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El multitudinari homenatge que es va retre al doctor Josep 
Espriu amb motiu del centenari del seu naixement va servir 
per posar en relleu, un cop més, la vigència i rellevància de 
la seva obra: un somni que compleix cent anys.
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«La veritat és que actualment les cooperatives sanitàries han aparegut com una 
explosió “innovadora”, sobretot aquest any 2014, i prova d’això és l’atenció que se’ls 
atorga en les diverses convencions i seminaris per tot el globus (Canadà, Colòmbia, 
Londres, l’Índia, etc.). Però, en realitat, aquesta irrupció o innovació no és un fet 
sobtat, sinó que aquestes cooperatives fa molts anys que actuen de forma contínua, 
callada i persistent, cosa que es pot comprovar fàcilment amb exemples com els aquí 
reflectits i que ara es reconeixen com a tals.»

La III Cimera Cooperativa de les Amèriques, que es va celebrar a Cartagena d’Índies, 
del 2 al 7 de novembre de 2014, convocava cooperativistes de les Amèriques i del món 
sencer sota el lema “Per una integració que generi un canvi social”. El paràgraf anterior 
recull la conclusió de la conferència que el Dr. José Carlos Guisado hi va impartir, en 
la qual va fer un recorregut per l’actual vitalitat del cooperativisme sanitari en els 
cinc continents. El president de la International Health Co-operative Organization 
(IHCO) i CEO de la Fundació Espriu va mostrar que el moviment cooperativista 
sanitari és portador d’una proposta d’atenció sanitària de qualitat molt ben valorada 
en els contextos socials i culturals més diversos, precisament perquè a cada comunitat 
es basa en la participació activa de metges i usuaris de la sanitat.

Aquesta consciència de la importància del model sanitari cooperativista fa necessari 
saber analitzar en detall les possibles debilitats de la seva proposta, les amenaces 
que hi planen pel damunt, les fortaleses amb què compta en els diversos entorns i 
les oportunitats que els nous contextos econòmics i socials sorgits de la crisi brinden 
a una cooperació sanitària que ha arrelat des de Tòquio a Kuala Lumpur i des de 
Melbourne a Sao Paulo. Per participar en aquesta anàlisi, el monogràfic recull la taula 
rodona en què van participar José Antonio Pedreño, president de CEPES, José Luís 
Monzón, president de CIRIEC, i el conseller de SCIAS Arturo Andújar.

Poques setmanes abans de la trobada a Cartagena d’Índies, 1.800 persones es van 
reunir a L’Auditori de Barcelona per celebrar el centenari del naixement del Dr. Josep 
Espriu. L’acte va estar marcat pel record ple d’afecte al nostre fundador i també per 
la reivindicació pública del model de cooperativisme sanitari que el doctor Espriu va 
fundar. En situar-lo en el context internacional, impressiona que la força amb què els 
metges i usuaris cooperativistes han impulsat ASISA, Assistència Sanitària i SCIAS 
hagi travessat fronteres i s’hagi hibridat amb societats tan diverses.

Com va afirmar el Dr. Guisado a Cartagena d’Índies: «Només pretenc animar totes 
les comunitats i les organitzacions cooperatives perquè s’entestin a conèixer més 
profundament el model sanitari cooperatiu i a implementar-lo allà on siguin, tot 
valorant els seus objectius i èxits, així com els avantatges que aporten a la societat».
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La rellevància del cooperativisme sanitari es fa més palesa precisament quan celebrem el 
centenari del nostre fundador, el doctor Espriu, no només perquè el passat 13 d’octubre 
aquest aniversari va donar lloc a un acte memorable al qual van assistir gairebé 2.000 
persones, sinó per la seva influència innegable en l’àmbit nacional i internacional.

I ho és encara més per la coincidència, durant el 2014, de la celebració dels 25 anys de 
l’Hospital de Barcelona, de la Clínica Vistahermosa a Alacant o de l’Hospital Moncloa 
a Madrid, integrants de la nostra xarxa hospitalària. Actes tots ells emmarcats dins les 
“noces de plata” de la Fundació Espriu i dels quals informem a bastament en les pàgines 
d’aquest número de | compartir |.

Tot i que la nostra revista ha pretès donar a conèixer la nostra realitat assistencial i 
d’equipaments i instal·lacions al llarg dels darrers anys, incloses les seves actualitzacions 
al servei de la nostra tasca a disposició dels metges i usuaris, potser no hem sabut 
transmetre el missatge fonamental de les nostres institucions, basades en els principis 
que va inspirar el doctor Espriu.

Aquesta és la raó per la qual el Consell Editorial de | compartir | ha decidit que la nostra 
publicació fes un gir, per tal d’insistir en els nostres valors diferencials, que han estat 
els que sempre han inspirat el nostre exercici professional i que actualment són una 
realitat inqüestionable.

Pretenem que, d’ara endavant, la nostra revista faci de més bon llegir i que reflecteixi en 
tots els seus números el fet que la nostra activitat es basa en la recerca permanent d’un 
ideal que ja molts altres al món comencen a considerar substancial: els valors i principis 
del cooperativisme sanitari i la defensa dels seus interessos davant d’un “enemic” que 
ens aguaita persistentment i perillosa, i que és l’anomenada “societat del mercat” o de 
la recerca fàcil del benefici sense cap altra consideració.

El cooperativisme sanitari representa una “manera de fer”, un estil radicalment 
diferent al de les empreses comercials del sector. I una bona prova d’això és la seva 
capacitat d’adaptació davant la crisi, la seva flexibilitat per trobar maneres de dur a 

Una manera de fer

EL nOMBRE DE PERSOnES EnQUADRADES En COOPERATIvES SAnITÀRIES AL 
MÓn SUPERA ELS 80 MILIOnS, REPARTIDES En UnES 5.000 ORGAnITzACIOnS 
DE 43 PAïSOS.
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terme la seva funció sense oblidar els seus principis fonamentals. Així ho demostra 
el fet que les empreses cooperatives, en general, englobin més d’un miliard (mil 
milions) de persones a tot el món. O que el moviment cooperatiu, com ha posat 
de manifest l’últim estudi presentat al Quebec, doni feina a gairebé el 12 % de la 
població mundial, en un context internacional en què el nombre de desocupats és 
de 250 milions de persones, segons les dades de l’Organització Internacional del 
Treball (OIT).

El nombre de persones enquadrades en cooperatives sanitàries al món supera els 80 
milions, repartides en unes 5.000 organitzacions de 43 països. Són unes xifres que han 
de servir com a referent, probablement parcial i, per descomptat, poc conegut, de la 
nostra realitat com a moviment.

A la capçalera d’aquestes organitzacions sanitàries hi fi gura la Fundació Espriu, que 
fi gura en el tercer lloc del rànquing mundial, pels seus esforços continuats d’adaptació a 
noves fórmules de gestió sense sacrifi car els principis fonamentals del nostre moviment, 
els promoguts pel doctor Espriu, que han estat exemple internacional i inspiració per 
a altres models d’èxit.

L’actualització dels principis cooperatius sorgeix ara amb la nova línia d’actuació de 
l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) per a l’anomenada Dècada Cooperativa 
(2010-2020) que es basa en cinc pilars fonamentals: la sostenibilitat de les empreses; 
l’afavoriment dels marcs legals apropiats; realitzar l’adequada gestió del capital; 
propiciar, novament, la participació dels seus membres, i tots ells interrelacionats 
per conformar la identitat cooperativa, pilars aquests que no deixen de ser una nova 
fórmula per entendre i aplicar els set principis cooperatius, que es refl ecteixen en les 
nostres entitats.

Confi em que aquesta nova línia editorial estigui present des d’ara en les nostres pàgines 
i que el missatge que pretenem transmetre sigui un testimoni constant del nostre esforç 
i treball en pro dels nostres principis i valor diferencial.

LA FUnDACIÓ ESPRIU, FIGURA En EL TERCER LLOC DEL RÀnQUInG MUnDIAL 
PELS SEUS ESFORÇOS COnTInUATS D’ADAPTACIÓ A nOvES FÒRMULES DE GESTIÓ 
SEnSE SACRIFICAR ELS PRInCIPIS FOnAMEnTALS DEL nOSTRE MOvIMIEnT, ELS 
PROMOGUTS PEL DOCTOR ESPRIU.
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L’apèndix cecal és un petit òrgan allargat i de forma 
tubular que constitueix una prolongació del cec, la 
primera porció de l’intestí gros, que està situat a la 
regió inferior dreta de l’abdomen, molt a prop del 
punt en què l’intestí prim desemboca al gros. Fa uns 
8 cm de llarg i uns 8 mm de diàmetre, i presenta un 
aspecte que recorda el d’un cuc, pel que també se 
l’anomena apèndix vermiforme. El seu interior, buit 
i en comunicació directa amb l’intestí gros, conté 
una mica de material mucós secretat per les escasses 
glàndules presents en la seva coberta interna; l’ex-
trem més allunyat del tub digestiu és tancat, com un 
carreró sense sortida.

En realitat, l’apèndix cecal no fa cap funció diges-
tiva i no se li coneix cap missió rellevant, tot i que, 
segons s’ha proposat darrerament, és possible que 
acompleixi un cert paper immunitari, potser relacio-
nat amb la regulació de la flora intestinal. No obstant 
això, paradoxalment, sense ser un òrgan important 
per a l’organisme, pot donar lloc a una malaltia po-
tencialment greu amb relativa facilitat.

El problema: la seva obstrucció
El problema sorgeix quan, per algun motiu, la seva 
comunicació amb l’intestí gros s’obstrueix, la qual 
cosa pot succeir per diferents motius; per exemple, 
com a conseqüència d’un impacte de fecàlits o cú-
muls de matèria fecal. La veritat és que normalment 

L’apendicitis és la inflamació de l’apèndix cecal, un 

trastorn força freqüent que, si bé pot presentar-se 

a qualsevol edat, és més freqüent en nens o adoles-

cents i adults joves. Una malaltia que si es diagnos-

tica i tracta de manera oportuna no sol ser perillosa, 

però que si no rep el tractament adequat en el mo-

ment correcte pot tenir una evolució molt desfavo-

rable i posar en perill la vida.

APENDICITIS
Una inflamació gairebé inofensiva que pot convertir-se en una complicació mortal
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el contingut intestinal no passa per l’interior de 
l’apèndix, o bé, si hi penetra, no sol tenir dificultats 
per tornar a la llum intestinal i seguir el seu camí.

Però hi ha persones amb un apèndix molt mòbil, 
per la qual cosa de vegades pot adoptar una posició 
que impedeix la seva evacuació; en conseqüència, es 
tapona i s’origina una obstrucció. En certes ocasions 
s’obstrueix a causa d’un desenvolupament excessiu 
del teixit limfoide que contenen les seves parets, i en 
d’altres el motiu és l’arribada d’un cos estrany que el 
tapona; per exemple restes d’aliments no digerits o 
paràsits. Però, independentment del motiu, el resul-
tat és que l’apèndix s’inflama, i llavors es presenten 
les manifestacions.

Primers símptomes
El primer símptoma sol ser el dolor abdominal. Inici-
alment no es tracta d’un dolor situat en la localització 
de l’apèndix, sinó que, per un mecanisme nerviós re-
flex, sol presentar-se de manera difusa en la part cen-
tral i superior de l’abdomen, de vegades acompanyat 
de nàusees i vòmits. Per això, durant unes quantes 
hores, en la primera fase del trastorn, és fàcil suposar 
que es tracta d’una molèstia dolorosa provocada per 
qualsevol altre motiu.

Al cap d’unes hores, el dolor ja s’insinua en la re-
gió inferior dreta de l’abdomen, on finalment es fa 
permanent i s’intensifica, al mateix temps que pot 
produir-se un augment de la temperatura corporal, 
que no sol superar els 39 °C. De tota manera, el dolor 
no sempre és tan característic i de vegades pot tenir 
altres localitzacions o presentar característiques di-
ferents. Per això, en primera instància, és important 
prendre en consideració qualsevol dolor abdominal 
i vigilar-ne l’evolució.

Diagnòstic i tractament
Per al metge pot resultar senzill diagnosticar una 
apendicitis aguda, ja que, en practicar una explora-
ció física i aplicar pressió sobre determinats punts de 
l’abdomen sol provocar una reacció dolorosa típica. 
Si sospita aquesta afecció, sol·licitarà una anàlisi de 
sang, que posarà de manifest algunes alteracions he-
matològiques característiques, com un augment dels 
glòbuls blancs o leucòcits. En cas de dubte, i en fun-
ció de les disponibilitats del centre mèdic, pot arribar 
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a practicar una ecografi a o algun altre estudi, però el 
més habitual és que no calgui.

Un cop diagnosticada la malaltia, es procedirà al 
tractament apropiat; és a dir, l’extirpació de l’apèn-
dix cecal infl amat. És cert que hi ha casos concrets 
en què es determina que el procés no és agut, sinó 
crònic, i que pot tractar-se amb l’administració d’an-
tiinfl amatoris i antibiòtics mentre es vigila l’evolució 
i es posterga la decisió de practicar una intervenció 
quirúrgica.

L’operació, quan es practica a temps, és senzilla, 
amb un postoperatori curt, sense més problemes, 
i l’extirpació de l’òrgan no representa cap trastorn 
per a l’organisme. Es calcula que la meitat de les in-
tervencions quirúrgiques abdominals es destinen a 
tractar apendicitis. Com es pot veure, es tracta d’una 
afecció que no sol comportar perills... llevat que el 
seu diagnòstic es demori.

Evitar les complicacions
Si no es diagnostica a temps, la infl amació de l’apèn-
dix pot comportar complicacions molt greus, ja que 
la mateixa tumefacció de les parets de l’òrgan com-
porta una difi cultat per a la seva adequada irrigació 
sanguínia, i això fa que es facin més fràgils i fi ns i tot 
que tendeixin a necrosar-se: si es trenquen; és a dir, 
si es produeix una perforació de l’òrgan, el contingut 
intestinal passarà a l’interior de la cavitat abdomi-
nal i es produirà una peritonitis, la infl amació de la 
membrana que recobreix els òrgans abdominals. En 
aquest cas, el trastorn afecta altres òrgans i pot pro-
duir una infecció extensa, cosa que requerirà l’hospi-
talització urgent del malalt, ja que aquest trastorn sí 
que és greu i, si no es tracta a temps, pot comportar 
la mort.

Així doncs, d’una afecció gairebé inofensiva pot 
passar-se a una complicació mortal. La diferència ra-
dica que sigui detectada a temps. Per això, és impor-
tant saber quina actitud cal prendre quan sorgeix un 
dolor abdominal que pot ser símptoma d’apendicitis. 
I la conducta que s’ha de seguir és simple: cal anar 
al metge perquè pugui determinar l’origen de les 
molèsties, que en alguns casos seran degudes efec-
tivament a una apendicitis, però que en molts altres 
casos tindran un altre origen: una úlcera de duodè, 
una infl amació de la vesícula biliar, un càlcul renal 
o, en el millor dels casos, un trastorn digestiu banal. 
Però perquè el metge pugui dur a terme el diagnòstic 
amb precisió, cal que fi ns que no vegi el malalt no 
s’administrin analgèsics o fàrmacs d’un altre tipus, 
perquè pot passar que es distorsionin els símptomes 
i que es difi culti o retardi el diagnòstic. A més, com 
en qualsevol altre cas de dolor abdominal, convé no 
prendre cap aliment, perquè podria comportar un 
problema afegit en cas de ser necessària una inter-
venció quirúrgica immediata.

HTTP://CORT.AS/MXVC
HTTP://CORT.AS/MXV6
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La medicina interna és una especialitat mèdica que 
es dedica a l’atenció integral del malalt. És una es-
pecialitat “poc especialitzada”, que té una gran im-
portància en tot centre hospitalari. A l’Hospital de 
Barcelona també. Per això, des que es va obrir aquest 
centre a l’Avinguda de la Diagonal de Barcelona, hi ha 
una plantilla d’internistes. Actualment, el Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona compta 
amb una plantilla de cinc metges internistes, els quals 
donen entre 1.850 i 2.000 altes l’any.

«Els internistes de l’Hospital de Barcelona actuen 
com un servei central, que gestiona àrees com la dels 
pacients ingressats, i també diferents especialitats 
mèdiques i quirúrgiques», afi rma Joaquim Martínez 
Montauti, director del Servei de Medicina Interna de 
l’Hospital de Barcelona. 

«Des del Servei de Medicina Interna de l’Hospital 
de Barcelona no només atenem pacients, sinó que 
també coordinem la feina de les especialitats i fem 
de pont entre la feina de laboratori i els pacients. 
Si el pacient ho necessita, fem feines de laboratori 
(bioquímica, microbiologia, hematologia...). També 
atenem les necessitats urgents dels pacients», explica 
el doctor Martínez Montauti, que és llicenciat en Me-
dicina per la Universitat de Barcelona i especialista 
en Medicina Interna per la Universitat Autònoma de 
Madrid. 

Els internistes de l’Hospital de Barcelona són 
assessors de les diferents comissions mèdiques del 
centre: la de farmàcia, la de les malalties infeccioses, 
la de bioètica, la de perinatologia... tot i que la seva 
participació en aquestes comissions no té caràcter 
executiu. Així, per exemple, els internistes que par-
ticipen en la comissió de farmàcia aporten la seva 
opinió en aspectes com el tractament de la hiperten-

EL SERVEI DE MEDICINA INTERNA DE 
L’HOSPITAL DE BARCELONA EN XIFRES

• Creació: 1989
•  Nombre d’altes de medicina interna 

anuals a l’Hospital de Barcelona: entre 
1.850 i 2.000 

• Plantilla d’internistes: 5

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona: 
atenció integral al pacient

Creat el 1989, el mateix any que va posar-se 

en marxa l’Hospital de Barcelona, el Servei 

de Medicina Interna d’aquest centre compta 

actualment amb cinc metges internistes de 

plantilla, els quals donen entre 1.850 i 2.000 altes 

cada any. 
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Viatjar té un risc, per petit que sigui. Cal 
minimitzar-lo tant com es pugui. Per 
això, l’Hospital de Barcelona té un servei 
d’atenció al viatger. Es tracta d’una inicia-
tiva molt jove, creada l’any 2012, de la qual 
és director el doctor Joaquim Martínez 
Montauti. 

La Clínica del Viatger de l’Hospital 
de Barcelona orienta el viatger sobre les 
mesures necessàries que ha de prendre per 
prevenir problemes de salut durant el seu 
viatge. També assessora pacients amb pa-
tologies en tractament o cròniques, sobre 
qüestions tan importants com l’adequació 
de les seves pautes de medicació als canvis 
de fus horari. I informa d’aspectes com la 
higiene, què cal fer en cas de ferida i com 
equipar la farmaciola en funció del país 
que es visita.

Aquesta clínica especialitzada, que 
forma part del Servei de Medicina Interna 
de l’Hospital de Barcelona, està dirigida 
a persones que fan viatges de negocis, de 
vacances, de caire esportiu; estudiants 
que van a altres països i cooperants –els 
cooperants constitueixen un dels grups de 
més risc pel que fa a la salut, perquè estan 
molt en contacte amb la gent, i el nivell 
d’higiene del lloc on fan estada acostuma a 
ser molt precari. També acudeix a aquesta 
clínica especialitzada algun viatger que va 
a visitar els seus familiars. 

La Clínica del Viatger ofereix una con-
sulta abans que es faci el viatge, que inclou 
les següents prestacions: visita mèdica, 
consells sanitaris sobre el viatge, consells 
individualitzats per al viatger amb alguna 
patologia, vacunes preventives, venda 
de medicaments específics per al viatge, 
venda d’una farmaciola de viatge ja prepa-
rada i venda de productes sanitaris per a 
viatgers, com ara pastilles per potabilitzar 
l’aigua, repel·lents antimosquits i mosqui-
teres impregnades de repel·lent. A més, els 
viatgers que han passat per la clínica tenen 
l’oportunitat de fer consultes on line men-
tre estan de viatge i una visita a la tornada. 

LA CLÍNICA DEL VIATGER 

sió, i participen en la política d’antibiòtics. Els que 
participen en la comissió de les malalties infeccioses 
aporten la seva opinió sobre el tractament del càncer, 
l’atenció que es dóna al pacient ingressat amb càncer, 
les complicacions mèdiques que té relacionades amb 
el càncer... Els que participen en la comissió de peri-
natologia (atenció a la dona embarassada) aporten la 
seva opinió sobre les dones que tenen complicacions 
de salut relacionades o no amb l’embaràs, com la dia-
betis o la hipertensió. D’altra banda, els internistes 
que participen en la comissió de mortalitat fan una 
relació de les persones que han mort, de les seves 
causes, per tal de valorar quines estan “justificades”.

 «També fem una tasca investigadora, sobretot en 
col·laboració amb altres hospitals. Treballem sobretot 
amb el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital 
de Bellvitge, i publiquem anualment articles en nom-
broses revistes d’àmbit català, espanyol i internacio-
nal. Participem en nombrosos congressos», explica 
el doctor Martínez Montauti, fellowship en Malalties 
Infeccioses a la Universitat de Sherbrooke Québec 
(Canadà).

Martínez Montauti posa de manifest que «tot i 
que l’Hospital de Barcelona no té una vocació inves-
tigadora sinó essencialment assistencial, ens con-
vé reflexionar sobre la feina que fem i posar-la en 
comú amb els altres professionals. Ens cal estar al 
dia, d’acord amb les últimes investigacions que es 
publiquen». 

Finalment, cal destacar també que el Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona compta 
amb una clínica específica d’atenció als viatgers. 
Daniel Romaní

Els internistes de l’Hospital de 
Barcelona són assessors de les 
diferents comissions mèdiques del 
centre: la de farmàcia, la de les 
malalties infeccioses, la de bioètica, la 
de perinatologia...
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Els aliments fermentats representen, per la seva condició de probiòtics, 
una gran ajuda per al nostre sistema digestiu i immunitari. Existeixen 
evidències del consum de fermentats de la llet des de fa ja 10.000 anys, i les 
seves variants es poden trobar en l’actualitat al costat de fermentats de vegetals 
i carn.

El iogurt, el formatge, la quallada i la mantega són aliments habituals a 
casa nostra i tots tenen en comú el ser derivats de la fermentació de la llet. El 
procés de fermentació augmenta la digestibilitat de la llet a causa de l’acció dels 
bacteris sobre la lactosa. El quefi r té en la seva composició un nombre superior 
de microorganismes que el iogurt. A més dels llevats que fermenten la lactosa, 
té lactobacils i Streptococus lactis.

Hi ha tres tipus de quefi r:

 • QUEFIR DE LLET Aporta els benefi cis de la llet amb la lactosa 
predigerida, regenera la fl ora intestinal, té un efecte antibiòtic i antivíric, 
prevé els gasos i còlics intestinals i millora l’absorció de nutrients i vitamines. 
El resultat és una llet àcida.

 •  QUEFIR DE TE: També conegut com a kombucha. Ben fermentat, té un ph 
de 2,7 a 3,2. Posseeix una alta concentració d’àcid glucurònic.

 •  QUEFIR D’AIGUA:  És una beguda probiòtica produïda per l’acció 
fermentativa en aigua d’uns nòduls petits, gairebé transparents, amb una 
capacitat de creixement inferior a la del quefi r de llet, els nòduls de la qual 
són més grans i blancs. El resultat del quefi r d’aigua és una aigua amb una 
mica de gas.

Els símptomes com l’acidesa, la cremor, el refl ux, la pesadesa, l’infl or, el 
dolor, massa gasos, nàusees o alteracions en el trànsit intestinal ens avisen que, 
en el nostre sistema digestiu, hi ha alguna cosa que va malament. Si per alguna 
raó patològica (autoimmune) o funcional, acumulem residus en els intestins 
podem arribar a una sobrecàrrega tòxica. La hidroteràpia o les neteges de 
còlon són molt efectives, però no tots els pacients les volen realitzar.

> 3 cullerades soperes de nòduls de quefi r d’aigua
> 3 cullerades de sucre roig o, millor, panela, xarop d’auró
> 1 fi ga seca o pruna seca i un tros de llimona rentat (optatiu)
> 1 litre d’aigua mineral o de l’aixeta, fi ltrada

PREPARACIÓ:
>  Introduïu tots els ingredients en un recipient de vidre i tapeu-lo. Deixeu-ho 

fermentar d’un a tres dies. Coleu el líquid i beveu-lo. Renteu el recipient i els 
nòduls sota l’aixeta i comenceu novament el procés.

>  Els nòduls de quefi r es poden trobar en botigues de productes ecològics i de 
dietètica (us els regalaran).

>  La quantitat de sucre que posem a l’aigua és l’aliment que el fong necessita 
per reproduir-se i activar la fermentació. Al cap de dos dies, amb prou feines 
queda rastre del sucre.

>  Afavoreix l’activitat microbiana contra 
bacteris gram+, gram- i fongs (càndides).

>  Repobla la fl ora intestinal, activitat probiòtica.

>  Millora l’absorció i tolerància de la llet. Millora 
la fl atulència.

>  Promou el peristaltisme de l’intestí: el 
fermentat d’un dia té efecte laxant i el de dos 
o tres dies, efecte astringent.

>  Millora el sistema renal, hepàtic i nerviós 
gràcies a la seva riquesa en el complex B.

>  Neteja el cos de metalls pesants, sals (càlculs 
biliars i renals) i medicaments.

>  Millora el sistema immune. És un potent 
antioxidant.

BENEFICIS PER A LA SALUTQUEFIR D’AIGUA
INGREDIENTS: 

Els fermentats làctics: el quefi r
Dra. Perla Luzondo

MÉS RIC EN MICROORGANISMES QUE EL IOGURT, EL QUEFIR TÉ NOMBROSOS EFECTES 
BENÈFICS SOBRE LA SALUT, NO NOMÉS PEL SEU PODER REPOBLADOR DE LA FLORA 
INTESTINAL, SINÓ TAMBÉ PERQUÈ AFAVOREIX EL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL 
SISTEMA RENAL, HEPÀTIC I NERVIÓS.

PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ AL WEB
HTTP://CORT.AS/M0NO
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L’obertura de dues noves oficines a Oviedo i Gijón reforça 
l’atenció als assegurats asturians

Els components del Quartet Óscar Esplá, d’ASISA, amb el 
president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i altres directius de 
la companyia i de la Fundació Albéniz i alguns convidats, 
entre ells el president de Fòrum Astúries, Francisco Álvarez-
Cascos, i la regidora d’Educació i Cultura de l’Ajuntament 
d’Oviedo, Inmaculada Concepción González.

Oficina d’ASISA a Oviedo.

Amb la recent incorporació de més de 200 nous professionals sanitaris i l’obertura d’oficines a Oviedo i Gijón, ASISA es 
proposa convertir-se en la companyia de salut de referència al Principat d’Astúries.

Des del passat mes d’octubre, ASISA té presència di-
recta al Principat d’Astúries a través de l’obertura d’una 
oficina a Oviedo i una altra a Gijón. Aquestes noves 
oficines permetran oferir una millor atenció als asse-
gurats i enfortiran la presència comercial de la com-
panyia al Principat.

A més, ASISA ha decidit reforçar el dispositiu as-
sistencial a Astúries amb un nou quadre mèdic que 
amplia tant el nombre de professionals com el dels 
centres que fins ara ja prestaven els seus serveis als 
assegurats. Amb aquesta ampliació, s’hi incorporen 
més de 200 nous professionals sanitaris, fet que per-
metrà a ASISA disposar del quadre mèdic més complet 
del Principat, que inclou més de 1.000 facultatius i els 
principals centres privats de referència.

El director territorial de la zona centre-nord 
d’ASISA, Vicente Ferrero, ha destacat que «la presèn-
cia directa d’ASISA a Astúries amb l’obertura d’una de-
legació suposarà no només una millora en la prestació 
sanitària, amb un quadre mèdic reforçat, sinó també 
un avenç en la qualitat de servei i en els processos de 
relació amb els assegurats. El nostre objectiu –ha de-
clarat– és convertir ASISA en la companyia de salut de 
referència al Principat d’Astúries».

Celebració amb música
Per celebrar l’obertura d’aquestes noves oficines a 
Oviedo i Gijón, la companyia va organitzar un concert 
del Grup Óscar Esplá d’ASISA de la Fundació Albéniz. 
El quartet va interpretar obres de Franz J. Haydn i 
Franz Schubert a la Sala de Cambra de l’Auditori Prín-
cep Felip.

Van assistir al concert el president d’ASISA, Dr. 
Francisco Ivorra, diversos consellers, delegats i di-
rectius de l’asseguradora, i diverses autoritats locals i 
autonòmiques, juntament amb representants del món 
de la medicina i la cultura.

nOTICÍES
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Lliurats els premis i les beques de les càtedres universitàries

Com cada tardor, ASISA va aprofitar l’inici del curs per lliurar els premis de les seves principals càtedres de patrocini 
en l’àmbit de les Ciències de la Salut. Aquests premis són una aposta per la formació, la investigació i el suport a joves 
talents i investigadors que realitzen aportacions importants, tant teòriques com pràctiques.

La Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma 
de Madrid i ASISA van atorgar els premis UAM-ASISA 
sobre Gestió Sanitària i Economia de la Salut 2014, que 
reconeixen tant la millor tesi doctoral com el millor 
treball sobre aquesta matèria publicat en revistes es-
pecialitzades nacionals i internacionals. 

En l’edició de 2014, el Premi a la millor tesi docto-
ral de la càtedra ASISA-UAM, en la seva desena edició, 
ha reconegut el treball Comparació de dos models assis-
tencials en l’àmbit de la Medicina Interna: model tradicio-
nal i model basat en la coordinació amb Atenció Primària, 
l’autor del qual és el Dr. José Manuel Machín Lázaro. 
Quant al millor treball sobre Gestió Sanitària i Eco-
nomia de la Salut publicat en revistes especialitzades 
el 2013, en la seva cinquena edició, ha estat concedit 
a la investigació Estimating Total Informal Care Costs 
in Spain. Can Formal Care Redueix it?, que signen Pau 
Moya, Francisco Escribano i Isabel Pardo.

Després de la reunió del jurat, es va celebrar un 
acte acadèmic en què es van lliurar els premis als gua-
nyadors de l’edició de 2013 i durant el qual el president 
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, va destacar l’aportació 
de la Càtedra UAM-ASISA, que enguany compleix els 
seus deu primers anys de vida: «Quan vam posar en 
marxa la càtedra, ASISA buscava la capacitat d’innova-
ció que atresora la universitat i que és imprescindible 
per a qualsevol organització, i volia aportar una altra 
forma d’entendre l’exercici de la medicina, limitant al 
màxim els intermediaris entre metge i pacient. Deu 
anys després, hem complert plenament les nostres 
expectatives».

Càtedra ASISA-Universitat Europea
Per la seva banda, la Càtedra ASISA-Universitat Eu-
ropea de Ciències de la Salut va fer entrega del Premi 
al millor expedient acadèmic del curs 2013/2014, que 
ha reconegut Mª Pilar Espinosa Hernández, graduada 
en Infermeria. El premi està dotat amb una beca de 

D’esquerra a dreta: el 
professor José María 
Martín-Moreno; Dr. 
Luis Ortiz Quintana, 
conseller d’ASISA; Dr. 
Juan Antonio Vargas 
Núñez, degà de la 
Facultat de Medicina 
de la UAM; Maria 
Artola, directora de 
la Fundació General 
de la UAM; Dr. 
Francisco Ivorra, 
president d’ASISA; Dr. 
Antonio Javier Blasco 
i Shintaro Okazaki, 
guanyadors del premi 
el 2013; i Dr. Vicente 
Pastor, director de la 
Càtedra ASISA-UAM.

Coincidint amb l’acte de lliurament del premi i de les beques 
de la Càtedra ASISA-Universitat Europea, es va celebrar una 
nova edició de l’Aula de Gestió Sanitària, dedicada a “La malaltia 
d’Ebola a Espanya: salut pública, ètica i comunicació”.

A la taula rodona, van participar-hi Fernando González Ur-
baneja, periodista i membre de la Comissió d’Arbitratges, Quei-
xes i Deontologia del Periodisme, de la Federació d’Associacions 
de Periodistes; Benjamín Herreros, director de l’Institut d’Ètica 
Francisco Vallés; i el Dr. Ángel Gil, metge vicerector de Coopera-

ció al Desenvolupament, Voluntariat i Relacions Institucionals de 
la Universitat Rei Joan Carles i catedràtic de Medicina Preventiva 
i Salut; així com la Dra. María Tormo Domínguez, directora de 
Planificació i Desenvolupament d’ASISA i codirectora de la Càte-
dra ASISA-Universitat Europea, com a moderadora.

Durant el debat, els experts van posar de manifest la neces-
sitat que siguin els professionals qui liderin la resposta davant 
crisis com la d’ebola, que conjuguen aspectes sanitaris amb una 
important dimensió social.

Ebola: salut pública, ètica i comunicació

7.000 euros per estudiar un màster universitari a la 
Universitat Europea, a més d’oferir la possibilitat de 
participar en les activitats de la Càtedra.

A més, la Càtedra ha lliurat els Ajuts a la Recerca 
per a projectes sobre Ciències Biomèdiques i Ciències 
de la Salut. Els investigadors, als quals s’han concedit 
6.000 euros per desenvolupar els seus projectes de 
recerca, són Enrique Puertas Sanz i María Ascensión 
Blanco Fernández.

El Premi de la Càtedra ASISA de Ciències de la 
Salut de la Universitat Europea va néixer el 2010 amb 
la finalitat de reconèixer el mèrit dels millors expedi-
ents acadèmics. El conseller delegat d’ASISA, Dr. En-
rique de Porres, va recordar que «ASISA treballa amb 
la Universitat Europea en la recerca de l’excel·lència, 
el talent i la innovació. El premi al millor expedient i 
les beques d’investigació materialitzen la col·laboració 
imprescindible entre universitat i empresa. A més, són 
el reconeixement a la tasca de joves estudiants i in-
vestigadors que realitzen una important aportació en 
un camp com el de les Ciències de la Salut, clau per 
al creixement econòmic, tant en el present com en el 
futur immediat».
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ASISA, amb la coordinació del president de la Reial 
Acadèmia de Gastronomia, Rafael Ansón, i la col-
laboració del president de la Fundació Espanyola de 
Nutrició, Gregorio Varela, ha publicat el llibre Gastro-
nomia saludable cardiovascular, editat per Everest.

La presentació del llibre es va fer en un acte en 
què van participar el president d’ASISA, Dr. Francisco 
Ivorra, al costat de Rafael Ansón i Gregorio Varela; la 
secretària general de Sanitat i presidenta de l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AE-
SAN), Pilar Farjas, i Ismael Díaz Yubero, primers pre-
mis nacionals de Gastronomia Saludable.

El llibre és el primer d’una sèrie dedicada a fomen-
tar els aspectes saludables de l’alimentació, i pretén 
posar de manifest que la gastronomia no està renyi-
da amb la salut i que és una de les principals fonts de 
gaudi quan es fa prevenció d’una patologia, o fins i tot 
quan es pateix.

Grans cuiners
Per demostrar plenament aquests principis, catorze 
dels cuiners espanyols més prestigiosos aporten la seva 
saviesa i creativitat oferint uns plats saludables i molt 
atractius. Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Ri-
card Camarena, Ramon Freixa, Juanjo López Bedmar, 
Nacho Manzano, Francis Paniego, Toño Pérez, Fina 
Puigdevall, Joan Roca, Paco Roncero, Mario Sandoval, 
Pepe Solla i Óscar Velasco han estat els encarregats 
d’elaborar catorze menús apetitosos, assequibles i sa-
ludables, pensats perquè qui ja ha patit una malaltia 
cardiovascular continuï gaudint amb el menjar.

En el pròleg de l’obra, el president d’ASISA, Dr. 
Francisco Ivorra, destaca que «tot i que és habitual 
que el diagnòstic d’una patologia cardiovascular es 
complementi amb una dieta que estableixi els ali-
ments més adequats per al pacient, qui és capaç de re-
comanar abandonar un plaer que, a més, pot ser molt 

saludable? Per tant, la clau és aprendre noves pautes 
i noves formes de preparar els aliments recomanats 
per evitar que menjar es converteixi simplement en 
l’acte de nodrir».

Compromís d’ASISA
ASISA manté un ferm compromís amb l’alimentació 
saludable, un dels elements essencials en la prevenció 
de la malaltia. Per això, des de fa alguns anys, treballa 
amb la Reial Acadèmia de Gastronomia amb l’objec-
tiu de promoure l’alimentació saludable, i és Empresa 
Fundadora Protectora de l’Associació d’Amics de la 
Real Acadèmia de Gastronomia.

En el marc d’aquesta col·laboració, ASISA ha donat 
suport a la Reial Acadèmia de Gastronomia per a la 
creació del Premi Nacional de Gastronomia Saludable, 
que reconeix la tasca d’una persona i una institució en 
la promoció d’una alimentació saludable. En la seva 
primera edició, el premi ha recaigut en Ismael Díaz 
Yubero i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària 
i Nutrició (AESAN).

ASISA s’ha incorporat a la Junta de Protectors de la Reial 
Fundació de Toledo, que enguany celebra el seu 25è ani-
versari treballant per la defensa del nucli històric i del pa-
trimoni de la ciutat de Toledo. El director comercial i de 
màrqueting, Jaime Ortiz, va representar l’asseguradora en 
la recepció que va oferir als protectors de la Reial Funda-
ció la presidenta de la Junta de Comunitats de Castella-la 
Manxa, María Dolores de Cospedal, i que es va celebrar al 
Palau de Fuensalida.

Amb la seva decisió d’incorporar-se a la Junta de Protec-
tors de la Reial Fundació de Toledo, ASISA fa un pas més en 
el seu compromís amb la preservació i difusió del patrimoni 
cultural i artístic i el foment de l’art en totes les seves facetes.

D’aquesta manera, ASISA col·labora habitualment amb 
diferents institucions, com la Fundació Albéniz o el Museu 
Arqueològic d’Alacant (MARQ), i patrocina diferents actes 
artístics i culturals, entre ells el Certamen Internacional de 
Fotografia ASISA (ASISAFoto).

ASISA s’incorpora a la Junta de Protectors de la Reial Fundació de Toledo

Presentació de Gastronomía saludable cardiovascular
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El llibre, publicat en col·laboració amb la Reial Acadèmia de Gastronomia, és el primer volum d’una sèrie dedicada a 
fomentar hàbits saludables en alimentació, i segella el compromís d’ASISA amb la prevenció de malalties.

Rafael Ansón, president de la Reial Acadèmia de Gastronomia; 
Pilar Farjas, secretària general de Sanitat i Consum; Dr. Francisco 
Ivorra, president d’ASISA; Ismael Díaz Yubero, premi nacional 
de Gastronomia Saludable, i Gregorio Varela, president de la 
Fundació Espanyola de Nutrició.

nOTICÍES
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L’embriòleg Klaus Wiemer imparteix un seminari a Gravida

El passat 19 de novembre va tenir lloc a 
l’Hospital de Barcelona l’acte d’inauguració de 
la mostra de l’obra del Dr. Manuel Viola, metge 
de professió i expert fotògraf, que durant uns 
mesos podran veure els milers de persones que 
passen pels diversos espais del centre, concre-
tament el vestíbul i la sala d’actes. L’exposició 
és fruit d’anys recorrent països d’Àsia, Àfrica i 
Amèrica, i el resultat són imatges d’altres cultu-
res i maneres de viure que, a través d’una mirada 
compromesa, directa i sense impostures, trans-
meten la càrrega emotiva del moment. El títol 
de l’exposició, Errónea y simultánea, és una frase 
que l’autor ha pres manllevada al seu pare, que 
emprava aquesta expressió per definir la vida.

Durant la presentació de la mostra, com a 
amfitrions, el Dr. Orce i la Sra. Basurte van agrair 
que el fotògraf hagi escollit l’Hospital de Bar-
celona per exposar la seva obra i van fer notar 
que el catàleg editat amb motiu de l’exposició 
està disponible a la botiga del centre. Aprofitant 
l’ocasió, es va presentar l’escultura instal·lada 
recentment al vestíbul de l’Hospital de Barce-
lona, inspirada en formes orgàniques i obra de 
Montserrat Sastre, que es va mostrar molt satis-
feta pel reconeixement rebut.

Un ampli grup de ginecòlegs del quadre facultatiu d’Assis-
tència Sanitària especialment interessats en la reproducció 
assistida humana van assistir al seminari “Ovogènesi: la seva 
rellevància en el sector clínic”, organitzat per Gravida i que 
va tenir lloc al saló d’actes de l’Hospital de Barcelona. El des-
tacat embriòleg americà Klaus Wiemer, director del labora-
tori Poma Fertility de Seattle i assessor extern de Gravida, va 
ser l’encarregat d’impartir una sessió oral pensada no només 
per actualitzar els coneixements dels professionals mèdics 
sinó també per establir un diàleg entre els assistents. De fet, 
bona part de l’auditori va prendre part en l’animada discussió 
posterior.

El seminari, presentat pel Dr. Carlos Humet, director 
mèdic de l’Hospital de Barcelona, i introduït per la Dra. 
Carmen Márquez, de Gravida, va ser impartit en anglès. En 
acabar, es va servir un refrigeri per als assistents a la terrassa 

de la cafeteria. Durant el debat es va constatar la satisfacció 
dels participants, que destacaren l’interès de les tesis del Dr. 
Wiemer, pioner en la implantació amb èxit d’alguns tracta-
ments de reproducció assistida humana.

El Dr. Manuel Viola exposa les seves 
fotografies a l’Hospital de Barcelona

nOTICÍES



CO
OP

ER
AT

IV
IS

M
E 

 ı  
Re

da
cc

ió

350.000 nens i nenes, i llurs famílies, van participar en les més de 
150 activitats gratuïtes i més de 50 espectacles que es van orga-
nitzar el 25 i 26 d’octubre en el recinte olímpic de Montjuïc, a la 
ciutat de Barcelona. Per divuitè any consecutiu, l’estadi olímpic 
Lluís Companys va viure un èxit rotund d’afluència a la Festa 
dels Súpers, la cita que cada any reuneix els més petits de la casa, 
acompanyats dels seus familiars. Assistència Sanitària no va vo-
ler faltar a la cita i, durant els dos dies, va repartir 10.000 globus 
amb els colors de l’entitat, va distribuir 5.000 flyers i va sortejar 2 
entrades per a un partit del FC Barcelona al Camp Nou entre els 
3.800 nens i nenes que es van acostar al seu estand i van partici-
par en l’activitat proposada. El poder de convocatòria del Super3 
creix cada any, com demostra la seva trobada anual més multi-
tudinària, que ja s’ha convertit en tot un esdeveniment social.

El passat mes de setembre, al Palau de la Generali-
tat, el Govern català va lliurar el premi Josep Trueta 
a Assistència Sanitària en reconeixement als serveis 
prestats amb vista al progrés i la contribució signifi-
cativa a la millora de la sanitat. El Govern distingeix 
amb aquest premi el model de cooperativisme sanitari 
i destaca l’objectiu fundacional d’Assistència Sanitària 
de garantir que els problemes de salut de les persones 
assegurades siguin atesos en un sistema sanitari que 
permet el diàleg en igualtat de condicions entre met-
ges i pacients.

Les organitzacions que formen Assistència Sanità-
ria, encapçalades per dues cooperatives (una de met-
ges i una d’usuaris), s’inspiren en la lliure i voluntària 
associació de les persones. Amb una història que es 
remunta al 1957 i amb prop de 5.000 metges en lliure 
exercici, 200.000 usuaris i 1.100 treballadors, el Grup 

Assistència manté viu el llegat del Dr. Josep Espriu i 
Castelló (1914-2002), creador del cooperativisme sani-
tari a Catalunya, del qual enguany es commemora el 
centenari del seu naixement.

Els premis Josep Trueta són les màximes distin-
cions del país en l’àmbit sanitari, creades pel Govern 
l’any 1997, coincidint amb el centenari del naixement 
del reconegut doctor i científic català. En l’àmbit sani-
tari són un reconeixement a la tasca desenvolupada i, 
en paraules del Dr. Ignacio Orce, president d’Assistèn-
cia Sanitària, que ha agraït el guardó, «és un estímul 
per seguir fent les coses ben fetes, sempre al costat 
dels metges i sempre en col·laboració amb els usuaris, 
amb iniciatives que fomentin la formació continuada 
dels professionals, i garantint la millora de les seves 
perspectives laborals i del conjunt del sistema sanitari 
català».

Gairebé 4.000 nens van assistir 
a la Festa dels Súpers

El Grup Assistència, reconegut amb el premi Josep Trueta

18

El Dr. Ignacio Orce, 
president d’Assistència 
Sanitària, rep la placa 
del premi Josep Trueta
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Després del descans estival, l’Àrea de 
Participació de SCIAS ha recuperat el 
seu ritme habitual, aquest any amb un 
increment notable de matriculacions i, 
per tant, amb més persones de totes les 
edats que participen en les seves pro-
postes lúdiques i culturals. L’oferta d’ac-
tivitats, d’acord amb l’augment de l’assis-
tència, també s’ha adaptat i algunes de 
les iniciatives que han tingut més bona 
acollida són les sessions de Pilates per a 
joves, el taller d’estampació en roba i fus-
ta, les classes d’alemany, francès i anglès 
per a nens, i les excursions familiars.

En les conferències d’àmbit sanitari, el 
Dr. Joseph va parlar dels avenços en la 
investigació sobre la vacuna de la SIDA, 
el Dr. Aliaga va fer una aproximació a 
les malalties cròniques respiratòries i 
les dietistes de l’Hospital de Barcelona 
van parlar de l’alimentació equilibrada 
com a mesura per prevenir malalties. 
En l’àmbit cultural i divulgatiu, van ser 
especialment valorades les ponènci-
es sobre les músiques de la Guerra de 
Successió, a càrrec del musicòleg Joan 
Vives, i sobre meteorologia, a càrrec de 
Dani Rodríguez. El programa de confe-
rències es complementa amb el cicle de 
xerrades col·loqui dedicades a la dona, 
que són conduïdes per una experta i que 
permeten que els socis prenguin la pa-
raula i contribueixen a enriquir la sessió 
amb experiències i opinions pròpies; 
durant els mesos d’octubre i novembre 
s’han tractat temes relacionats amb la 
memòria, el pas del temps i els canvis en 
la societat.

En diversos formats, les sortides, ex-
cursions i visites culturals s’han succeït 
en aquest últim trimestre de l’any. S’han 
portat a terme excursions de l’equip de 
muntanya al Maresme nord i a les fonts 
d’Argentona, una sortida a Agramunt per 
conèixer el Museu del Torró i la Xocolata 
i l’Espai Guinovart, i la visita comentada 
al Born Centre Cultural.

I per últim, el 22 de novembre es va 
celebrar la reunió de tardor de secretaris, 
portaveus i coordinadors de SCIAS, que 
en aquesta ocasió es va complementar 
amb una presentació de la cooperativa a 
càrrec del Dr. Martí, sotsdirector mèdic 
de l’Hospital de Barcelona.

Inici de curs amb increment 
de socis i activitats a l’Àrea 
de Participació de SCIAS

Des que va obrir les portes el 12 de juny de 1989, l’Hospital de Barcelona és 
una experiència única de gestió conjunta entre metges i usuaris en el món 
hospitalari, un referent en la sanitat privada catalana que atén cada any més 
de 85.000 casos al centre i 60.000 urgències a domicili, i on treballen 1.000 
metges d’Assistència Sanitària de les diverses especialitats. Per celebrar 
aquests 25 anys en funcionament, les persones que dia a dia fan possible l’èxit 
d’aquesta insígnia del cooperativisme sanitari van assistir el passat mes d’oc-
tubre a una celebració pensada especialment per a l’ocasió, que va tenir lloc al 
Teatre Principal de Barcelona.

Com a acte central de l’any del 25è aniversari, la comunitat de treball de 
SCIAS es va reunir per assistir a la projecció de l’audiovisual commemoratiu, 
repassar les fites més destacades de la seva trajectòria a través dels parlaments 
de l’equip directiu, participar en el lliurament de les insígnies d’or i plata de 
SCIAS i, en definitiva, gaudir d’una festa emotiva compartint moments amb 
els companys. L’actuació de Divinas i el sopar còctel que es va servir van posar 
la cirereta al pastís.

Els socis de treball de SCIAS celebren els 25 
anys de l’Hospital de Barcelona
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Un somni centenari
El passat 13 d’octubre, L’Auditori de Barcelona va ser escenari 

de l’homenatge multitudinari que la Fundació Espriu va retre al 

seu fundador, coincidint amb el centenari del seu naixement. El 

conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Dr. Boi Ruiz, i 

l’alcalde de Barcelona, Dr. Xavier Trias, formaven part dels 1.800 

assistents a l’acte commemoratiu, durant el qual es va recordar la 

rellevància i vigència actual de l’obra del doctor Espriu.

100 anys del naixement del doctor Espriu.
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«Avui celebrem un homenatge sincer i emotiu, alho-
ra que posem de manifest l’envergadura i la vigència 
de l’obra del doctor Espriu». Amb aquestes paraules, 
Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, in-
augurava l’acte commemoratiu que va organitzar l’en-
titat amb motiu del centenari del naixement de Josep 
Espriu.

L’Auditori de Barcelona va acollir gairebé 1.800 
persones que van retre un càlid homenatge a la figura 
del doctor Espriu, reconeixent-la com una de les més 
importants de la sanitat espanyola del segle XX.

El doctor Ignacio Orce, president d’Assistència Sa-
nitària, va afirmar que les empreses aplegades al vol-
tant de la Fundació Espriu «són empreses de persones, 
no són empreses de capital», i que, malgrat sigui una 
mica més difícil fer-les funcionar i créixer, s’han con-
vertit en «referència del sector».

A mitjan segle XX, el doctor Espriu va començar a 

dissenyar un model sanitari en el qual els protagonis-
tes reals de la medicina eren els usuaris i els professi-
onals. «Fou un innovador que va ser capaç de veure el 
que altres no van veure», va constatar el Dr. Francisco 
Ivorra, president d’Asisa-Lavínia, recordant també que 
«per a tota una generació de metges va significar un 
ideal que ens va permetre veure d’una altra manera la 
relació entre el metge i el pacient».

L’acte, marcat per l’afecte i el record al fundador, 
va comptar amb la participació del conseller de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, i de l’alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, tots dos metges, que van 
posar en relleu la importància que les institucions de la 
Fundació Espriu tenen en la sanitat espanyola.

Durant l’acte d’homenatge es va estrenar el docu-
mental Un somni centenari, realitzat especialment per 
a l’ocasió, i, com a cloenda, els assistents van gaudir de 
l’actuació de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

D’esquerra a dreta: Els doctors Ignacio Orce, president 
d’Assistència Sanitària, i Francisco Ivorra, president d’Asisa, al 
costat de Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu.

D’esquerra a dreta: El Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de 
Metges de Barcelona; el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència 
Sanitària; el Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya; Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu; 
el Dr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona; Cristina Iniesta, 
presidenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i el Dr. 
Francisco Ivorra, president d’Asisa.

A l’homenatge, van assistir-hi prop de 1.800 convidats.



El Dr. Francisco Ivorra, president d’Asisa.

El Dr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona.

El Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El patronat de la Fundació Espriu va agrair a Teresa Basurte la 
seva dedicació a l’hora d’organitzar l’homenatge.

El Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària.Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, va ser 
l’encarregada d’inaugurar l’acte.



|  compartir  |  gener febrer març 2015

23

Els assistents van rebre com a record una còpia del documental 
estrenat durant l’acte.

L’Orquestra Simfònica del Vallès va amenitzar l’acte.

L’homenatge al doctor Espriu va tenir com a escenari L’Auditori de Barcelona.

Alguns dels convidats, durant el còctel que es va servir després de l’acte institucional.
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Al World Cooperative Monitor 2014, presentat durant la 

Cimera Internacional de Cooperatives celebrada al Quebec, 

les institucions que formen la Fundació Espriu se situen en el 

tercer lloc en l’àmbit mundial, dins el rànquing que classifica les 

cooperatives sanitàries segons el seu volum de facturació anual.

RAng ORgAnITzACIó PAÍS FACTuRACIó 
El 2012 En MIlIOnS 
dE dòlARS
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Fundació Espriu, la tercera principal cooperativa 
de salut del món

lES dEu PRInCIPAlS COOPERATIVES SAnITàRIES dEl Món

  1    HealthPartners Inc      estats Units          3.980

  2    group Health Cooperative      estats Units          3.630

  3    fundació espriu       espanya               1.800

  4    groupe Welcoop       frança            1.210

  5    Central nacional Unimed      brasil               900

  6    Southern Cross medical Care Society    nova Zelanda              540

  7    Intercommunale de Sante Publique du Pays de Charleroi  bèlgica               510

  8    Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral   Colòmbia              330

  9    association Intercommunale de Soins et d’Hospitalisation  bèlgica               190

10    Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de mons-borinage  bèlgica                   190



Sense tenir en compte el sector d’activitat, el ràn-
quing estableix també que la Fundació Espriu es tro-
baria entre les 300 principals cooperatives del món, 
segons al mateix criteri de classifi cació, i se situaria 
en el lloc 237.

L’estudi incorpora també un indicador basat en la 
ràtio entre la facturació anual i el PIB per càpita del 
país al qual pertany l’organització analitzada. El PIB 
es defi neix com el valor monetari de la producció fi nal 
de béns i serveis d’un país durant un any. El PIB per 
càpita mesura el poder adquisitiu d’un país de mane-
ra que pugui ser comparable internacionalment. Per 
tant, en relativitzar la facturació de les cooperatives al 
PIB per càpita, s’estableix un indicador més uniforme, 
que permet comparacions més precises. En el cas de 
la Fundació Espriu, aquest indicador la situa en el lloc 
175 entre les 300 principals cooperatives del món.

Elaborat per l’Aliança Cooperativa Internacional i 
l’Institut Europeu de Recerca sobre Empreses Coope-
ratives i Socials, i patrocinat per la Fundació Espriu, el 
World Cooperative Monitor té com a objectiu augmentar 
i millorar la informació disponible sobre les coopera-
tives per presentar una visió detallada de la seva con-
tribució real al benestar dels països de tot el món. Les 
dades que recull demostren clarament la dimensió i 
viabilitat de les empreses cooperatives com a model 
alternatiu al de les empreses tradicionals de capital.

L’edició d’enguany recopila informació de 1.926 co-
operatives pertanyents a 65 països amb una facturació 
total, el 2012, de 2.623,1 milions de dòlars (2.105,68 mi-
lions d’euros). El 68 % de les cooperatives estudiades 
supera els 100 milions de dòlars (80.300.000 d’euros).

L’estudi ha posat de manifest que el volum de ne-
goci de les 300 principals cooperatives ha crescut un 
11,6 % en el període 2010-2012 fi ns a arribar en l’últim 
any als 2,2 bilions de dòlars (1,77 bilions d’euros), equi-
valent al PIB de Brasil.

RAng PAÍS FACTuRACIó 
dE lES EMPRESES 
COOPERATIVES El 
2012 En MIlIOnS dE 
dòlARS

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

estats Units

frança

Japó

alemanya

Holanda

espanya

regne Unit

Suïssa

finlàndia

Dinamarca

Itàlia

Corea del Sud

Canadà

noruega

Àustria

nova Zelanda

bèlgica

Suècia

austràlia

Singapur

brasil

Polònia

Índia

Irlanda

Colòmbia

argentina

república Txeca

malàisia

L’aràbia Saudita 

Turquia

669.860

377.130

360.540

291.730

132.560

85.210

83.480

78.620

66.130

64.850

54.920

54.440

51.190

33.350

33.250

33.070

29.470

26.610

17.480

14.410

7.220

5.460

5.070

4.880

4.460

3.630

2.310

1.980

1.500

1.060
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La creixent visibilitat que estan adquirint les coopera-
tives de salut com a model innovador per a la prestació 
de serveis de salut, va ser un dels assumptes principals 
tractats a la reunió del Consell Mundial de l’Organit-
zació Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) 
que es va celebrar el 7 d’octubre al Quebec. «Les co-
operatives de salut estan esclatant», va afirmar José 
Carlos Guisado, president de l’organització, el qual va 
afegir que «els moviments que es produeixen en dife-
rents parts del món, com Colòmbia, Nepal o el Regne 
Unit, ens demostren el redescobriment d’un model 
sanitari consolidat que, en alguns països, fa més de 50 
anys que té èxit».

Intercooperació
Els participants en la reunió, representants de 10 paï-
sos, van debatre sobre les possibilitats d’intercoopera-
ció entre diferents organitzacions i van establir el pla 
de treball per a l’any 2015, amb l’objectiu d’elevar a un 
nou nivell la participació dels membres i la governan-
ça de les cooperatives sanitàries, posicionar-les com 
a eines de sostenibilitat, consolidar la seva identitat, 

assegurar marcs jurídics que donin suport el seu crei-
xement i millorar la gestió del capital.

L’ocasió també va servir per a la presentació de 
dos importants projectes. Després de la conferència 
celebrada al setembre a Ciutat del Cap, en la qual es 
van constatar nombrosos exemples de cooperatives 
que atenen aspectes d’interès general als qual no 
arriben ni el sector públic ni les empreses privades 
tradicionals, s’ha dissenyat una campanya amb el 
títol Necessitats socials, respostes cooperatives, que a 
través de diferents canals digitals pretén donar a 
conèixer que les cooperatives són l’expressió més 
important de les necessitats i aspiracions dels ciu-
tadans en forma d’empresa, i que han aparegut de 
forma natural per proporcionar solucions adients 
per tal de satisfer les necessitats de les comunitats 
a tot el món.

També es va presentar l’estudi Better Health & 
Social Care, copatrocinat per IHCO, que revela que 
almenys 81 milions de persones al món utilitzen els 
serveis de salut prestats per les 4.961 cooperatives in-
vestigades en 43 països.

Els membres del Consell Mundial d’IHCO 
estableixen el seu pla de treball per al 2015

Els participants en la reunió, celebrada al Quebec, van abordar, 
entre altres aspectes, la governança, sostenibilitat i identitat 
de les cooperatives sanitàries. La trobada va servir, a més, 
per presentar l’estudi Better Health & Social Care sobre la 
contribució de les cooperatives a l’assistència sanitària mundial.

Representants de diversos països van participar en el Consell Mundial d’IHCO.
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Més de 81 milions de persones al món utilitzen 
serveis de salut prestats per cooperatives 

Un estudi recent, copatrocinat per l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut i realitzat a 43 països, revela, 
entre altres dades, que aquestes entitats presten servei a almenys 81 milions de persones a tot el món.

Quina és la contribució de les cooperatives en 
l’assistència sanitària mundial? De quina manera millo-
ren l’accés a la sanitat? Quines són les seves estratègies 
més innovadores? Aquestes i moltes altres qüestions es 
va plantejar l’equip investigador que ha desenvolupat 
l’estudi Better Health & Social Care.

Dirigida per Jean-Pierre Girard i copatrocinada 
per l’Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut, la investigació revela que almenys 81 mi-
lions de persones al món utilitzen els serveis de salut 
prestats per les 4.961 cooperatives investigades en 43 
països. Des de 1997, en què les Nacions Unides van 
publicar un informe sobre el cooperativisme sanitari 
al món, no s’havia tornat a desenvolupar una investi-
gació d’aquest tipus.

L’estudi defineix les cooperatives de salut com 
aquelles el principal objectiu empresarial de les quals 
està vinculat amb l’assistència sanitària, incloses les 
cooperatives que presten serveis de salut, les que ges-
tionen instal·lacions hospitalàries, les que promouen 
la prevenció i el benestar i aquelles que proporcionen 
plans o assegurances de salut. Un altre sector que hi 
és contemplat és el farmacèutic, tant des del punt de 
vista del consumidor, com de la distribució majorista i 
minorista o la producció.

Sovint, les cooperatives que desenvolupen la seva 
activitat en altres sectors es fan càrrec també de la 
prestació de serveis sanitaris als seus membres, com 
és el cas de la cooperativa agrícola guatemalenca El 
Recuerdo, que dóna servei a gairebé 100.000 ciuta-
dans.

En països com Argentina, Uruguai o Costa Rica, 
l’Estat confi a en les cooperatives per garantir la pres-
tació de serveis sanitaris a importants sectors de la 
població. A Espanya, la xarxa de cooperatives de la 
Fundació Espriu assumeix la gestió d’alguns hospitals 
de propietat pública, una mesura que ha demostrat ser 
efi cient i que ha millorat la satisfacció dels usuaris.

En el sector farmacèutic destaca la cooperativa ale-
manya NOWEDA, que es troba entre les 150 empreses 
més importants del país.



L’Hospital de Barcelona, concebut fa 25 anys amb un 
esperit de servei i fruit de la col·laboració d’usuaris i 
professionals hospitalaris, s’ha convertit avui en dia 
en un centre paradigmàtic que atreu l’interès tant de 
metges i professionals com de responsables de l’Ad-
ministració pública d’altres països, que es desplacen 
a Barcelona per conèixer aquesta experiència de pri-
mera mà.

El passat 12 de setembre, un grup de directius 
d’hospitals i advocats especialitzats en temes sanita-
ris de Pequín va visitar l’Hospital de Barcelona i es va 
reunir amb Teresa Basurte, presidenta de la Fundació 
Espriu, i amb el Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic 
del centre hospitalari.

Així mateix, el 22 de setembre, una delegació de les 
cooperatives mèdiques de la federació Unimed Cerra-
do, dels estats brasilers de Goiás, Tocantins i Districte 
Federal va participar en una sessió informativa cele-
brada a l’hospital cooperatiu. Els doctors Gerard Martí 
i José Carlos Guisado van exposar la realitat del centre 
mèdic i de la xarxa assistencial de les institucions que 
formen la Fundació Espriu, i van atendre les preguntes 

Delegacions del Brasil, la Xina i Corea del Sud 
visiten l’Hospital de Barcelona

Considerat un centre hospitalari de referència, atreu 
l’interès de responsables sanitaris d’altres països pel 
seu model de gestió cooperativa.

dels professionals brasilers.
Tres dies més tard, van ser els representants del 

Departament de cooperatives sanitàries del Govern 
de Corea del Sud qui van visitar l’hospital de la coope-
rativa Scias i van reunir-se amb els responsables de la 
Fundació Espriu amb l’objectiu de conèixer els detalls 
de la gestió d’un hospital cooperatiu i com s’estructura 
la relació entre els diferents agents vinculats al centre.

Els cooperativistes brasilers durant la seva visita a l’Hospital de Barcelona.

Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, es va reunir 
amb els líders de la delegació xinesa.
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Assemblea de Cooperatives Europa
Empreses i organitzacions cooperatives de tot Europa es reuniran a París els dies 23 i 24 
d’abril de 2015 per intercanviar experiències i desenvolupar noves fórmules per millorar el 
model d’empresa cooperativa que afavoreixi una Europa més pròspera i equitativa.

Conferència d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional
La conferència d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional tindrà lloc a París del 
27 al 30 de maig. Aplegarà investigadors, responsables polítics i professionals de diferents 
entorns cooperatius, econòmics i socials de nombrosos països que debatran sobre la creativitat 
que ha de caracteritzar les cooperatives per tal d’innovar i desenvolupar noves solucions per 
als seus membres.

Dia Internacional de les Cooperatives
El Dia Internacional de les Cooperatives se celebrarà el 4 de juliol de 2015 amb l’objectiu 
d’augmentar el coneixement de les cooperatives i promoure els èxits i els ideals de la 
solidaritat internacional, l’eficiència econòmica, la igualtat i la pau mundial del moviment. 
L’Aliança Cooperativa Internacional ho va celebrar per primera vegada el 1923 i en l’actualitat 
se celebra cada any en col·laboració amb l’ONU.

Assemblea General de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut
L’Assemblea general de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) tindrà 
lloc a Antalya (Turquia) entre el 8 i el 10 de novembre de 2015, en el marc de la Conferència 
Global de l’Aliança.

Conferència global de l’Aliança Cooperativa Internacional
La conferència global de l’Aliança, que tindrà lloc a Antalya (Turquia) del 10 al 13 de novembre 
de 2015, serà una oportunitat per fer inventari dels èxits, però també dels reptes que s’han 
d’afrontar per assolir els objectius establerts en el Pla per a la dècada cooperativa. Constarà de 
quatre sessions plenàries per discutir qüestions transversals, inclosa la identitat cooperativa, i 
de quatre sessions de treball, cadascuna relacionada amb un dels pilars del Pla (sostenibilitat, 
participació, marcs jurídics i capital).
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Els reptes del cooperativisme sanitari
La puixança de les cooperatives en el panorama internacional és indiscutible. així ho han posat de 
manifest les dades facilitades en l’última edició del World cooperative monitor, presentat a la cimera 
internacional de cooperatives celebrada el passat mes d’octubre al quebec. no obstant això, malgrat 
que el seu impacte global, tant en termes econòmics com socials, és indubtable, ja que ha esdevingut 
una solució per a molts dels problemes i de les necessitats dels ciutadans, el model cooperatiu en 
general, i el sanitari en particular, s’enfronta a un nombre gens menyspreable de desafi aments. En la 
iii cimera de les amèriques de l’aci, reunida a primers de novembre a cartagena d’Índies, van adonar-
se d’aquests reptes, que es troben recollits en les pàgines següents. per protegir-se davant les 
amenaces cal, a més d’analitzar i reconèixer les debilitats pròpies per poder superar-les, potenciar 
les fortaleses inherents a la seva singular manera de fer, que té com a principals senyals d’identitat la 
participació, la corresponsabilitat i el servei a l’usuari.
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El tractament d’aquests aspectes en les coo-
peratives sanitàries no és gaire lluny dels que 
són propis del moviment cooperatiu, per la 
qual cosa potser seria convenient utilitzar una 
anàlisi DAFO (o SWOT), tot i que, en fer-la, 
es pot veure que la majoria dels factors estan 
interrelacionats i que ja s’estan tractant en el 
programa i en les accions de l’ACI per a la Dè-
cada Cooperativa.

És per això que he utilitzat diversos recur-
sos bibliogràfics actuals i, fonamentalment, 
part dels treballs exposats i publicats recent-
ment amb motiu de la Cimera Internacional 
de Cooperatives celebrada al Quebec el 2014 
(Quebec International Cooperatives Summit), 
com es podrà observar en les cites.

Ara bé, també he de dir que el que aquí 
s’exposa es correspon clarament amb els meus 
pensaments i les meves reflexions al respec-
te, després de viure personalment repetides 
experiències en les cooperatives sanitàries 
mundials, gràcies a l’activitat desenvolupada 
des de fa molt de temps a l’Organització Inter-
nacional de Cooperatives Sanitàries (IHCO) i 
a la meva pròpia experiència com a coopera-
tivista de base.

L’anàlisi DAFO
Aquest mètode és d’ús habitual i només té 
unes consideracions elementals de princi-
pi, que es poden aplicar en circumstàncies 
molt diverses. Comencem analitzant l’entorn 
intern de les nostres institucions i fent una 
anàlisi al més detallada possible, que en les 
pàgines següents veurem simplificada per 
tal que s’entengui millor, de les nostres de-
bilitats (D), de les que es deriven immedia-
tament una sèrie de reptes que és necessari 

afrontar, corregir i millorar.
Com hem dit abans, les debilitats ho són 

des del punt de vista intern i no s’han d’en-
tendre com a obstacles insalvables, sinó com 
a opcions per reforçar el nostre model.

Ara ens fixarem en les amenaces (A), que 
ens vénen des de l’entorn extern, en el nostre 
cas, del mercat exterior, o, com es diu actual-
ment, de la societat del mercat, que ens impo-
sa estils o comportaments que fan perillar els 
nostres model o que són contraris als nostres 
valors, pel que hem d’actuar en consonància 
amb ells però sense perdre’n l’essència.

Per confrontar aquestes amenaces i actuar 
conseqüentment, ens hem de fixar una altra 
vegada en el nostre interior i estudiar-ne les 
fortaleses (F), que no han de servir per con-
gratular-nos, sinó per utilitzar-les com a mo-
tor de la nostra reacció davant l’entorn, més o 
menys hostil, o per trobar-hi vies d’actuació 
alternatives.

Finalment, des d’aquestes fortaleses tor-
nem a l’ambient exterior i trobem oportu-
nitats (O), que són les que hem d’aprofitar a 
favor nostre en l’intent de trobar camins per 
millorar el nostre model i, seguint la via dels 
cinc pilars, fer-lo cada dia més sostenible, 
eficaç, eficient i extensible en benefici de la 
nostra manera de fer i de la nostra comunitat 
en general.

Aplicació al cooperativisme sanitari
En les pàgines següents hem pretès fer una 
anàlisi inicial seguint aquesta metodologia i de 
manera que el lector pugui trobar exemples 
concrets de cada apartat i de la seva possible 
aplicació al nostre cas.

No pretenem fer un estudi detallat ni 

Estímuls i obstacles per al model de 
cooperativisme de salut

L’anàLisi dELs factors quE intErvEnEn En EL crEixEmEnt dEL modEL coopEratiu dE saLut partEix d’un primEr 

ExamEn dE L’Entorn intErn d’aquEstEs institucions, dEL quaL sE’n dErivEn LEs dEbiLitats, En cap cas insaLvabLEs, 

i LEs fortaLEsEs. En un sEgon nivELL, L’anàLisi dE L’Entorn ExtErior pErmEt EstabLir quinEs són LEs amEnacEs a 

LEs quaLs aquEst modEL s’Enfronta i LEs oportunitats quE sE Li prEsEntEn pEr taL dE fEr-Lo més Eficaç.

José carlos guisado
patró i cEo de la fundació Espriu  
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Les nostres fortaleses han 
de ser aprofitades com a 
motor de la nostra reacció 
davant l’entorn més o 
menys hostil.

exhaustiu en un primer intent, sinó, simple-
ment, evidenciar de la manera més objectiva 
la nostra realitat empresarial i de defensa dels 
nostres interessos.

També es podrà observar que algunes de 
les nostres debilitats com a sistema ho són 
més en aparença, mentre que altres són reals, 
molt del dia a dia i amb fàcil capacitat de mi-
llora, com també continuades, i a les que pot-
ser no dediquem l’atenció necessària a causa 
de la seva proximitat, quotidianitat o creença 
en la seva manca d’importància.

Les debilitats són inherents a qualsevol 
model –i el nostre no n’és una excepció– i han 
de servir per fer-nos reflexionar, tenir-les en 
compte i no deixar que ens passin desaperce-
budes, per molt evidents que puguin semblar 
–un exemple pot ser la manca de visibilitat–, 
actuant conseqüentment per tal de superar-les 
en un exercici de millora contínua a la recerca 
de l’excel·lència.

Hem de preocupar-nos a saber actuar 
davant les amenaces fonamentalment proce-
dents del mercat de forma insistent, aguda i 
cada vegada més amb noves tendències, que 
condicionen d’alguna manera la nostra tasca 
diària, de vegades amb clares implicacions en 
la nostra activitat, i amb el risc de respondre 
oblidant la nostra essència.

Hem de fixar-nos, llavors, en les nostres 
fortaleses, que són moltes, i comportar-nos 
com a agents actius, partícips del cooperati-
visme sanitari i orgullosos de pertànyer a un 
ideal, d’aquesta utopia (la del Dr. Espriu) que 
és factible en benefici propi i de tots.

Però la batalla no està perduda, perquè 
aquestes fortaleses del moviment cooperatiu 
no només ens permeten “defensar” el nostre 

model, corregir les nostres debilitats, ja que 
també ens faciliten poder afrontar i descobrir 
les oportunitats que es presenten en l’entorn 
exterior, el mateix mercat que aguaita i que 
no ens ha d’acovardir ni confondre’ns en la 
nostra tasca.

Espero que la proposta que fem, amb 
el seu corresponent desenvolupament i els 
exemples citats, sigui d’utilitat al lector, i que 
reflecteixi d’alguna manera la situació actual 
en què es troba el nostre sector, així com les 
respostes que podem oferir des de la nostra 
posició singular en defensa de les idees del 
Dr. Espriu.
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debilitats i reptes del model 
cooperatiu de salut
redacció

La sEva pròpia divErsitat i LEs dificuLtats pEr aL sEu finançamEnt, aixÍ com EL dEsconEixEmEnt dEL movimEnt 

coopEratiu, no només pEr La sociEtat En gEnEraL sinó també pELs qui La govErnEn, són, JuntamEnt amb La manca 

d’un marc LEgaL uniformE, aLgunEs dE LEs dEbiLitats quE EL coopErativismE sanitari ha dE supErar.

Falta de visibilitat
-1-

•  A causa de la manca de visibilitat de les 
cooperatives, la societat en general no és 
conscient del valor que aquestes hi aporten.

•  La gent coneix les “marques” que l’han 
benefi ciat quant al seu habitatge, el seu 
subministrament elèctric, el seu super-
mercat o el seu sistema de salut. Però 
aquestes marques no s’associen al movi-
ment cooperatiu.

•  L’Aliança Cooperativa Internacional ha 
iniciat un procés per donar a conèixer el 
nostre moviment mitjançant el Blueprint, 
programa per a la Dècada Cooperativa.

En una anàlisi DAFO es comença enumerant 
i estudiant en detall les debilitats de la institu-
ció. L’enorme diversitat de tipus de coopera-
tives sanitàries que existeixen al món, a més 
de ser una debilitat perquè difi culta donar una 
imatge nítida del cooperativisme sanitari, és 
en si mateixa una difi cultat per a l’anàlisi. No 
totes les cooperatives comparteixen les ma-
teixes debilitats, però l’esforç d’enumerar-les 
en forma de reptes del model es revela molt 
útil, precisament, per començar a tenir una 
imatge de conjunt.

Constatem que entre les debilitats hi ha 
tres absències importants: la manca de visi-
bilitat del cooperativisme sanitari, la manca 
de col·laboració d’aquestes cooperatives amb 
organismes ofi cials i governs, i la manca de 
marcs legals uniformes que permetin una 
actuació coordinada de l’Aliança Cooperativa 
Internacional. A això, s’hi afegeixen quatre 
difi cultats més o menys presents segons els 
contextos: les difi cultats de govern intern de 
les cooperatives, la difícil sostenibilitat afegi-
da a les difi cultats de fi nançament i de massa 
crítica. Per completar el quadre, com ja hem 
advertit d’entrada, la mateixa diversitat tipo-
lògica de les cooperatives planteja un repte 
encara més gran.

Aquest primer nivell d’anàlisi de debilitats 
i reptes és imprescindible per poder articular 
després les amenaces, fortaleses i oportunitats 
actuals per al model, ja que ens obliga a partir 
de la realitat de les cooperatives sanitàries tal 
com existeixen avui i tal com s’han anat este-
nent pels diferents països.
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•  No hi ha un esforç del governs per acos-
tar-se al model cooperativista de salut, so-
vint perquè no el coneixen en profunditat.

•  Les organitzacions polítiques tenen por de 
perdre un valor públic “de venda” sobre la 
sanitat.

•  Els sistemes de salut públics es consti-
tueixen com a autèntics competidors de 
qualsevol sistema alternatiu, incloses les 
cooperatives sanitàries.

•  En resum, els de dretes pensen que els 
cooperativistes som comunistes i els d’es-
querres ens titllen de capitalistes.

Manca de col·laboració dels 
organismes ofi cials i dels 

governs

-2-

•  La disparitat i multitud de marcs legals és 
evident; per aquest motiu, l’Aliança con-
templa la uniformitat legal com un dels 
pilars bàsics a propiciar en el Blueprint.

•  La legislació espanyola és una de les po-
ques amb una llei específi ca de coopera-
tives i economia social. No obstant això, 
prohibeix la formalització de pòlisses 
d’assegurança als que no són membres de 
les cooperatives (al públic general), obli-
gant-nos a usar recursos legals alternatius

Manca d’adequats marcs 
legals uniformes

-4-

•  L’esforç en la capacitat de governança 
és present en l’agenda del Consell de 
l’Aliança Cooperativa Internacional i ha 
de ser continu en les nostres organitza-
cions.

•  Sense un esforç concertat per evitar una 
cultura de complaença, la necessitat 
d’identifi cació dels membres pot presen-
tar reptes per a la innovació.

Difi cultats de govern intern 
de les organitzacions 

cooperatives

-3-

•  El mercat i les empreses comercials 
tradicionals imputen a les coopera-
tives que no són sostenibles, potser 
per evitar la nostra competència en el 
sector.

•  La sostenibilitat és un dels cinc pilars 
fonamentals en el Blueprint de l’ACI.

•  Hi ha bons exemples que demostren 
el contrari: cooperatives sanitàries que 
s’han sostingut i que han crescut en 
els seus àmbits respectius: Coomeva, 
a Colòmbia; HeW, al Japó; Unimed, al 
Brasil, i les institucions de la Funda-
ció Espriu, a Espanya: ASISA, ASC i 
SCIAS.

Difícil sostenibilitat

-5-
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Un cas de difi cultat de fi nançament clar és el de la cooperativa 
nord-americana Healthy.CoOp a Las Vegas, Nevada, que s’ha 
constituït arran d’un seminari organitzat per l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) a Washington. Li 
impedien obrir un compte corrent en els bancs locals per ser una 
cooperativa! Aquesta qüestió s’ha resolt gràcies a la intermediació 
d’IHCO amb la NCBA i del Dr. Wise, promotor de Healthy.CoOp, 
que ha endegat una campanya pública de crowd-funding.

Finançament

•  Iniciar i sostenir una cooperativa (so-
bretot si és sanitària), requereix el suport 
fi nancer i el maneig de capital adequats.

•  L’Aliança Cooperativa Internacional ha 
endegat un Blue Ribbon, en el seu pro-
grama per a la Dècada Cooperativa, amb 
l’èmfasi particular des de l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut.

•  Hi ha vies de fi nançament a través d’en-
titats fi nanceres integrades en els grups 
cooperatius i en cooperatives de crèdit 
especialitzades en gestió fi nancera de 
cooperatives.

Difi cultats de fi nançament

-6-
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Per poder exercir adequadament la 
cobertura en un sistema de salut, s’ha 
d’obtenir una “massa crítica” de mem-
bres i ciutadans que cal cobrir.

Difi cultats de “massa crítica”

-8-

Les cooperatives sanitàries són de tres tipus fonamentals:

a) Propietat dels consumidors.
b) Propietat dels treballadors de salut.
c)  Les anomenades multi-stakeholders, en què participen 

activament tots els grups d’interès: usuaris, metges, 
treballadors, etc.

Diversitat

•  L’existència de diferents subtipus dins el 
model de salut cooperatiu contribueix, 
probablement, al desconeixement de la 
seva realitat.

•  Els objectius comuns són iguals per a tots 
ells:
a)  Contribuir a millorar la salut de les 

comunitats a un cost assequible (cost 
efi cient).

b)  Fomentar l’ocupació i la participa-
ció tant dels treballadors com de la 
societat civil.

c)  Contribuir al desenvolupament de les 
comunitats en què s’assenten.

Diversitat tipològica

-7-
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EL coopErativismE sanitari a Espanya

tan important com desconegut

EntrE La sanitat púbLica i La privada, EL coopErativismE sanitari rEprEsEnta una tErcEra via En La quaL La quaLitat 

dE L’atEnció, LEs nEcEssitats dE L’usuari i La rEinvErsió dELs bEnEficis són primordiaLs. EL sEu comportamEnt 

Econòmic durant ELs darrErs anys ha Estat, a més, ExcEpcionaL, amb un 70 pEr cEnt més dE facturació rEspEctE aL 

comEnçamEnt dE La crisi. no obstant això, EL sEu pEs sociaL i Econòmic és tan important com dEsconEgut.

perativisme internacional, on és un exemple 
per a països com Canadà i Brasil, per citar-ne 
només un parell.» 

A continuació, José Luis Monzón, presi-
dent de CIRIEC, va centrar la seva interven-
ció en el paper del cooperativisme sanitari 
en el context de l’estat del benestar, un dels 
pilars bàsics del qual, juntament amb l’edu-
cació, és la sanitat. Independentment que 
el paper estrella a l’hora de garantir aquests 
drets correspongui als poders públics, en una 
economia plural han de coexistir, d’acord 
amb Monzón, diferents formes de proveir, fi-
nançar i garantir aquests serveis. «I en aquest 
context –va afirmar– el cooperativisme sa-
nitari té un futur esplèndid. Pels seus propis 
valors i principis, així com per la forma que 
té de desenvolupar-los, és la fórmula em-
presarial que sintetitza més bé les garanties 
de llibertat d’elecció amb les de servei públic, 
i a més competint en el mercat», va conclou-
re el president de CIRIEC.

Reinversió dels beneficis
A més de les valoracions, les dades econòmi-
ques també corroboren la puixança del co-
operativisme sanitari espanyol, el volum de 
facturació ha augmentat un 70 per cent amb 
relació als anys previs a la crisi. «Nosaltres 
no ens dediquem a fer diners, sinó a donar 
servei», va puntualitzar el doctor José Carlos 
Guisado, CEO de la Fundació Espriu. «Si des-
prés tenim superàvit, al que estem obligats, 
el que fem és reinvertir; és a dir, el tornem 
als usuaris millorant el servei», va afegir, al-
ludint com a prova al grup de centres hospi-
talaris de la institució a la qual representa.

Un dels problemes de les cooperatives, en 
opinió del doctor Guisado, és que sovint són 

Las cooperativas 
sanitarias son, 
con frecuencia, 
un recurso para 
resolver problemas 
a expensas incluso 
de su beneficio  
empresarial.

El repte principal a què s’enfronta el coo-
perativisme sanitari espanyol és donar-se a 
conèixer, mostrar a la societat que represen-
ta un model i una manera de fer diferents 
davant de la sanitat pública i la iniciativa 
privada amb ànim de lucre. Aquesta va ser 
una de les conclusions del debat sobre coope-
rativisme sanitari celebrat al començament 
del passat mes de desembre a la seu de Ser-
vimedia, en què van participar el doctor José 
Carlos Guisado, CEO de la Fundació Espriu i 
president de l’Organització Internacional de 
Cooperatives de Salut; José Antonio Pedreño, 
president de la Confederació Empresarial 
Espanyola de l’Economia Social (CEPES); 
José Luis Monzón, president del Centre In-
ternacional d’Investigació sobre Economia 
Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC), i 
Arturo Andújar Cobo, conseller de SCIAS de 
Sevilla i conseller delegat de la cooperativa 
SOCOESREMA, propietària de CER Resi-
dencia per a gent gran Dr. Gregorio Medina 
Blanco.

A petició d’Arturo San Román, director 
de Comunicació de Servimedia, que va ac-
tuar com a moderador de la taula rodona, 
el debat es va iniciar amb l’exposició del pa-
per que les cooperatives sanitàries tenen al 
nostre país. En aquest sentit, José Antonio 
Pedreño va recordar que el cooperativisme 
sanitari espanyol, i en concret el que repre-
senta la Fundació Espriu, s’ha convertit en 
un «triple referent». «La seva preocupació 
per prioritzar els interessos i cobrir les ne-
cessitats de les persones, que ha estat el seu 
objectiu des de la seva fundació, ha convertit 
la Fundació Espriu en un referent del model 
cooperatiu, però també –va afegir el presi-
dent de CEPES– del sector sanitari i del coo-

paz hernández

24.597

293.387

132.310 

cooperatives 

llocs de treball

milions d’euros 
de facturació

El cooperativisme 
espanyol
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el recurs per resoldre problemes fins i tot a 
costa del seu benefici empresarial. I va posar 
MUFACE com a exemple: «El sistema va néi-
xer no per donar avantatges als funcionaris 
sinó perquè el sistema de salut s’havia oblidat 
d’ells. I, encara que cada mes ens costa diners 
–va explicar–, hem decidit participar-hi per 
donar un benefici a la societat en general, en 
el seu terme més ampli, perquè el donem als 
usuaris i als nostres professionals».

Arturo Andújar Cobo, usuari de MUFACE 
des de la seva creació a més de membre del 
consell rector de SCIAS, va remarcar «l’aten-
ció personalitzada i de qualitat» com un dels 
trets distintius de les cooperatives sanitàries, 
que va definir com «una fórmula molt atrac-
tiva per a l’usuari». Però a més, segons la seva 
opinió, juguen un paper social fonamental, ja 
que «ajuden l’Estat a garantir el dret a la salut 
en permetre que els que volen tenir alguna 
cosa diferent de la sanitat pública puguin 
tenir-la per un preu molt mòdic. Això –va 
concloure– només ho pot donar una coope-
rativa».

Un gran desconegut
Però si hi ha un problema que afecta el co-
operativisme sanitari és el de la invisibilitat. 
Tots els participants en el debat organitzat 
per Servimedia van coincidir en aquest punt 
i van ser unànimes en el diagnòstic que el seu 
pes social i econòmic és tan important com 
desconegut.

El mal és, en paraules de José Antonio 
Pedreño, «el mateix que afecta l’economia 
social en el seu conjunt». «Tot i ser empreses 
que estan solucionant problemes en tots els 
sectors i en tots els territoris, l’economia so-
cial i el cooperativisme en particular són uns 

grans desconeguts», va explicar el president 
de CEPES, que va denunciar que en els fò-
rums en què es debaten les polítiques públi-
ques, les empreses de l’economia social no hi 
siguin presents. «No hem pogut assistir –es 
va queixar Pedreño– a la confecció dels plans 
estratègics de gairebé cap comunitat autòno-
ma, tots elaborats al llarg de 2012 i 2013 amb 
la participació d’empresaris i sindicats, que 
serveixen de suport a les estratègies per als 
set anys següents».

Un “oblit” que, en opinió del president de 
CEPES, obeeix al fet que «molts responsa-
bles polítics encara no s’han adonat que la 
societat ha canviat, que ja no està conforma-
da únicament per empresaris o ocupadors i 
empleats, i per això institucionalment no es 
dóna cabuda a les organitzacions que repre-
senten un altre model d’empresa que no sigui 
el d’ocupador privat o públic».

«En el cas del sector sanitari –va pros-
seguir Pedreño–, es parla de sanitat pública 
o de sanitat privada, però no es diu que el 

D’esquerra a dreta: Arturo Andújar, el doctor José Carlos Guisado, José Antonio Pedreño i José Luis 
Monzón. A la dreta, Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relacions Socials i Internacionals 
i Plans Estratègics de la Fundació Once, que va donar la benvinguda als participants a la taula de 
debat, en arribar a la seu de Servimedia.

L’economia social espanyola: 12 % del PIB
La Confederació Empresarial Espanyola 
d’Economia Social (CEPES) representa 
44.563 empreses espanyoles, les més nom-
broses de les quals són les cooperatives, se-
guides de societats laborals, confraries de 
pescadors, mutualitats, centres especials 
d’ocupació, empreses d’inserció, associa-
cions de la discapacitat i fundacions. En 
conjunt, representen el 12 per cent del 
PIB. Les seves dades econòmiques el 2013 
van ser les següents*:

(*) Font: CEPES

150.978 

2.215.175

2.822

13.695 

16.528.039

d’euros de facturació

llocs de treball (directes i indirectes)

empreses de nova creació el 2013 i 1r trimestre de 2014

nous llocs de treball el 2013 i 1r quadrimestre de 2014

persones associades a l’economia social
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D’acord amb el professor Monzón, la sa-
nitat és, d’altra banda, un servei molt especial 
en el qual el pacient delega en el professio-
nal sanitari la solució als seus problemes, i 
s’estableix entre ells una relació de confiança 
«a la qual el cooperativisme sanitari s’adapta 
com anell al dit, a causa del seu caràcter no 
lucratiu i, sobretot, al fet que el seu interès 
principal és el servei als pacients i no el be-
nefici, que és un mer instrument per seguir 
atenent les persones».

Causes i solucions
Monzón va finalitzar la seva intervenció as-
senyalant l’oportunitat que l’actual moment 
polític espanyol representa per al coopera-
tivisme. La revolució del mapa polític que 
suggereixen els estudis demoscòpics, i que 
està obligant tots els partits a repensar els 
seus programes, és, d’acord amb el president 
de CIRIEC, «una ocasió perquè l’economia 
social prengui la iniciativa, plantegi els seus 
arguments i col·loqui tot el seu potencial en 
les agendes polítiques ».

No obstant això, lluitar contra aquest 
desconeixement no sembla tan senzill. So-
bre això, José Antonio Pedreño va repassar 
les ocasions en què, com a president de CE-
PES, ha estat testimoni de la sorpresa amb 

cooperativisme sanitari aposta per una altra 
concepció del servei, enfocat a les necessitats 
de les persones, en el qual es redistribueix el 
benefici o es reinverteix per millorar l’aten-
ció. Com que tot això no és conegut, no som 
tan acceptats o utilitzats com caldria.»

Si bé, d’acord amb José Antonio Pedreño, 
CEPES, l’organització que presideix, s’està 
esforçant a canviar aquest estat de coses, cal 
que la classe política en faciliti el procés. En 
aquest sentit, el professor José Luis Monzón 
va afirmar que «per legitimar la importància 
de les cooperatives davant dels poders pú-
blics i que aquests els concedeixin una aten-
ció preferent, és imprescindible insistir que 
són empreses de servei creades per satisfer 
necessitats de persones, que augmenten l’efi-
ciència i equitat de qualsevol sistema».

En un segon argument a favor del coope-
rativisme sanitari, el president de CIRIEC va 
recordar que «l’experiència històrica ha de-
mostrat que les solucions monistes –tot des 
de l’Estat o tot des del mercat lucratiu– han 
fracassat rotundament, i, en aquest sentit, el 
cooperativisme és una tercera via, però no 
per enderrocar l’Estat o la iniciativa privada 
capitalista, sinó una opció que enforteix i en-
riqueix el sistema, en el qual el mercat és una 
institució bàsica però ni de bon tros única».

JOSÉ ANTONIO PEDREÑO
PRESIDENT DE CEPES

«La Fundació Espriu és un triple referent: 
del model cooperatiu, del sector sanitari i del 
cooperativisme internacional.»

JOSÉ CARLOS GUISADO
CEO DE LA FUNDACIó ESPRIU I PRESIDENT D’IHCO

«La manca de visibilitat de les cooperatives 
es deu a la seva proximitat, al fet que ens 
tenen massa a prop.»
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què els responsables polítics, inclosos els 
successius presidents del Govern, escolten 
les xifres de l’economia social. «Desconei-
xen el que representa i fins on arriba la seva 
transversalitat, perquè a Espanya no hi ha 
ni un sol poble on no hi hagi una empresa 
d’economia social», va comentar abans 
d’afegir que «la capil·laritat que té l’econo-
mia social espanyola no la té cap altre model 
d’empresa».

El doctor José Carlos Guisado, que va 
corroborar amb la seva pròpia experiència 
les apreciacions de Pedreño, va afegir que 
«la manca de visibilitat de les cooperatives 
es deu precisament a la seva proximitat, al fet 
que ens tenen massa a prop». Circumstància 
a la qual va afegir el paper no sempre co-
herent dels mitjans de comunicació: «Quan 
una cooperativa s’enfonsa, sí que es parla de 
cooperatives, però quan una cooperativa és 
la tercera del món, no es diu que és una coo-
perativa», es va lamentar.

Tot i que ja hi ha prou estudis teòrics so-
bre el cooperativisme, cal un veritable inte-
rès a aprofundir-hi i tenir-ne un coneixement 
més gran, va venir a dir el doctor Guisado, 
per a qui «aquest any s’ha produït l’explosió 
del sistema cooperatiu internacional, que ha 
estat objecte d’interès a la cimera de coope-

ratives de Canadà, a la cimera de Cartage-
na d’Índies... Properament n’hi haurà una a 
Londres, una altra a l’Índia, una altra a Sin-
gapur... És com si de sobte –va afegir– s’ha-
guessin descobert les cooperatives sanitàries, 
i hem d’aprofitar el moment».

Al costat del principal repte de la in-
visibilitat, el cooperativisme sanitari s’en-
fronta a altres reptes, als quals, al final, els 
participants en la taula rodona van al·ludir 
breument. Segons Arturo Andújar «s’ha d’afa-
vorir més la participació de l’usuari». Per la 
seva banda, José Luis Monzón va considerar 
imprescindible «accentuar la dimensió ciuta-
dana del cooperativisme per aconseguir així 
que sigui veritablement respectat pels poders 
públics».

Juan Antonio Pedreño i, en la matei-
xa línia, el doctor José Carlos Guisado van 
apostar per posar en valor les fortaleses i els 
avantatges qualitatius del cooperativisme sa-
nitari. El primer va insistir que cal «donar a 
conèixer la seva declaració d’intencions, que 
no és cap altra que satisfer les necessitats de 
les persones». Guisado, que va tancar el de-
bat, ha reconegut que aquesta tasca cal fer-la 
«de manera persistent i continuada». «Hem 
d’explotar les nostres fortaleses i, dins d’elles, 
la participació activa», va concloure.

JOSÉ LUIS MONZóN
PRESIDENT DE CIRIEC

«En el context de l’estat del benestar i d’una 
economia plural, el cooperativisme sanitari 
té un futur esplèndid.»

ARTURO ANDÚJAR
CONSELLER DE SCIAS

«Les cooperatives sanitàries ajuden l’Estat a 
garantir el dret a la salut i són una fórmula molt 
atractiva per a l’usuari.»
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amenaces sobre el model 
cooperatiu de salut

a LEs dEbiLitats i aLs rEptEs aLs quaLs, com hEm vist En pàginEs antEriors, s’Enfronta EL coopErativismE 

sanitari, s’hi sumEn aLtrEs factors quE suposEn un cErt risc pEr a La sEva EstabiLitat; EntrE ELLs, La sEva 

suposada faLta d’idEntitat i compEtitivitat. pErò, a aquEstEs amEnacEs, s’hi oposEn LEs fortaLEsEs quE donEn 

prEcisamEnt idEntitat aL modEL, com són La sEva capacitat d’adaptació i EL sEu componEnt participatiu.

Pèrdua de la identitat, també 
anomenada “desmutualització

Manca de competitivitat

1

2

•  Com més complexa i “exitosa” esdevingui 
l’empresa cooperativa (sobretot en termes 
econòmics, com normalment s’entén), més 
perilla la seva identitat.

•  El nostre fundador, el Dr. Espriu, ja va alertar 
d’aquest perill fa gairebé vint anys.1

•  Segons l’informe de Bain & Company2: «les 
grans cooperatives tendeixen a ser més com-
plexes i a distanciar-se dels membres».

•  Les cooperatives de salut estan obligades a 
competir en el mercat, i el treball de les em-
preses comercials en aquesta línia és constant 
i molt exigent, amb tendència a oferir serveis 
a uns costos globals amb els quals és franca-
ment difícil competir.

•  Per això, les cooperatives tendeixen a evitar 
la reducció del sector.

•  Més competitivitat implica oferir serveis de 
qualitat, propers a l’individu, i que els ciuta-
dans puguin contemplar-nos amb aquest va-
lor diferencial a l’hora de fer la seva valoració 
de les diferents ofertes existents.

redacció

Després de la constatació de les debilitats 
i dels reptes amb què obríem les pàgines 
d’aquest monogràfic dedicat a l’anàlisi del mo-
del del cooperativisme sanitari tal com l’entén 
l’Organització Internacional de Cooperatives 
Sanitàries, desenvolupem aquí les amenaces 
que actualment planen sobre aquest model. 
Perquè el cooperativisme sanitari, basat en 
els milers de trobades diàries entre metges i 
pacients per tractar de la seva salut, és una ex-
periència col·lectiva que es viu en un context 
concret. Cada societat, amb la seva realitat 
econòmica i cultural, és l’espai on arrelen les 
cooperatives de salut.

La crisi econòmica internacional ha anat 
unida al triomf d’una mentalitat economicista 
poc receptiva als valors de la col·laboració, la 
cooperació, l’atenció als més febles, la defensa 
de la dignitat de les persones i de l’assistèn-
cia sanitària, davant de la maximització de 
beneficis empresarials. En aquest context, no 
és estrany que tres de les amenaces sobre el 
cooperativisme sanitari siguin: la falta de com-
petitivitat, el maneig adequat del capital i la 
consideració dels metges com a inductors de 
despesa sanitària. A les quals cal afegir l’ame-
naça de la pèrdua d’identitat de les cooperati-
ves, que paradoxalment és més gran com més 
reeixides són.

1Mrs. Life. Josep Espriu. Ed. Fundació Espriu, 1995.
2Member Driven Strategies – Leveraging Cooperatives’ Competitive 
Advantage. Bain & Company, Quebec International Summit, 2014.
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Adequat maneig del capital

Consideració dels metges 
exclusivament com a inductors 
de despesa

L’estricta visió de mercat considera els professionals com 
els responsables de la despesa sanitària. Les entitats co-
mercials els veuen simplement com els seus responsables 
i “enemics” a l’hora de reduir la despesa i augmentar els 
seus beneficis empresarials.

És cert que els metges tenim l’anomenat “poder del 
bolígraf” prescrivint proves cada vegada més costoses 
i, de vegades, innecessàries, com també ho és que hem 
d’aprendre a tenir en compte la càrrega que això pot su-
posar per a la sostenibilitat del sistema.

Però hem de tenir en compte que el professional sa-
nitari té un important paper social en benefici dels ano-
menats PUCC (pacients – usuaris – consumidors – ciu-
tadans).

Hem d’oposar-nos a aquesta simplificació de l’assis-
tència mostrant el nostre valor diferencial, que alguns po-
drien considerar intangible. El metge responsable s’ocupa 
de parlar amb el pacient, d’entendre el seu patiment, de 
sol·licitar les proves necessàries per arribar a un diagnòs-
tic correcte i, amb ell, de programar el tractament més 
adequat. Té en compte dos dels principis bàsics del nostre 
art: «primer no fer mal» i «alleujar, sovint; guarir, poques 
vegades; acompanyar i consolar, sempre».

Reduir el professional a una mena de tasca mecàni-
ca, sense tenir en compte el seu paper social, és eliminar 
l’essència de la medicina, i això no condueix a cap resultat 
beneficiós. Al contrari, s’ha de considerar els professio-
nals, i nosaltres així hem d’actuar, com a “gestors eficients 
de la despesa sanitària”.

En algunes de les variants del nostre model cooperatiu 
–i, en una altra mesura, a tot el món– s’entén la cogestió 
entre professionals i PUCC com la veritable fita a assolir 
per a una adequada gestió de l’assistència sanitària.

Els professionals sanitaris: d’“inductors de 
despesa” a “gestors eficients de la despesa 
sanitària.

1 3

2

•  Tot i que les dificultats de finançament poden 
limitar l’accés al capital.

•   La percepció que el benefici és incompatible 
amb els valors cooperatius pot constituir tam-
bé un impediment per construir la capacitat 
financera necessària.

4
•  Des de la perspectiva estricta del mercat, 

sovint es considera els professionals sanitaris 
com els responsables de la despesa per les 
entitats comercials.

•  Els metges són vistos com a “enemics” a 
l’hora de reduir les despeses i, per tant, dels 
beneficis empresarials.

•  Contràriament, s’ha de considerar els pro-
fessionals, i nosaltres així hem d’actuar, com 
a “gestors de la despesa” o, millor dit, com a 
“gestors eficients de la despesa sanitària”.

•  És per això que, en algunes de les variants del 
nostre model cooperatiu, s’entén la cogestió 
entre professionals i pacients – usuaris – ciu-
tadans com la veritable fita a assolir per a una 
adequada gestió de l’assistència sanitària i així 
aconseguir «una medicina socialment satis-
factòria per a metges i pacients» (Dr. Espriu).

Última assamblea de la cooperativa sanitaria UNIMED do Brasil, fundadora 
de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO).
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1 El desenvolupament i la iniciativa local i el paper creixent de la societat civil. 
Alejandro Saenz (Mendoza, Argentina) Scripta Nova. Revista Electrò-
nica de Geografia i Ciències Socials. Universitat de Barcelona [ISSN 
1138-9788], núm 45 (26), 1 d’agost de 1999.
2 Cooperativas y empleo: un informe mundial. CICOPA & Grupo Desjardins, 
Quebec Summit 2014.
3 Using empowerment theory in collaborative partnerships for community 
health and development. Stephen B. Fawcett, Adrienne Paine-Andrews, 
Vincent T. Francisco, Jerry A. Schultz, Kimber P. Richter, Rhonda K. 
Lewis, Ella L. Williams, Kari J. Harris, Jannette Y. Berkley, Jacqueline L. 
Fisher, Christine M. Lope. American Journal of Community Psychology; 
October 1995, Volume 23, Issue 5, pp 677-697.

fortaleses del model 
cooperatiu de salut

Des de la base i cap a la base o 
Grass-root to grass-root 

1

LEs fortaLEsEs dE LEs coopErativEs sanitàriEs nEixEn prEcisamEnt dELs sEnyaLs d’idEntitat dEL matEix modEL 

i dE La sEva particuLar “manEra dE fEr”, caractEritzada pEr La participació dE tots ELs sEus mEmbrEs, La 

corEsponsabiLitat i La sEva capacitat pEr gEnErar soLucions innovadorEs En tEmps dE crisi.

•  La fórmula del cooperativisme sanitari es 
troba estesa per tot el món, sense diferències 
geogràfiques, amb una “manera de fer” 
clarament definida i amb acostaments 
particulars segons l’àmbit que es tracti.

•  En aquest sentit, he de fer una crida per tal de 
parlar públicament de cobertura, no només 
de membres partícips. Hem de convèncer els 
ciutadans als quals cobrim que s’incorporin 
a les nostres organitzacions com a membres, 
però també que, si no ho fan, això no altera 
el valor que les nostres cooperatives tenen de 
per si, oferint assistència.

•  Diuen els nostres companys argentins en un 
estudi econòmic rellevant que les nostres 
organitzacions vénen «des de baix i des de 
dins»1. 

redacció

Després d’haver analitzat les debilitats del 
cooperativisme sanitari i les amenaces que hi 
planen al damunt, és hora de parlar de les for-
taleses del nostre model, a través de les quals 
podem afrontar els punts anteriors i que expli-
quen el seu èxit actual. Són trets distintius de 
l’economia social. Les cooperatives sorgeixen 
d’una base social i estan dedicades a aquesta 
base, fet que els dóna suport i arrelament. La 
participació de cada cooperativista (siguin 
metges o pacients) li dóna una gran força que, 
en el context actual, per comparació amb al-
tres comprensions de l’economia, ha fet molt 
visible la seva resiliència o resistència a les 
crisis. A cada veïnatge, a cada ciutat, a cada 
lloc de treball, les cooperatives sanitàries són 
un pol de desenvolupament de les comunitats 
a les que serveixen. I una altra fortalesa gens 
menyspreable en un context econòmic difícil, 
és la corresponsabilització dels treballadors de 
la cooperativa (el personal sanitari) o la dels 
seus usuaris (els pacients) en els costos dels 
sistemes de salut, que fa del cooperativisme 
sanitari un model d’empresa sostenible
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Resiliència o resistència a la crisi

Component participatiu

1 2

3 5

•  En ser les cooperatives propietat dels seus 
membres, poden adaptar-se a les necessitats 
i prioritats canviants de les comunitats a les 
que serveixen.

•  El repte és aconseguir la participació 
compromesa dels membres, ja que, en 
establir-se i créixer, han de lluitar contra una 
participació menor dels membres.

•  «La capacitat de resiliència de les coope-
ratives es basa en la seva forta tendència a 
generar estratègies innovadores, des d’un 
punt de vista organitzacional, social, tècnic i 
de gestió.» 2

Les cooperatives actuen com a pol de 
desenvolupament en les comunitats

Coresponsabilitat o 
coresponsabilització en els costos 
de salut i en el manteniment de 
sistemes sanitaris sostenibles

4
•  Aquest factor no se sol tenir en compte en la seva 

justa mesura. Un exemple significatiu és el de la 
nostra fundació Espriu, gràcies a la qual, a través 
de l’anomenat sistema MUFACE –pel qual ate-
nem els funcionaris civils, l’exèrcit i els funciona-
ris judicials– s’aconsegueixen “estalvis” de gaire-
bé el 40 % en el sistema sanitari espanyol, amb la 
mateixa qualitat, o superior, de servei i amb una 
satisfacció més gran del ciutadà, com demostra el 
fet que ens tornin a escollir com a prestadors de 
servei en un 85 % en una base anual.

•  Aquest estalvi es deu en gran part –no totalment– 
a la coresponsabilitat dels receptors del servei en 
els costos del mateix.

•  «Els models d’apoderament de la comunitat 
ens ajuden a entendre el procés de guanyar 
influència sobre les situacions que importen 
a la gent que comparteix veïnatges, llocs 
de treball, experiències o preocupacions. 
Aquests marcs poden ajudar a millorar 
associacions col·laboratives per a la salut i el 
desenvolupament comunitaris.»3

La cooperativa brasileña Unimed proporciona cobertura sanitaria a más de 22 
millones de personas
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oportunitats per al model 
cooperatiu de salut

1   China’s public health-care system: facing the challenges. Yuanli Li. Bull. World Health Or-
gan. Vol. 82, núm. 7, Ginebra, juliol de 2004.

2 Millors serveis sanitaris i assistència social: De quina manera les cooperatives i mutuals im-
pulsen la innovació i l’accés? Jean-Pierre Girard et al. LPS Report, Quebec Summit, 2014.

3 L’Economia Social com a agent econòmic: necessitat de la seva participació en la interlocució 
social. Marcos de Castro Sanz; CIRIEC-ESPANYA, núm. extraordinari 47/2003.

4  From Public Policy Forum, Published in the Quebec Cooperative Summit, Quebec 
2014.

5  www.un.org/millenniumgoals
6 http://www.cicopa.coop/Necesidades-sociales-respuestas.html

LEs oportunitats quE s’obrEn a LEs coopErativEs sanitàriEs són moLtEs, pErò ExigEixEn un trEbaLL LLarg 

i continuat. LEs sEvEs pErspEctivEs són Encara més grans En ELs països EmErgEnts, on, En moLts casos, 

EsdEvEnEn L’única possibiLitat quE tEnEn miLions dE pErsonEs pEr accEdir a L’atEnció sanitària.

Oportunitats clares en els 
països emergents, menys en els 
anomenats països desenvolupats

Contribució davant l’atur

1

2

•  La diferència entre les oportunitats en països 
emergents i desenvolupats es produeix fona-
mentalment a causa del desconeixement i a la 
manca d’interès polític.

•  «En els països en desenvolupament, els plans 
de salut proveïts per cooperatives i mútues 
són, sovint, l’única alternativa assequible per 
a milions de persones.»2

•  L’oportunitat deriva de la resistència de les 
cooperatives a la crisi, ja que l’èmfasi en els 
valors democràtics i l’apoderament de la 
comunitat permet a les cooperatives promo-
cionar la resistència econòmica.

•     El paper crucial d’organitzacions com la 
Confederació d’Empreses d’Economia Social 
(CEPES) a Espanya, que amb el seu treball 
continuat i en els seus estudis demostra que 
l’economia social contribueix amb gairebé un 
10 % al PIB espanyol.

redacción

Ja que les cooperatives sanitàries no viuen 
aïllades, cal esmentar les oportunitats que 
actualment les societats ofereixen al model 
cooperativista sanitari. Després de l’anàlisi de 
debilitats i fortaleses, que són aspectes interns 
de les cooperatives, centrem-nos ara en els as-
pectes externs ocasionats pel context social, a 
aquestes oportunitats que se sumen a les ame-
naces que havíem descrit anteriorment.

De la mateixa manera que els tipus de coo-
peratives són diversos, també ho són les opor-
tunitats que se’ls ofereixen en els diferents 
països. Una primera constatació, doncs, és que 
els països emergents són espais de grans opor-
tunitats per al model cooperatiu sanitari, i en 
canvi les oportunitats semblen ser menors en 
països desenvolupats. Després d’aquesta pri-
mera constatació, el context econòmic actual 
ofereix clares oportunitats a les cooperatives 
perquè són dics contra l’atur, perquè són ins-
truments d’inclusió social i perquè aprofiten 
les xarxes multinivell (l’articulació de les coo-
peratives en l’àmbit regional i internacional). 
Tres factors intrínsecs del cooperativisme es 
converteixen en veritables oportunitats: afa-
voreix el pensament a llarg termini (en un 
context d’immediatesa i rendiments a curt 
termini), atreu el talent i, per l’estil de pensa-
ment i acció, s’inscriu de ple en els objectius 
del Mil·lenni de les Nacions Unides. A més, 
precisament perquè el cooperativisme és sem-
pre un treball en xarxa, la revolució digital l’ha 
impulsat amb força.
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«L’orientació comercial del sector sanitari, des del vessant 
de l’oferta, unida a la manca de cobertura de l’asseguran-
ça de malaltia, des del de la demanda, agreugen encara 
més els problemes d’escassetat d’alguns serveis públics, 
com la vigilància sanitària i l’atenció preventiva. Durant 
els últims 25 anys, el Govern de la Xina ha considerat el 
desenvolupament econòmic com la màxima prioritat de 
la seva agenda, a costa de la salut pública, sobretot pel 
que fa a l’accés a l’atenció sanitària per part dels 800 mi-
lions de persones que viuen en zones rurals. Un augment 
important de la inversió del Govern en la infraestructura 
de salut pública, llargament esperat des de fa temps, re-
sulta insufi cient per resoldre els problemes del sistema 
assistencial. La Xina necessita reorganitzar el seu sistema 
de salut pública i enfortir els vincles, tant verticals com 
horitzontals, entre les seves diverses organitzacions de 
salut pública.1

Ocupació cooperativa i atur 
«Segons l’OIT, el món està patint uns nivells d’atur sense 
precedents (més de 200 milions de persones), una situa-
ció dramàtica d’atur juvenil, un nivell de migració histò-
ric i una presència molt important d’ocupació informal i 
precària. D’altra banda, l’informe estima que l’ocupació 
cooperativa, tant a temps complet com a temps parcial, 
involucra, almenys, 250 milions de persones al món [...] 
amb una combinació de racionalitat econòmica, recerca 
d’efi ciència, fl exibilitat compartida, sentit de la partici-
pació, un ambient de tipus familiar, orgull i reputació, un 
fort sentit de la identitat i un enfocament en els valors 
[...], de manera que l’ocupació en o dins l’àmbit de les co-
operatives comprèn almenys 250 milions de persones a 
tot el món, la qual cosa correspon al 8,73 % de la població 
ocupada mundial.»

Oportunitats a la Xina

Les cooperatives (especialment les 
de salut) són eines d’inclusió social

Aprofi tar les xarxes

1 3

2

•  El model cooperatiu i l’economia social en 
general són socialment valorats per la seva 
capacitat d’inclusió.

•  «L’economia social és capaç de satisfer ne-
cessitats que ni el sector públic ni el mer-
cat poden satisfer» i «aquest és el repte de 
l’economia social, del qual no desistirà perquè 
generar més equitat social no és un objectiu 
marginal sinó substancial. Caldrà insistir 
davant els poders públics fi ns que aquests 
també s’ho creguin, a més d’escriure-ho en les 
seves declaracions. Construir una societat de 
tots i per a tots és cada cop més urgent, ja que 
les dades del comportament del mercat així 
ho demostren.»3

4
•  «Les xarxes multinivell poden ajudar a cata-

litzar canvis mitjançant l’intercanvi d’idees, el 
coneixement professional i els recursos.» 

 
•  Fòrums com el facilitat per l’Organització 

Internacional de Cooperatives Sanitàries 
(IHCO) esdevenen un valor que s’ha de 
propiciar, ja que afavoreixen el sentit d’inter-
canvi, l’aprenentatge d’experiències i el con-
trast de parers, alhora que palesen la nostra 
realitat col·laborant amb altres organitzacions 
internacionals, amb els governs, etc.

Líders del sector hospitalari de Pequín es van interessar per al model 
cooperatiu de l’Hospital de Barcelona.

La federació argentina 
de cooperatives de 
salut van desenvolupar 
una campanya de 
prevenció de riscos 
cardiovasculars
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Propiciar el pensament a 
llarg termini

Atreure el talent

5

6

•  «Atesa l’estabilitat de la propietat dels mem-
bres, la planificació de les inversions a llarg 
termini ajuda a contribuir a la viabilitat de 
l’empresa, ja que tots els sectors afronten 
reptes complexos.» 

•  «L’aproximació democràtica, basada en els 
principis de les cooperatives ofereix una 
alternativa atractiva a la joventut i atrau indi-
vidus interessats en la col·laboració.» 

Al Japó, la cooperativa sanitària Hew Coop imparteix cursos de primers 
auxilis a les escoles.
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No es pot deixar d’esmentar el treball en aquest sentit de 
Consorzio SIS, creat a Milà el 1995 i que avui dia agru-
pa 30 cooperatives que presten serveis socials dirigits a 
l’assistència a la tercera edat i a discapacitats, a la cura in-
fantil, la integració de persones vulnerables en el mercat 
laboral i a la gestió d’habitatges socials. O el de la Coope-
rativa Evergreen, creada el 2007 a Cleveland, Ohio, per 
l’Ajuntament, la universitat i diferents organitzacions lo-
cals, que ha creat un innovador model de creació d’ocupa-
ció, riquesa i sostenibilitat basat en activitats ecològiques. 
L’empresa, que és propietat dels treballadors, proporciona 
un salari digne als residents en àrees deprimides de la 
ciutat, afavorint la inclusió social i el desenvolupament 
de l’economia local.

Cooperatives com a eines d’inclusió socialContribuir al desenvolupament de 
les Finalitats del Mil·lenni (MDG)

La revolució digital

5 7

6

Les Finalitats del Desenvolupament del Mil·lenni 
(MDG5 són:
1. Eradicar l’extrema pobresa i la fam.
2. Aconseguir una educació primària universal.
3.  Promoure la igualtat de gènere i l’apodera-

ment, la participació (empowerment) de les 
dones.

4. Reduir la mortalitat infantil.
5. Millorar la mortalitat perinatal.
6.  Combatre la SIDA (HIV/AIDS), la malària i 

altres malalties.
7. Assegurar la sostenibilitat mediambiental.
8. Desenvolupar una associació o cooperació 
(“partenariat”) global per al desenvolupament.

8
•  Una revolució imparable, creixent, necessària 

i molt útil ens ha arribat en totes les nostres 
activitats i hem d’aprofi tar-la al màxim en 
benefi ci del nostre objectiu, desenvolupant-la a 
dos nivells:

•  Desenvolupament intern, per a la millor 
efi ciència i assoliment d’objectius, usant-la en 
sistemes i aplicacions ad hoc, com ja fan les 
cooperatives que han aconseguit més èxit en la 
seva activitat.

•  Desenvolupament extern, en la comunicació i 
extensió del coneixement de les institucions i 
del model a través de les xarxes socials. (Vegeu 
la nova pàgina web sobre “Necessitats socials, 
respostes cooperatives”, que han realitzat 
conjuntament CICOPA i IHCO.)6

Presidència de l’assamblea de socios de  la Nepal Health Care Co-operative 
Ltd. (NEHCO), fundada al març de 2006.

rewwwolució    digit@l



Entre els principals reptes als quals s’enfronta el cooperativisme hi ha la manca de visibilitat, ja sigui entre la ciutadania 
o en els poders públics, que sovint ignoren el seu pes tant econòmic com social. a Espanya, amb la fundació Espriu com 
a primer referent del model cooperatiu sanitari, les coses no són diferents. s’oblida que les cooperatives sanitàries són 
gairebé sempre el recurs per a la solució de problemes i que enforteixen i enriqueixen un sistema sanitari que ha de 
garantir el dret a la salut de tots els ciutadans. tampoc no es té sempre present que la seva capacitat per adaptar-se als 
temps de crisi és excepcional, com ho demostra el fet que la seva facturació s’hagi gairebé duplicat respecte als anys 
previs a la davallada. En un context d’economia de mercat, les cooperatives sanitàries emergeixen, a més, com una 
tercera via entre la sanitat pública i privada, en la qual les necessitats dels usuaris prevalen sobre els benefi cis, que es 
reinverteixen per garantir una atenció encara millor. donar a conèixer aquests valors és la gran assignatura pendent del 
cooperativisme sanitari.
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Mira l’ànima morta, noia,
i si dius “compartir”
després escriu “fe” als llençols.
Ara passava el vent entre les fulles
i el coure tenyia el sol de sang
perquè havia de ser bella l’alba
que anunciava la felicitat.
Mira, a cada branca, el nus verd
i el brot sota l’escorça
i la saba blanca com la lluna
que ningú no estreny entre les mans.
Sàpigues, doncs, que també la bondat
serà forta com la pedra
que tapa la tomba del temps;
potser l’amor tot ho pot
i encén, de tant en tant, la raó
com s’encenen els llavis cobejosos a l’orient.
Veritats i mentides que ens diem
perquè la mort ja no ens festegi.

Mira l’ànima morta…

Francesc Parcerisas

Del llibre Seixanta-un poemes, 
Barcelona, Quaderns Crema, 2014
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MÉS POESIA DE FRANCESC PARCERISAS A 
http://cort.as/MiGH
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Luis Benzo és un malagueny accidental, apassionat 
per la fotografia «des que recorda», i un cercador 
incansable de la qualitat, tant en la presa com en la 
reproducció de les seves imatges.

Crític mordaç i intel·ligent com pocs, posseeix 
a més un excel·lent olfacte guanyador, cosa 
que demostren l’ampli nombre de premis que 
distingeixen la seva trajectòria fotogràfica.

Ha participat activament en dues associacions, 
primer a Aula 7 i, actualment, a la Societat 
Fotogràfica de Màlaga.

Les seves imatges, la majoria monocromes, 
són una mostra palpable de la seva capacitat 
d’adaptació al moment. No obstant això, dins 
d’aquesta pluralitat interpretativa, l’obra de Luis 
presenta alguna cosa subtil i constant, la seva 
particular manera de captar i interpretar la llum; 
per tant, la “Llum Benzo” és el factor comú de les 
seves imatges i, consegüentment, el seu estil.

Fotografia: LUIS BENZO

Text: Eladio Garesse Martín





La cançó d’Esther

El moment definitiu de la meva relació amb l’obra 
de Salvador Espriu està inseparablement vinculat a 
l’aparició, davant meu, a les aules de la Universitat de 
Barcelona (UB), d’un professor jove, d’un jove histo-
riador de la Literatura catalana que ha transformat, 
d’un cap a l’altre, en les últimes dècades, la recepció 
acadèmica del teatre català. Parlo del doctor Enric 
Gallén i Miret. 

Mai no he tingut, com era habitual fins aleshores, 
una visió secundària de la nostra tradició teatral. I els 
meus companys de generació, a la UB dels vuitanta, 
devem aquest acte de justícia cultural a aquell jove 
professor. I mai no hem hagut de descobrir la im-
portància del teatre espriuà, perquè des del primer 
moment vam accedir a una comprensió rigorosa, ra-
onada i vivaç de la producció dramàtica de Salvador 
Espriu. No en va, ara és el doctor Gallén qui ha tingut 
cura de l’edició del centenari del seu Teatre (Edicions 
62, 2013). Són del tot recomanables el seu pròleg a 
aquest volum o els altres articles seus sobre l’autor.

La Primera història d’Esther es publica el 1948. 
S’havia presentat aquell mateix any en una lectura 
al Cercle Literari de l’Institut Francès de Barcelona. 
L’any 1952 es va intentar una representació en un 
domicili particular (amb intèrprets com Joan Oliver, 
o Rosa Leveroni, o el doctor Gonçal Lloveras, entre 
d’altres), que es va anul·lar per motius que varien se-
gons qui els explica... Però l’any 1957, amb direcció 
de Jordi Sarsanedas, l’Agrupació Dramàtica de Bar-
celona (ADB) estrena el primer muntatge de l’obra al 
Palau de la Música Catalana. I l’any 1962, ara dirigida 
per Ricard Salvat, l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual 
alça una segona estrena al Teatre Romea, en un mun-
tatge que visitarà diversos escenaris barcelonins i ca-
talans, que serà reprès el 1968 i viatjarà a Donosti i a 
Nancy. Després, el text coneixerà tres noves posades 
en escena, de la mà de nou de Ricard Salvat (Teatre 
Grec, 1977), de Lluís Pasqual (amb la companyia del 
Teatre Lliure, 1982) i d’Oriol Broggi (TNC, 2007).

Però situem aquesta cançó en el marc de l’obra. 
Com en el teatre de Valle-Inclán, Espriu trena poe-
mes i cançons al llarg del text. El jueu Mardoqueu 
busca Esther (la seva neboda), apesarat per la notícia 
de la decisió reial d’exterminar els jueus. Esther és 
ara l’esposa del rei Assuerus, gràcies precisament a 
la intervenció de Mardoqueu. El rei ignora que ella 
sigui jueva. Mardoqueu la busca, per donar-li la notí-
cia i perquè intercedeixi a favor del seu poble. Secun-
dina, la portera (un personatge encarnat en escena, 

Quan et perdis endins
del desert de la tarda
i t’assedegui el blau
de la mar tan llunyana,
et sentiràs mirat
per la meva mirada.

Etern príncep, Jacob,
tindràs sempre companya
que peregrini amb tu
per segles i paraules.
Suportaràs la mort,
com a l’ocell la branca.

Ai, enemic camí
de les hores i l’aigua,
galop d’altius arquers
contraris a l’estàtua
de sal de qui volgué
esdevenir de marbre!
Si et tombes, els teus ulls
glaçaran esperances.

Poble trist, amb record
de ciutats molt cremades.
No t’acull cap repòs
d’ombra bona, de casa.
Només somnis, al fons
de la meva mirada.

Salvador Espriu: poema inclòs a 
Primera història d’Esther, 1948
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entre d’altres, per Maria Aurèlia Capmany), li diu on 
és i què fa: «És al mirador, cantussejant i fent frivolité. 
Des d’aquí pots sentir-la». I és aleshores que assistim 
a la cançó d’Esther.

L’Ester bíblica (Est 4:17), després de rebre les 
notícies que li porta Mardoqueu,   «es va treure els 
seus vestits sumptuosos, i es posà un vestit de dol», 
es va treure l’or i es va cobrir de cendra... I va pre-
gar: «Déu de Jacob, vós sou beneït! Ajudeu-me, que 
estic sola, i no tinc ningú que m’ajudi fora de vós [...] 
O Déu, més poderós que tots, escolteu la veu dels 
desesperats, deslliureu-nos de les mans dels dolents 
i deslliureu-me també de la meva por». L’Ester bíbli-
ca, apassionadament, implora l’ajut d’un càstig diví 
contra l’enemic. L’Esther espriuana, desapassiona-
dament, resignada, aposta per la profecia lúcida d’un 
futur de diàspora i resistència. L’Ester bíblica té fe en 
el seu déu poderós; l’Esther espriuana té fe en el po-
der exigu i desesperat, però irreductible, humà, dels 
«somnis, al fons / de la meva mirada».

No són les úniques referències bíbliques del 
poema. Hi ha, visible, la menció a la dona de Lot 
(Gn 19:26) que, en girar-se per mirar Sodoma, esdevé 
«estàtua / de sal». O la menció de Jacob, com a em-
blema del poble jueu, a qui Déu va dir: «D’ara enda-
vant, no et diràs més Jacob, sinó Israel» (Gn 32:26). 
I també: «Un poble, un aplec de pobles naixerà de 
tu» (Gn 35:11).

I, els de la cançó, no són els únics versos que 
Esther diu al llarg de l’obra. Abans, ja ha dedicat una 
quarteta al rei Assuerus, que l’acaba de triar com a 
nova esposa i que diu que, ell, aspira «tan sols a la 
calma, a entreabaltir-me xau-xau, xau-xau, amb una 
dolçor lenta». I l’Esther espriuana li respon:

«Posa el cap, rei, a la sina
olorosa a tarongina.
Posa el cap en el meu pit,
com si fos coixí de llit.»

Els rodolins inquieten el rei, i li demana a Esther 
versos “estramps”; és a dir, versos lliures, sense rima. 
Ella li confessa que fer versos li costa, i el seu nou ma-
rit no la contradiu: «Em plau de constatar-ho per les 
mostres, no t’hi amoïnis». En les paraules del rei As-
suerus, Espriu fa befa d’uns versos que ell mateix ha 
escrit, sí, però ben conscient, penso, que desperten 
ressons de la poesia d’altres autors catalans de la seva 
generació. Són versos maliciosos, doncs, en l’escena 
de l’obra, perquè mostren la ironia cínica d’Esther, 
que s’esforça a mostrar-se sol·lícita amb Assuerus. I 
em semblen maliciosos també, en una segona capa 
de sentit, en un gest de complicitat entre l’autor i els 
seus lectors o espectadors. 

I si faig notar aquest desdoblament, aquesta doble 
lectura, és perquè em sembla que també és recognos-
cible en la cançó d’Esther que comentem. De fet, és 
un desdoblament identificable tot al llarg de l’obra, 
en una escriptura que entra i surt de la ficció, i de 
les diverses capes de la ficció (la trobada al jardí de 
Sinera; l’obra de “titelles” d’ambient bíblic), amb una 
mestria desafiadora.

Teatralment, Espriu situa la cançó en un moment 
que Esther no dialoga amb cap altre personatge. 
Canta, o cantusseja, per a ella mateixa. En un dià-
leg íntim. De seguida que el seu oncle Mardoqueu la 
cridi i comencin a parlar, Esther tornarà a ser cínica 
i sarcàstica; “flemàtica” és la paraula que usarà Mar-
doqueu. Esther s’allunya del drama, i marca distància, 
perquè un pessimisme lúcid la domina. No creu en 
la capacitat de redreçar la situació. Però això no li 
priva de ser conscient de la seva gravetat, i de saber 
plànyer el dolor que provocarà. Ella, de fet, ja ha as-
sumit, en la cançó, que el futur consistirà a suportar 
el perill de l’extinció d’un poble. Com dèiem, amb 
una única supervivència irrenunciable, potser fèrtil a 
la llarga: la dels “somnis”, presents en la “mirada” tos-
suda de qui els conserva. Un cop més, el paral·lelisme 
d’Esther (i el poble jueu bíblic) amb Espriu (i el poble 
català ofegat pel franquisme) es fa evident.  

Literàriament, la gran troballa –la genialitat d’Es-
priu– és aconseguir un tremolor càlid, poètic, líric, en 
el context grotesc i esperpèntic (titellesc, barroc) de 
l’obra. Com ha escrit el doctor Gallén: «En determi-
nats i molt escollits casos, quan la situació s’hi pres-
ta, els titelles s’expressen també amb la vena lírica i 
elegíaca més pura del nostre autor. Dues mostres: la 
primera, en l’escena del mirador: mentre està fent 
frivolité, Esther abandona el posat de titella, s’huma-
nitza, i recita un sentit poema en què es plany de la 
dissort d’un poble, el seu, que cerca potser un som-
ni impossible. [...]» Un verb, penso, molt ben triat: el 
personatge, amb la cançó, «s’humanitza». 

La cançó d’Esther es «recita», o es «cantusse-
ja» (segons Espriu), però es podria cantar. Manuel 
Valls i Gorina, que va fer la partitura incidental per a 
l’obra, la va musicar. Ricard Salvat no hi va creure, la 
considerava «d’una gran bellesa formal, però sense 
aquell ‘culinarisme’ que crec necessari per a l’obra 
d’Espriu». És, sens dubte, un debat dramatúrgic in-
esquivable, i interessantíssim, quan s’arriba a aquest 
moment de Primera història d’Esther: cal portar la 
cançó cap al to general de l’obra i ‘atitellar-la’ i fer-la 
‘culinària’, o cal reforçar-ne el lirisme fins al límit i 
exasperar l’efecte del contrast? 

És, sens dubte, un exemple més de l’escriptura 
volgudament incòmoda, i literàriament arriscada (de-
safiadora, sí), d’un humanista amarat de modernitat.
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