne Unit.

Països amb cobertura alta 
sufragada per impostos directes

Països amb cobertura mitjana 
sufragada per impostos directes

Països amb cobertura baixa 
sufragada per impostos directes

Països amb cobertura molt baixa 
sufragada per impostos directes
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«La nostra experiència demostra 
que és possible una assistència 
sanitària de qualitat amb un 
control més eficient de la despesa 
sanitària»

Carles Torner

La crisi econòmica ha trencat l’equilibri entre 
defensors i promotors de canvis estructurals 
en el model i està impulsant una política de 
retallades i de copagaments sobre la despesa 
sanitària. Com s’aprecia aquest nou panora·
ma des d’ASISA i la Fundació Espriu?
Fa temps que en tots els països occidentals es 
debat sobre la sostenibilitat dels models sa·
nitaris a causa dels seus costos creixents. Pot 
semblar paradoxal, però, contràriament al que 
molts esperarien, que les poblacions siguin 
més riques i que tinguin un benestar més gran 
no implica una reducció de la despesa sanità·
ria, sinó al contrari. Perquè el desenvolupa·
ment social comporta una major exigència de 
benestar i de salut, i el major cabal d’informa·
ció de les societats lliures es tradueix en una 
exigència més gran de qualitat en l’atenció 
sanitària, que se suma a una major esperança 
de vida i a un cost creixent de les tecnologies 
mèdiques. Tots els estudis ho demostren: en els 
últims lustres i en els països de la nostra àrea, 
el creixement dels pressupostos destinats a la 
Sanitat augmenta per sobre de la capacitat pro·
ductiva. A Espanya, concretament, els dèfi cits 

EL DEBAT SOBRE EL COPAGAMENT SORGEIX A CAUSA DE LES DIFICULTATS CREIXENTS PER CONTROLAR LA 

DESPESA SANITÀRIA EN EL CONJUNT DELS PAÏSOS EUROPEUS. ALGUNES EXPERIÈNCIES, COM LES NOVES 

FÓRMULES DE GESTIÓ DE CINC ÀREES DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DESENVOLUPADES PER 

AGENTS PRIVATS ENTRE ELS QUALS S’INCLOU ASISA, DEMOSTREN LA BONDAT D’UNA NOVA RELACIÓ DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE LA SANITAT PÚBLICA I PRIVADA PER AFRONTAR AQUEST REPTE.

Entrevista al Dr. Enrique de Porres, patró de la Fundació Espriu
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en Sanitat s’han repetit any rere any. Aquest és 
un debat de fons molt important, perquè cal 
mantenir la universalitat de l’accés a la salut, i 
per tant és essencial aconseguir un model equi·
librat pressupostàriament. En aquest debat, hi 
hem participat incansablement, en la mesura 
de les nostres possibilitats, plantejant les nos·
tres experiències per mirar de propiciar una 
nova relació entre medicina pública i privada.

Però cal subratllar que aquest és un debat 
que seguia el seu curs sense trobar un consens 
elemental sobre les mesures més efi cients que 
calia adoptar, perquè afectava tots els models 
organitzatius, sobre el qual s’ha superposat, 
ara, el context crític de la crisi econòmica. Ara 
es tracta, per tant, d’un escenari diferent amb 
dues situacions diferents. Tot i que el seu enfo·
cament hagi de contemplar·les totes dues.

Com afecta la crisi al debat sobre l’equilibri 
de la despesa sanitària?
Senzillament, perquè la disminució de la re·
captació d’impostos i la dificultat de trobar 
fi nançament via deute obliguen a contraure 
els pressupostos públics, cosa que afecta tam·
bé els destinats a Sanitat. El més important, al 
meu entendre, és compartir una anàlisi clara 
de la situació i no perdre mai de vista l’exis·
tència d’aquestes dues realitats superposades: 
la tensió entre la demanda social d’un model 
que permeti la universalitat d’assistència sa·
nitària sufi cient fi nançada amb fons públics, i 
la necessitat que la seva evolució s’adeqüi a la 
de la capacitat productiva del país, salvant, a 
més, els ajustaments d’urgència derivats de la 
situació de crisi econòmica actual. Aquesta 
anàlisi és important perquè les mesures ur·
gents d’ajust que s’estan prenent no es decidei·
xin únicament en funció de la conjuntura de 
la crisi, sinó amb la vista posada en la solució 
del problema de fons: l’equilibri de la despesa 
sanitària. La Fundació Espriu participa des de 
fa anys en aquests debats en un marc europeu 
i internacional.
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privat. Cada any poden triar la seva adscripció 
i, des de fa més de 35 anys, majoritàriament 
(85% del col·lectiu) trien alguna de les ofertes 
de servei que ofereixen les companyies assegu·
radores, entre elles ASISA, que concerten amb 
les tres mutualitats públiques: MUFACE, ISFAS 
i MUGEJU.

Aquesta és una experiència digna de ser 
considerada per se, però més encara en la si·
tuació actual i amb la mirada posada en la 
necessitat d’evolucionar cap a un model eco·
nòmicament més sostenible i més atractiu per 
al ciutadà. Perquè té valors indubtables que cal 
considerar. A través d’ell, el ciutadà té, a més 
de tots els seus drets protegits, una capacitat 
més gran de decisió individual a l’hora de triar. 
En primer lloc, la companyia responsable de 
garantir el servei, o el mateix dispositiu públic. 
En segon lloc, si tria asseguradora sanitària, 
té llibertat d’elecció per a l’accés a l’assistèn·
cia. Ni per ell ni per als seus beneficiaris hi 
ha selecció de risc individual, ni períodes de 
carència en l’accés a les prestacions.

D’altra banda, l’Estat coneix amb exactitud 
el seu pressupost anual, que és capitatiu, que 
estableix quan elabora els concerts i que es 
manté inalterable al llarg de la seva vigència, 
sense desviacions i per la seva pròpia lògica, 
inferior al del seu cost per persona atesa en 
els seus serveis propis. Transfereix el risc de 
la desviació pressupostària, si els costos de 
l’assistència s’incrementen, a la companyia 
asseguradora, i es reserva totes les funcions de 
regulació i control de la qualitat assistencial i 
del compliment dels plans que, en aquest sen·
tit, estableixi.

Tenen alguna altra experiència de col·
laboració amb la sanitat pública que també 
pugui servir d’experiència a l’hora d’avaluar 
alternatives a la situació actual?
Efectivament, com li deia, ASISA, des de la seva 
constitució, ha apostat sempre per participar 
en totes les fórmules de col·laboració amb la 

«Ens avalen més de  
35 anys de col·laboració 

amb l’Administració central, 
donant un servei  

de qualitat a prop de dos 
milions d’espanyols» 

Quina aportació ha fet ASISA a aquesta  
situació?
La nostra entitat ha participat sempre de ma·
nera activa en el que considera que ha de ser 
la via d’abordatge d’aquests problemes, la col·
laboració del sector sanitari privat en la gestió 
d’allò públic.

Garantir als ciutadans un nivell suficient 
d’atenció a la malaltia i de protecció a la salut, 
amb fons públics, és, al nostre parer, obligat.

Les alternatives depenen del paper que ju·
guin els diferents actors del sistema sanitari 
en cada situació. Al ciutadà, mentre rebi una 
assistència de qualitat, que s’ha finançat amb 
les seves contribucions, via impostos o cotitza·
cions, li és igual.

Nosaltres creiem que la concurrència per 
gestionar les prestacions assistencials públi·
ques, d’agents especialitzats en la gestió de ris·
cos i en la gestió de l’assistència sanitària, com 
és el cas de les asseguradores sanitàries que 
operen a Espanya, té un alt valor estratègic i 
està avalada per més de 35 anys de col·laboració 
amb l’Administració Central, donant un servei 
de qualitat a prop de dos milions d’espanyols. 
Els funcionaris i els seus beneficiaris.

En no poder optar al Règim General de la 
Seguretat Social, els funcionaris de l’Adminis·
tració Central van haver de desenvolupar, a 
través d’un règim especial de base mutual, el 
seu propi model assistencial sanitari. Des dels 
seus inicis, obert a la possibilitat d’accedir a les 
prestacions gestionades per la xarxa pública 
o a les gestionades a través de l’assegurament 
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sanitat pública que incloguessin la interme·
diació en la gestió de l’activitat assistencial. 
Perquè és la millor manera d’intentar complir 
el primer compromís institucional: garantir 
l’estabilitat de la companyia perquè els seus so·
cis puguin tenir així una via sòlida per exercir 
la professió. Treballar amb i per a l’Administra·
ció s’ha considerat sempre garantia si no de 
rendibilitat, sí d’estabilitat. Els fets ens avalen.

Per això, quan va sorgir la possibilitat 
de participar en les noves fórmules de col·
laboració que inclouen la gestió de l’assis·
tència sanitària, vam decidir fer·ho. Som pre·
sents en tres de les cinc concessions sanitàries  
de la Comunitat Valenciana i en una concessió 
a la Comunitat de Madrid.

En aquestes concessions es tracta de facili·
tar a curt termini la generació de nova infra·
estructura hospitalària, a càrrec del concessi·
onari, i de gestionar l’assistència sanitària 
pública, a canvi de la percepció d’una càpita 
per la població resident a la zona durant un 
període determinat d’anys.

Novament, l’Administració, en aquest cas 
de les CA, es reserva les funcions de control i 
regulació de l’activitat en garantia del ciutadà. 
Però aconsegueix dos objectius que milloren 
la seva eficiència econòmica. Obté una infra·
estructura de qualitat que revertirà a ella en 
perfectes condicions d’ús quan acabi la con·
cessió, sense generar·li problemes addicionals 
en el seu nivell d’endeutament actual i, el que 
és més important, té la certesa de l’evolució 
anual del seu pressupost assistencial el risc de 
desviació del qual transfereix al concessionari.

A més, el ciutadà es beneficia d’una gestió 
assistencial menys burocratitzada i amb uns 
estàndards de qualitat i uns temps de resposta 
que milloren els dels serveis de gestió directa, 
com es pot comprovar.

El canvi en el model de gestió, com ha afectat 
la satisfacció dels usuaris?
Totes les enquestes mostren graus superiors de 

satisfacció que amb el servei anterior. Vull su·
bratllar que la cartera de serveis sanitaris que 
s’ofereixen és, com a mínim, la mateixa que la 
de centres de gestió directa de les seves matei·
xes característiques.

Es manté la universalitat de l’atenció sani·
tària amb els mateixos paràmetres que en la 
resta d’àrees de salut. L’única diferència és la 
manera de gestió, i s’està demostrant que la 
flexibilitat característica de la gestió privada, a 
partir de l’experiència sanitària d’entitats com 
ASISA, demostra ser més eficient. El veritable·
ment important per a nosaltres és que la iden·
tificació de la població amb els seus serveis de 
salut és altíssima, la qual cosa és un signe de 
la satisfacció general amb els serveis sanitaris 
que oferim.

Hi ha experiències equivalents en el context 
europeu?
A Europa hi ha un veritable pluralisme de for·
mes de relació entre sanitat pública i privada. 
De manera general, la relació entre ambdues 
és molt més fluida en el conjunt de la Unió 

El doctor Enrique de Porres Ortiz de Urbina és un cirurgià 
traumatòleg implicat des de la seva joventut en el compromís 
per millorar l’atenció sanitària. Després d’uns anys treballant 
com a secretari general del Sindicat Mèdic de Madrid i a la 
Confederació Estatal de Sindicats de Metges, va anar assu-
mint càrrecs d’alta responsabilitat a la cooperativa de met-
ges LAVINIA-ASISA i a la Fundació Espriu. Va ser secretari 
de la branca europea de la International Health Cooperative 
Organisation (IHCO) i actualment és conseller delegat de 
LAVINIA-ASISA i patró de la Fundació Espriu.
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concerts/contractes col·lectius, de prestació de 
serveis, sense exclusió del risc individual, és el 
tipus d’innovació que podem aportar al debat 
europeu.

A Espanya la modalitat d’assegurances de 
salut més demanada per la població és la de 
prestació de serveis. Probablement per la pre·
sència directa del col·lectiu mèdic com a agent 
assegurador, que va recollir així l’experiència 
històrica desenvolupada pels Igualatoris mèdics 
nascuts de la consciència social que va caracte·
ritzar l’executòria dels nostres companys en els 
pitjors moments de la història d’Espanya del 
segle passat, quan la pobresa era la norma per 
a la major part de la població.

El model d’ASISA i de la Fundació Espriu és 
el cooperativisme sanitari. Respecte a noves 
experiències, com la de Torrevieja o Elx, po·
dem dir que es tracta d’una proposta d’orga·
nització de la sanitat nascuda de l’Economia 
Social?
No, almenys d’una manera directa. Enca·
ra que sí és cert que aquesta característica 

«Aquesta tradició de metges que 
s’associen per a una millor gestió 
del sistema sanitari és en l’arrel 

d’experiències eficients, tant des 
del punt de vista de la qualitat 

de l’assistència sanitària oferta, 
com del control de la despesa» 

Europea que a Espanya. Perquè el model de 
sanitat pública espanyola s’ha desenvolupat 
sobre un creixement incessant dels recursos 
de provisió pròpia. El que ha limitat les possi·
bilitats de col·laboració del sector privat.

En aquest context específic que és el nostre, 
la cessió de parcel·les de gestió especialitzada 
i/o integral de l’assistència sanitària pública a 
entitats privades esdevé una bona solució.

La participació en aquestes experiències 
de les asseguradores privades, actuant a ma·
nera de reasseguradores de l’àmbit públic, en 
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fa més fàcil mantenir aquesta visió de col·
laboració amb l’àmbit públic que caracteritza 
la nostra trajectòria. Perquè la nostra apor·
tació concreta no difereix de la que poden 
prestar altres agents sanitaris. Es basa en 
l’experiència i l’especialització en la gestió 
hospitalària i sanitària: assumim una cartera 
de serveis que ens ve donada pel sistema de 
salut pública i la gestionem amb criteris d’efi·
ciència. Però és cert que el nostre compromís  
amb aquestes iniciatives de gestió en l’àmbit 
públic té la seva pròpia tradició i és més ex·
tens que el de qualsevol altra asseguradora 
del sector.

Les cooperatives de metges que són en l’ar·
rel de la Fundació Espriu sorgeixen de l’he·
rència ideològica dels Igualatoris mèdics, que 
van néixer amb una clara vocació social per 
posar la medicina a l’abast de qui no podia 
afrontar, de cop, els costos d’una malaltia. 
Transformar·nos en empresa cooperativa va 
garantir mantenir la filosofia fundacional, 
un moviment associatiu de metges basat en 
la gestió democràtica, “un home, un vot”, que 
en altres tipus de societats és més difícil de 
mantenir en el temps.

Per assegurar una millor atenció sanitària 
a la població i per poder exercir la professió 
mèdica amb dignitat, assegurant la relació de 
confiança entre metge i pacient, com sempre 
va defensar el doctor Espriu. Podem dir, doncs, 
que, de manera indirecta, aquesta tradició de 
metges que s’associen per a una millor gestió 
del sistema sanitari és en l’arrel d’experiències 
eficients com les esmentades, tant des del punt 
de vista de la qualitat de l’assistència sanitària 
oferta, com del control de la despesa i, sobre·
tot, amb el compromís de procurar una aten·
ció en què la humanització i personalització 
de l’acte assistencial són bàsiques.



En el conjunt de la Unió Europea existeix una 

relació fl uida entre la medicina pública i la medi-

cina privada, molt més fl uida que en el context 

espanyol. Per donar una perspectiva àmplia als 

debats actuals sobre el nostre sistema sanita-

ri, hem adreçat una mirada a tots els colors del 

mapa sanitari europeu. Cada país enfoca a la 

seva manera la resposta que dóna a la neces-

sària sostenibilitat del model sanitari en un con-

text de costos creixents. 
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P A U S A
|  Robert L. Stevenson

El País del Cobrellit

Quan estava malalt feia bondat

al llit amb dos coixins darrere el cap:

acompanyat de les meves joguines

podia ser feliç dies i dies.

Feia l’estesa dels soldats de plom

per la roba del llit i pels turons.

Tan ben pintats, em passava les hores

mirant-me’ls mentre feien maniobres.

Movia regiments, feia barraques,

fundava una ciutat en un dels marges,

llançava els meus vaixells en un estol

a solcar el mar d’arrugues dels llençols.

Com un gegant cansat jo descansava

mirant-me cada vall i cada plana:

enfi lat al Turó dels Dos Coixins

contemplava el País del Cobrellit.

(De Robert Louis Stevenson, Jardí de versos d’un nen (Castellnou, 2011). 

Versions de Jaume Subirana)
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TEXT: Elvira Palencia
FOTOGRAFIA: José Carlos Rodríguez Acosta

CAPVESPRES



Quants capvespres a la vora del mar, en les vagaroses tardes 
estiuenques, observant, des de la llunyania, els bots que s’acosten 
a la riba i, en desembarcar els pescadors per avarar-los a la platja, 
es fonen amb l’aigua, en aquesta dansa ritual que es repeteix cada 
dia quan el càlid reflex del sol ens inunda i embolcalla en la pau 
d’aquest moment màgic.

I aquesta bellesa de la mar en calma, dins un blau intens, fonent-
se en el gris del cel esquitxat de núvols carregats de pluja que 
anuncien les temudes tempestes o aquesta calma que segueix la 
tempesta, ja que ambdues es complementen i es perfeccionen.

I aquesta costa esquitxada de torxes vigilants que anuncien bo-
nes noves. Quantes vides salvades!, quants naufragis evitats! gràcies 
a aquests fars que són llum que guia i font inesgotable d’inspiració 
per a navegants, artistes, poetes...



Totes aquestes sensacions i moltes més evoquen aquestes bellís-
simes imatges de José Carlos Rodríguez Acosta, poeta de la mar com 
a bon malagueny, a través de les quals expressa l’amor a la seva te-
rra, als seus costums i a aquest mar al qual, des de sempre, pertany.

Poeta de la llum i del color, els seus versos ens mostren una 
harmoniosa rima que abasta des de la calidesa i la intensitat dels 
capvespres fins a la serenitat d’aquest blau intens i silenciós que 
t’envolupa en una atmosfera de calma.

Però també el so forma part d’aquests versos plasmats en imat-
ges, en què sentim des del silenci de la mar en calma, que anuncia 
l’estrèpit dels tambors de pluja, a aquest ritme del trencar de les 
onades a la sorra que t’asserena i t’assossega.
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He triat aquest poema perquè se 

situa en les arrels més fondes i vi-

ves de la meva poesia. En la veu de 

Raimon, va ser el primer poema de 

Salvador Espriu que vaig conèixer. 

Després de dinar, i abans de mar-

xar altra vegada cap a l’escola, en 

la llum de primera hora de la tarda 

al jardí de casa, a Sitges, em po-

sava el disc de Raimon i escoltava 

especialment el poema d’Espriu. 

Aquell «rellotge al blanc mur», 

aquell «vent suau pels camins del 

capvespre», tot el poema, en fi, va 

representar per a mi la irrupció de 

la veu poètica.

Llavors jo tenia uns dotze o tret-

ze anys. Havia descobert el misteri 

i la força de l’escriptura (sense ser-

ne del tot conscient, és clar) quan 

tenia sis anys, poc abans de la pri-

mera comunió. Ens havien posat 

Cançó del capvespre

| David Jou

Cançó Del Capvespre

Desprès que Sebastià, Francesc
i Isabel varen anar a jugar al
Mal temps

S’enduien veus d’infants

el sol que jo mirava.

Tota la llum d’estiu

se’m feia enyor de somni.

El rellotge al blanc mur

diu com se’n va la tarda.

S’encalma un vent suau

pels camins del capvespre.

Potser demà vindran

encara lentes hores

de claror per als ulls

d’aquest esguard tan àvid. 

Però ara és la nit.

I he quedat solitari

a la casa dels morts

que només jo recordo.

Salvador Espriu 

com a deure escolar que comen-

téssim algun passatge bíblic. Vaig 

comentar un fragment del llibre de 

Daniel (els joves en el forn), però 

vaig anar més enllà de la simple 

obligació i vaig seguir escrivint una 

estona més, el doble o el triple del 

que ens havien demanat, només per 

gust, sorprès de passar-m’ho tan bé 

tot buscant paraules i combinant 

idees. Aquell episodi no em dugué 

immediatament a la poesia, però  

sí a l’escriptura. Als set o vuit anys, 

als estius, a la biblioteca de Sitges 

(la meva mare en fou la directora 

durant mig segle) m’entretenia es-

crivint algunes narracions, a l’estil 

de Karl May o d’Edith Blyton, autors 

que llegia amb entusiasme. 

Coneixia alguns poemes de Ma-

ragall, de Verdaguer, de Carner i  

de Sagarra, que eren referències 
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freqüents en el nostre àmbit famili-

ar. M’agradaven. Hi veia una parau-

la musical, emotiva, evocadora, que 

em trasbalsava. Però va ser sota el 

signe i la influència d’Espriu que 

vaig començar a escriure sistemà-

ticament, que se’m va obrir la vo-

cació poètica. Quan tenia catorze o 

quinze anys, dedicava unes quatre o 

cinc hores al dia a escriure poemes, 

a la casa on vam passar cinc estius 

a Escombreras, prop de Cartagena, 

a tocar de la gran refineria de pe-

troli i del port de petroliers, on el 

meu pare, capità d’aquesta mena 

de vaixells, tenia llavors el despatx 

com a cap de personal de la flota de 

Repesa. Els poemes d’Espriu m’eren 

com un camí per on m’endinsava 

poèticament al món.

Per Reis de 1969 em van re-

galar (a petició meva) el volum de 

poesia de la seva obra completa. 

Ja no eren, doncs, només les can-

çons de Raimon, sinó el conjunt de 

l’obra (amb l’interessant pròleg de 

Josep Maria Castellet). M’atreien 

especialment Cementiri de Sinera, 

El caminant i el mur, i Final de labe-

rint. Intentava, inútilment, encalçar 

aquella profunditat sòbria i essenci-

al. M’adono que, per la meva edat i 

avidesa vital, la desolació de la veu 

espriuana no m’era escaient i, en 

Cal·ligrafia: Keith Adams

rellegir alguns dels meus poemes 

d’aquella època, haig de reconèixer 

que, en moltes ocasions, la imposta-

ció d’aquell to resulta afectat en la 

meva veu adolescent. Però m’atreia, 

més que el to desolat, la imbricació 

entre la llum i el paisatge, i l’aten-

ció metafísica –preparada en mi,  

potser, per la lectura considerable 

de la Bíblia.

El meu deute literari amb Espriu 

és molt gran. La seva influència es 

manifesta de manera especialment 

directa en tres llibres meus: Per a no 

oblidar la llum (1971), Diminuta imat-

ge (1977) i Passeig marítim (1998). 

En el meu primer llibre, escrit quan 

jo tenia setze anys i publicat quan 

en tenia disset, la ressonància es-

priuana hi és ubiqua i fascinada. Di-

minuta imatge (un llibre escrit amb 

motiu de la meva primera estada a 

Venècia) és espriuà en molts aspec-

tes formals, però ja hi trobo una veu 

pròpia, una expressió més personal. 

Passeig marítim és, en certs aspec-

tes, una ressonància de les cançons 

de la roda del temps, però sumades 

a la impressió del cementiri marí 

de Paul Valéry. L’increment natu-

ral de la meva pròpia experiència  

vital i literària, l’interès per la cièn-

cia i pel tema religiós, l’avidesa pels 

viatges, l’art i la vida, i la inquietud 

per l’exploració formal, van anar 

eixamplant i desplaçant el model 

espriuà.

Vaig visitar Salvador Espriu tres 

vegades –a l’abril de 1975, a l’oc-

tubre de 1977 i a la primavera de 

1978– al local de Passeig de Gràcia, 

prop de la cantonada amb Aragó, a 

les oficines d’Assistència Sanitària. 

Em rebé amb una gran generosi-

tat, més d’un parell d’hores cada 

vegada. No és lloc, aquí, d’evocar 

aquelles converses, que tinc ano-

tades en els meus papers d’aquella 

època. Quan va morir, al febrer de 

1985, vaig passar per la seva capella 

ardent al palau de la Generalitat, i 

vaig anar al seu funeral a Arenys. 

Encara ara, quan en alguna oca-

sió vaig a donar alguna conferèn-

cia a Arenys, procuro anar-hi amb 

temps, prenc un exemplar del Ce-

mentiri de Sinera, pujo al cementiri 

i el rellegeixo, amb emocions diver-

ses, sempre intenses. Més de qua-

ranta anys de dedicació a la poesia 

no m’han fet oblidar aquelles tardes 

escoltant la «Cançó del capvespre», 

aquells primers anys d’afirmació po-

ètica amb l’obra d’Espriu com a re-

ferència bàsica, i com a continuïtat 

rebel i decidida d’una gran tradició 

literària que l’Espanya franquista 

havia volgut matar.
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