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| compartir | s’edita en paper ecològic 
i s’afegeix a la creixent preocupació pel 
malbaratament dels recursos naturals.

La celebració dels 25 anys de l’Hospital de Barcelona i dels 
20 anys de L’Hospital Moncloa, que s’escau aquest any 2014, 
posa de manifest el bon moment que viu el cooperativisme 
sanitari al nostre país.  
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se celebra el vint-i-cinquè aniversari de l’Hospital de 
Barcelona. A les pàgines centrals de la revista, el lector hi 
trobarà un ampli reportatge sobre el recorregut al llarg 

d’aquests anys, marcat des de l’inici per una aposta per la màxima qualitat en l’assistència 
sanitària. Una taula rodona amb els protagonistes de la gestió de l’hospital, tant metges 
com pacients representants de les dues cooperatives que el gestionen, recull fets relle-
vants d’aquesta història col·lectiva i experiències concretes d’aquest model innovador: 
la cogestió. 

Ho afirma el doctor Orce, president d’Assistència Sanitària Col·legial, a l’entrevista que 
li fem: «L’Hospital de Barcelona és la màxima expressió [...] de la cogestió entre metges 
i pacients. La idea del doctor Espriu va ser posar d’acord els metges i els usuaris de la 
medicina en un model comú, partint de la base que els metges desitgen treballar amb 
el màxim de llibertat i la retribució econòmica més gran possible, i que els usuaris volen 
el millor sistema sanitari al cost més raonable. Aquesta equació, que d’entrada sembla 
ben difícil, hem aconseguit resoldre-la dia a dia durant vint-i-cinc anys: actualment, la 
cogestió és una realitat del tot consolidada».

També aquest 2014 celebrem el vintè aniversari de l’Hospital Moncloa, que és el vaixell 
insígnia de la xarxa de clíniques del grup ASISA per tot Espanya. Des del primer mo-
ment, l’Hospital Moncloa també va apostar per oferir una assistència de qualitat, i això li 
ha valgut el reconeixement tant dels metges i pacients –tres-cents vint mil hi són atesos 
cada any– com d’organismes europeus i internacionals.

Tal com diu el doctor Ivorra, president d’ASISA: «ASISA ha sabut adaptar-se als canvis 
de tota mena que s’han produït en el nostre entorn, no només en els darrers vint anys 
sinó en els quaranta-dos anys des de la seva fundació. Això demostra la força del nostre 
model societari i acredita la nostra posició destacada en el mercat gràcies al suport con-
tinu dels nostres metges. El Grup ASISA és avui un dels referents essencials de la sanitat 
privada a Espanya: disposem de la xarxa assistencial pròpia més potent i més àmplia del 
país, amb més d’1,7 milions de persones que confien en nosaltres.»

Ambdós hospitals, amb el seu reconeixement tant local com internacional, són la imat-
ge visible d’una economia social activa. Són hospitals cooperatius que se sostenen en 
una comunitat amplíssima de metges aplegats en cooperatives –i també  d’usuaris es-
devinguts socis cooperativistes en el cas de Barcelona. La qualitat de l’assistència que 
ofereixen, el seu prestigi mèdic i la seva gestió innovadora són la manifestació del co-
operativisme sanitari que inspirà el doctor Espriu. Un cooperativisme sanitari que és 
una proposta que ha aconseguit ressò mundial gràcies als èxits obtinguts durant aquests 
anys de vida assistencial i hospitalària.

Que els dos aniversaris coincideixin amb el centenari del naixement del doctor Espriu és 
motiu d’alegria i de celebració, a més de ser el signe que ens permet constatar la vigència, 
la força i la transcendència del model espriuà de cooperatives de salut.
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El joc patològic, també conegut com ludopatia, és una 
malaltia mental classificada dins el grup dels trastorns 
addictius, el mateix en què s’inclouen els trastorns re-
lacionats amb el consum de determinades substàncies, 
ja que, de fet, els comportaments del joc activen en el 
cervell sistemes de recompensa similars als que s’ac-
tiven amb l’ús de drogues. El fet que la inclinació o 
afecció a participar en jocs d’atzar en els quals s’apos-
ten diners pugui adquirir unes característiques malal-
tisses, patològiques, no és cap novetat, com queda ben 
reflectit en la literatura; per exemple, en obres com 
El jugador, escrita per Dostoievski fa un segle i mig, 
en què el protagonista, un home dominat per la seva 
passió per la ruleta, centra la seva vida en l’emoció de 
les apostes. Lamentablement, no es tracta simplement 
d’un trastorn propi d’obres de ficció, ja que l’addicció 
al joc forma part de la realitat, de la vida quotidiana. 
Es pot canviar el soroll de les fitxes en les luxoses sa-
les d’un casino per la veu de la locutora d’un bingo 
o per les típiques notes musicals de les màquines es-
curabutxaques dels bars, però el resultat és el mateix.

En realitat, el joc patològic correspon a la desviació 
d’una conducta normal i molt estesa: provar fortuna 
mitjançant apostes de tipus econòmic. Les fórmules 
per apostar són molt variades i gairebé tothom n’ha 
provat alguna, encara que sigui de manera ocasional: 
un bitllet de loteria, la bonoloto o les travesses, un con-
curs de televisió o una simple rifa... Però, dins de la nor-
malitat, es tracta simplement d’això; de provar fortuna, 
de somiar que ens toca un premi més o menys impor-
tant, amb certa expectativa, però res més. I com passa 
amb gairebé totes les conductes humanes normals, 
també en aquest cas es pot produir una desviació pa-
tològica. I igual que passa en altres terrenys, també és 
difícil establir una frontera nítida entre el que és nor-
mal i el que és malaltís. Només queden clares les situa-
cions que poden situar-se inequívocament en un pol o 
en l’altre. Jugar de tant en tant, o fins i tot un o diversos 
cops per setmana, i sense que les quantitats apostades 
posin en perill l’economia personal, òbviament està en-
quadrat dins la normalitat. En canvi, per definir sense 
cap dubte que la tendència a participar en jocs d’atzar 
és patològica cal recórrer a exemples dràstics: es troba 
en aquesta situació qui té una necessitat irresistible 
d’apostar quantitats de diners cada vegada més grans 
per aconseguir un grau d’excitació suficient que calmi 
la seva ansietat; qui està nerviós o fins i tot irritat quan 
intenta reduir o abandonar el joc; qui ha fet esforços 

Joc patològic, 
una desviació de la conducta molt estesa
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per aconseguir aquest objectiu i no ho ha aconseguit; 
qui sovint té la ment ocupada en les apostes i sovint 
aposta quan se sent desassossegat; qui després de per-
dre tendeix a tornar a intentar-ho per recuperar el que 
ha perdut; qui menteix per ocultar la seva implicació 
amb el joc; qui posa en perill les seves relacions per-
sonals, l’ocupació o la seva carrera a causa del joc; qui, 
en definitiva, veu perillar la seva estabilitat econòmica 
personal o, encara més greu, la familiar, amb la con-
seqüència d’un aïllament afectiu i social progressiu.
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Però cal aclarir que no es tracta d’un vici, d’una con-
ducta èticament o moralment reprovable, com tradici-
onalment s’ha catalogat. Avui en dia, els especialistes 
consideren que correspon a una autèntica malaltia, 
un trastorn mental que assumeix les característiques 
típiques de les addiccions: genera un hàbit, crea una 
dependència. La persona afectada comença a jugar 
cada cop més sovint, fins que pràcticament no pot 
prescindir de les apostes: entrar en un bar i sentir la 
música de reclam de les màquines escurabutxaques 
li provoca un desig irrefrenable de provar sort. I, atès 
que el més habitual és perdre –perquè, quan es guanya 
indefectiblement se segueix jugant–, segons la capa-
citat econòmica de la persona i el tipus de joc, en un 
període de temps més o menys prolongat s’acabarà per 
tenir problemes econòmics. I l’hàbit, ja establert, farà 
que se segueixi jugant, aparentment amb l’excusa de 
recuperar el perdut, però en realitat com a manifes-
tació de l’addicció. Apostarà diners destinats a altres 

finalitats, fins i tot a la manutenció de la família, i, si 
cal, en demanarà, mentirà... el que sigui per seguir 
apostant. Pot semblar exagerat, però no ho és. Hi ha 
famílies arruïnades, desesperades per la conducta 
atípica d’un dels seus membres, que ho confirmen.

No hi ha estadístiques fiables que puguin calibrar 
l’abast d’aquesta patologia, ja que només una pro-
porció indefinida dels casos més greus arriba al co-
neixement dels professionals. Generalment es tracta 
de persones que, per la seva addicció, ja han patit no 
només problemes econòmics, sinó també afectius, 
familiars i socials. Precisament, el més freqüent és 
que busquin l’ajuda professional a petició de la prò-
pia família, quan els conflictes ja són aclaparadors. I 
el sol fet que demanin ajuda és un signe molt positiu, 
perquè només l’acceptació que es pateix una malaltia 
permetrà intentar dur a terme un tractament efectiu. 
Perquè aquest trastorn té un tractament, que en la 
major part dels casos aconsegueix poder controlar-lo.

Les pautes de la teràpia són variades, ja que s’han 
d’adaptar a les peculiaritats de cada cas. Òbviament, 
sempre es tractarà de resoldre els conflictes personals 
que puguin estar a la base de l’alteració, així com els 
que s’hagin generat en la mateixa persona afectada i, 
de vegades, en els familiars mitjançant la psicoteràpia 
més oportuna. Però, una vegada l’hàbit s’ha establert, 
amb això no n’hi ha prou. Cal dur a terme un tracta-
ment de deshabituació, en certa manera semblant al 
que es practica en el cas de l’addicció a les drogues. 
Aquesta part del tractament es basa en l’exposició a 
ambients de joc sota control facultatiu. Hi ha equips 
terapèutics que fins i tot tenen instal·lacions destina-
des a aquesta finalitat, en què, per exemple, hi ha mà-
quines escurabutxaques de tota mena. Allà, el pacient 
s’ha d’enfrontar al seu impuls de jugar. Perquè el sol 
fet de veure i sentir les màquines li genera una intensa 
ansietat, un impuls irrefrenable de jugar. En sessions 
progressives, sempre amb l’ajuda dels professionals i 
de vegades dins d’un grup terapèutic en què també hi 
hagi exjugadors, s’acostuma de mica en mica a roman-
dre en un ambient propici al joc, controlant la seva 
necessitat de jugar fins que deixi de ser irresistible.

Un cop aconseguit aquest objectiu, es continua amb 
exposicions en ambients de joc reals, com pot ser un 
bingo o simplement un bar on hi hagi màquines per 
jugar. Al principi, l’afectat haurà d’anar acompanyat 
d’algun amic o familiar que li ofereixi el suport ne-
cessari per evitar provar sort. I així, completant el 
tractament, s’aconseguirà una modificació de la con-
ducta que tingui com a objectiu l’abstinència, perquè, 
com passa amb l’alcoholisme o l’addicció a altres dro-
gues, provar-ho novament una sola vegada pot llen-
çar per terra tots els èxits obtinguts. Dr. Adolf Cassan
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L’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona va 
obrir les portes coincidint amb l’obertura de l’hospital 
al maig de 1989; és a dir, ara fa 25 anys. En aquestes 
dues dècades i mitja ha atès milers de nens i nenes 
i ha anat adquirint prestigi. Avui és un dels serveis 
més consolidats de l’Hospital de Barcelona. Compta 
amb un equip de sis metges pediatres/neonatòlegs i 
un equip de metges de guàrdia que cobreixen les 24 
hores els 365 dies de l’any.

L’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona 
atén totes les patologies, tret d’algunes considerades  
com a excepcionals, que requereixen un utillatge molt 
especialitzat i que són d’una incidència molt baixa: al-
guns problemes oncològics, transplantaments, cirurgia 
cardíaca, que es realitzen en col·laboració amb altres 
centres hospitalaris.

Pel que fa específicament a la Unitat de Neona-
tologia de SCIAS Hospital de Barcelona, està especi-
alitzada en el diagnòstic i tractament tant de nadons 
nascuts prematurament (a partir de les 23-24 setmanes 
de gestació) com de nadons a terme amb diferents ma-
lalties de tipus mèdic o quirúrgic.

«El nadó és atès per un equip mèdic, d’infermeria i 
d’altres professionals sanitaris que estan preparats per a 
les cures de nadons amb malalties greus. El nostre equip 
ofereix tractament individualitzat, centrat en la família 
i el desenvolupament, en un entorn tecnològicament 
avançat i amb la infraestructura necessària per aplicar 
les tècniques més actualitzades de tractament a aquests 
infants», afirma Frederic Raspall, consultor sènior de 
l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona. 

«Animem els pares a estar al costat del seu nadó 
tant de temps com sigui possible i a tenir un paper ac-
tiu en l’alimentació i en les activitats de les cures diàri-
es, amb la finalitat de seguir un model de cures indivi-
dualitzades, centrades en el desenvolupament, que tan 
beneficiós s’ha mostrat per a l’evolució d’aquests nens 
a curt i llarg termini», explica Pere Sala, cap del Servei 
de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Barcelona. 

25 anys de l’Àrea Maternoinfantil 
de l’Hospital de Barcelona
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L’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona atén totes les patologies, 
tret d’algunes considerades com a excepcionals, que requereixen un 
utillatge molt especialitzat i que són d’una incidència molt baixa. 

La Unitat de Neonatologia de SCIAS Hospital de Barcelona està 
especialitzada en el diagnòstic i tractament tant de nadons nascuts 
prematurament com de nadons nascuts a terme amb diferents malalties.
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•  Control i monitorització del part a l’àrea de 
les sales de parts, a la 2a planta de l’hospital. 

•  Control del puerperi en l’àrea 
d’hospitalització per a les gestants i els seus 
nadons, a la 4a planta. 

•  Servei d’Urgències Pediàtriques per atendre 
nens des del primer mes de vida fins als 17 
anys, les 24 hores del dia, a la 8a planta.

•  Planta d’hospitalització pediàtrica –a la 
8a planta de l’hospital– per ingrés de nens 
i adolescents amb patologies mèdiques i 
quirúrgiques. 

•  Unitat de Neonatologia de nivell IIIB, 
ubicada a la 8a planta, per atendre nadons 
prematurs des de les 23-24 setmanes d’edat 
gestacional fins a terme, amb diferents 
patologies mèdiques i quirúrgiques que 
necessitin cures intensives, cures especials o 
d’alta dependència, i cures bàsiques.

•  Seguiment del nadó de risc de trastorn 
del desenvolupament neurològic un cop 
el nadó s’ha donat d’alta de la Unitat de 
Neonatologia.

•  Programa de sessions clíniques de Pediatria 
per als pediatres d’AS. 

•  Programa de sessions del grup de 
Perinatologia. 

«El naixement d’un fill és un moment emocionant i 
únic a les nostres vides. Però quan un nadó neix abans 
del temps esperat o amb algun tipus de problema, ne-
cessita cures especials», afirma Pere Sala.

Les malalties que tenen els infants no han canviat 
gaire, les darreres dècades. En tot cas, se n’han era-
dicat algunes. Raspall detecta, però, el «ressorgiment 
d’algunes malalties que estaven eradicades o en fase 
d’eradicació, com el xarampió, que no s’ha acabat 
d’aconseguir eradicar totalment en part a causa de la 
immigració». I, a més, hi ha grups de població “antiva-
cunes”, persones que no es vacunen, per desídia o per 
una por injustificada a les vacunes. 

Un dels problemes creixents entre els infants en 
l’àmbit de la salut és l’obesitat, la pandèmia del se-
gle xxi. Les causes de l’augment de nens obesos són 
múltiples. Pel que fa a les mesures per combatre-la, 
Frederic Raspall posa de manifest que cal un control 
exhaustiu del pes durant els primers anys de vida, i 
sobretot en aquells nens i nenes amb risc d’obesitat 
més alt, com són els que tenen un pes baix al néixer. 
Frederic Raspall subratlla que, per combatre l’obesi-
tat, cal «fomentar hàbits saludables: és necessària una 
alimentació equilibrada, fer exercici amb regularitat, 
evitar el sedentarisme i estar massa hores mirant la 
televisió, perquè és un acte passiu i perquè, a més, en 
alguns casos, els infants, mentre la miren, van men-
jant aliments poc nutritius. A més, sovint s’hi anuncien 
productes alimentaris poc saludables. Cal identificar 
al més aviat possible quan el pes d’un nen comença a 
desviar-se cap amunt». 

L’Hospital de Barcelona innova i incorpora pro-
gressivament nous tractaments. Una de les darreres 
novetats que du a terme l’Àrea Maternoinfantil de 
l’Hospital de Barcelona per protegir els infants de la 
tos ferina, durant els seus primers mesos de vida, és la 
vacunació de la mare el darrer trimestre de gestació, 
fet que protegeix el nadó de patir aquesta malaltia. 
Daniel Romaní

«Cal identificar al més aviat possible quan 
el pes d’un nen comença a desviar-se 
cap amunt», subratlla Frederic Raspall, 
consultor sènior de l’Àrea Maternoinfantil 
de l’Hospital de Barcelona.

Els serveis que ofereix l’Àrea 
Maternoinfantil de l’Hospital 
de Barcelona

D’esquerra a dreta: Pere Sala, cap del Servei de Pediatria i Neonatologia 
de l’Hospital de Barcelona, i Frederic Raspall, consultor sènior de l’Àrea 
Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona.
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Deu ser molt difícil trobar una persona a qui no li hagin 
fet mai una anàlisi de sang. El procediment és sempre 
el mateix, perquè per extreure el líquid cal punxar una 
vena amb una agulla i succionar la sang amb una xe-
ringa fi ns aconseguir omplir-ne el tub. No és un pro-
cediment gaire agradable i és causa de plors entre les 
criatures. La majoria de les vegades és condició neces-
sària anar a fer-se l’extracció en dejú. La informació 
que s’obté amb un tub de sang és molt valuosa i pot 
servir per diagnosticar una malaltia, per mantenir-la 
controlada, per pautar o retocar una medicació, per fer 
un control preoperatori o per fer un control preventiu.

Per a molts usuaris d’aquests serveis, els llistats 
i les xifres de les analítiques són poc comprensibles. 
Podem discernir que passa alguna cosa quan la xifra 
d’un dels resultats queda fora dels barems que el mateix 
laboratori acostuma a posar, com a referència, entre 
parèntesis. Es comprèn que les xifres aportades són les 
que donen una màxima i una mínima dels valors de 
normalitat o salut. Més enllà d’aquesta deducció lògica, 
comprendre què signifi ca que estiguin dins o fora dels 
paràmetres de la normalitat està fora del nostre abast, 
i per això necessitem que un metge interpreti els resul-
tats i en tregui les conclusions necessàries.

A través de l’estudi de la sang es poden donar valors 
de diferents substàncies implicades en diverses funci-
ons. Així, es pot demanar una analítica bàsica que com-
prèn els apartats habituals de l’hemograma complet i la 
bioquímica, però també es pot estudiar el perfi l hormo-
nal, els electròlits o les vitamines i minerals. L’apartat 
hormonal aporta informació sobre algunes hormones, 
que són unes substàncies secretades per diferents glàn-
dules i òrgans, que estan implicades en el bon funci-
onament de l’organisme, com les hormones sexuals, 
les de creixement, les relacionades amb els processos 
digestius o amb l’assimilació dels nutrients. L’anàlisi dels 
electròlits aporta informació sobre els nivells de certs 
minerals que són imprescindibles per al bon funciona-
ment i manteniment del cos; per exemple, sodi, potassi, 
clor, calci i magnesi. Però els valors que es demanen 
habitualment són els de l’hemograma on s’estudien les 
cèl·lules sanguínies (glòbuls blancs i vermells, plaque-
tes, l’hematòcrit…) al qual ja ens referirem en propers 
articles. Queda encara un apartat molt important, el 
de la bioquímica, que inclou els valors de la glucosa o 
els dels greixos en la sang, com el colesterol, que s’han 
explicat en articles anteriors, i també inclou els valors 
d’unes substàncies anomenades transaminases. Quan 
un facultatiu sospita que existeix una patologia en con-

Què són les transaminases?

Quines transaminases 
tenim al fetge?
En els humans en predominen 
dues que tenen noms molt llargs: 
la glutamicooxalacètica (GOT) i 
la glutamicopirúvica (GPT). La 
GOT es troba present al fetge, 
al múscul cardíac, al múscul 
esquelètic, als ronyons i al 
cervell. La GPT és característica 
de les cèl·lules hepàtiques. 
Les transaminases aporten 
informació sobre l’estat del 
fetge, sobre l’estil de vida i la 
dieta que se segueix.
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Les transaminases
Són uns enzims que es troben en diferents 
parts del nostre cos. La funció dels enzims 
és la d’intervenir en múltiples reaccions 
químiques cel·lulars actuant com a 
catalitzadors; és a dir, accelerant-les. 
Les cèl·lules del nostre cos produeixen 
enzims diferents segons l’òrgan on es 
trobin localitzades, perquè cada un té les 
seves pròpies funcions i necessita unes 
reaccions químiques concretes.

cret, els valors de tots aquests apartats poden ser molt 
reveladors i útils per a diagnosticar-la. 

Però ara ens centrarem en les transaminases, que 
són uns enzims que es troben en diferents parts del 
nostre cos. La funció dels enzims és la d’intervenir en 
múltiples reaccions químiques cel·lulars actuant com 
a catalitzadors; és a dir, accelerant aquestes reaccions. 
Les cèl·lules del nostre cos produeixen enzims diferents 
segons l’òrgan on es trobin localitzades, perquè cada un 
té les seves pròpies funcions i necessita unes reaccions 
químiques concretes. És per això que el valor d’un en-
zim pot donar informació sobre el funcionament d’un 
òrgan. En el cas de les transaminases, en els humans en 
predominen dues que tenen noms molt llargs: la gluta-
micooxalacètica (GOT) i la glutamicopirúvica (GPT). 
La primera transaminasa, la GOT, es troba present al 
fetge, al múscul cardíac, al múscul esquelètic, als ro-
nyons i, en menys proporció, en altres òrgans com el 
cervell. L’altra, la GPT, és característica de les cèl·lules 
hepàtiques. Els valors normals de referència poden 
variar una mica d’un laboratori a un altre i són més 
baixos per a les dones que per als homes. En les GOT es 
consideren normals els valors inferiors a 37 unitats in-
ternacionals/litre i en les GPT, els valors inferiors a 41 
ui/l. Quan el resultat de les anàlisis mostra unes xifres 
més elevades, per damunt de la normalitat, cal sospitar 
que hi ha alguna afectació hepàtica que es pot haver 
produït per una infecció vírica que provoqui una hepa-
titis; que hi pot haver una falta de fl ux sanguini al fetge; 

que hi ha un consum elevat de begudes alcohòliques o 
que algun medicament ha produït un efecte secundari. 
En la meitat dels casos, les xifres de les transaminases 
s’eleven pel consum d’alcohol; la següent causa és la de 
tenir el fetge gras (esteatosi hepàtica) i, en una part més 
reduïda, es deu a processos infl amatoris com l’hepatitis 
C o una cirrosi. Però les transaminases també es poden 
elevar a causa d’una malaltia renal o d’una pancrea-
titis; a causa d’una distròfi a muscular o un traumatisme 
quan hi hagut destrucció de múscul esquelètic o en un 
infart en què es produeix destrucció del múscul car-
díac. En el cas d’una infl amació produïda per un virus 
o una cirrosi, és molt important fer tractament i reduir 
la infl amació per tal d’evitar que es cronifi qui. Si aparei-
xen xifres altes de transaminases a causa d’una ingesta 
elevada d’alcohol o perquè es pateix una esteatosi he-
pàtica (fetge gras), el millor tractament és el dietètic. 
Quan es rebaixa el consum d’alcohol es poden observar 
millores, i en el cas del fetge gras, que és una patologia 
molt lligada a l’obesitat, la pèrdua de pes també té un 
efecte benefi ciós.

A les analítiques, aquestes transaminases acos-
tumen a dur dos noms i dues sigles. Les GOT també 
es coneixen amb el nom d’aspartataminotransferasa 
(AST) i la GPT també es coneix amb el nom d’alani-
naaminotransferasa (ALT). Són dos noms per a una 
mateixa substància, unes transaminases que aporten 
informació sobre l’estat del fetge, l’estil de vida i la dieta 
que se segueix. Dolors Borau
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De vegades, per casualitat, es descobreixen coses. So-
vint són coses que tenim davant del nas, però com que 
les veiem cada dia, no ens n’adonem. La meva cosi-
na fa més de deu anys que viu en parella i no s’havia 
adonat del problema de salut del seu company. Tot va 
començar arran d’una malaltia del meu pare i llavors 
ella va lligar caps.

El meu pare havia patit de la vesícula biliar i hi 
tenia càlculs, allò que vulgarment anomenem pedres. 
Va viure una època molt difícil a la feina i va acumu-
lar molta tensió i angoixa. Tota aquella ansietat li va 
provocar malestar i va començar a sentir molèsties al 
costat dret de la panxa, va perdre la gana i de seguida 
se sentia ple, tot i que menjava poc. Però quan la meva 
mare va veure que havia perdut pes i que començaven 
els vòmits, va demanar hora al metge de família tant sí 
com no. Així va ser com va saber que tenia pedres a la 
vesícula i, com que no es trobava gens bé, va acceptar 
seguir una dieta baixa en greixos i de fàcil digestió. Ell, 
que era un bon menjador, es va conformar amb plats 
suaus de verdura, arròs o pasta, i un segon plat a la 
planxa o al forn. S’havien acabat els guisats, els fregits 
i els embotits que el tornaven boig. I sobretot la xoco-
lata, que té el greix de la mantega del cacau!

Quan fem la digestió i el contingut de l’estómac 
passa als budells, la vesícula biliar es contrau i expulsa 
la bilis que té la funció d’ajudar a digerir els greixos i 
de neutralitzar l’acidesa del suc gàstric. Aquesta con-
tracció és totalment indolora en condicions normals, 
però si hi ha càlculs, aquesta contracció de la vesícula 
provoca dolor i si no es pot secretar prou bilis, les di-
gestions no es poden fer amb normalitat. Aquella dieta 
tan adequada va fer la seva funció i el meu pare es 
va anar trobant millor i, de mica en mica, es va anar 
relaxant i la dieta va tornar a ser la d’abans. El resul-
tat de tantes transgressions no es va fer esperar i van 
tornar a aparèixer els dolors i les digestions pesades. 
Però això no va ser tot. Un dia, un dels càlculs de la 
vesícula es va desplaçar i va obturar l’orifi ci de sortida 
del colèdoc (el conducte que aboca la bilis al duodè) i, 
de retruc, va obturar la sortida dels enzims pancreàtics 
que són indispensables per a la digestió dels aliments. 
Les secrecions del pàncrees es van anar acumulant i 
això va provocar una pancreatitis; és a dir, una infl a-
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No ens posem 
pedres al fetge…

mació d’aquesta glàndula. Es trobava malament, patia 
dolor, estava molt fatigat i l’acumulació de bilis li va 
ocasionar una icterícia que va fer que la pell i els ulls 
es tornessin ben grocs. Va estar uns dies ingressat a 
l’hospital, on li van fer diverses proves i analítiques; li 
van administrar analgèsics i l’alimentació per vena per-
què era imprescindible suspendre l’alimentació per via 
oral. El tractament va fer el seu efecte. Després de la 
pancreatitis calia que es refés per poder intervenir-lo i 
extirpar-li la vesícula de manera que no tornés a patir 
més complicacions. El dia que el metge li va explicar 
quin estil de vida havia de seguir, havia vingut de visita 
la meva cosina. Nosaltres estàvem a l’habitació mentre 
el metge insistia molt en la dieta, sobretot en la inges-
ta de begudes alcohòliques. El fetge del meu pare era 
un fetge gras i estava una mica infl amat, el pàncrees 
també, i el metge li va dir que en més de la meitat dels 
casos, el motiu de la inflamació es devia al consum 
elevat d’alcohol.
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–No passa res si vostè pren dues copetes de vi al dia 

o una cervesa, però si el consum és més elevat, llavors 
poden aparèixer les complicacions.

El meu pare va confessar que era més golafre que 
bevedor, i que ja sabia que amb una dieta adequada el 
fetge millorava. Quan la meva cosina i jo vam sortir 
juntes de l’hospital em va demanar per parlar perquè 
el que havia dit el metge l’havia fet pensar. Em va dir 
que ja no recordava quan l’Àlex, el seu company, va 
començar a beure cada dia una cervesa amb l’esmorzar 
de mig matí i una altra a mitja tarda. A més del vi del 
dinar, el del sopar i la copeta de després de cada àpat. 
Darrerament hi havia afegit un whisky abans d’anar a 
dormir. De mica en mica, la beguda s’havia anat instal-
lant a la seva vida i ni se n’havien adonat. 

–Haig de fer alguna cosa? –em va preguntar.
Li vaig dir què faria jo si em trobés en la seva si-

tuació: anar a veure el metge de família per tal que 
em digués si la meva parella té un problema amb la 
beguda o jo sóc una exagerada. Calia que pogués par-
lar-ho amb algú que hi entengués. I així ho va fer. La 
conversa amb el metge va ser molt aclaridora perquè li 
va dir que si ella tenia aquella sospita, que no semblava 
del tot infundada, el primer que havia de fer era parlar 
amb la persona implicada. Era molt possible que l’altre 
ho negués, que ho minimitzés o, fi ns i tot, que s’empi-
pés. Ella hauria de buscar la manera de poder parlar 
amb confi ança, sense retrets, però de tal manera que 
ella pogués expressar la seva preocupació. Seria molt 
bo que ell acceptés anar a veure un metge amb qui 
se sentís còmode, perquè una analítica podia aportar 
molta informació sobre l’estat de salut de la persona. 
Quin paper més difícil li tocava fer a la meva cosina! 
Tant de bo la seva joventut i tota l’energia que tenen 
els serveixin per poder solucionar aquest problema. 
Dolors Borau
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Els càlculs biliars

Quan el contingut de l’estómac passa als budells, 
la vesícula biliar es contrau i expulsa la bilis 
que té la funció d’ajudar a digerir els greixos. 
Aquesta contracció és totalment indolora, però 
si hi ha càlculs provoca dolor i si no pot secretar 
prou bilis, les digestions no es poden fer amb 
normalitat.

Què es pot fer?

S’ha de seguir una dieta baixa en greixos i de 
fàcil digestió, amb plats suaus de verdura, 
arròs o pasta, i un segon plat a la planxa o al 
forn. S’havien acabat els guisats, els fregits i 
els embotits que el tornaven boig. I sobretot 
la xocolata, que té el greix de la mantega del 
cacau! 
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Què es pot fer?



Més de 6.000 pàgines per compartir       on-line
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació. 

Més de 90 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca. 
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar. 

Més de 6.000 pàgines per compartir amb tu. 

www.fundacionespriu.coop
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El món camina cap a la globalització, però nosaltres continuem defensant l’alimentació 
amb productes de proximitat i temporada del país on es visqui.

Els productes de temporada són aquells que, de manera natural i a causa del seu cicle 
biològic, es troben en el punt òptim de consum en una determinada època de l’any. És 
llavors quan les seves característiques de gust, aroma i aspecte són màximes i quan són 
econòmicament més assequibles, ja que hi ha més oferta.

Parlar de productes de temporada és parlar de productes de proximitat, que són aquells 
que es produeixen a menys de 100 km de distància del consumidor.

Benefi cis que ens aporta el comerç de proximitat:

• Els aliments es recullen el dia abans.
• Un consum mediambientalment més sostenible.
• Fomentem el desenvolupament de l’economia local.
• Afavorim la conservació d’espècies i llavors autòctones.
• Econòmic, ja que es necessitaran menys intermediaris.
  
Malgrat l’excel·lent oferta que el Mediterrani proporciona a la seva població, en mol-

tes famílies hi ha individus, sobretot nens i joves, que estan per sota dels requeriments 
nutricionals. Amanides, verdures i fruites fresques no formen part de la llista de les seves 
preferències.

Aprofi tant la gran producció al nostre país de tomàquets, enciams, mongetes tendres, 
melons, síndries i peix pròpia de la temporada estival, podem planifi car una dieta rica en 
nutrients i aigua.

Però la pregunta que ens fem tots és: consumim primer la nostra producció i després 
n’importem per arribar al volum de consum, o importem ja d’entrada perjudicant la pro-
ducció local? Els aliments empaquetats porten un codi de barres que ens indica, en els 2 o 
3 primers números, el país de procedència; el codi espanyol és el 84.

Un dia qualsevol, a la nostra taula, hi podem trobar enciams de Bèlgica, mongetes verdes 
del Marroc, patates de Portugal o melons de pell de granota de Xile i Perú.

El tomàquet es troba en els mercats tot l’any gràcies a les varietats resistents al fred, 
als hivernacles i al clima benigne de les Canàries, però no tenen res a veure amb els de 
temporada, madurats a la branca, vermells i perfumats. No s’han de consumir verds pel 
seu contingut en solanina, la pell ha de ser llisa, sense arrugues ni taques i ferma al tacte. 
Admeten bé la congelació, ja sigui a trossos o buidats i a punt per omplir. També es poden 
envasar en pots de vidre o congelar en forma de puré, suc o salsa.

Els tomàquets tenen un 90 % d’aigua i només 20 calories per cada 100 grams, contenen 
hidrats de carboni complexos, són rics en vitamines A, B i C i minerals com potassi, fòsfor, 
magnesi i calci. Amb la calor perd part de les vitamines, però s’activa l’alliberament del 
licopè que és un poderós desintoxicant. El seu consum s’aconsella als pacients amb càncer, 
malalties cardiovasculars, descalcifi cació, infl amació de la pròstata, hipertensió i Alzheimer.

Les receptes són innombrables: amanides, farcits, gaspatxos, timbal de verdures, sam-
faina, salses i confi tures.

Us recomano un plat fresc i equilibrat que es pot preparar amb antelació i acabar en el 
moment d’arribar a casa després de la feina, el passeig, la piscina o la platja. Dra. Perla Luzondo

Aliments de proximitat

ingredients 
> 1 tomàquet per persona o mig 

tomàquet si és gran
> 100 g d’arròs
> 1 llauna de tonyina
> Olives farcides
> Oli, sal, vinagre

preparació:
>  Buideu els tomàquets i ompliu-

los amb l’arròs bullit i la resta dels 
ingredients. Amaniu-los en el 
moment  de servir-los.
 També es poden omplir de formatge 
fresc i alfàbrega, de blat de moro, 
ordi, cuscús, revoltim, gambes... Si 
es fan al forn, s’omplen de carn o 
peix i es couen durant 30 minuts a 
temperatura mitjana.

TOMÀQUETS FARCITS:
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ASISA, la companyia més valorada pels seus clients 
entre les grans asseguradores de salut

ASISA és, entre les grans asseguradores de salut, la com·
panyia més ben valorada pels assegurats de productes 
col·lectius. Així es desprèn dels resultats de l’últim ba·
ròmetre d’assegurances col·lectives de salut elaborat se·
mestralment per la consultora Medical Marketing & Co 
entre els assegurats que durant l’any passat van utilitzar 
la seva assegurança col·lectiva de salut.

El baròmetre d’assegurances col·lectives de Salut 
va ser realitzat a finals de 2013 amb una mostra de més 
de 490 col·lectius i de 193 facultatius de tot Espanya. 
S’hi inclou, entre altres dades, informació sobre el grau 
de satisfacció dels assegurats en relació amb l’atenció i 
el servei que reben.

En el cas d’ASISA, els usuaris de les seves assegu·
rances col·lectives van donar a la companyia una nota 
de 7,6 punts sobre 10, una valoració superior a la de la 
resta de les grans companyies que operen en el ram de 
les assegurances de salut.

L’Hospital Moncloa, el més valorat
Per la seva banda, l’Hospital Moncloa, el centre hos·
pitalari del Grup ASISA a Madrid, és el més valorat 
pels enquestats: més del 91 % dels usuaris valora el 
seu servei, el 90 % en destaca l’eficàcia i un 97 % el 
recomanaria.

Aquestes dades suposen un reconeixement a l’es·
forç que ASISA desenvolupa des de fa anys per adaptar 
la seva oferta a les demandes dels clients, siguin parti·
culars o col·lectius, i de dissenyar productes flexibles 
que compleixin les expectatives dels assegurats. És per 
això que ASISA ha reforçat la seva xarxa comercial 
amb l’obertura de nous punts de venda i l’aposta per 
incrementar la seva presència en els nous canals de 
venda.

En l’àmbit de les assegurances destinades a col·
lectius, especialment grans empreses i pimes, ASISA 

Els usuaris de les assegurances 
col·lectives de salut donen un 
notable (7,6) a l’atenció i al servei 
que els ofereix ASISA, segons 
l’últim baròmetre elaborat per la 
consultora Medical Marketing & Co.

Imatge d’una de les campanyes de publicitat d’ASISA dirigides 
a col·lectius.

ha posat en marxa una línia de negoci anomenada 
Compromís Empreses, en què els canals especialistes 
de l’asseguradora estudien les necessitats de cada col·
lectiu i dissenyen solucions, cobertures i serveis d’alta 
qualitat a mida i amb el millor preu possible.

Segons explica Jaime Ortiz, director comercial i 
de màrqueting d’ASISA, «el creixement d’ASISA en els 
últims anys es basa en gran mesura en el fet que som 
capaços d’adaptar els nostres productes a les deman·
des particulars de cada empresa. Ho podem fer gràcies 
a l’esforç que realitzem per reforçar la nostra xarxa 
especialitzada en grans comptes i a la gestió perso·
nalitzada dels nostres clients a través del nostre equip 
postvenda. Els resultats d’aquest baròmetre reflec·
teixen fins a quin punt els clients col·lectius valoren 
poder comptar amb un servei de la màxima qualitat a 
l’hora de protegir la seva salut».
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La Clínica Santa Isabel, primer hospital privat de 
Sevilla amb Certificació de Qualitat Avançada
La Clínica Santa Isabel de Sevilla, del grup hospitalari 
ASISA, ha rebut els distintius i el certificat de l’acre·
ditació de qualitat avançada de l’Agència de Qualitat 
Sanitària d’Andalusia. Aquest certificat suposa el reco·
neixement a la tasca realitzada per tot el personal del 
centre hospitalari per garantir el compliment de les 
normes de qualitat i seguretat més estrictes en l’aten·
ció als pacients. La Clínica Santa Isabel és el primer 
hospital privat de Sevilla que rep aquesta acreditació.

El lliurament dels distintius i del certificat d’acre·
ditació de qualitat avançada s’ha produït després d’un 
intens treball per analitzar i mesurar, tant internament 
com externament, la qualitat dels serveis que presta la 
Clínica Santa Isabel. És per això que s’ha utilitzat un 
programa específic definit per 280 estàndards i pro·
grames de qualitat.

Aquests estàndards s’agrupen en diferents blocs 
que valoren la qualitat situant l’usuari en el centre 
del sistema, i comprenen l’organització de l’activitat 
centrada en el pacient, posant una atenció especial en 
la seguretat. Igualment, el procés d’acreditació també 
analitza els processos que impliquen el desenvolupa·
ment i la formació dels professionals, l’estructura i els 
sistemes d’informació, així com els resultats obtinguts.

Després d’aquest procés, un cop superats els estàn·
dards definits en el Programa d’Acreditació de Centres 
de l’Agència de Qualitat, la Clínica Santa Isabel va re·
bre, al juny de 2013, la Resolució del Comitè de Cer·
tificació de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia 
que li atorga la Certificació de Qualitat Avançada i, el 
passat mes de març, el certificat i els distintius.

Excel·lència sanitària: cinc hospitals d’ASISA acredi-
tats a Andalusia
El Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, destaca la 
importància que té per al Grup ASISA el lliurament 
d’aquesta acreditació: «La recerca de l’excel·lència defi·
neix cadascun dels processos que realitzem en el Grup 
ASISA, des de l’atenció als nostres assegurats fins als 
processos assistencials més complexos que es desen·
volupen a les nostres clíniques. El lliurament de l’acre·
ditació de qualitat avançada de l’Agència de Qualitat 
Sanitària d’Andalusia a la Clínica Santa Isabel és el re·
coneixement al nostre esforç per traslladar els principis 
d’excel·lència a tota la nostra activitat per tal d’oferir als 
nostres clients els nivells màxims de qualitat».

En total, cinc dels centres del grup hospitalari ASI·
SA a Andalusia han superat el procés de certificació 
de qualitat avançada de l’Agència de Qualitat Sanitària 
d’Andalusia. Al costat de la Clínica Santa Isabel, també 
la Clínica Mediterrània (Almeria), la Clínica Jerez (Ca·

dis), l’Hospital Inmaculada (Granada) i l’Hospital El 
Ángel (Màlaga) posseeixen aquesta acreditació.

Millora d’instal·lacions, tecnologia i serveis
En els últims mesos, la Clínica Santa Isabel ha introdu·
ït nous serveis i cobertures adaptades a les demandes 
específiques de cada tipus de client. En aquest sentit, el 
centre hospitalari ha reforçat els seus serveis i en l’ac·
tualitat compta amb una de les zones d’hospitalització 
més completes i avançades, amb una àrea de diagnòs·
tic i d’unitats especialitzades, i amb una zona de con·
sultes externes que cobreix més de trenta especialitats.

A més, la clínica ha apostat per la innovació tecno·
lògica a fi de garantir la seguretat del pacient, oferint 
serveis d’última generació, com un TAC de 128 talls, 
que eviten proves hemodinàmiques que suposen un 
risc per al pacient. També destaca el seu servei de car·
diologia integral, que aglutina totes les subespecialitats 
necessàries per estudiar i diagnosticar qualsevol ma·
laltia possible, des de cardiologia general fins a eco·
cardiogrames, passant per proves hemodinàmiques o 
proves d’esforç. Alhora, ha millorat el servei de guàr·
dia, tant de medicina general com de pediatria, amb 
un horari continuat de 24 hores.

Juntament amb aquesta transformació, la Clínica 
Santa Isabel ha reforçat el seu personal. Actualment, 
més de 300 professionals sanitaris desenvolupen la 
seva tasca en el centre hospitalari. L’any passat van re·
alitzar 7.648 intervencions quirúrgiques i van atendre 
més de 4.500 ingressos, gairebé 22.700 estades hospi·
talàries, 40.000 urgències i 35.000 consultes.

D’esquerra a dreta: El Dr. Gregorio Medina, delegat d’ASISA a Sevilla; 
el Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA; Antonio Torres, director de 
l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia, i el Dr. Francisco Vázquez, 
director mèdic de Clínica Santa Isabel.



18

ASISA ha lliurat els premis del V Certamen Interna·
cional de Fotografia. El Dr. Franciso Ivorra, president 
d’ASISA, va presidir l’acte, juntament amb el conseller 
delegat de la companyia, Enrique de Porres; el secre·
tari del jurat, Manuel Viola; els fotògrafs premiats i 
els membres del jurat, que van seleccionar les obres 
guanyadores entre les 1.812 fotografies presentades 
per 215 autors.

Javier Arcenillas ha estat el guanyador del primer 
premi ASISAFoto al millor autor, després d’obtenir el 
premi d’honor en les categories “Lliure” per Col·lecció 
Lliure i “Maternitat i Infància” per Col·lecció Infància. 
Sergi García Fernández ha estat guardonat amb el pre·
mi d’honor en la temàtica “Natura” per Tortugues de 
Armeñime. El vencedor en cada categoria ha rebut un 
premi de 5.000 euros i la medalla d’or de la Confede·
ració Espanyola de Fotografia (CEF).

Al costat d’aquestes obres, ASISA ha atorgat 22 pre·
mis més dotats amb 300 euros en concepte de l’adqui·
sició de les fotografies (10 a la categoria lliure i sis a 
cadascuna de les altres dues categories). En total, el 
V Certamen Internacional ha estat dotat amb 21.600 
euros en premis.

El jurat que ha valorat les obres i concedit els guar·
dons va estar format per Josep M. Ribas i Prous, Cris·
tina García Rodero, Gabriel Brau Gelabert, Concepció 
Casajús i Isabel Díez San Vicente, tots ells referents 
del món de la fotografia tant en l’àmbit nacional com 
internacional.

Aquest concurs va néixer el 2009 amb l’objectiu 
de promoure la cultura, l’art i el talent a través de la 
fotografia d’autor, i de crear un arxiu fotogràfic a com·
partir amb els pacients d’ASISA a través d’exposicions 
itinerants en les diferents clíniques.

ASISA lliura els premis del seu 
V Certamen Internacional de Fotografia

El president d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, i el conseller delegat, el Dr. Enrique de Porres, al costat dels 
premiats i del jurat del certamen.  

A la pàgina dreta: fotos en blanc i negre de Javier Arcenillas i foto en color de Sergi García Fernández.

215 autors han presentat 1.812 fotografies en les tres categories.
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ASISA s’ha incorporat com a nou membre de l’Asso·
ciació Barcelona Salut i s’ha integrat en el seu consell 
econòmic, que reuneix les principals empreses del sec·
tor sanitari i farmacèutic amb presència a Catalunya, 
per tal de promoure l’intercanvi de coneixement, el 
desenvolupament de diferents projectes i la difusió de 
temes relacionats amb la salut.

L’acord de col·laboració entre ambdues institucions 
ha estat rubricat en un acte en què han participat la 
Dra. Antonia Solvas, consellera i delegada d’ASISA a 
Barcelona, i el president de Barcelona Salut, Dr. Josep 
Brugada.

Després de la signatura d’aquest acord, ASISA col·
laborarà amb Barcelona Salut en el desenvolupament 
de diversos projectes científics i de divulgació en l’àm·
bit de la salut amb l’objectiu de promoure hàbits de 
vida saludables i el benestar de les persones.

Impuls a la promoció de la salut
La decisió d’incorporar·se a Barcelona Salut respon 
a l’interès d’ASISA per reforçar la seva aposta per la 
promoció de la salut i al seu desig d’ampliar els seus 
llaços amb altres organitzacions amb la finalitat d’im·
pulsar projectes que permetin millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans.

Des del seu naixement, ASISA té entre els seus 
objectius bàsics promoure i potenciar activitats de 
recerca, docència i estudi, així com la divulgació i la 
difusió del coneixement en l’àmbit de la salut. L’acord 
amb Barcelona Salut permetrà desenvolupar aquestes 
activitats i ampliar l’abast de les iniciatives en què ASI·
SA participa a Catalunya.

ASISA s’incorpora a l’Associació Barcelona Salut

ASISA ha posat en marxa un programa específic orientat als més 
de 30.000 facultatius que treballen amb la companyia. El prin·
cipal objectiu del projecte és estrènyer la col·laboració entre ells 
i l’asseguradora, centrant·se en aspectes que millorin l’operativa 
diària, oferint un servei personalitzat i avançant en mesures de 
comunicació regular que promoguin un diàleg fluid entre la com·
panyia i els seus metges.

En el marc d’aquest projecte, ASISA potencia la participació 
activa dels seus professionals com a peça angular del seu siste·
ma, dissenyant actuacions que facilitin l’intercanvi d’informació 
i permetin identificar àrees de millora per implementar futurs 
plans d’acció.

En paraules del Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASI·
SA, «ASISA és avui l’única gran companyia de salut de naturalesa 
purament mèdica que opera al nostre país. Això i la reinversió 
del benefici en la millora de la nostra xarxa assistencial són els 

nostres grans trets distintius. Per seguir creixent, hem de defensar 
aquests valors i comptar amb un equip professional excel·lent. 
Aquest programa ens permetrà avançar en ambdós aspectes, es·
trenyent la col·laboració amb els professionals que treballen en 
la nostra companyia, enfortint el treball en comú que garanteix 
la qualitat assistencial i perfeccionant l’eficiència dels processos 
que desenvolupem».

Millora de la gestió
Aquest programa dirigit als professionals mèdics s’emmarca dins 
les accions que la companyia desenvolupa en la seva recerca per·
manent d’una major eficiència en els serveis, impulsant noves 
fórmules de gestió a través de la millora contínua de la qualitat 
dels seus mètodes i processos i la implantació de noves eines tec·
nològiques.

La Dra. Antonia Solvas, consellera i delegada d’ASI·
SA a Barcelona, destaca que «la incorporació a Barce·
lona Salut ens permetrà col·laborar intensament en la 
tasca de promoció de la salut, una de les responsabi·
litats que les empreses sanitàries hem contret amb la 
nostra societat. ASISA té com a objectiu permanent 
aconseguir l’excel·lència professional i traslladar als 
ciutadans el coneixement del que disposem per mi·
llorar la seva qualitat de vida; per això és tan impor·
tant per a nosaltres integrar·nos en una associació com 
Barcelona Salut, que disposa d’una capacitat d’acció 
potent i d’una gran visibilitat i presència social».

La Dra. Antonia Solvas, consellera i delegada d’ASISA a Barcelona, 
i el Dr. Josep Brugada, president de Barcelona Salut, durant la 
signatura de l’acord entre les dues entitats.

Programa per estrènyer la col·laboració amb els professionals mèdics
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Assistència Sanitària i SCIAS celebren 
els 25 anys de l’Hospital de Barcelona 
i el centenari del naixement del Dr. Espriu

El 2014 és un any especialment adient per reivindicar 
la plena vigència dels valors i el model del cooperati·
visme sanitari integral, un projecte social i empresarial 
d’èxit i encara avui innovador. Enguany se celebra el 
centenari del naixement del Dr. Josep Espriu (1914·
2002), el creador d’aquest sistema de medicina social 
al servei d’una idea que es va anar forjant progressiva·
ment al llarg dels anys i de la qual persisteix un ampli 
llegat. A banda, coincideix amb els 25 anys de la posa·
da en marxa de l’Hospital de Barcelona, que va obrir 
la primera història clínica el mes de juny de 1989 i és 
una experiència única en el món hospitalari de gestió 
compartida entre metges i usuaris.

Durant tot l’any, la commemoració tindrà un ca·
ràcter cultural, cívic i participatiu, amb actes fes·
tius i divulgatius per celebrar els 25 anys de funci·

onament de l’Hospital de Barcelona i en record del 
fundador.

Després d’una vida dedicada a la medicina, l’em·
premta del Dr. Espriu es manté activa en tres societats 
cooperatives, la Fundació Espriu, la IHCO i diverses 
publicacions, també en l’àmbit internacional, ja que 
el cooperativisme sanitari és una “recepta universal” 
de diàleg permanent entre metge i usuari que gira al 
voltant del dret a una medicina en llibertat i al servei 
de les persones.

Avui, l’Hospital de Barcelona és un dels centres pri·
vats de més prestigi de Catalunya i Assistència Sani·
tària és la companyia asseguradora mèdica més ben 
valorada pels metges col·legiats. L’entitat compta amb 
200.000 assegurats i un quadre facultatiu format per 
més de 4.000 metges a la seva disposició. Oriol Conesa

El doctor Espriu (1914-2002). L’Hospital de Barcelona va obrir les portes l’any 1989.



22

CO
OP

ER
AT

IV
IS

M
E.

 A
SC

 / 
AS

IS
A 

  ı 
 O.

 C
. Les Urgències de l’Hospital de Barcelona, 

un espai lliure de dolor

En els darrers anys, el servei d’Urgències de l’Hospital 
de Barcelona ha estat objecte de diferents modificaci·
ons que tenien com a objectiu apropar·se de manera 
més eficient als pacients. Entre algunes de les millo·
res, destaquen la separació física del circuit destinat a 
atendre els pacients pediàtrics del destinat a l’atenció 
dels pacients adults, optimitzant recursos i espais per 
a aquests dos col·lectius que tenen necessitats d’atenció 
i d’entorn diferents. El resultat ha estat satisfactori tant 
per als usuaris com per al personal sanitari que els ha 
atès. Durant l’any 2013, al servei d’Urgències de l’Hos·
pital de Barcelona s’han realitzat 46.783 visites.

D’altra banda, i continuant amb la recerca de la mi·
llora contínua dels aspectes relacionats amb la qualitat i 
seguretat del pacient, Urgències ha iniciat un nou pro·
jecte destinat a minimitzar el dolor dels pacients des 
del moment de la seva arribada al servei. El dolor re·
presenta el 90 % de les consultes que es realitzen i està 
present en el 75 % de les tècniques que s’utilitzen en el 
diagnòstic o tractament (col·locació d’accessos venosos, 
puncions lumbars, analítiques, sutures, gasometries, 
reducció de fractures i luxacions, cures de ferides...).

Actualment, quan els pacients arriben a Urgències 
de l’Hospital de Barcelona són atesos de forma pràc·
ticament immediata per una infermera que valora la 
gravetat de la situació per poder determinar la priori·
tat en l’atenció. Durant aquesta avaluació, la infermera 
de triatge intenta quantificar el dolor del pacient mit·
jançant una escala numèrica validada, l’escala d’EVA, 
d’avaluació del dolor. Tots els pacients que tenen un 

nivell de dolor superior al 50 % del valor de l’escala 
reben analgèsia adequada en la mateixa sala d’espera 
i es dissenya un protocol per administrar medicació 
analgèsica oral, intramuscular o endovenosa, si convé. 
Una vegada els pacients són atesos al box, es revalora el 
dolor i, en cas necessari, s’intensifica l’analgèsia.

També es té en compte si cal sotmetre el pacient a 
alguna tècnica diagnòstica o terapèutica que comporti 
algun tipus de dolor. Si el dolor és lleu o moderat, es fa 
servir una sedació conscient amb òxid nitrós inhalat a 
una concentració del 50 % amb oxigen. D’aquesta ma·
nera es disminueix considerablement l’angoixa dels 
pacients i s’augmenta el seu llindar de dolor. Si el dolor 
arriba a ser intens, es poden realitzar sedacions més 
profundes amb hipnòtics i derivats mòrfics, similars 
a les que es fan en intervencions quirúrgiques petites 
o exploracions invasives (colonoscòpia, fibrogastros·
còpia...).

L’objectiu final és fer més “amical” el servei d’Ur·
gències i deslligar·lo de les associacions malaltia·dolor, 
diagnòstic·dolor o tractament·dolor. Tot això és espe·
cialment important en els infants, que acostumen a 
associar el professional amb “bata blanca” al dolor, no 
a la cura. La presència dels pares al costat del nen en 
tot moment durant la pràctica de procediments i un 
correcte maneig terapèutic del dolor, contribueixen 
a la millora de la pràctica assistencial i, en definitiva, 
a aconseguir que el personal assistencial deixi de ser 
considerat “hostil” per part dels pacients pediàtrics per 
convertir·se en el seu aliat.
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El primer trimestre de l’any va ser especialment intens a 
l’Àrea de Participació ja que, abans de celebrar les assem·
blees preparatòries de SCIAS al maig, de gener a març es 
van succeir alguns dels actes i cites més assenyalats del 
calendari anual.

A banda del trasllat i de la jornada de portes obertes 
prèvia a l’obertura per donar a conèixer les noves instal·
lacions, les conferències mèdiques i culturals, el Carnaval, 
les visites culturals i les sortides per descobrir la natura i 
l’entorn van seguir omplint l’agenda. Entre altres, desta·
quen la conferència sobre literatura a càrrec de l’escriptor 
Ramon Solsona, la presentació de resultats d’activitat del 
PAPPA –a càrrec de la Dra. Anna Vilà– i de l’Hospital de 
Barcelona –a càrrec del Dr. Carlos Humet– i les visites a 
Santa Eugènia de Berga i al Museu de la Xocolata, així 
com les concorregudes tardes de cinema dels divendres. 
Els petits també van tenir el seu propi espai en el progra·
ma d’activitats, ja que el dissabte de Carnaval es va dur a 
terme un taller de màscares que va reunir molts assistents.

També els més petits seran els protagonistes del Casal 
d’estiu de l’Àrea de Participació de SCIAS, que s’organitza 
per primer cop al mes de juliol d’enguany i serà un punt 
de trobada durant les vacances escolars.

Activitat ininterrompuda a l’Àrea de Participació de SCIAS

Es reforça l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital 
de Barcelona amb la Unitat de l’Embaràs de Risc

L’Hospital de Barcelona destaca pel seu nivell d’excel·
lència en l’Àrea Maternoinfantil, especialment en 
l’atenció a l’embarassada, en pediatria i en neonatolo·
gia. Tot i aquesta posició destacada i singular en l’àm·
bit de la medicina privada a Catalunya, la voluntat de 
millora contínua i l’objectiu de garantir la millor as·
sistència a l’assegurat d’Assistència Sanitària són una 
constant en la seva progressió. Per aquesta raó, s’ha po·
sat en marxa la Unitat de l’Embaràs de Risc, per donar 
resposta de forma preventiva a les complicacions que, 
per a la mare o el fetus, puguin sorgir durant l’embaràs, 
com a conseqüència de malalties pròpies de la mare o 
aparegudes durant l’embaràs.

La Unitat de l’Embaràs de Risc serà una àrea de 
consulta on l’obstetre responsable del cas podrà adre·
çar l’embarassada a un metge internista que, d’acord 
amb altres especialistes, podrà ajudar a portar a bon 
terme l’embaràs, tenint cura de la salut de la mare i 

del benestar del nadó. L’actuació del nou servei serà 
complementària a la del ginecòleg, i junts podran fer 
un seguiment i una tutela millors a totes les assegura·
des amb una pòlissa que cobreixi l’embaràs. Les ma·
lalties que amb més freqüència han de ser ateses en 
aquest servei són la hipertensió, la diabetis, l’obesitat, 
les malalties sistèmiques que requereixen tractament 
amb esteroides i les infeccions agudes o de transmissió 
sexual, entre d’altres.

Al costat d’iniciatives com la celebració anual de la 
Jornada sobre patologia de l’embaràs, la creació del 
centre de reproducció assistida Gravida, la implanta·
ció de les urgències pediàtriques a l’Hospital de Bar·
celona o la constant inversió en tecnologia de la Unitat 
de Neonatologia, la nova Unitat de l’Embaràs de Risc 
mostra el compromís d’Assistència Sanitària de pro·
veir atenció mèdica de la màxima qualitat en l’Àrea 
Maternoinfantil.
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L’Hospital de Barcelona fa balanç de l’activitat 
durant el 2013

Un cop tancades les dades de l’any natural, i coinci·
dint amb la preparació de la Memòria anual, el con·
junt de l’activitat global de l’Hospital de Barcelona 
és objecte d’estudi i es fa balanç general dels índexs 
més destacats.

Les principals línies d’actuació de 2013 van venir 
marcades per unes xifres en què destaca l’augment 
de l’activitat ambulatòria (cirurgia ambulatòria, 
Hospital de Dia, EECC, Unitat de Diagnòstic Rà·
pid i adaptació de l’hospitalització convencional), 
els 150 malalts actius del PAPPA en tancar l’any, el 
desenvolupament del model d’infermeria i la con·
solidació dels canvis en el Servei d’Urgències. A 
banda, es va potenciar l’Àrea Maternoinfantil amb 
diverses accions, es va renovar la monitorització 
de l’Àrea d’Observació i d’Urgències, es van subs·
tituir les estacions de diagnòstic de radiologia i es 
van millorar els quiròfans i l’UCI. Igualment hi va 
haver millores en el Programa del càncer, en els in·
formes d’alta, en la col·laboració amb el Programa 
de segona opinió mèdica d’Assistència Sanitària i 
en la incorporació de tècniques d’intervencionisme 
pediàtric i cardíac.

Durant el 2013, i en relació amb l’any anterior, l’acti·

vitat agregada d’hospitalitzats, ambulatoris, urgències 
i SUD va mantenir els registres. En concret, la cirur·
gia ambulatòria, que no requereix estada hospitalària i 
que creix en els últims anys, va tenir un augment d’un 
5,8 % en l’activitat. Aquesta dada és fruit de la política 
de transformació de l’activitat tradicional dels hospi·
tals en una activitat cada vegada més ambulatòria, que 
busca mantenir l’efectivitat de l’atenció i millorar·ne 
l’eficiència. Avui dia, el 68 % de les intervencions qui·
rúrgiques programades es realitzen de manera ambu·
latòria, facilitant així la comoditat del pacient. En total, 
a l’Hospital de Barcelona s’han atès 143.188 casos, que 
comprenen visites a domicili del SUD (65.320), visites 
al servei d’Urgències (46.763) i ingressos a l’hospital 
(31.105).

Més enllà de la tasca quirúrgica o pròpiament d’as·
sistència, cal destacar també, des del punt de vista qua·
litatiu, les millores substancials en seguretat clínica i 
en indicadors diversos (per exemple, en el temps de 
resposta d’Urgències i el SUD), les inversions realit·
zades en instal·lacions i equips, la tasca efectuada per 
la Comissió de docència, l’eficiència en la gestió i els 
resultats positius de les enquestes de satisfacció sobre 
l’atenció als usuaris.
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Es posa en marxa el 
Programa de segona opinió 
mèdica d’Assistència 
Sanitària
Des del primer trimestre de 2014, Assistència Sanitària 
posa el seu nou Programa de segona opinió mèdica a 
disposició dels assegurats que tinguin una pòlissa d’al·
ta cobertura. Així, a més dels 4.000 metges en actiu 
que formen el quadre mèdic de l’entitat –subjectes a la 
lliure elecció de metge del pacient–, també es podran 
consultar altres especialistes i experts referents en el 
seu camp de coneixement dins de la ciència mèdica.

El Programa de segona opinió mèdica d’Assistència 
Sanitària pretén complementar el model de l’entitat, 
que preserva el dret a la lliure elecció del metge en·
tre els del quadre facultatiu, amb la col·laboració dels 
millors experts del propi quadre facultatiu o d’altres 
àmbits, nacionals o internacionals, en determinades 
situacions clíniques. L’objectiu d’aquest nou servei 
és, doncs, oferir una consulta clarament experta per 
a pacients amb una malaltia greu diagnosticada de 
pronòstic fatal, incurable o que comprometi greu·
ment la seva qualitat de vida, així com per a aquells 
casos en què el tractament que es proposa comporti 
un elevat risc vital.

Per agilitzar el procediment d’accés al Programa de 
segona opinió mèdica, l’assegurat o la persona autorit·
zada a actuar en nom seu només han de lliurar una sol·
licitud a les oficines d’Assistència Sanitària adjuntant 
els informes mèdics i les exploracions disponibles. En 
un breu espai de temps, el metge coordinador del pro·
grama, juntament amb un comitè d’experts, estudiarà 
les sol·licituds rebudes i emetrà un dictamen comple·
mentari al procés de diagnòstic i de tractament. En 
última instància, correspondrà al metge responsable 
del cas prendre la decisió definitiva.

La consulta de segona opinió mèdica s’ha demostrat 
efectiva en determinades circumstàncies clíniques, per 
això Assistència Sanitària ha implantat el nou progra·
ma, que estableix un protocol que regula aquests supò·
sits. El nou marc no és d’aplicació quan el tractament 
prescrit és urgent o immediat, ni en malalties odon·
tològiques, psiquiàtriques o d’infertilitat, malalties no 
severes o malalties agudes o de curta durada, ja que 
l’efectivitat en aquests casos és baixa o nul·la. En canvi, 
ha demostrat ser útil en malalties neoplàsiques malig·
nes, malalties degeneratives, cardiopaties congènites o 
en fase avançada, intervencions quirúrgiques de risc o 
alternatives terapèutiques davant d’una determinada 
situació clínica, entre altres casos que es poden donar.

L’Àrea de Participació 
de SCIAS estrena noves 
instal·lacions

Assistència Sanitària ha adquirit un local al carrer de 
València 307·313 de Barcelona, que ha posat a dispo·
sició de SCIAS, per instal·lar·hi l’Àrea de Participació 
dels socis.

L’increment de metres quadrats, els magnífics aca·
bats, l’entrada més gran de llum natural, així com dues 
àmplies terrasses, són els trets principals del local.

Com en l’emplaçament anterior, els socis disposen de 
diversos espais i d’una sala d’actes, amb aforament per 
a 150 persones. És un marc magnífic on continuar re·
unint·se i dur a terme totes les activitats programades.

El nou local també permetrà desenvolupar noves 
activitats que atreguin més socis de la cooperativa.



40 anys d’història de les Empreses de Participació

L’Escola d’Estudis Cooperatius de la Universitat Com·
plutense de Madrid ha publicat amb motiu del seu 40è 
aniversari el llibre 40 anys d’història de les Empreses de 
Participació. La publicació, que ha estat patrocinada 
entre altres organitzacions per la Fundació Espriu, és 
un recopilatori de la investigació, les institucions i la 
legislació en economia social i empreses participati·
ves, amb el desenvolupament documental dels 40 anys 
d’història que ha complert l’escola.

Sota la direcció de Gustavo Lejarriaga, Sonia Mar·
tín i Alfredo Muñoz, el text aprofundeix en l’evolució 
legislativa de les cooperatives, tant des del punt de 
vista del dret mercantil com laboral, civil i tributari, 

alhora que estableix una classifi cació i defi nició de·
tallades de les diferents classes d’organitzacions de 
participació.

Cooperatives del sector de la salut
Cal destacar el capítol dedicat a les cooperatives del 
sector de la salut, en què s’exposa l’evolució i estructura 
de les institucions de la Fundació Espriu.

El manual va ser presentat durant la commemora·
ció del 40è aniversari de l’Escola d’Estudis Coopera·
tius de la Universitat Complutense de Madrid, celebrat 
a la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
el passat 31 de gener.
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Consens per a la col·laboració 
entre pacients i professionals

Cinc organitzacions internacionals vinculades a la salut van 
establir el passat mes de gener un marc consensuat per a la 
col·laboració ètica entre pacients i professionals, per tal de 
donar suport a diverses associacions. L’objectiu és la provi·
sió de més beneficis per al pacient, així com el foment d’una 
atenció d’alta qualitat. Basat en principis inclosos tant en els 
codis individuals com en les posicions institucionals de les 
cinc organitzacions participants, aquest marc consensuat es 
basa en quatre principis transversals: situar el pacient com 
a màxima prioritat, encoratjar la investigació i la innovació 
ètica, garantir la independència i les conductes ètiques, i pro·
moure la transparència.

El consens situa el pacient com la màxima prioritat i posa 
de manifest que la confiança i el respecte mutu entre pacients 
i professionals són essencials per a la consecució d’avenços en 
la cura de la salut.

Les organitzacions signants del consens són l’Aliança In·
ternacional d’Associacions de Pacients, el Consell Internaci·
onal d’Infermeres, la Federació Internacional d’Associacions 
i Productors Farmacèutics, la Federació Farmacèutica Inter·
nacional i l’Associació Mèdica Mundial.

Els avenços científics i els progressos en matèria sanitària 
depenen en gran mesura de la interacció i l’intercanvi d’infor·
mació entre tots els agents. I així, mentre els codis d’actuació 
propis regulen les actuacions de cadascuna d’aquestes orga·
nitzacions, aquest ampli marc de consens s’aplica de forma 
horitzontal a gran part de la comunitat sanitària, incloent·hi 
les múltiples interaccions entre pacients, infermeres, farma·
cèutics, metges i la indústria sanitària.

En l’acte de la signatura, celebrat a Ginebra el 20 de gener, 
Joana Groves, representant de les organitzacions de pacients, 
va manifestar que «atès que no tots els pacients saben com 
moure’s dins el sistema sanitari i que això els suposa una di·
ficultat, necessitem confiar que l’atenció que reben es basa 
en informació precisa», i va afegir que «el compliment dels 
principis identificats en aquest marc contribuirà a assegurar 
que els pacients rebin una atenció de màxima qualitat.»

Els representants de 
les organitzacions 
signants del consens.

El lema d’aquesta edició del Dia Internacional de 
les Cooperatives, que se celebrarà el 5 de juliol, 
serà “Les empreses cooperatives aconsegueixen 
el desenvolupament sostenible per a tothom”. 
Preocupar·se per la comunitat és un dels valors 
fundacionals del moviment cooperatiu i, com a 
tal, la necessitat de salvaguardar de manera sos·
tenible unes condicions de vida favorables per a 
les comunitats constitueix la base de les accions 
i la visió de totes les cooperatives.

En termes generals, la sostenibilitat és la ca·
pacitat de donar suport, mantenir i resistir. Des 
dels anys vuitanta, aquest concepte ha evolucio·
nat fins a significar la inclusió de les dimensions 
mediambiental, econòmica i social. Un cop més, 
les cooperatives apareixen aquí com les prede·
cessores de la sostenibilitat moderna ja que, al 
centrar·se en les necessitats humanes, responen 
a les crisis de sostenibilitat d’avui dia i aporten un 
peculiar «valor compartit».

Un dels objectius del Pla per a una dècada co·
operativa és «posicionar les cooperatives com a 
creadores de sostenibilitat». El sector cooperatiu 
ha d’explicar i demostrar al món que la sostenibi·
litat forma part de la seva naturalesa intrínseca, i 
que les empreses cooperatives contribueixen de 
manera positiva a aquesta sostenibilitat.

En aquest sentit, l’Aliança va encarregar una 
anàlisi de les cooperatives des del punt de vista 
de diferents sectors i zones del món per compro·
var el seu grau de vinculació a la sostenibilitat. 
Presentat en la nostra conferència internacional 
a Ciutat del Cap al novembre de 2013, l’informe 
conclou que la sostenibilitat forma part dels va·
lors i del model de funcionament de les coope·
ratives, i que l’ONU insta els governs a fomentar 
i facilitar «l’establiment i el desenvolupament 
de les cooperatives, fins i tot adoptant mesures 
perquè les persones que viuen en la pobresa o 
que pertanyen a grups vulnerables, inclosos els 
joves, les dones, les persones amb discapacitat, 
les persones grans i les persones indígenes, pu·
guin participar plenament, de forma voluntària, 
en les cooperatives i atendre les seves necessitats 
de serveis socials».

Actualment l’ONU s’està fixant noves i am·
bicioses metes per al període posterior a 2015, 
que anomenaran Objectius de desenvolupament 
sostenible. El moviment cooperatiu repercuteix 
en mil milions de persones de tot el planeta i, 
mitjançant la nostra visió del desenvolupament 
sostenible per a tothom, podem ser·ne socis clau.

Ens agradaria instar les cooperatives del món 
sencer a aprofitar el 5 de juliol per mostrar que 
les cooperatives són el model d’empresa més adi·
ent per desenvolupar i crear sostenibilitat en el 
segle xxi.

Dia Internacional 
de les Cooperatives



La Fundació Espriu estrena nou web

La Fundació Espriu acaba de posar en marxa el seu 
nou web www.fundacionespriu.coop amb un disseny 
renovat. El nou web, amb versions en espanyol, català 
i anglès, està pensat tant per a persones vinculades al 
cooperativisme sanitari com per al públic en general 
que vulguin conèixer de manera propera l’activitat que 
la Fundació Espriu desenvolupa.

El nou web compta amb un disseny modern i ac·
cessible que facilita una visualització adequada des de 
qualsevol dispositiu. A més, la seva nova estructura 
dinàmica permet mostrar ràpidament els continguts 
i els detalls, millorant notablement l’experiència de 
l’usuari.

Des de la pantalla d’inici, els usuaris poden conèi·
xer les últimes i més destacades notícies de la fundació, 
així com les iniciatives d’actualitat.

La secció «Qui som» conté informació completa 
sobre la mateixa fundació, sobre el Dr. Josep Espriu, 
impulsor del cooperativisme sanitari a Espanya, i so·
bre les institucions del Grup Asisa i del Grup Assistèn·
cia que donen suport a la Fundació Espriu.

L’apartat sobre publicacions inclou l’edició digital 
de la revista   | compartir | i una eina que facilita la 
lectura de la revista en diferents tipus de pantalla, al·
hora que permet la descàrrega de números anteriors 
de   | compartir | o la subscripció a la versió digital.
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Expocoop
Del 15 al 17 de maig se celebrarà la fira comercial de les empreses cooperatives, Expocoop, 
a Curitiba, Paranà, Brasil. Expocoop 2014 proporcionarà una gran oportunitat a les 
organitzacions cooperatives per mostrar els seus valors, èxits i creixement, alhora que 
emfatitzarà la contribució del moviment cooperatiu a l’economia global.

Conferència d’investigació cooperativa de l’ACI
Del 25 al 28 juny de 2014

El comitè d’investigació cooperativa de l’ACI organitza una conferència internacional 
d’investigació del 25 al 28 de juny de 2014 a la Universitat Juraj Dobrila de Pula, Croàcia. 
La conferència aplegarà investigadors i estudiants de les empreses cooperatives i de 
l’economia social, així com d’altres camps d’investigació cooperativa, i serà una oportunitat 
per intercanviar experiències amb les cooperatives locals.

Dia Internacional de les Cooperatives
El 5 de juliol tindrà lloc la 90a edició del Dia Internacional de les Cooperatives, que anualment 
celebra l’Aliança Cooperativa Internacional. En aquesta ocasió, el lema serà «Les empreses 
cooperatives aconsegueixen el desenvolupament sostenible per a tots».

Cimera internacional de cooperatives
La Cimera és el lloc de trobada biennal per als líders del món cooperatiu i mutualista que 
vulguin discutir les seves preocupacions sobre els reptes actuals i futurs. En aquesta ocasió, 
un dels temes principals de la cimera serà l’accés a l’assistència sanitària i als serveis de salut. 
Es mostrarà l’experiència de les institucions de la Fundació Espriu.
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Hospitals cooperatius
L’Hospital de barcelona celebra enguany el seu vint-i-cinquè aniversari, ja amb prou experiència acumulada i havent-
se convertit en tot un referent internacional. i ho és tant pel que fa a la qualitat de l’assistència sanitària que s’hi ofereix 
com pels seus equips capdavanters de recerca i d’atenció mèdica en diverses especialitats. però és també una 
referència pel que fa a la gestió. L’economia social és un sector d’innovació, i en aquest àmbit l’Hospital de barcelona 
ha sabut crear un sistema únic entre els hospitals cooperatius: la cogestió. gent d’arreu del món ve a conèixer aquesta 
gestió de l’hospital feta de manera conjunta per la cooperativa de metges i la cooperativa d’usuaris de la medicina. 
Metges i usuaris atents a la innovació mèdica, prenent decisions dia sí i dia també per millorar els serveis de l’hospital. 
per això, els vint-i-cinc anys de l’Hospital de barcelona són una celebració compartida per molta gent –per cadascun 
dels dos-cents mil propietaris de l’hospital, metges i usuaris, que participen en aquesta aventura.  
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La relació entre un metge i un pacient és sa-
grada i ha de ser preservada perquè s’esdevin-
gui en les millors condicions per a tots dos: 
aquesta idea és el fonament del cooperativis-
me sanitari. Té la virtut de posar l’èmfasi no 
en la pràctica mèdica, ni tampoc en la malal-
tia, sinó en la relació humana entre dues per-
sones: un metge i un pacient. Tot un univers 
de valors gravita entorn d’aquesta relació per-
sonal, per molt que la creixent tecnificació de 
la medicina faci que sovint no es tingui prou 
en compte. La cura, la compassió, l’atenció al 
sofriment de l’altre, l’acompanyament, l’es-
colta... són valors que donen sentit a la relació 
entre metge i pacient. I també la recerca i el 
rigor científic, la qualitat de l’atenció, el res-
pecte als drets de l’altre, la gestió eficient... 

A més de tots aquests, en l’univers de va-
lors de la Fundació Espriu –l’univers de valors 
entorn d’ASC, SCIAS i ASISA– s’hi fa present 
un valor universal: la cooperació. La recerca 
conjunta de les millors formes d’atenció sani-
tària. La col·laboració entre metges per asso-
lir les millors condicions de treball i d’atenció 
als pacients. I la recerca entre usuaris de la 
medicina per tal d’aconseguir crear plegats un 
entorn sanitari que els aculli, que els ofereixi 
una assistència de màxima qualitat i promogui 
la seva salut. I entre tots dos, metges i usuaris, 
fer una recerca conjunta per gestionar l’aten-
ció sanitària i centrar-la en un dels seus valors 
principals: el diàleg.

Un hospital cooperatiu no és només un 
edifici, ni només un conjunt de professionals 
o d’equips d’especialistes, ni la suma dels mi-
lers d’actes mèdics que s’hi desenvolupen cada 
dia. És, també, la comunitat que la coopera-
ció reuneix al seu voltant. Enguany celebrem 
el vint-i-cinquè aniversari de l’Hospital de 
Barcelona i el vintè aniversari de l’Hospital 
Moncloa, vaixell insígnia de les clíniques de 
la xarxa del grup ASISA. El relat que en farem 
en aquesta revista partirà sempre de la inici-
ativa del doctor Josep Espriu: del fet d’haver 
posat la relació entre metge i pacient al centre 
de la seva vida, d’haver buscat i desplegat un 
univers de valors excepcional, de la manera 
com va anar ampliant persona a persona, al 
llarg dels anys, la comunitat humana reunida 
entorn del cooperativisme sanitari. A Barcelo-
na, a Espanya i en l’àmbit internacional. 

Però l’accent en l’impuls únic que el nos-
tre fundador va donar al cooperativisme no 
ha d’amagar-nos els múltiples protagonistes 
de l’aventura de crear primer una cooperati-
va de metges –Autogestió Sanitària– al voltant 
d’Assistència Sanitària Col·legial a Barcelona, 
després una extensíssima cooperativa –Laví-
nia– entorn d’ASISA a tot Espanya, i finalment 
una cooperativa d’usuaris de la medicina, SCI-
AS, propietària de l’Hospital de Barcelona. En 
el dossier d’aquestes pàgines, que celebra els 
aniversaris de dos hospitals, hem volgut es-
bossar la multiplicitat de protagonistes.

Els hospitals de la cooperació

La cELEbració dELs vint-i-cinc anys dE L’HospitaL dE barcELona i ELs vint anys dE L’HospitaL MoncLoa pErMEt 

constatar La puixança dEL coopErativisME sanitari.

Josep Maria Ferreiro

L’Hospital de Barcelona 
celebra 25 anys en plena 
activitat.
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L’Hospital Moncloa, senyera de la xarxa de 
clíniques d’ASISA
Els vint anys de l’Hospital Moncloa són vint 
anys d’innovació permanent per assolir la 
millor atenció als pacients. Aquests esfor-
ços es van veure recompensats quan va ser 
el primer centre sanitari espanyol que va 
rebre el Segell Europeu d’Excel·lència en 
el seu nivell més alt. Reconeixement alta-
ment valuós si tenim present la magnitud 
de la tasca de l’hospital: més d’un milió 
i mig d’urgències en vint anys, gairebé 
300.000 intervencions quirúrgiques. Una 
activitat en harmonia amb la de tota la xar-
xa d’instal·lacions i les tretze clíniques del 
grup ASISA.

L’entorn de les assegurances mèdiques ha 
esdevingut molt competitiu, i la crisi econò-
mica ha fet que en aquest món empresarial 
el valor de la cooperació sigui especialment 
rellevant. Quan li pregunten quina força té el 
fet de ser una cooperativa de metges, quina 
força dóna a ASISA l’autogestió, el seu presi-
dent, el doctor Francisco Ivorra, no té dubtes: 
«Té la força dels nostres principis. Amb ells 
naveguem entre grups de finances i multina-
cionals. En aquest començament del segle xxi 
han estat necessàries inversions molt impor-
tants, que ha calgut finançar, així com moder-
nitzar-se tecnològicament, vendre pòlisses i 
gestionar aquest conjunt de manera moderna 
i competitiva».

L’Hospital de Barcelona, un cas únic de co-
gestió al món
Els vint-i-cinc anys de vida de l’Hospital de 
Barcelona van més enllà de la celebració ha-
bitual d’unes estructures clíniques que van as-
solir des del seu inici la màxima qualitat d’as-
sistència mèdica i que al llarg dels anys han 
sabut renovar-se per mantenir aquest nivell 
d’excel·lència. Perquè la celebració ho és tam-
bé d’un model radicalment innovador d’hospi-
tal cooperatiu: des del primer dia, el propietari 
de l’hospital és una cooperativa, que és com 
dir que té com a propietaris els 160.000 socis 
cooperativistes que  van saber organitzar-se 
per endegar-lo i que han sabut mantenir-lo al 
màxim nivell al llarg de vint-i-cinc anys.

Aquesta novetat va més enllà: l’Hospital 
de Barcelona és un cas únic al món de co-
operativisme sanitari, aquell en el qual la 
gestió es fa conjuntament entre metges i 
usuaris de la medicina. Aquest model, ano-
menat de “cogestió” perquè els dos actors de 
la relació mèdica hi col·laboren activament, 
serà un dels protagonistes de les pàgines que 
segueixen. Ha esdevingut, a més a més, un 
referent internacional. No en va, una de les 
tasques permanents de la Fundació Espriu, 
que actualment presideix l’Organització In-
ternacional de Cooperatives Sanitàries, és 
donar a conèixer l’Hospital de Barcelona i el 
seu model de cogestió cooperativa.

L’Hospital Moncloa va 
néixer fa 20 anys.
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Què caldria tenir present amb motiu de l’ani-
versari de l’hospital?
Els vint-i-cinc anys de l’hospital, que coinci-
deixen amb el centenari del doctor Espriu, 
ens conviden a posar l’accent en la visió, la 
capacitat d’imaginar la novetat: és una cria-
tura única, i ahir mateix van venir del Brasil a 
veure com hem fet aquest hospital cooperatiu, 
i d’altres vindran demà i demà passat, perquè 
és realment extraordinari que professionals i 
usuaris siguin capaços de treballar conjunta-
ment en un marc cooperatiu i en un entorn 
empresarial en el qual se sap competir. Perquè 
no som cap grup que rebi suport d’una ONG 
o d’un mecenes filantròpic. Som un grup em-
presarial que no té vocació d’empresa, però 
que necessita una empresa per dur a terme 
els seus objectius, i fa coses úniques al món. 

Fins a quin punt el doctor Espriu podia haver 
arribat a imaginar que el seu projecte arriba-
ria tan lluny?
Pel que fa a l’Hospital de Barcelona, és la mà-
xima expressió des del punt de vista de la co-
gestió entre metges i pacients, i aquesta és la 
idea última de la filosofia del doctor Espriu. 
Ell va estar al cas de la vida de l’hospital fins 
abans de morir, en una època en què ell i jo 
ens trobàvem un cop a la setmana per dinar i 
poder xerrar amb tranquil·litat, perquè el doc-
tor Espriu volia estar al dia de tot encara que 
ja fes temps que s’havia allunyat de la gestió 
directa. Volia saber com anàvem superant pe-
tits i grans obstacles. La seva idea va ser posar 
d’acord els metges i els usuaris de la medicina 
en un model comú, partint de la base que els 
metges desitgen treballar amb el màxim de 

llibertat i amb la retribució econòmica més 
gran possible, i que els usuaris volen el millor 
sistema sanitari al cost més raonable. Aques-
ta equació, que d’entrada sembla ben difícil, 
hem aconseguit resoldre-la dia a dia durant 
vint-i-cinc anys: actualment, la cogestió és una 
realitat del tot consolidada. 

Què hem après del model de cogestió entre 
metges i pacients?
La cogestió ens ha ensenyat que el més im-
portant, en la relació entre metge i usuari, 
no és l’interès propi (tot i que de vegades es 
faci molt visible), sinó la possibilitat de tre-
ballar conjuntament i de dissenyar plegats 
els aspectes que són rellevants per a la salut 
de la gent. Per als professionals, és gratifi-
cant i important poder disposar dels mitjans 
tècnics per fer bé la feina. Per als usuaris, 
és molt rellevant tenir veu i vot a l’hora de 
dissenyar l’atenció que han de rebre. En el 
nostre sistema no hi ha intermediaris: podem 
decidir nosaltres mateixos. Un exemple clar 
en la vida de l’hospital és que podem decidir 
quines seran les principals inversions de cara 
a l’any següent: Quina nova tecnologia convé 
incorporar? Què podem millorar? I ho plan-
tegem tant des de l’òptica de l’interès dels 
professionals per disposar dels millors instru-
ments per atendre la gent, com des de l’òpti-
ca dels que rebran l’atenció del servei i volen 
gaudir de les tecnologies més avançades. Tal 
com ho hem viscut, el procés de presa de de-
cisions ha esdevingut una realitat molt satis-
factòria per als dos protagonistes, molt més 
que la pura imatge del «quant em paguen?» 
contra la del «quant hem de pagar?»

«L’Hospital de barcelona, amb el seu model de 
cogestió entre metges i usuaris, és únic al món.»

EntrEvista aL doctor ignacio orcE

En La conFLuència dEL cEntEnari dEL naixEMEnt dEL doctor Espriu, Fundador dEL coopErativisME sanitari, 

i dEL vint-i-cinquè anivErsari dE L’HospitaL dE barcELona, HEM voLgut EntrEvistar EL doctor ignacio orcE. 

actuaLMEnt prEsidEnt d’assistència sanitària coL·LEgiaL, EL doctor orcE va sEr durant MoLtíssiMs anys 

La Mà drEta dEL doctor Espriu En tot EL procés dE concEpció i dEsEnvoLupaMEnt dEL proJEctE Espriuà, quE 

cuLMinà En La crEació dE scias i dE L’HospitaL dE barcELona.

carles torner
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Què distingeix l’Hospital de Barcelona de la 
resta d’hospitals?
Els vint-i-cinc anys acrediten que l’Hospital 
de Barcelona és l’únic al món al qual vénen 
a treballar més de mil professionals externs. 
A tot arreu, els hospitals són jerarquitzats: 
serveis, caps de servei, equips de metges que 
segueixen una disciplina jeràrquica com en 
qualsevol empresa. Hi ha unes línies de tre-
ball prioritàries, s’hi opera d’una manera de-
terminada, se segueix una escola concreta. El 
nostre repte era com posar al servei de més de 
mil professionals unes instal·lacions on se sen-
tissin còmodes i tinguessin el tipus d’utillatge 
satisfactori per als serveis quirúrgics, i un ser-
vei d’acompanyament de les intervencions, de 
cures intensives, d’anestèsia, que també fos-
sin satisfactoris. I això sabent que cadascun 
d’aquests metges ve del seu propi hospital, 
on té els seus equips de professionals, la seva 
UCI, la seva cultura mèdica, el seu funciona-
ment. Hem acreditat que amb bona voluntat, 
gent competent i els recursos econòmics ne-
cessaris es pot tenir una instal·lació oberta a 
més de mil professionals, tot respectant que 
cadascun d’ells tingui la seva escola. 

Com va ser acollit el projecte d’hospital coo-
peratiu, en els seus inicis?
Farà vint-i-cinc anys, l’Hospital de Barcelona 
va aportar a la comunitat mèdica d’Assistència 
Sanitària Col·legial (ASC) la possibilitat d’in-
corporar-hi molts metges que tenien les por-
tes tancades (o mig tancades) en les clíniques 
que existien llavors. Força metges sortien de 
la facultat, treballaven durant anys en la me-
dicina pública, però no aconseguien trobar un 
espai propi en el món de l’assistència sanità-
ria privada; per entendre’ns, no aconseguien 
poder operar a Sagrada Família, a Quiron o a 
Dexeus, per la senzilla raó que eren llocs amb 
poques places i ja estaven cobertes. Nosaltres 
hem donat a tots els nostres metges la pos-
sibilitat de tenir sempre un lloc per treballar. 
Cadascú és ben lliure de venir, o no, a treballar 
al nostre hospital, però ningú no podrà dir que 
no hi ha pogut venir perquè l’equip de la seva 
especialitat ja estava complet. Ja no existeix 
el tancament de possibilitats que hi havia fa 
trenta anys per a molts metges. Això ha fet 
que el nostre model es desenvolupés donant 
més llibertat de treball als professionals mè-

dics. L’Hospital de Barcelona té un concert 
en exclusiva amb ASC i amb ASISA, sí, però 
ASC continua mantenint concert amb més de 
cinquanta clíniques i hospitals en el seu àmbit 
d’actuació. Els metges poden venir al nostre 
hospital o anar als altres. Tanmateix, el 75 % 
de l’activitat hospitalària que es fa al nostre 
entorn es desenvolupa a l’Hospital de Barce-
lona: parlem, doncs, d’una instal·lació que els 
metges mateixos han acreditat com una instal-
lació important.

« La idea del doctor Espriu era posar d’acord els 
metges i els usuaris de la medicina en un model 
comú, partint de la base que els metges desitgen 
treballar amb el màxim de llibertat i la retribució 
econòmica més gran possible, i que els usuaris volen 
el millor sistema sanitari al cost més raonable.»
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L’Hospital de Barcelona ha conduït, doncs, 
a un procés d’innovació també en la gestió 
hospitalària?
Hem hagut de crear nous criteris d’organit-
zació. No existia al món sencer una institu-
ció semblant: ho havies de tenir tot preparat 
perquè no sabies quin seria el proper metge 
que entraria per la porta, què demanaria, 
quines preferències tindria a l’hora d’oferir la 

millor assistència als seus malalts. Tot plegat 
ens obligà a tenir un personal molt qualificat 
tècnicament, a tenir persones amb flexibili-
tat intel·lectual suficient per poder assolir les 
demandes dels diversos professionals. Amb 
l’objectiu de mantenir al llarg del temps els 
criteris bàsics de qualitat en l’assistència. Quan 
vam posar en marxar l’Hospital de Barcelona, 
ja feia molts anys que ASC funcionava: tenia 
dues-centes mil persones i cinc-mil metges. 
Fins al dia que finalment l’hospital va obrir, 

l’activitat dels professionals havia estat im-
mensa: operaven, atenien gent, ingressaven 
persones, etc. gràcies al concert amb diferents 
hospitals i clíniques. 

Quines dificultats van trobar per endegar un 
projecte tan ambiciós?
En posar en marxa l’hospital vam haver de 
prendre una decisió molt dura: demanar als 

metges que treballaven en determinades clíni-
ques que, a partir d’un dia concret, trasllades-
sin la seva activitat al nou hospital que s’obria 
a la Diagonal. No va ser fàcil: cada metge tenia 
els seus hàbits quirúrgics, molts dels nostres 
metges no només treballaven per a ASC, sinó 
que també ho feien per a altres assegurances 
mèdiques. En tot cas, el canvi va comportar 
esforços i ajustaments per a molts professio-
nals. Em vaig passar un any dinant i sopant 
amb metges, fent-los veure que era fonamen-

«A tot arreu, els hospitals són jerarquitzats: serveis, 
caps de servei, equips de metges... Els vint-i-cinc anys 
acrediten que l’Hospital de Barcelona és l’únic al món al 
qual vénen a treballar més de mil professionals externs».
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tal que fessin aquest pas i que, a l’Hospital de 
Barcelona, hi trobarien tot el que necessites-
sin. Era una aposta sens dubte arriscada: el 
pitjor que ens podria haver passat és que ens 
haguessin desacreditat els metges. Ens podien 
desballestar respostes com: «No vull venir-hi 
perquè no hi tinc el que necessito, perquè el 
nivell de les instrumentistes no és el mateix, 
la UCI no em convenç, ni l’anestèsia...» Vam 
haver de fer un sobreesforç per ser en la pri-
meríssima divisió de tots els serveis. Vam tenir 
sort i va funcionar, contra tots els mals auguris 
que ens havien fet diversos especialistes i ins-
titucions: ens deien que, a Barcelona, l’oferta i 
la demanda de llits d’hospital ja estava equili-
brada i que ara, de cop i volta, els apareixíem 
amb tres-cents llits més; que no ens en sorti-
ríem. El mateix doctor Espriu patia, dubtava. 
Va ser un acte de valentia exigir als nostres 
metges que fessin aquest pas, tot i que potser 
això no ho hauria de dir jo, perquè vaig ser 
qui va parlar amb tots ells per convèncer-los. 
Però si no ho haguéssim fet, l’hospital no hau-
ria estat viable.

Com han variat els reptes de l’hospital al 
llarg dels anys?
L’exigència d’un alt nivell inicial va ser un repte 
fa vint-i-cinc anys i ho continua sent. Des de 
la seva fundació, hem mantingut el repte de 
la màxima qualitat. Ara som un hospital qua-
lificat, tenim uns serveis centrals de màxima 
reputació, una unitat de cures intensives fora 
de sèrie, un servei de neonatologia que poques 
clíniques privades tenen, un servei de farmàcia 
capdavanter en tot l’estat espanyol... Ara que 
tot funciona, es fàcil entendre com han anat 
encaixant les peces d’una organització hospi-
talària tan complexa, però en aquell moment 
inicial, quan jo explicava els detalls del progrés 
en la concepció i posada en marxa de l’hospital 
al doctor Espriu, ell em deia que ho trobava 
molt difícil. Dies abans de morir em va con-
fessar que estava meravellat que ha guéssim 
aconseguit tirar endavant una iniciativa tan 
ambiciosa. Perquè prou sabem que el paper 
ho aguanta tot, i que a l’hora de dissen yar una 
empresa mèdica tan innovadora és fantàstic 
convocar idees i desplegar el model de la co-
gestió... Però la concreció d’aquestes idees en el 
dia a dia, ja són figues d’un altre paner. 

El doctor Espriu, com va aconseguir expandir tant el seu projecte fora de 
Catalunya?
Gràcies al respecte que tenia per tothom, que explica l’èxit que va obtenir 
quan va sortir amb el seu cotxe a predicar l’igualatorisme per la resta 
d’Espanya. Malgrat els estereotips sobre els catalans, aquell doctor que anava 
a muntar una empresa col·lectiva es va ficar tothom a la butxaca. També 
perquè era inesgotable. Començava la conversa a les 8 del vespre, a les 2 
de la matinada encara continuava, i l’endemà a les 8 del matí tornava a ser 
al peu del canó. Convencia amb arguments i amb fets. No va deixar ningú 
indiferent. 

Quin tret sobresortia del tarannà del doctor Espriu?
Que mai no el va moure l’afany de lucre. Ell podria haver estat d’una altra 
manera, jo et podria dir que vaig ser el seu fill i explicar-te que, la família, 
tenim un negoci de mil cinc-cents milions d’euros. La gran diferència és que 
aquests mil cinc-cents milions són d’uns milers de metges i d’uns centenars 
de milers d’usuaris. Espriu ho podria haver fet amb accions i segons la 
manera de fer de les empreses. Podríem parlar d’ell com d’un gran empresari, 
que va crear riquesa i llocs de treball que han perdurat. Però en comptes de 
funcionar com una gran empresa convencional, som una empresa de la qual 
gaudeixen milers de persones i que continua estant, si més no el nostre grup 
de Barcelona, presidit pel mateix criteri de l’absència radical d’afany de lucre 
que ell va impulsar. Valors que són difícils de mantenir en els temps actuals.

Espriu intervenia, doncs, en la societat amb consciència de donar a llum 
una realitat nova.
Efectivament. Ell va beure de les fonts de l’igualatorisme, del model de 
Bilbao, però no en va tenir prou. Li semblava molt bé que l’entitat fos 
gestionada pels metges, que li donessin la forma adient, però no li semblava 
just que s’exclogués de la gestió el gran protagonista de l’acte mèdic: l’usuari. 
Espriu no volia que el pacient es limités a signar una pòlissa d’assegurança. 
Volia donar-li veu. I paper. I responsabilitat. Va sorgir, doncs, la pregunta: 
¿com podríem fer-ho perquè els nostres clients es trobessin amb nosaltres 
més enllà de la vinculació a través d’una pòlissa? En aquella època, Espriu 
ja havia conegut les cooperatives, ja havia mutat de l’igualatorisme al 
cooperativisme de metges, i només va haver de fer un pas per arribar al 
cooperativisme d’usuaris. Començà a pensar: «Com podríem agrupar 
en una cooperativa els nostres 180.000 o 190.000 assegurats?» La idea 
ja estava llançada. Què cal, per ser soci d’una cooperativa? Pagar una 
aportació inicial al capital, pagar unes quotes. Com fer-ho? La gent no 
pensava en cooperatives sinó en ASC; una assegurança mèdica. Ho va fer, 
doncs, a l’inrevés, digué a la gent: «Si vostè no em diu el contrari, el faré 
cooperativista, i ja m’encarregaré jo de buscar els diners necessaris, que 
vostè m’anirà tornant molt a poc a poc». Va muntar una empresa cooperativa 
extraordinària, amb 190.000 socis d’entrada, sense que la majoria d’ells 
ho visquessin com un repte. Aconseguí agrupar en una institució l’altre 
protagonista de l’acte mèdic. Un cop estructurada la cooperativa, va aparèixer 
la necessitat que fos titular d’instal·lacions mèdiques, va sorgir l’oportunitat 
de l’hospital, es va posar fil a l’agulla i hem arribat fins avui. 
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Podem afirmar, així, que les idees del doctor 
Espriu s’han desplegat al màxim en l’Hospi-
tal de Barcelona?
El doctor Espriu estava especialment satisfet 
que aconseguíssim posar en marxa i mantenir 
al llarg del temps un model hospitalari tan in-
novador, i ho vam fer sense prostituir cap de 
les idees bàsiques del model espriuà. No vam 
fitxar a cop de talonari cap especialista de 
màxim prestigi. No vam forçar mai les coses. 
Ho vam fer d’acord amb la manera dialogada i 
cooperativa que ell havia exercit sempre i que 
nosaltres havíem après d’ell. Per això, al final 
de la vida, el doctor Espriu compartia la seva 
sorpresa. Penso que l’Hospital de Barcelona 
com a concreció de les idees espriuanes és 
important, sí, però el més extraordinari van 
ser els inicis, quan el doctor Espriu va ser ca-
paç de pensar-ho, d’imaginar-ho: «Buscaré un 
sistema per trobar diners perquè tots els meus 
clients d’ASC siguin els propietaris d’un edifici 
que comprarem, i els en faré socis cooperati-
vistes, i ho tirarem endavant amb la màxima 
exigència i qualitat...» Pensant-ho fredament, 
no és una follia? El que té autèntic valor és 
aquesta gosadia, aquesta capacitat imaginati-
va. Per dur-ho a la pràctica, el doctor Espriu 
es va saber envoltar d’un conjunt de persones 
que l’hem seguit, hem cregut en ell, hem im-

pulsat aquí i a la resta de l’estat espanyol les 
seves idees. I la seva capacitat d’imaginar-ho 
el converteix en una persona extraordinària. 
Mai més no serà possible fer-ho. És cert que, 
aleshores, les circumstàncies ho afavorien, 
perquè, teòricament, a Barcelona mancaven 
llits d’hospital. És cert que ASC tenia una po-
tència molt rellevant com a entitat assegura-
dora líder; podem dir, i només exagerant míni-
mament, que la gent feia cua per venir a ASC 
i que, per tant, estaven oberts a idees ambici-
oses. Però també és cert que avui en dia, amb 
el mercat de les assegurances tan competitiu 
que tenim, un projecte d’aquesta envergadura 
seria inviable. Ara celebrem vint-i-cinc anys 
d’un model hospitalari únic. Però aquells deu 
anys d’abans que s’inaugurés, amb les reuni-
ons per compartir projectes i valors, parlar del 
que volíem fer i de com volíem fer-ho, amb 
l’adquisició en circumstàncies insòlites de 
l’edifici de la Diagonal, la bona sort que dins 
l’entorn del doctor Espriu hi hagués persones 
vinculades a la banca capaces d’imaginar el 
mecanisme per fer un préstec als socis per tal 
que ells passessin a ser socis cooperativistes 
i, consegüentment, propietaris de l’hospital... 
Tot allò és extraordinari. La memòria és flaca: 
ara l’hospital és ben visible i la perspectiva que 
el va fer possible es perd. 

El més extraordinari van ser els inicis, quan el doctor Espriu 
va ser capaç d’imaginar-ho: «Buscaré un sistema per trobar 
diners perquè tots els meus clients d’ASC siguin els propietaris 
d’un edifici que comprarem, i els en faré socis cooperativistes, i 
ho tirarem endavant amb la màxima exigència i qualitat...»

«Hem mantingut el repte de la màxima qualitat: som un 
hospital qualificat, tenim uns serveis centrals de màxima 
reputació, una unitat de cures intensives fora de sèrie, un 
servei de neonatologia que poques clíniques privades tenen, un 
servei de farmàcia capdavanter en tot l’estat espanyol...
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L’Hospital de Barcelona és una experiència 
única en el món hospitalari de gestió com-
partida entre metges i usuaris que al llarg de 
25 anys no ha perdut vigència; al contrari, s’ha 
consolidat. Avui, és un dels centres privats més 
prestigiosos de Catalunya. Ho reconeixen tant 
metges com pacients. És un dels grans actius 
d’Assistència Sanitària.

Aquest hospital situat a la Diagonal de 
Barcelona va obrir la seva primera història 
clínica al mes de juny de 1989. De fet, el pri-
mer que va obrir és la biblioteca, que alesho-
res era especialment útil perquè no hi havia 
l’accés digital que ha facilitat tant la consulta i 
la recerca mèdiques d’un temps ençà. Milers 
de pacients han passat per l’Hospital de Bar-
celona en aquest quart de segle, inclosos uns 
quants d’il·lustres, com ara Borís Ieltsin, que va 
ser president de Rússia i va operar-s’hi d’una 
hèrnia discal.

Els inicis: una iniciativa del doctor Espriu
«Als anys 70, el doctor Espriu va començar a 
planificar l’hospital per tal d’oferir atenció als 
assegurats d’assistència sanitària. L’edifici es 
va adquirir el 1978; era un edifici en construc-
ció que havia d’acollir un hotel de la cadena 
Hilton, però per motius financers el projecte 
d’hotel no va tirar endavant. Al juny de 1989 
es va obrir parcialment l’Hospital de Barcelo-
na, a l’octubre del mateix any va inaugurar-se 
el servei d’urgències, i el 1993 tot l’hospital ja 
estava en funcionament», explica Teresa Ba-
surte, presidenta de SCIAS.

Un dels professionals que va participar en 
el projecte de l’Hospital de Barcelona és Juan 

L’Hospital de barcelona: 
un quart de segle oferint servei de qualitat

daniel romaní

L’Hospital de Barcelona és un dels 
centres privats més prestigiosos de 
Catalunya. Ho reconeixen tant metges 
com pacients. És un dels grans actius 
d’Assistència Sanitària.

quins Motius van iMpuLsar La crEació dE L’HospitaL dE barcELona? coM Ha EvoLucionat? EL 25è anivErsari 

d’aquEst gran cEntrE HospitaLari és un bon Motiu pEr rEFLExionar-Hi. pEr això | compartir | Ha rEunit En 

una tauLa rodona tErEsa basurtE, prEsidEnta dE scias; LourdEs Mas, dirEctora gEnEraL dE scias-HospitaL 

dE barcELona; gErard Martí, sotsdirEctor Mèdic dE L’HospitaL dE barcELona; carLos HuMEt, dirEctor Mèdic dE 

L’HospitaL dE barcELona, i Juan carLos pELáEz, dirEctor d’EnginyEria dE L’HospitaL dE barcELona.
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Carlos Peláez, actual director d’Enginyeria del 
centre. Peláez recorda que «a partir de l’any 
1980 vam començar a fer un seguit de reuni-
ons prèvies per dissenyar l’hospital. Hi assisti-
en enginyers, arquitectes, metges, infermeres, 
farmacèutics... Eren unes reunions molt “estil 
doctor Espriu”: ell hi feia participar a tothom. 
Després de totes aquestes reunions, el projecte 
va veure la llum l’any 1982. L’obra es va fer a 
poc a poc, a un ritme adequat». Juan Carlos 
Peláez posa de manifest que el fet de no ser 
un edifici de nova planta –les obres estaven 
molt avançades per acollir l’hotel Hilton– va 
suposar un repte addicional. «Havíem de fer 
un hospital modern en una estructura que en 
bona part ja estava feta», recorda.  

De supervisar la construcció de l’hospi-
tal, de l’obertura i el funcionament va fer-se’n 
càrrec Lourdes Mas, actual directora general 
de SCIAS-Hospital de Barcelona, que ja tenia 
experiència al sector sanitari perquè havia tre-

ballat a l’Hospital de Sant Pau i a la Fundació 
Puigvert, en tots dos llocs com a directora ad-
ministrativa. «Mentre es feia l’hospital, la co-
operativa d’Assistència Sanitària tenia 160.000 
socis, més o menys la mateixa xifra que ara. 
Anàvem informant els socis de com anaven 
les obres, organitzàvem visites perquè els so-
cis veiessin l’espai on rebrien l’assistència que 
aleshores rebien en altres centres... i a l’assem-
blea, cada any, els informàvem de l’evolució 
de les obres, de la dotació de l’equipament i 
de l’equip humà que havia d’incorporar-s’hi», 
explica Lourdes Mas.  

«Tres anys abans de l’obertura de l’hospi-
tal vam començar a incorporar equips asses-
sors en tots els serveis mèdics de l’hospital 
perquè fessin el pla funcional de cadascun 
d’ells. I vam comptar amb metges especialis-
tes en totes les àrees de funcionament bàsic 
de l’hospital. Vam crear, també, una comissió 
d’experts coordinada per un expert extern, 

«Abans, l’oncologia era una activitat poc important dins del 
conjunt de l’hospital, i ara s’ha convertit en una de les més 
importants quant a volum», diu Carlos Humet, director mèdic 
de l’Hospital de Barcelona. 

La celebració dels 25 anys de funcionament de l’Hospital de Barcelona 
tindrà un caràcter cultural, cívic i participatiu, amb actes festius i 
divulgatius. D’entre les iniciatives que ja estan en marxa, cal destacar 
l’edició d’un vídeo i la realització d’un acte central, amb la participació 
de bona part dels qui han estat –i continuen sent– protagonistes d’aquesta 
iniciativa que ha estat un èxit.

La celebració dels 25 anys de l’Hospital de Barcelona tindrà 
especialment en compte el seu fundador, Josep Espriu, de qui enguany se 
celebra el centenari del seu naixement.

UNA COMMEMORACIÓ AMB CARÀCTER CULTURAL, CÍVIC I PARTICIPATIU
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Els participants a la taula rodona organitzada per  | compartir | amb motiu dels 25 anys de l’Hospital de 
Barcelona. D’esquerra a dreta: Teresa Basurte, presidenta de SCIAS; Lourdes Mas, directora general de SCIAS-
Hospital de Barcelona; Gerard Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona; Carlos Humet, director 
mèdic de l’Hospital de Barcelona, i Juan Carlos Peláez, director d’Enginyeria de l’Hospital de Barcelona. 

que no fos metge, per dur a terme la planifi-
cació de totes les actuacions que s’havien de 
fer per al funcionament i l’obertura de l’hos-
pital», explica Lourdes Mas.

L’evolució
«L’Hospital s’ha anat adaptant a les noves 
maneres d’exercir la medicina», diu Gerard 
Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de 
Barcelona. «Abans hi havia més llits; vam 
arribar a tenir 360 llits oberts i ara en tenim 
250 de convencionals, més els de les unitats 
especials. La reducció de llits és un fenomen 
generalitzat als centres hospitalaris, perquè 
molta de l’activitat que abans es feia amb in-
grés convencional actualment es fa de mane-
ra ambulatòria, aquí i arreu del món. Això ha 
requerit una adaptació dels espais de l’hos-
pital. L’Hospital de Barcelona és un hospi-
tal fonamentalment quirúrgic. L’activitat 
maternoinfantil s’ha reduït molt, i l’activitat 
quirúrgica no deixa de créixer. D’altra banda, 
els darrers anys hi ha hagut menys demanda 
d’obstetrícia», explica Martí.
El sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barce-
lona especifica que «un dels aspectes que més 
ha canviat és el temps d’estada dels pacients. 
Si abans un malalt que  s’operava d’una cata-
racta, per exemple, estava dos dies ingressat, 
actualment necessita vint minuts de cirurgia i 
mitja hora per recuperar-se».

Carlos Humet, director mèdic de l’Hospi-
tal de Barcelona, subratlla que ha augmentat 
molt la demanda d’oncologia. «Abans, l’onco-

logia era una activitat poc important dins del 
conjunt de l’hospital, i ara s’ha convertit en 
una de les més importants quant a volum. La 
gent viu més anys i, dissortadament, té més 
possibilitats de tenir un càncer de pròstata, 
de mama, de colon... Els tractaments d’aquests 
malalts són quasi tots ambulatoris.»

Quant al servei d’urgències que ofereix 
l’Hospital de Barcelona, «la demanda es man-
té més o menys igual des del principi», diu el 
director mèdic de l’Hospital de Barcelona, el 
qual posa de manifest que, al llarg d’aquests 
25 anys, «la infermeria ha estat un dels pilars 
de l’hospital».

«L’edifici de l’Hospital de Barcelona és el 
mateix que el de fa 25 anys, però de portes 
endins és un edifici nou. Hi ha hagut una in-
versió constant en infraestructures, per adap-
tar-nos a la normativa i corregir l’envelliment 
i el desgast; s’han anat renovant els ascensors, 
s’han revestit les façanes... La maquinària de 
climatització de l’edifici i la xarxa elèctrica 
també s’han anat actualitzant. Passen els anys, 
però funcionalment està en un nivell òptim», 
afirma Juan Carlos Peláez, director d’Enginye-
ria de l’Hospital de Barcelona, segons el qual 
«la infraestructura de l’hospital s’ha pogut 
mantenir en condicions durant tots aquests 
anys; mai no hem deixat d’invertir per tenir 
l’edifici en condicions i l’equipament mèdic 
necessari, i això és molt important».   

L’Hospital mira cap al futur 
L’Hospital de Barcelona mira cap al futur i es 
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posa al dia pel que fa als avenços mèdics: «Es-
tem donant resposta al problema del càncer 
amb un programa d’Assistència Sanitària per 
fer front al càncer», diu Carlos Humet, direc-
tor mèdic de l’Hospital de Barcelona.

D’altra banda, l’envelliment de la pobla-
ció ha comportat un increment de persones 
d’edat avançada amb patologies cròniques. 
«Estem impulsant el programa PAPPA (Pro-
grama d’Atenció al Pacient Pluripatològic 
d’Assistència Sanitària), que ofereix serveis 
domiciliaris a gent gran amb patologia crò-
nica. És un programa molt eficient: la majoria 
dels pacients estan satisfets, perquè troben 
una solució a un problema que tenien i no 
sabien com resoldre; d’altra banda, econò-
micament, surt molt més a compte atendre 
els pacients a domicili que no pas que cada 
pacient vagi d’especialista en especialista al 
servei d’urgències de l’hospital, fent un peri-
ple que no és gens adequat per a aquest tipus 
de malalt», explica Carlos Humet.  

Model de cogestió entre metges i pacients; 
model d’èxit
«El doctor Espriu tenia la idea que el metge 
i el malat s’han d’entendre sense intermedia-
ris. La fórmula que ell va trobar és a través de 
SCIAS. Ell crea la cooperativa d’usuaris amb 
la finalitat de construir l’hospital», diu Teresa 
Basurte, presidenta de SCIAS. Aquella fórmula 
s’ha mantingut al llarg dels anys, i avui és ple-
nament vigent.

«Buscar l’excel·lència en la cura dels paci-
ents és el propòsit de tot bon hospital, però 
l’Hospital de Barcelona té una singularitat 
afegida: aquesta fórmula única al món que és 
el cooperativisme sanitari. Cada setmana ens 
reunim diversos representants de la coopera-
tiva de metges i de la cooperativa d’usuaris per 
comentar les línies mestres (inversions, tari-
fes...) necessàries per al bon funcionament de 

l’hospital», diu la presidenta de SCIAS, i re-
corda que «la vida econòmica de l’Hospital 
de Barcelona i de SCIAS ha transcorregut per 
canals tranquils».

Carlos Humet, director mèdic de l’Hospi-
tal de Barcelona, assenyala que «una direcció 
adequada, i la fórmula de la cogestió, valora el 
treball dels metges, als qual es procura retri-
buir al màxim de bé possible, i també valora 
el treball dels socis de la cooperativa. La fór-
mula cooperativa esquiva molt millor la crisi 
que les iniciatives privades, que han sofert alts 
i baixos. Nosaltres no hem deixat d’invertir, no 
hem reduït personal, no hem abaixat sous... el 
model de cogestió ben portat és molt útil per 
gestionar serveis d’aquest tipus».

Lourdes Mas, directora general de SCIAS-
Hospital de Barcelona, posa de manifest que a 
l’Hospital de Barcelona «no hi ha consultoris 
mèdics, no hi ha despatxos de metges; això és 
una característica del model: aquí no podríem 
tenir consultoris, ja que hi ha uns 3.000 metges 
que estan visitant. Només es fa l’activitat d’hos-
pitalització o tractament ambulatori per algu-
na patologia. No es fa visita mèdica o consulta. 
Això té pros i contres». L’hospital té una planti-
lla relativament petita, però disposa d’un munt 
de col·laboradors que pertanyen al quadre 
facultatiu d’Assistència Sanitària). Finalment, 
Lourdes Mas, directora general de SCIAS-Hos-
pital de Barcelona, afirma que «cada any hi ha 
més demanda de pòlisses sanitàries privades. 
Hi ha companyies molt grans que fan una po-
lítica de vendre pòlisses low cost per endur-se 
l’augment de mercat, i collen econòmicament 
els hospitals i els metges. L’Hospital de Barcelo-
na no se n’ha vist afectat gràcies a la integració 
que hi ha entre l’asseguradora i la proveïdora 
de serveis; ens posem d’acord. Això és un avan-
tatge molt envejat per clíniques i hospitals. «No 
teniu la pressió de part de les asseguradores», 
ens diuen. «Jugueu en una altra divisió.»

«L’edifici de l’Hospital de Barcelona és el mateix que el de fa 
25 anys, però de portes endins és un edifici nou», afirma Juan 
Carlos Peláez, director d’Enginyeria de l’Hospital de Barcelona.
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«En els últims cinc anys, ASISA ha obtingut un 
benefici total de més de 142 milions d’euros, 
que hem reinvertit pràcticament en la seva 
totalitat en projectes per modernitzar i 
potenciar la nostra capacitat assistencial.»

La Clínica Vistahermosa acaba de fer 50 
anys, les dues darreres dècades integrada en 
el Grup Hospitalari ASISA. L’Hospital Mon-
cloa va celebrar fa unes setmanes el seu 20è 
aniversari. Com ha canviat ASISA en aques-
tes dues dècades?
ASISA ha sabut adaptar-se als canvis de tota 
mena que s’han produït en el nostre entorn, 
no només en els últims 20 anys sinó en els 42 
anys transcorreguts des de la seva fundació. 
Això demostra la fortalesa del nostre model 
societari i acredita la nostra posició destacada 
en el mercat gràcies al suport constant dels 
nostres metges. El Grup ASISA és avui un dels 
referents essencials de la sanitat privada a Es-
panya: disposem de la xarxa assistencial prò-
pia d’Hospitals i Centres Mèdics i Dentals més 
potent i àmplia del país, més d’1,7 milions de 
persones confien en nosaltres i som essencials 
per al manteniment del model de mutualis-
me administratiu que tant defensem i que tant 
aporta al sistema sanitari en el seu conjunt.

Quins són els eixos d’aquesta transformació 
que ha patit ASISA en els últims temps?
En els últims anys, ASISA ha fet un gran es-
forç de modernització i readaptació que s’ha 
traduït en inversions i canvis en les nostres 
estructures amb l’objectiu de ser més compe-
titius i mantenir un creixement sostingut. Per 
aconseguir-ho, hem impulsat mesures per tal 
de professionalitzar la nostra gestió, incorpo-
rar nous professionals, invertir en prestacions 
i tecnologia, ampliar la nostra xarxa comercial 
i diversificar els canals de distribució per arri-
bar a un nombre més gran d’assegurats.

«asisa ha sabut adaptar-se als canvis de tota mena 
que s’han produït en el nostre entorn.» 

EntrEvista aL doctor Francisco ivorra 

En La cELEbració dEL 20è anivErsari dE L’HospitaL MoncLoa, HEM voLgut EntrEvistar EL doctor ivorra, prEsidEnt 

d’asisa; una Entitat dirigida pEr MEtgEs quE Ha sabut EvoLucionar aL MatEix tEMps quE Ho FEia tot L’Entorn 

sanitari En ELs darrErs vint anys. La Força dEL ModEL sociEtari d’asisa acrEdita La sEva posició dEstacada 

En EL MErcat gràciEs aL suport continu dELs MEtgEs coopErativistEs. EL grup asisa Ha EsdEvingut un dELs 

rEFErEnts EssEnciaLs dE La sanitat privada a Espanya: disposa dE La xarxa assistEnciaL pròpia Més potEnt i 

Més àMpLia dEL país, aMb Més d’1,7 MiLions dE pErsonEs quE Hi conFiEn.

redacció



44  monogràfic | compartir |

A més, en plena crisis, hem invertit en els 
darrers cinc anys gairebé 140 milions d’euros, 
fet que ens ha permès reforçar els nostres 
equips humans i impulsar canvis de fons que 
han permès a la companyia créixer per sobre 
del sector, guanyar quota de mercat i situar-se 
en millors condicions per afrontar el futur.

Des del punt de vista comercial, hem en-
fortit la nostra xarxa comercial amb l’obertura 
de nous punts de venda i l’aposta per incre-
mentar la nostra presència en els nous canals 
de venda, i continuarem avançant en el desen-
volupament dels acords concrets. A més, man-
tenim la nostra aposta per diferenciar-nos amb 
el reforç de la nostra xarxa especialitzada en 
grans comptes i per la gestió personalitzada 
dels clients a través del nostre equip postvenda.

Com han evolucionat les grans xifres del 
grup en els últims anys?
En els últims cinc anys, ASISA ha generat re-
cursos per un total de 190 milions d’euros, que 
hem reinvertit pràcticament en la seva totali-
tat en projectes per modernitzar i potenciar la 
nostra capacitat assistencial. Aquestes xifres 
són producte de la combinació entre professi-
onalització i ajustaments, que ens ha permès 
créixer en volum de primes, beneficis i fons 
propis i, per tant, millorar la nostra situació 
respecte a la resta del mercat. Després de di-
versos anys creixent per sobre dels nostres 
competidors, ASISA representa avui més del 
14 % del mercat. La nostra assignatura pen-
dent és millorar els barems dels professionals 
que treballen amb nosaltres.

Mentre la resta d’asseguradores s’han des-
près de les seves estructures assistencials 
pròpies o han limitat les seves inversions en 
aquest camp, ASISA manté el seu grup hospi-
talari i hi realitza inversions importants. Per 
què mantenen aquesta aposta?

El Grup de Clíniques i Hospitals d’ASISA és el 
tercer grup hospitalari d’Espanya i el primer 
que és propietat d’una asseguradora. En total, 
el Grup de Clíniques i Hospitals d’ASISA ofereix 
en els seus hospitals i clíniques pròpies més de 
1.250 places hospitalàries, gestiona 260.000 es-
tades cada any, dóna feina a gairebé 2.800 pro-
fessionals i factura més de 255 milions d’euros. 
Aquestes xifres reflecteixen que el Grup ASISA 
ocupa un lloc destacat en el rànquing de grups 
hospitalaris a Espanya, fet que garanteix un alt 
nivell de qualitat als nostres assegurats. Aquest 
és el motiu fonamental que explica la nostra 
aposta pel desenvolupament i la consolidació 
del Grup Hospitalari ASISA: perquè és l’instru-
ment més potent que tenim per poder oferir 
als nostres clients una atenció de la màxima 
qualitat en el tracte humà i amb les últimes 
tecnologies.

Un altre àmbit en el qual inverteixen darre-
rament és ASISA Dental...
En l’àmbit dental, ASISA ha sabut respondre 
amb productes específics que s’adapten a les 
necessitats i demandes dels clients i que es 
basen en la qualitat assistencial. Per això hem 
fet una aposta important per reforçar la nos-
tra oferta amb la incorporació d’un producte 
únic al mercat; ASISA Dental Familiar, amb el 
qual, per una prima molt ajustada i competiti-
va, tota la família pot accedir a una assistència 
dental de qualitat amb descomptes en tracta-
ments d’un 40 % de mitjana sobre la tarifa de 
particulars.

Actualment, la nostra societat filial, ASISA 
Dental compta amb una àmplia xarxa de clíni-
ques pròpies i associades que anem ampliant 
progressivament i que ja compta amb una vin-
tena de centres. El nostre objectiu és duplicar 
en dos anys els 17 centres propis amb els quals 
comptàvem a finals de 2013. Paral·lelament, se-
guim reforçant el nostre quadre mèdic dental, 

«El Grup de Clíniques i Hospitals d’ASISA és el 
tercer grup hospitalari d’Espanya i el primer 
que és propietat d’una asseguradora.» 
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que ja disposa de més de 1.300 establiments i 
professionals concertats.

Vostè sempre defensa la necessitat d’invertir 
en tecnologia. Quin és el seu diagnòstic sobre 
la importància de la tecnologia en el futur de 
l’assistència sanitària?
Cap companyia, i molt menys una que es de-
diqui al sector de la salut, pot ser competiti-
va avui en dia si no inverteix en tecnologia i 
aposta per incorporar les últimes tècniques i 
els millors professionals als seus catàlegs de 
serveis. Això és molt evident en l’àmbit hospi-
talari. Crec que una xifra exemplifica el nos-
tre esforç en aquest sentit: en els últims quatre 
anys hem invertit quasi 100 milions d’euros en 
la nostra xarxa d’hospitals, clíniques i centres 
propis. Amb aquesta inversió hem ampliat i 
modernitzat totes les instal·lacions i hem ad-
quirit tecnologia per poder desenvolupar les 
últimes tècniques en noves unitats que ens 
permeten oferir tractaments d’avantguarda 
amb una intervenció mínima, el que facilita la 
recuperació dels pacients. Com vaig dir fa poc 
en un acte públic, en els propers anys arribarà 
una allau de tecnologia i nosaltres estem dis-
posats a invertir el que sigui necessari, segons 
les nostres possibilitats, perquè els nostres 
professionals comptin amb aquests avenços 
en la seva tasca diària.

A ASISA, quin paper hi juga la formació?
L’equip humà és essencial i per això comptar 
amb els millors professionals constitueix una 
prioritat per a la nostra companyia, com ho 
demostra el reforç important que hem desen-
volupat en tots els nivells del nostre grup, des 
del comercial o de gestió fins als equips mè-
dics dels nostres hospitals i quadres mèdics, 
en els quals s’integren especialistes de gran 
prestigi.

En aquest sentit, entenem que la formació 
és l’element essencial per poder ser cada dia 
més competitius. Per això hem desenvolupat 
un sistema de formació contínua molt inno-
vador, que aposta per l’ús de les noves tec-
nologies i busca camins per ser cada dia més 
eficaços, i que, alhora, esdevé atractiu per als 
nostres empleats, entre els quals ha tingut una 
acceptació molt bona.

També inverteixen en investigació. Què els 
aportarà l’Institut Internacional per a la Sos-
tenibilitat i Innovació Acadèmica?
L’Institut Internacional per a la Sostenibilitat i 
Innovació Acadèmica (ISIA) és una iniciativa 
impulsada per ASISA i neix amb l’ambició de 
convertir-se en un clar referent en innovació 
i excel·lència acadèmica. La seva creació ens 
permetrà promoure la investigació d’excel-
lència i la col·laboració entre investigadors, 
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empreses, organismes acadèmics i instituci-
ons sanitàries.

Actualment, treballem amb les universi-
tats de Harvard i Michigan i amb l’Hospital 
General de Massachusetts en tres projectes 
de recerca en Farmacoepidemiologia, salut 
maternoinfantil i diagnòstic i intervenció pri-
merenca en l’Alzheimer.

Quant a la formació, mantenim tres pro-
jectes actius: el desenvolupament professional 
d’estudiants de la Universitat de Santiago de 
Xile (USACH), gràcies a un programa de pràc-
tiques a ASISA i en altres empreses del sec-
tor; els premis anuals Universitat Autònoma 
de Madrid-ASISA, convocats per la Càtedra 
UAM-ASISA de Gestió Sanitària i Economia 
de la Salut, que reconeixen la millor tesi doc-
toral i el millor treball publicat relacionat amb 
aquests dos temes, i els simposis d’investigació 
que cada estiu organitza l’International Aca-
demic Program (IAP) al campus de Harvard.

La presència internacional té una importàn-
cia creixent en l’activitat d’ASISA. Quin ob-
jectiu persegueixen amb la decisió d’invertir 
fora de les nostres fronteres?

El procés d’internacionalització, en què es-
tem fent els primers passos, ens farà més 
competitius. És el que pretenem amb algu-
nes inversions que hem posat en marxa a 
l’exterior en els últims anys, com els acords 
per a la gestió i explotació de l’Hospital de 
Bata, a Guinea Equatorial, i per a l’obertura 
de centres mèdics al Marroc. Estarem atents 
a altres oportunitats que puguin sorgir per 
participar en projectes a l’exterior que siguin 
interessants i proporcionin un valor afegit a 
la nostra companyia.

Com veu el futur del Grup ASISA?
Amb gran confiança. Des que vam iniciar la 
nostra activitat, hem après que l’èxit del nostre 
treball es basa en la confiança. D’una banda, 
en la confiança que ens demostren els clients, 
i, de l’altra, en la confiança que hem de tenir 
sempre en les nostres possibilitats de seguir 
creixent, com a companyia que reinverteix 
els seus recursos en millorar la qualitat assis-
tencial i el benestar dels seus assegurats i, per 
descomptat, en la confiança mútua amb els 
nostres metges.

«El procés d’internacionalització, en el qual estem fent 
els primers passos, ens farà més competitius.»
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L’Hospital Moncloa, del grup hospitalari ASISA, 
ha complert vint anys dedicat a oferir una as-
sistència sanitària de màxima qualitat, d’una 
manera eficaç, eficient i basada en una atenció 
personalitzada als més de 320.000 pacients 
que acudeixen anualment al centre sanitari.

Des que es va inaugurar com a clínica l’any 
1993, promogut per l’aleshores president D. 
Francisco Carreño, i D. Josep Espriu, pare del 
cooperativisme sanitari, i amb la represen-
tació a l’acte d’aniversari dels seus anteriors 
gerents, els Drs. Luis Ortiz Quintana i José 
Carlos Guisado, l’actual Hospital Moncloa 
s’ha convertit en el vaixell insígnia del grupo 
ASISA i, al llarg d’aquests anys,  el centre sa-
nitari ha atès més de 1.700.000 urgències i ha 
realitzat 275.000 intervencions quirúrgiques.

Durant els últims anys, a l’Hospital Mon-

cloa, s’hi han produït avenços importants en 
l’àmbit assistencial, com ara la posada en mar-
xa d’una nova eina integral d’història clínica, 
l’obertura d’una nova unitat de reproducció 
humana assistida, l’ampliació completa del 
bloc quirúrgic i de la unitat d’electrofisiologia 
cardíaca o la creació d’una nova unitat de re-
coneixements mèdics, entre d’altres.

Actualment, el centre sanitari disposa de 
quatre plantes amb 230 habitacions indivi-
duals, 12 suites amb saló, 13 llocs d’UCI, 12 
quiròfans per a alta cirurgia, 2 sales de parts i 
40 àrees d’atenció especialitzada.

Qualitat certificada i percebuda
Immers en un procés d’innovació contínua en 
la gestió de qualitat, ha estat el primer centre 
sanitari espanyol que ha obtingut el Segell Eu-

EL cEntrE sanitari atén Més dE 320.000 paciEnts a L’any

Dr. Juan José Fernández 
Ramos, director gerent 
de l’Hospital Moncloa; 
Pilar González de Frutos, 
presidenta d’UNESPA; Pilar 
Farjas Abadía, secretària 
general de sanitat; Ana 
Pastor Julián; ministra de 
Foment; Julián García Vargas, 
exministre de Sanitat; Dr. 
Francisco Ivorra Miralles, 
president d’ASISA, i Enrique 
de Porres, conseller delegat 
d’ASISA.

redacció

L’Hospital Moncloa celebra vint anys 
al servei de la salut



Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si ja rebeu 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

Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que 
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ropeu d’Excel·lència EFQM en el seu nivell de 
més de 500 punts i el segell Madrid Excel·lent. 
Així mateix, compta amb les certificacions de 
qualitat ISO 9001 per a tots els serveis, ISO 
14001 de Qualitat Ambiental, i la SGE 21 de 
Forètica, que premia la responsabilitat social 
corporativa i la gestió ètica.

Igualment, l’Hospital Moncloa ha demos-
trat la seva voluntat de responsabilitat social 
amb la seva adhesió al Pacte Mundial (Global 
Compact) de les Nacions Unides i ha estat pre-
miat pel grup Sanitaria 2000 per la seva quali-
tat assistencial a la Comunitat de Madrid, per 
la revista Medical Economics i pel programa La 
Rebotica per la seva aportació humanista en 
l’àmbit sociosanitari. A més, ha rebut el premi 
Antena de Plata a la millor comunicació hos-
pitalària i és l’únic hospital de la Comunitat de 
Madrid que compta amb el certificat DisCert, 
que avala el seu compromís amb la integració 
de les persones amb discapacitat.

El doctor Juan José Fernández Ramos, que 

dirigeix l’Hospital Moncloa des de l’any 2008, 
destaca el compromís amb la qualitat per mi-
llorar l’atenció als seus pacients: «Cal treballar 
dia a dia en el que creiem, situant el pacient 
en el centre de la nostra activitat professional, 
promovent l’eficiència i els principis ètics amb 
un personal sanitari altament qualificat».

Aposta per la docència i la investigació
L’Hospital Moncloa manté des de la seva inau-
guració el compromís amb la promoció de la 
docència per aconseguir una millora contínua 
en la qualitat assistencial. Un dels èxits acon-
seguits més importants ha estat la signatura 
de tres convenis de col·laboració amb univer-
sitats madrilenyes, com la Universitat Francis-
co de Vitòria, la Universitat Europea de Ma-
drid o la Universitat CEU San Pablo. A més, 
des de 2013 l’Hospital ha rebut la qualificació 
d’Hospital Universitari i ha començat a rebre 
els primers alumnes de la Facultat de Medici-
na de la Universitat Europea de Madrid.

Des que es va inaugurar com a clínica l’any 
1993, l’Hospital Moncloa s’ha convertit en el 
vaixell insígnia del Grup ASISA.

Per celebrar el seu vintè aniversari, l’Hospital Moncloa ha desenvolupat diversos actes; 
entre ells, una jornada de conferències científiques que van servir per repassar els 20 
anys d’història del centre. L’acte central va reunir a l’hotel Palace de Madrid els màxims 
responsables del Grup ASISA i de l’Hospital Moncloa amb representants del món de 
la sanitat, l’empresa, la universitat i la cultura, com ara l’exministra de Sanitat i actual 
ministra de Foment, Ana Pastor, l’exministre Julián García Vargas i la secretària general 
de Sanitat, Pilar Farjas, entre d’altres.

En la seva intervenció, Farjas va destacar el compromís de l’Hospital Moncloa en 
la recerca de sinergies amb la sanitat pública per garantir la sostenibilitat del sistema 
sanitari i va remarcar en valor la inversió de l’hospital en matèria tecnològica. En el ma-
teix sentit, el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, va insistir que el futur de l’atenció 
sanitària passa per la tecnologia, i va reiterar el compromís de l’Hospital Moncloa a 
mantenir un nivell adequat d’inversió tecnològica que permeti al centre mantenir-se en 
l’avantgarda de la qualitat assistencial.

EL fUTUR: MÉS TECNOLOGIA I MÉS INVERSIÓ



La xarxa d’atenció mèdica d’asisa ha anat teixint un magnífi c entramat de clíniques arreu d’Espanya. aquests centres 
mostren la bona salut de la cooperativa de metges que al llarg dels anys ha anat estenent els seus serveis de manera 
progressiva, i la imatge més visible d’aquest model d’excel·lència en l’atenció sanitària és l’Hospital Moncloa, que 
enguany celebra els seus vint anys. El reconeixement europeu dels màxims nivells de qualitat en l’assistència mèdica és 
el signe dels milers d’encontres entre metges i pacients que es donen en les millors condicions. perquè aquest ha estat 
des del seu origen l’impuls del cooperativisme sanitari, els vint anys de l’Hospital Moncloa són motiu de celebració per a 
molts milers de metges i de pacients.



51

I el llum? On és el llum?
Ho sentiu i us girau
i, com qui s’obre pas entre la boira,
apuntau amb el dit:
deixau fermat el llaç entre una síl·laba
i aquesta resplendor.
 
Les bombetes, les cases,
la claror confiada dels matins,
els cotxes, els tambors.
 
Ja ho aprendreu: la pena,
les banyes del dimoni, l’alegria,
els moixos, el perdó.
 
Tot està fet de síl·labes,
igual que les cançons.

Igual que les cançons

Miquel Àngel Llauger
(Del llibre La gratitud, Palma, Ed. Moll, 2014)
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la mirada de Mercedes Higuero busca la senzillesa, la puresa de línies, tot 
ressaltant els elements indispensables per obtenir una fotografi a elegant. 

les seves imatges són tal com les ha compost en el moment de la presa 
fotogràfi ca, sense retallar-ne res, amb colors equilibrats i un processament 
molt senzill, amb la qual cosa obté un resultat natural. 

el seu tema per excel·lència és l’arquitectura. línies, detalls i 
enquadraments agosarats que es transformen en espais màgics. 

on és? Què és?, ens preguntem davant una nova obra; sens dubte, és la 
seva mirada fotogràfi ca la que aconsegueix, a través del seu objectiu, 
convertir espais ordinaris i quotidians en fotografi es extraordinàries que 
ens transporten a un món irreal, ple de bellesa. 
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Nuria Murillo larafotografies: MerCedes Higuero



Nuria Murillo lara



«la fotografia és, abaNs de res, uNa MaNera  de Mirar. No és la Mirada Mateixa.»



«la fotografia és, abaNs de res, uNa MaNera  de Mirar. No és la Mirada Mateixa.»
susaN soNtag
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Voluntat de sacrifici 
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La veritat és que cada vegada que veig Josep Pedrals, 
Teresa Colom o Carles Torner dir de memòria alguns 
poemes, m’engeloseixo. Mai no he tingut la facilitat o 
la constància necessària per aprendre-me’n cap prou 
bé per declamar-lo després amb seguretat, i a fe que 
m’agradaria. Però aquesta meva mancança, com tot, 
també té una excepció que la confirma. 

Ja fa molts anys, molts, que vaig llegir el llibre 
Formes i paraules, una “aproximació a l’art d’Apel·les 
Fenosa, en homenatge”, com en precisa el subtítol. 
Integren aquesta aproximació quaranta poemes d’ai-
re aforístic, en la seva majoria tannkes i algun haikú, 
datats entre vuit dies de setembre i octubre de 1974, 
ben aviat farà quaranta anys. L’exemplar que en con-
servo va ser publicat fora de col·lecció per Edicions 
62 sota la cura de Francesc Vallverdú al març de 1975, 
i reprodueix a les pàgines parells, en fotografies en 
blanc i negre, poc més d’una vintena de les escultures 
de Fenosa que els poemes d’Espriu il·lustren, o aquest 
en devia ser si més no el pretext inicial, a les pàgines 
senars. 

D’ençà de la primera lectura, el que du el número 
xxxii em torna a la memòria de tant en tant, fins i 
tot involuntàriament: «Quin preu? La vida. Si podies 
pagar-lo, la salvaries», em descobreixo dient-me en 
alguna ocasió. Ignoro quina de les figures de Fenosa 
el va inspirar: ara m’adono que mai abans no m’ho 
havia preguntat, i això deu ser perquè l’haikú és tan 
torbador, tan complet en el bucle que introdueix en la 
ment del lector, tan autònom i intel·lectual i alhora, en 
la seva abstracció, tan concret, que aquest improbable 
motiu queda del tot en segon terme, al marge.

No és difícil fer la glossa del poema: la vida té 
un preu i aquest preu és la vida mateixa. Pagar amb 
la vida és la condició d’obtenir la vida. És a dir, cal 
donar la vida per salvar-la. No fer-ho, resistir-s’hi o 
negar-s’hi, amb l’afany covard de conservar-la, molt 
probablement tindrà el preu encara més alt i parado-
xal de perdre-la… La vida no es pot retenir: s’escola 
inexorablement; però és a la nostra mà, la de cadascú, 
aconseguir que la pròpia vida no resulti, al capdavall, 
només una bafarada de boira, un record per oblidar, 
una estela fugissera que s’esvaeix massa de pressa.

La glossa és fàcil i, tanmateix, diria, el poema la 
resisteix, impermeable al risc de banalització que, 
inevitablement, comporta. Amb tan poques paraules 
com caben en un haikú, Espriu convoca en la seva 

immensa complexitat el pecat i la salvació de Faust i, 
amb ell, el de tots els que van caure i tots els que cau-
ran en la temptació, que és ben viva: regalar la pròpia 
vida a canvi d’un moment, ni que fos només un, de 
plenitud. L’haikú capgira la situació en insinuar que 
aquest anhel de plenitud no pot trobar una satisfacció 
veritable sinó en el sacrifici. Res no pot donar sentit 
a la vida si no és la decisió de consagrar-la a la causa 
més noble. Així saltem de la fretura egoista de Faust 
a la passió redemptora de Crist.

Rellegeixo el que he escrit i, de seguida, com cada 
vegada que els versos em revénen, m’assalta el dubte: 
el preu, podies o volies pagar-lo? Què diu l’original? 
Quin verb devia triar d’escollir Espriu tan intencio-
nadament, una entre les singularíssimes nou paraules 
que componen el poema? 

Amb el temps m’ha consolat pensar que aquesta 
vacil·lació, enllà d’evidenciar la feblesa de la pròpia 
memòria, incapaç de retenir amb certesa ni tan sols 
les disset síl·labes d’un simple haikú, conté en alguna 
mesura, vist que em sembla que permet sintetitzar-la, 
l’ètica poètica de l’autor. Vejam si m’explico.

La qüestió no és si es pot o no salvar la vida, sinó si 
es té la voluntat de fer-ho. El preu té un valor i el gest 
de pagar-lo és del tot valuós, precisament, perquè és 
un acte de voluntat. El sacrifici no pot ser imposat. 
Com el perdó, només és veritable i és tal quan és ele-
git voluntàriament. No ha de ser buscat, però només 
és si és volgut. 

«Quin preu? La vida. Si volies pagar-lo, la salvari-
es.» Perquè has de decidir voler-ho, podent no fer-ho. 
Hi has d’estar disposat. Al sacrifici. Per recollir-ne, 
després, el fruit. Tan escàs i, alhora, únic. La satisfac-
ció del deure acomplert amb un mateix que rescabala 
de les renúncies que exigeix el deure.

El poema xxxii del llibre Formes i paraules pot ser 
llegit, doncs, com una divisa de Salvador Espriu. Per-
què en resumeix l’alt esperit de sacrifici personal i de 
compromís públic, els dos eixos d’identitat que verte-
bren el personatge que ell va esforçar-se a construir. 
I perquè, feta abstracció de qualsevol circumstància 
anecdòtica, també d’aquesta, s’alça com una màxima 
de validesa universal. Fins i tot per a tots nosaltres, 
pobres lectors, si tenim la valentia i la humilitat d’ac-
ceptar que és també a nosaltres que ens és adreçat 
l’envit de la paradoxa infinita que proclamen els tres 
breus versos.

«Quin preu? La vida. 
Si volies pagar-lo, 
la salvaries.»
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Confia en una companyia que reinverteix els beneficis 

en prestacions per tenir cura del seu principal actiu: tu.

Perquè l'únic que volem guanyar és la teva confiança.

el nostre benefici és la teva salut.
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