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Constituïda el 1989, la Fundació Espriu integra les entitats que 
practiquen el model sanitari cooperatiu creat pel Dr. Josep 
Espriu: Autogestió Sanitària, Scias, Lavinia i Asisa, que formen 
el Grup Assistència i el Grupo ASISA. 

He llegit amb atenció la informació sobre la contribució 
de les cooperatives a la salut mundial inclosa en l’últim 
número d’aquesta revista. I m’ha sorprès especialment el 
gran nombre d’usuaris que tenen les cooperatives de salut 
en països que, lluny de pertànyer al Tercer Món, estan situats 
a l’avantguarda del desenvolupament, com França, Bèlgica 
o Suècia, on, a més, cal suposar-hi l’existència d’un sistema 
sanitari públic de primera qualitat, ja que són països que 
se situen al capdavant de l’anomenat Estat del Benestar. La 
veritat és que aquestes dades m’han fet pensar i, sobretot, 
han despertat la meva curiositat, ja que m’agradaria saber 
més coses sobre el funcionament de les cooperatives de salut 
en aquests països i la seva coexistència amb el sistema públic. 

Atentament,

Arturo Gómez Llaneza. 
Alcalá de Henares (Madrid)

Cooperatives sanitàries 
i sistemes públics de salut

@

dels cartes     lectors.
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«Les idees del 
Dr. Espriu s’han 
materialitzat en 
un model sanitari 
molt avançat 
socialment, que 
s’ha convertit 
en un referent 
internacional»

Un referent mundial

Sempre és un plaer presentar un nou número de la nostra revista compartir.  Però en 
aquesta ocasió és especialment grat introduir les pàgines del monogràfi c que dedi-
quem a recordar, amb la perspectiva que dona el pas dels anys, els primers passos 
del model sanitari que va idear el Dr. Josep Espriu, que avui constitueix una xarxa 
consolidada d’empreses de l’economia social dedicades a prestar serveis de salut 
amb la màxima qualitat.

En un context històric com el de l’Espanya de mitjans del segle passat, la visió de 
la sanitat que tenia el Dr. Espriu el va portar a buscar fórmules que permetessin als 
metges exercir la seva professió de forma autònoma i, alhora, millorar l’accessibilitat 
a l’assistència sanitària.

A diferència de la tendència majoritària a Europa, on les companyies assegurado-
res compensaven directament els costos mèdics sense participar en la prestació 
assistencial, el model que va dissenyar el Dr. Espriu convertia el metge en soci as-
segurador, alhora que prestador de serveis, sense intermediaris, seguint la tradició 
“igualatorista”.

El cooperativisme li va oferir la fi gura jurídica ideal que encaixava perfectament 
amb els valors que considerava imprescindibles per a l’evolució del model inicial, 
desenvolupant així el cooperativisme sanitari com una fórmula de medicina social.

Amb els anys, les idees del Dr. Espriu s’han materialitzat en un model sanitari molt 
avançat socialment, que s’ha convertit en una referència internacional. Ho corrobo-
ren les paraules del president de l’Aliança Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, 
que en aquest mateix número de compartir. afi rma que «el model cooperatiu sanitari 
de la Fundació Espriu, conformat per usuaris i prestadors de salut, ha causat un 
profund impacte en el món, i la seva fi losofi a va portar a la creació de l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO)». Altres institucions transnacionals, 
com és el cas de l’Organització Internacional del Treball (OIT), han reconegut també 
el potencial del cooperativisme per desenvolupar projectes sanitaris en diferents 
països gràcies a la seva fl exibilitat per adaptar-se als diversos contextos socioeco-
nòmics i polítics.

No puc estar-me de concloure aquestes línies sense esmentar el mateix Dr. Espriu. 
«Estem parlant de la dignitat de la medicina que guareix les persones, i de la dignitat 
que mereix sempre l’ésser humà malalt, i això no es pot embrutar amb cap afany 
de lucre». Aquest era el seu ideari, al qual va dedicar tota una vida sense cedir mai 
en el seu compromís: «Si tornés a néixer –va deixar escrit–, tornaria a fer el mateix: 
treballar per la medicina i el cooperativisme sanitari». .

Dr. Diego  Lorenzo Sáez
Patró de la Fundació Espriu i 
vicepresident de Lavina-ASISA
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prevenir/guarir

L’obesitat infantil es considera una “epidèmia del segle xxi” i constitueix un problema molt 
seriós que, si no s’afronta oportunament, comportarà greus conseqüències en el futur.

Dr. Adolf Cassan

L’obesitat infantil

El percentatge de nens obesos en els països industria-
litzats ha augmentat de manera alarmant en les últimes 
dècades fins arribar a la situació actual: es calcula que la 
prevalença de l’obesitat en la població infantil d’Espanya 
se situa entorn del 18 %. El problema és molt preocupant, 
perquè l’obesitat comporta múltiples perjudicis; per tant, 
cal afrontar-lo amb totes les armes al nostre abast, i pot-
ser una de les més importants sigui la informació.

En aquest sentit, per exemple, és fonamental dester-
rar algunes idees errònies, com pensar que el sobrepès 
en els més petits és una cosa positiva, considerar que un 
nen “grassonet” és sinònim de salut. Moltes mares joves 
actuals poden sorprendre’s davant d’aquesta consideració, 
però la veritat és que potser les seves mares i àvies també 
van sentir-se en el seu moment orgulloses de tenir un nen 
petit “grassonet, tan sa i ben alimentat”. Greu equivocació, 
perquè obesitat no és en absolut sinònim de salut i, evi-
dentment, tampoc de bona alimentació, sinó una condició 
que pot afectar negativament la futura vida del petit.

DefiniCió
L’obesitat correspon a l’acumulació excessiva de greix al 
cos, un excés de teixit adipós que, en condicions nor-
mals, actua com a reserva d’energia. Si bé hi ha diferents 
maneres de definir-la, es parla de sobrepès quan aquesta 
acumulació excessiva de greix comporta un pes d’entre 
un 10 % i un 20 % per sobre de l’anomenat “pes ideal” 
–és a dir, aquell que en teoria correspon a cada persona 
segons la seva edat, talla i sexe–, mentre que l’obesitat 
es caracteritza per un increment del pes per sobre del 
20 % del pes ideal.

Ara bé, l’obesitat no és una mera “acumulació de 
greix” que comporta un problema estètic, sinó un au-

tèntic procés patològic que afavoreix el desenvolupa-
ment d’una sèrie de malalties i alteracions metabòliques 
capaces de donar lloc a complicacions serioses i que, en 
conjunt, disminueixen la qualitat de vida i que, fins i tot, 
en molts casos són causa de mort prematura.

Els trastorns que comporta l’obesitat són molt variats: 
s’associa a la hipertensió arterial, sol anar acompanyada 
d’alteracions dels lípids a la sang, es considera un factor 
de risc per patir malaltia coronària (infart) i també per 
desenvolupar diabetis, predisposa a l’artrosi, origina difi-
cultats respiratòries i un llarguíssim etcètera. En defini-
tiva, l’excés de pes corporal constitueix un clar atemptat 
contra la qualitat de vida, i això és una cosa que avui 
en dia no es pot deixar de tenir en compte: l’obesitat és 
enemiga de la salut.

evoluCió
Lamentablement, moltes vegades –i pel que es veu, 

cada vegada més–, l’inici de l’obesitat es dona en la in-
fància. Això és una cosa que cal tenir molt en compte, 
perquè el fet d’arribar a un sobrepès en la infància té 
repercussions durant tota la vida.

Convé saber que, en la primera època de la vida, 
l’aportació exagerada d’aliments energètics –la causa més 
important de l’obesitat– no solament provoca el creixe-
ment de les cèl·lules grasses, els adipòcits, sinó també 
la seva multiplicació. És a dir, aquestes cèl·lules especi-
als s’omplen de lípids i, a més, davant d’aquest estímul, 
tendeixen a reproduir-se. I el nombre total d’adipòcits 
desenvolupats durant la infància no es redueix en tota la 
vida: podran “buidar-se” de lípids si se segueix una dieta 
i una alimentació adequada, però la seva quantitat no 
disminuirà, les cèl·lules grasses ja no desapareixeran. Per 
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tant, presumir d’un nen “grassonet” és una equivocació 
lamentable, perquè quan sigui adult tindrà moltes més 
possibilitats de ser obès que un nen prim.

CAuses
S’ha parlat molt d’una possible predisposició genètica a 
l’obesitat, de l’herència de certs mecanismes metabòlics, 
encara no ben aclarits, a causa dels quals l’organisme tin-
dria una tendència al desenvolupament del teixit adipós. 
I a la base d’aquesta hipòtesi hi ha el fet de l’elevada in-
cidència d’obesitat en fills de persones obeses: es calcula 
que al voltant del 85 % dels fills de pare i mare obesos 
també pateixen aquest trastorn.

Però la veritat és que es tracta d’un raonament, si més 
no, discutible; un argument que pot tendir a justificar la 
situació, que serveix d’excusa per no actuar com caldria. 
Perquè si la resta de la família és obesa, hi ha altres raons 
per explicar aquesta coincidència. Els hàbits alimentaris 
solen adquirir-se en la infància, i si des de petit el nen 
aprèn a menjar inadequadament, si s’habitua a seguir 
una alimentació exagerada o desequilibrada, amb una 
aportació energètica excessiva, és natural que desenvo-
lupi obesitat. Com en altres qüestions, es fa difícil dis-
cernir entre la influència dels factors genètics i la dels 
mediambientals.

AlimentACió i seDentArisme
És evident que si hi ha tants nens obesos és perquè 

mengen “malament”. Es parla de la responsabilitat del 
que es coneix com a menjar porqueries, de l’excés de 
llaminadures, però és clar que el problema és més global: 
es consumeixen, en conjunt, massa calories, més de les 
que es necessiten fins i tot en plena època de creixement. 
Però en molts casos també influeix un altre factor: el se-
dentarisme.

Si el nen manté activitats passives, si en comptes 
d’anar amb bicicleta o jugar a pilota es dedica preferent-
ment a mirar la televisió o a seure davant d’una consola 
de videojocs, si es passa bona part del seu temps davant 
d’un ordinador, gastarà menys energies. Així doncs, si 
d’una banda ingereix moltes calories i d’altra en consu-
meix poques, els comptes són clars: l’excedent es trans-
formarà en greix que s’acumularà en el teixit adipós. I 
una cosa també preocupant: si en plena infància s’adop-
ten hàbits sedentaris, el més natural és que aquests hà-
bits persisteixin en la vida adulta.

L’alimentació és una necessitat, però també és una 
activitat que s’aprèn: en el nostre medi, on afortunada-
ment tenim a mà infinitat de productes alimentaris, el 
que aprenem és a escollir. I en l’elecció del que men-
gem i de com ens ho mengem, influeixen infinitat de 
factors culturals i ambientals. I si el nen aprèn a triar 
una manera d’alimentar-se que no li convé, tindrà mol-
tes dificultats per canviar el seu patró alimentari en el 
futur. Un nen grassonet, estarà més condicionat a ser 
un adult obès. . 

7

L’adoLescent obès

Un període crític és l’adolescència, època 
en què es forgen molts hàbits, entre 
els quals, si no es té en compte, hi pot 
haver el costum de menjar en excés. Els 
adolescents necessiten una alta aportació 
calòrica, perquè el seu organisme està en 
ple desenvolupament. Però això no vol 
dir necessàriament que hagin de menjar 
quantitats enormes: no tenen per què 
menjar molt més, sinó que poden menjar 
millor. En acabar l’adolescència disminuiran 
les seves necessitats energètiques 
i, si han adquirit l’hàbit de consumir 
grans quantitats d’aliments, serà difícil 
canviar aquest costum: en reduir-se els 
requeriments, hi haurà més possibilitats 
que aparegui una obesitat. Així doncs, és 
una època especial, en què els joves han de 
cobrir les seves necessitats energètiques 
augmentades amb aliments variats i molt 
nutritius, i no exclusivament amb plats 
enormes i entrepans gegants. Una dada 
que convé tenir en compte: el 80 % dels 
adolescents obesos continuen sent obesos 
durant la vida adulta
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especialista de qualsevol part del món per comentar el 
cas d’un pacient».

La tasca principal del Servei de Medicina Interna 
és l’assistencial. No obstant això, ateses les caracterís-
tiques d’aquest prestigiós hospital barceloní, la investi-
gació clínica que realitza l’SMI va molt dirigida a me-
surar els resultats clínics, a la seva anàlisi i millora, en 
la mesura del possible. «Participem en diversos projec-
tes multicèntrics amb altres hospitals, principalment 
amb l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Vall d’Hebron i 
l’Hospital 12 de Octubre de Madrid. Les àrees en què 
treballem actualment són la pneumònia adquirida en 
la comunitat, l’endocarditis infecciosa i la infecció en 
pacients amb teràpies biològiques. D’altra banda, tenim 
diversos projectes d’investigació propis sobre bacteriè-
mies per enterobacteris i sobre la diarrea del viatger».

L’SMI de l’Hospital de Barcelona dedica esforços 
importants a l’atenció al viatger. Amb aquest objectiu, 
compta amb la Clínica del Viatger, un servei que ori-
enta el viatger sobre les mesures necessàries que ha de 
prendre per prevenir problemes de salut durant el viat-
ge. També assessora pacients amb patologies en tracta-
ment 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 
fer en cas de ferida i com equipar la farmaciola en fun-
ció del país que es vulgui visitar. . 

El Servei de Medicina Interna (SMI) és essencial per 
a l’Hospital de Barcelona, un centre hospitalari que 
atén més de 32.000 pacients cada any. Atén, sobretot, 
els pacients a càrrec del Servei i resol les consultes d’al-
tres especialistes. A més, cada dia revisa tots els cul-
tius positius de les mostres dels pacients hospitalitzats 
per tal d’optimitzar el tractament antibiòtic adequat 
des del moment zero en què s’obté un resultat positiu 
i assegurar així que cap pacient pugui quedar sense 
tractament.

També disposa d’un programa d’optimització en el 
maneig dels antibiòtics per controlar l’ecologia hospi-
talària i millorar la seguretat del pacient, i participa en 
el Programa de Control d’Infecció Nosocomial de Ca-
talunya (VINCAT), la qual cosa li permet comparar-se 
amb els hospitals del seu entorn. L’SMI organitza i par-
ticipa en diferents grups de treball multidisciplinaris 
amb altres serveis del centre i forma part de diferents 
comissions de l’hospital, com la Comissió de malalties 
infeccioses, la de farmàcia o la de qualitat.

l’espeCiAlitAt mèDiCA més CompletA
Actualment, l’SMI de l’Hospital de Barcelona està 
dirigit per la doctora Yolanda Meije, especialista en 
malalties infeccioses. «La patologia infecciosa és l’àrea 
d’expert en què m’he format, un tema que, des que vaig 
començar en la medicina, sempre m’ha semblat fas-
cinant. Diàriament, intento posar al servei dels meus 
pacients els coneixements que he anat aprenent al llarg 
de la meva carrera professional», afirma la doctora 
Meije.

Yolanda Meije és una apassionada de la seva pro-
fessió i de la seva especialitat, la medicina interna. 
«William Osler, el gran mestre de la medicina interna 
nord-americana i mundial, ja va predir, el 1897, que al 
segle xx aquesta seria l’especialitat mèdica més com-
pleta, més sol·licitada i més gratificant, i crec que tenia 
raó. És cert que és difícil saber-ho tot de tot, però tam-
bé crec que tenim una visió completa del pacient, i si 
saps què busques és més fàcil arribar a conèixer-ho, i 
més ara que vivim de forma globalitzada i no només 
podem accedir a tota la literatura científica i a totes 
les publicacions sinó també connectar amb qualsevol 

Dirigit per la doctora Yolanda Meije, especialista en malalties infeccioses, el Servei de Medicina Interna 
és clau per a l’Hospital de Barcelona, no només per la seva tasca assistencial, sinó també per la seva 
gran activitat investigadora.

Daniel romaní

el servei de Medicina Interna de l’Hospital de barcelona

Un referent en assistència i investigació

L’equip del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona.
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dra. Yolanda Meije 

«ens agraden els reptes»

La cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de 
Barcelona és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista 
en medicina interna i en malalties infeccioses. S’ha doctorat 
en medicina i cirurgia i té un màster en malalties infeccioses. 
Ha desenvolupat la seva activitat laboral i investigadora 
a l’Hospital 12 de Octubre, a l’Hospital Ramón y Cajal i a 
l’Hospital Vall d’Hebron. A més, ha estat investigadora 
al Massachusetts General Hospital de Boston (EUA) i 
cooperant al Camerun. La seva activitat docent i científica 
l’ha desenvolupat en l’àrea de la patologia infecciosa. 
És experta en micobacteris, infecció en pacients amb 
tractament immunosupressor, infecció fúngica i endocarditis.

En quins aspectes creu que ha evolucionat el Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona?
Crec que al llarg d’aquests anys, el Servei de Medicina Interna 
(SMI) de l’Hospital de Barcelona s’ha convertit en un servei amb 
una qualitat humana i professional molt alta. És un servei que té 
molt clar que el pacient és el primer i que estima el que fa, i això 
és fonamental. El nostre cap durant tots aquests anys, el Dr. 
Martínez-Montauti, sempre va advocar perquè investiguéssim a 
fons els diagnòstics dels pacients, mantinguéssim una contínua 
curiositat mèdica i perquè, si alguna cosa no ens acabava de 
quadrar, indaguéssim fins al final. És un servei que li agraden els 
reptes i fer diagnòstics complexos, que gaudeix amb el treball 
en equip i fent les coses bé.
D’altra banda, crec en l’evolució cap a la subespecialització i 
que dins de l’equip es potenciïn les àrees d’expert. Això és una 
cosa que considero beneficiosa tant per al metge com per al 
pacient. Com més puguem ser referents en les nostres àrees 
de coneixement, més podrem aportar als nostres pacients i a 
l’hospital.
Finalment, som un servei reconegut en la comunitat mèdica, 
però ens falta més projecció externa nacional i internacional. 
Crec que podem aportar molt a la societat mèdica en l’àmbit 
clínic i científic, i per això també potenciem aquesta àrea.

Què diferencia el Servei de Medicina Interna de l’Hospital 
de Barcelona respecte al d’altres centres hospitalaris?
És difícil comparar-se, perquè no sabem exactament com 
treballen els altres centres, però en el meu cas, que he estat en 
hospitals de tercer nivell, de referència nacional, i que també he 

treballat als EUA, em quedo amb aquest hospital. S’hi fa el tipus 
de medicina honesta que he vist en molts serveis de centres 
públics, amb el valor afegit de formar part d’una cooperativa 
i que les decisions de gestió es prenen conjuntament amb 
els usuaris. A més, no tenim el problema de la massificació 
que pateix la medicina pública. Tenim la possibilitat de fer de 
forma ràpida els diagnòstics, de disposar d’una infraestructura 
potent, i la sort de comptar amb la col·laboració d’altres 
professionals i de proves diagnòstiques en menys de 24 hores.

Vostès fan activitat congressual. Què destacaria dels 
congressos als quals han assistit recentment, i als que 
tenen previst assistir?
Atesa la contínua actualització del coneixement en medicina, 
cal estar al dia per oferir als pacients les millors oportunitats 
possibles. Per això l’equip de l’SMI assisteix a congressos 
d’àrees relacionades amb la medicina interna. És important 
compartir la informació amb altres professionals i altres centres, 
i participar en treballs d’equip per millorar en el maneig dels 
nostres pacients. Cada any assistim a diversos congressos 
segons les nostres àrees de coneixement, com el Congrés 
Nacional de Medicina Interna, el Nacional i l’Europeu de 
Malalties Infeccioses, i a altres congressos nacionals relacionats 
amb la patologia mèdica de l’embaràs, la insuficiència cardíaca o 
la malaltia tromboembòlica, entre d’altres.

Quina creu que és la principal dificultat de la seva feina?
Quan un pacient no va bé o mor. Són els moments més 
durs en l’exercici professional, perquè ets conscient de les 
limitacions del coneixement científic i de tot el que ens queda 
per aprendre. En medicina, tots hem viscut històries que no 
oblidarem mai. És important recordar que, en aquests casos, 
la nostra obligació és acompanyar el pacient en aquest final 
de vida. No obstant això, compensen els moments en què un 
pacient es cura o millora. Sempre he pensat que tot el que hem 
aportat a la medicina, ens ho ha retornat amb escreix. Aquesta 
és una professió completament vocacional.



salut.

circulació sanguínia 
i salut vascular

Les malalties cardiovasculars són a Espanya la primera causa de mort entre les 
persones grans. Conèixer com funciona el nostre sistema circulatori ens pot ajudar a 
prevenir aquestes patologies, evitables si es fa una vida activa i una dieta sana i si, a 
més, s’abandona el tabac.

Dolors Borau

el racó de l’usuari

A tots ens passa que de vegades estem alterats i notem 
que la sang ens “bull”, però no som gaire conscients de 
com funciona el nostre sistema circulatori.

Per fer-ne un resum ràpid, podem dir que la sang surt 
del cor carregada d’oxigen per una gran artèria que es 
va ramifi cant i, a través d’aquesta xarxa que recorre el 
nostre cos, es realitza l’intercanvi d’oxigen als teixits i als 
òrgans. Després, aquesta sang retorna cap al cor per un 
altre circuit, el de les venes. 

Les artèries estan constituïdes per tres capes: la tú-
nica interna, la mitjana i l’externa. La túnica mitjana té 
unes fi bres elàstiques que faciliten que la sang arribi als 
òrgans sense intermitències encara que surti del cor a 
glopades, i també té unes fi bres musculars que en dosi-
fi quen el volum. L’arteriosclerosi és el conjunt d’alteraci-
ons vasculars que afecten les artèries petites i mitjanes. 
Aquests vasos van perdent elasticitat i es van fent cada 
cop més estrets. Aquesta estretor es pot agreujar amb el 
dipòsit de plaques de lípids. A més, quan es pateix hiper-
tensió arterial de manera continuada, la pèrdua d’elasti-
citat de les parets arterials s’accelera.

Les venes són els vasos sanguinis que duen la sang des 
dels capil·lars fi ns al cor. També tenen tres capes, però els 
elements elàstics i musculars estan menys desenvolupats 
que els de les artèries. A l’interior hi ha unes vàlvules 
que impedeixen el retrocés de la sang que retorna i afa-
voreixen que aquesta pugui arribar fi ns al cor i tornar-se 
a oxigenar.

 
primerA CAusA De mort en les persones GrAns
Al nostre país, les patologies del sistema circulatori són la 
primera causa de mort en les persones grans. Les malal-
ties isquèmiques del cor van ser la primera causa en els 

homes, i les malalties vasculars cerebrals ho van ser en 
les dones.

Quan la circulació de la sang queda interrompuda 
perquè hi ha una trombosi que n’impedeix el pas (això 
és una isquèmia), es pateix un infart. Les trombosis es 
deuen a diverses causes: les modifi cacions del fl ux san-
guini, les modifi cacions de la composició de la sang o les 
alteracions de les parets vasculars.

el sistemA limfàtiC
Les patologies de les venes més freqüents són les varius, 
les trombosis venoses de les cames o dels braços i les 
úlceres. 

L’especialitat d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endo-
vascular és una disciplina mèdica que té com a objectiu 
l’estudi de les malalties vasculars arterials, venoses i lim-

circulació sanguínia 

Les malalties cardiovasculars són a Espanya la primera causa de mort entre les 
persones grans. Conèixer com funciona el nostre sistema circulatori ens pot ajudar a 
prevenir aquestes patologies, evitables si es fa una vida activa i una dieta sana i si, a 
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fàtiques i que s’ocupa de la seva prevenció, del diagnòstic 
i del tractament. La paraula angiologia prové d’un mot 
grec que signifi ca vas o receptacle i popularment el met-
ge angiòleg també és conegut com l’especialista vascular.

Els angiòlegs també tenen cura del sistema limfàtic, 
un xarxa de vasos i ganglis que transporta un líquid ano-
menat limfa. Aquest líquid és grogós i transparent i s’abo-
ca a les venes. Al llarg del trajecte dels vasos limfàtics hi 
ha els ganglis que contenen glòbuls blancs i actuen com 
a mecanisme de defensa i en la fabricació d’anticossos. 
La malaltia més habitual és el limfedema, que és una acu-
mulació de limfa en una extremitat degut a una altera-
ció o interrupció del sistema limfàtic. El més habitual és 
que aparegui com a conseqüència del tractament de certs 
càncers, com el de mama que causa una retenció impor-
tant de líquid en el braç on s’han intervingut els ganglis. 

La infl amació per limfedema a les cames pot aparèixer 
juntament amb la insufi ciència venosa i l’acumulació de 
líquid és molt molesta i difi culta la mobilitat.

Les malalties vasculars estan relacionades amb els 
nivells elevats de colesterol en sang, la hipertensió ar-
terial, el sobrepès i l’obesitat, el fet de patir diabetis, el 
tabaquisme, l’estrès i la vida sedentària. Tothom ho sap, 
això, i també se sap que es poden prevenir si se segueix 
una dieta variada amb una ingesta amb quantitats mode-
rades per evitar l’obesitat, que cal fer una vida activa que 
eviti el sedentarisme i que és imprescindible no fumar. 

Les persones grans que estan assegurades a Assistèn-
cia Sanitària i Asisa compten amb els metges de família 
que els assessoraran per prevenir aquestes patologies i 
en faran el seguiment per detectar qualsevol complica-
ció. Tots els assegurats podran acudir a un especialista 
en angiologia que pugui tractar qualsevol malaltia del 
sistema circulatori, perquè una bona salut vascular és 
fonamental per trobar-se bé i per poder tenir una llarga 
vida. .

el sistema circulatori
•   La sang surt del cor carregada d’oxigen per 

una gran artèria. 

•  Aquesta artèria es va ramificant i recorre tot el 
cos. 

•  La sang de les artèries va carregada d’oxigen i 
realitza l’intercanvi als teixits i als òrgans. 

•  Després, aquesta sang retorna cap al cor pel 
circuit de les venes.

sistema limfàtic
•  És un sistema de vasos i ganglis que transporta 

un líquid anomenat limfa. 

•  La limfa és un líquid grogós i transparent que 
s’aboca a les venes. 

•  Els ganglis contenen glòbuls blancs i fabriquen 
anticossos. 

La prevenció de les malalties 
vasculars

•  No tenir nivells elevats de colesterol en sang i 
vigilar la dieta.

• Controlar la hipertensió arterial.

•  Reduir el sobrepès i l’obesitat i seguir una 
dieta variada amb una ingesta amb quantitats 
moderades.

•  Si es pateix diabetis, seguir sempre el 
tractament.

• No fumar. 

• Fer una vida activa i evitar el sedentarisme.

www.
canal salut
http://www. shorturl.at/ctHPX
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salut.
Un relat d’usuari 

Les varius, que afecten molt més les dones que els homes i tenen un component hereditari, 
no són únicament un problema estètic. L’estancament de la sang a les venes, quan aquestes 
es dilaten i les vàlvules que eviten el retrocés de la sang no tanquen bé, s’agreuja amb la vida 
sedentària i el sobrepès, fins arribar a produir, en els pitjors casos, tromboflebitis i embòlies 
pulmonars.

Dolors Borau

Recordo que la meva àvia i la meva mare sempre es quei-
xaven de les varius perquè els pesaven les cames i sem-
pre buscaven una vestimenta que els dissimulés el que 
elles consideraven unes cames lletges. Després he sabut 
que les varius afecten el doble de dones que d’homes a 
causa de la progesterona, una hormona femenina que fa 
que les parets de les venes es debilitin i es puguin dilatar 
amb més facilitat. Per això també poden aparèixer va-
rius durant l’embaràs. Quan ets jove, les persones grans 
queden molt lluny de la teva joventut i jo no em fixava 
en les cames de la mare i l’àvia, però es veu que si un 
progenitor té varius, la possibilitat que els fills en tinguin 
augmenta un 80 %.

viDA seDentàriA i soBrepès
A casa teníem un restaurant familiar i les dues dones es 
passaven hores i hores a la cuina, a peu dret, amb l’es-
calfor que hi ha sempre entre fogons, forns, rentaplats… 
No vaig pensar mai que em dedicaria a la restauració, 
però amb el temps vaig descobrir la meva vocació. He 
pensat tantes vegades en la meva mare! Com han acabat 
pesant-me les cames, que poc que m’he agradat després 
quan veia les taques, les deformacions de les varius i, 
finalment, que malament que es passa!, perquè es pateix 
dolor, malestar, incomoditat i es perden les ganes de fer 
altres activitats.

De jove anava a ballar, feia excursions i no parava 
quieta, però quan vaig començar a tenir més responsa-
bilitats en el negoci familiar, ho vaig deixar tot. Les hores 
en què no cuinava volia asseure’m, descansar i el sofà 
era un bon aliat. El cansament estava més que justifi-
cat, però em vaig equivocar perquè, amb els anys, vaig 
anar guanyant pes i tampoc hi vaig fer res. Moltes hores 
dreta, vida sedentària i sobrepès: un còctel perillós. No-
més va faltar una cosa més: que patís una grip que es va 
complicar. De cap manera vaig poder treballar quan vaig 

Les varius són alguna cosa 
més que un problema estètic

A qui afecten?
•  El doble de dones que d’homes
•   Qui tingui un progenitor amb varius (té 

un 80 % més de probabilitats)
•   Persones que estan moltes hores 

assegudes o moltes hores dretes
•  Persones amb sobrepès o obesitat
•  Persones que pateixen restrenyiment
•  Persones que fan una vida sedentària

Símptomes
•  Pesadesa 
•  Inflor
•  Picors
•  Rampes 
•  Dermatitis 

Què és una tromboflebitis?
És la inflamació i formació d’un coàgul dins 
d’una vena. 

Què son les varius?
Són les venes dilatades i tortuoses que 
apareixen perquè les venes es debiliten, 
s’eixamplen i les vàlvules que eviten el retrocés 
de la sang no tanquen bé i la sang queda 
estancada.
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tenir febre i la posterior infecció pulmonar, però és que 
em va deixar tan feble que no podia fer la vida d’abans. 
No sortia, no caminava i no vaig pensar que això podria 
complicar el meu problema circulatori. 

venes eiXAmplADes i tortuoses
A les venes de les cames hi ha unes vàlvules que eviten 
el retrocés de la sang que ha de fl uir cap amunt. Si les 
parets de les venes es debiliten, s’eixamplen i les vàlvules 
no tanquen bé, llavors la sang no puja, retrocedeix, s’es-
tanca a dins i les venes s’eixamplen més i es tornen tor-
tuoses: apareixen les varius. Apareix també la pesadesa, 
la infl or, les picors, les rampes i la dermatitis que resseca 
la pell. Com que jo vaig estar setmanes sense esma de 
caminar ni sortir de casa, amb la immobilitat vaig afavo-
rir que la sang estancada a les varius formés trombosis. 
Vaig patir una trombofl ebitis. Notava que dins la cama 
hi havia un cordó endurit i més fosc, que hi havia més 
infl amació i que aquella zona em feia mal. Quan ho vaig 
comentar al metge, de seguida em va derivar a l’angiò-
leg, l’especialista en medicina vascular. Allà mateix em 
van fer una ecografi a Doppler en color i em van poder 
diagnosticar i donar el tractament: antiinfl amatoris per 
calmar el dolor, anticoagulants (injeccions d’heparina) 
i mitges compressives per afavorir el retorn de la sang. 

 © Jordi Negret

Afortunadament no era una trombosi venosa profunda 
perquè en aquests casos, si el coàgul es desprèn, pot cir-
cular fi ns als pulmons i causar una embòlia pulmonar 
que és molt greu. Em vaig espantar.

intervenCions AmB AnestèsiA loCAl
Quan la trombofl ebitis va millorar, em van proposar trac-
tar les varius per evitar el risc de tenir una altra trombosi. 
Actualment, les intervencions es fan amb anestèsia local 
i sedació i hi ha diverses tècniques, però ja no s’extirpen 
totalment les venes. El dia abans de l’operació, guiats per 
les imatges d’una ecografi a, em van marcar la cama amb 
un retolador, com si fos un mapa. A la intervenció em van 
fer petites incisions als llocs marcats. Després vaig haver 
de dur mitges compressives durant unes setmanes, però 
de seguida vaig notar la millora.

Ara no temo que arribi la calor de l’estiu que feia que 
les cames estiguessin més infl ades, ni haver de treba-
llar hores dreta, perquè les cames ja no em pesen. Però 
he quedat ben escarmentada i m’he apuntat al gimnàs i 
m’he imposat sortir a caminar cada dia mitja hora faci el 
temps que faci, perquè l’activitat és imprescindible per 
mobilitzar la circulació i els músculs. A més, ja he perdut 
pes i vaig més lleugera. No tornaré a abandonar-me mai 
més, he après la lliçó. .

tenir febre i la posterior infecció pulmonar, però és que 
em va deixar tan feble que no podia fer la vida d’abans. 
No sortia, no caminava i no vaig pensar que això podria 
complicar el meu problema circulatori. 

venes eiXAmplADes i tortuoses
A les venes de les cames hi ha unes vàlvules que eviten 
el retrocés de la sang que ha de fl uir cap amunt. Si les 
parets de les venes es debiliten, s’eixamplen i les vàlvules 
no tanquen bé, llavors la sang no puja, retrocedeix, s’es-
tanca a dins i les venes s’eixamplen més i es tornen tor-

Afortunadament no era una trombosi venosa profunda 
perquè en aquests casos, si el coàgul es desprèn, pot cir-
cular fi ns als pulmons i causar una embòlia pulmonar 
que és molt greu. Em vaig espantar.

intervenCions AmB AnestèsiA loCAl
Quan la trombofl ebitis va millorar, em van proposar trac-
tar les varius per evitar el risc de tenir una altra trombosi. 
Actualment, les intervencions es fan amb anestèsia local 
i sedació i hi ha diverses tècniques, però ja no s’extirpen 
totalment les venes. El dia abans de l’operació, guiats per 

www.
societat catalana de Medicina Familiar i 
comunitària
http://www. shorturl.at/bGHU5
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amanida de llenties 
núria Jané i Dra. montserrat montraveta

La llentia és un llegum de tradició mil·lenària en la dieta humana i és sàvia-
ment anomenada el “caviar dels pobres” pel seu baix cost i alt poder nutri-
tiu. El seu consum ja era habitual a l’Antic Egipte i, de mica en mica, es va 
estendre cap a l’Imperi Romà, on se les menjaven estofades. Actualment, és 
un producte bàsic de la dieta mediterrània i, com a curiositat, els italians les 
cuinen el 31 de desembre i se les mengen just després de les dotze campana-
des. És una tradició que simbolitza prosperitat i sort per al nou any! 

Malgrat el seu elevat valor calòric (304 kcal / 100 grams), es recomanen en 
les dietes d’aprimament pel poder saciant de la seva fibra, que alhora ajuda a 
regular el trànsit intestinal. Tenen un contingut en lípids molt baix, són riques 
en fibra i disminueixen l’absorció de colesterol. 

AmB CereAls, millor

Tot i que es considera un aliment proteic, les llenties no contenen tots els 
aminoàcids essencials necessaris per a les funcions del nostre organisme, però 
si les cuinem juntament amb cereals com l’arròs, aconseguim un àpat del tot 
compensat. És per aquest motiu que aquesta combinació s’hauria d’incloure 
en dietes veganes (deficitàries en aminoàcids essencials). A més a més, com 
la resta de lleguminoses, les llenties no contenen gluten i, per tant, són aptes 
per als celíacs. 

Trobem altres propietats nutritives de les llenties en l’aportació de vitamines 
del grup B (B1, B2, B3 i B6) que tindran cura del nostre sistema nerviós. Així 
mateix, cal destacar la seva aportació en ferro, potassi, fòsfor, sodi, magnesi, 
manganès, coure, calci o altres vitamines com la C i la E, i també en àcid fòlic, 
que ens ajuda a millorar el nostre humor! Pel seu alt contingut en seleni són 
antioxidants i ens protegeixen dels radicals lliures, responsables de l’envelli-
ment i d’alguns càncers. 

Les llenties combinen amb multitud d’aliments i, encara que a l’estiu ve més 
de gust consumir-les en amanides com la que avui us proposem, també les 
podem servir en sopes i cremes, guarnicions, o com a plat únic en guisats i 
estofats deliciosos. 

Un últim consell: si les coeu a casa, tireu-hi la sal al final de la cocció, perquè 
la pell de la llentia absorbeix aquesta sal i s’endureix. .

Les llenties són un dels aliments més antics que es 
coneixen. S’ha comprovat que la humanitat en consumeix 
des dels mateixos inicis de la civilització a la conca del 
Mediterrani. Són riques en fibra i proteïnes vegetals, 
aporten vitamines i minerals, i són antioxidants. Se solen 
consumir estofades, però en amanida són una opció 
estupenda per a l’estiu.

Un aliment proteic 
de tradició mil·lenària

Ingredients:

• 500 g de llenties cuites 

• 1 ceba 

• 1 tomàquet 

• ½ pebrot vermell (pot ser escalivat) 

• 2 llaunes de tonyina 

• Sal, vinagre, oli d’oliva i orenga 

Preparació:

Escorreu bé les llenties. Talleu la ceba, 
el tomàquet i el pebrot ben petits, 
barregeu-ho bé i afegiu-hi la vinagreta 
que haureu fet amb oli, una mica de 
vinagre, orenga i un polsim de sal. 
Torneu-ho a mesclar bé i poseu-hi la 
tonyina per sobre. 

Bon profit!



Quines seran les seves prioritats al capdavant de la 
gestió de l’Aliança Cooperativa Internacional?
La primera, d’acord amb l’assemblea general de l’Alian-
ça Cooperativa Internacional (ACI), que es va celebrar 
al novembre passat a Kuala Lumpur i que va generar 
l’elecció del nou president, Ariel Guarco, i d’un nou 
Consell, és escoltar el que diuen els membres. És per 
això que estem en un procés d’enquestes per entendre 
bé el que els membres volen i necessiten de l’ACI. La 
segona prioritat és ajudar el nou Consell de l’Aliança 
Cooperativa Internacional a elaborar una proposta 
d’estratègia per als propers anys que es plantejarà als 
membres, a les regions i als sectors de l’ACI.

En la seva opinió, quins són els principals reptes als 
quals s’enfronta el cooperativisme en els propers 
anys?
Un primer gran repte és mantenir intacta la manera de 
fer empresa de les cooperatives i al mateix temps ser 
competitius en l’àmbit de l’economia globalitzada, mal-
grat totes les dificultats. 

Un segon repte és ser una força de pau, de cohesió 
social i de generació d’ocupació malgat els conflictes, les 
tensions socials i la situació difícil de l’ocupació al món, i 
finalment, el repte de ser una força de canvi mediambien-
tal. Combinant sempre aquestes tres dimensions del desen-
volupament (econòmica, social i mediambiental) alhora.

En un estudi publicat recentment per l’IHCO, es 
constata que les cooperatives de salut són extraor-
dinàriament capaces d’adaptar-se a diferents con-
textos geogràfics i socioeconòmics. Creu que és una 
característica pròpia del model empresarial coope-
ratiu? Per què?

Aquesta constatació no només es pot estendre a tots els 
tipus de sectors de cooperatives sinó que podem dir que 
s’està accelerant. El fet que algunes tipologies i alguns 
sectors cooperatius s’hagin desenvolupat en uns països 
més que en d’altres ha depès molt de factors històrics i 
d’una comunicació molt més lenta cap a l’interior del 
moviment cooperatiu. Avui dia, aquestes barreres van 
caient de mica en mica. Això no vol dir que sigui fàcil 
estendre la promoció del sector cooperatiu en països on 
encara és feble, perquè moltes vegades cal canviar lleis i 
polítiques públiques per crear les condicions necessàries 
perquè es produeixi el canvi.

La raó per la qual la cooperativa s’adapta a tots els 
contextos geogràfics i socioeconòmics té a veure amb 
el fet que les cooperatives tenen com a missió atendre 
necessitats i aspiracions socioeconòmiques fonamentals 
dels éssers humans: la salut n’és una, i unes altres són la 
producció, el consum, el treball, el crèdit, l’assegurança, 
l’educació, l’habitatge, etc.

Aquestes necessitats i aspiracions es complien tra-
dicionalment a través d’estructures socials tradicionals, 
les quals ja no estan en condicions de cobrir de forma 
apropiada i generalitzada. Tampoc l’Estat, el sector pri-
vat convencional ni les ONG han aconseguit cobrir-les 
del tot enlloc. Davant d’aquests altres actors, la coope-
rativa ofereix com a força suplementària el fet que són 
les mateixes persones les que procuren satisfer les seves 
necessitats i aspiracions socioeconòmiques, alhora que 
també cogestionen i són copropietàries de les empreses 
que compleixen aquesta missió.

Quins incentius té un professional a l’hora de triar 
una cooperativa per desenvolupar la seva carrera en 
comptes d’escollir un altre tipus d’empresa?

«Les cooperatives contribueixen cada 
vegada més a la sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental»

Bruno Roelants
Director general de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

Bruno Roelants ha estat nomenat recentment director general de l’Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI). Amb més de 30 anys d’experiència en el moviment cooperatiu 
internacional, en aquesta entrevista ens explica quins seran els eixos de la seva gestió.
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La cooperativa convé al professional que vol crear o 
desenvolupar una empresa amb l’objectiu de quedar-se 
a la comunitat (que, avui, també pot ser una comunitat 
virtual) i mantenir-se amb una perspectiva empresa-
rial al més llarg termini possible, fins i tot de diverses 
generacions. Ara bé, això tampoc no vol dir que l’em-
presa hagi de tenir èxit necessàriament, ni que no hi 
hagi altres formes de fer-ho amb entitats d’altres tipus, 
però probablement la cooperativa ofereix la forma més 
adaptada i desenvolupada per assolir aquest objectiu, 
en particular perquè el professional en qüestió no es-
tarà mai sol quan hagi de prendre la responsabilitat de 
l’èxit de l’empresa.

El Dia Internacional de les Cooperatives, fixat per 
al 7 de juliol, s’ha centrat aquest any en la producció 
i el consum sostenibles, com contribueixen les coo-
peratives a la sostenibilitat?
Les cooperatives contribueixen, i cada vegada més, a la 
triple sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, 
en tots els camps dels objectius del desenvolupament 
sostenible. Però sobretot, i cada vegada més, d’una forma 
integrada entre els tres components sense que es produ-
eixi cap conflicte entre ells.

La producció i el consum sostenibles són dues àrees 
particularment importants en les quals s’està produint 
aquesta convergència entre els tres components dels 
objectius de desenvolupament sostenible. A més, cada 
vegada és més important l’emergència de cadenes de 
valor cooperatives; és a dir, cadenes entre productors i 
consumidors finals que pertanyen totalment al món coo-
peratiu. Aquesta relació entre el productor i el consumi-
dor en el cooperativisme és una tendència cada vegada 
més present al món. . 

«EL nostrE gran rEptE 
és mantEnir intacta La 
manEra dE fEr EmprEsa 
dE LEs coopErativEs 
i aL matEix tEmps sEr 
compEtitius En L’àmbit dE 
L’Economia gLobaLitzada»
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Lavinia aposta per la transformació digital per tal 
d’enfortir el seu creixement
En la seva 42a Assemblea, l’accionista únic d’ASISA va establir els eixos de l’estratègia de la 
companyia per als propers exercicis i va fixar, entre els seus objectius, seguir desenvolupant la seva 
xarxa assistencial, diversificar la seva activitat asseguradora i avançar en la seva internacionalització

Lavinia Societat Cooperativa, accionista únic d’ASISA, va 
celebrar el passat mes de juny al Teatro Real de Madrid la 
seva 42a Assemblea General Ordinària, en la qual es va ana-
litzar l’evolució i els resultats de la companyia i es van esta-
blir els eixos de la seva estratègia per als propers exercicis.

Durant la trobada, celebrada sota el lema Road to Digital 
Transformation, es va fi xar la transformació digital com la 
gran aposta de la companyia per continuar perfeccionant 
tots els seus processos de gestió, desenvolupar un nou mo-
del de relació amb els clients i impulsar el seu creixement. 
A més, en els propers anys, el Grup ASISA seguirà desenvo-
lupant la seva xarxa assistencial pròpia, diversifi cant la seva 
activitat asseguradora i buscant oportunitats d’inversió per 
créixer a l’exterior.

El doctor Francisco Ivorra, president del Grup ASISA, 
va destacar durant l’Assemblea que «des de 2010, el Grup 
ASISA manté any rere any una tendència consolidada de 
creixement i estabilització dels nostres resultats en un mer-
cat cada vegada més competitiu, fet que ens permet con-
templar el nostre futur amb tranquil·litat i ambició. Per se-
guir competint amb garanties en aquest escenari, el nostre 
Grup té tres pilars importants de nous desenvolupaments: 
l’activitat en xarxes pròpies de prestació, la diversifi cació 
de productes asseguradors i la internacionalització. Tot 

això amb el suport d’un procés de transformació digital 
per tal de seguir innovant en tots els nostres procediments i 
sistemes, i obtenir la màxima efi ciència i l’èxit en la relació 
exigida pels nostres assegurats, pacients o clients».

L’Assemblea va ser clausurada pel conseller de Sanitat 
de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que 
durant la seva intervenció va destacar l’aportació de la sa-
nitat privada al sosteniment del sistema sanitari públic.

resultats consolidats i diversificació asseguradora
Durant l’any 2017, el Grup ASISA va facturar 1.241,6 milions 
d’euros (d’ells, més de 1.100 milions en primes), va obtenir 
un resultat al fi nal de l’exercici superior als 34,8 milions 
d’euros i va superar els 2,25 milions d’assegurats.

Aquests resultats consoliden un període de fort creixe-
ment de la companyia. Entre 2010 i 2017, el Grup ASISA 
va obtenir un benefi ci acumulat de 269,8 milions d’euros, el 
que va permetre realitzar inversions per valor de 286,4 mi-
lions 183 d’ells destinats a la modernització de les clíniques 
i hospitals integrats en el Grup HLA. A més, la caiguda de 
la sinistralitat mitjana que registra la companyia ha permès 
millorar els marges de rendibilitat.

Aquesta sòlida evolució és fruit, entre altres factors, 
d’una intensa activitat comercial que ha permès ampliar 
i millorar la cartera de clients de la companyia: el 2017, les 
pòlisses privades de salut van créixer un 8,2 %, un creixe-
ment que se suma al d’anys anteriors i que fa que des de 
2011 els assegurats privats hagin augmentat un 67 %.

Durant el primer semestre de 2018, ASISA ha seguit 
desenvolupant el seu procés de diversificació amb el 
llançament d’ASISA Mascotes, una nova assegurança 
destinada a la cura dels animals domèstics (gossos 
i gats), i al llarg d’aquest any començarà a operar en 
nous àmbits. Aquesta nova assegurança garanteix 
l’accés a una àmplia xarxa de centres especialitzats 
amb un extens quadre veterinari d’àmbit estatal i 
uns descomptes mitjans de més del 40 % enfront 
de les tarifes particulars en més de 110 actes, a més 
d’incloure gratuïtament les consultes i vacunes. Per al 
desenvolupament d’aquest quadre mèdic, ASISA ha 
comptat amb la col·laboració d’ASPAD (assistència 
per a animals domèstics). ASISA Mascotes ofereix 
algunes cobertures complementàries, com un servei 
d’urgències 24 hores o un servei telefònic d’orientació 
veterinària a través d’un equip que pot resoldre 
qualsevol dubte sobre la salut de les mascotes.

Nova assegurança per a mascotes

D’esquerra a dreta: els doctors Luis Mayero, conseller de Lavinia-ASISA 
i delegat d’ASISA a Madrid; Antonia Solvas, secretària del Consell 
Rector de Lavinia-ASISA; Francisco Ivorra, president de Lavinia-ASISA; 
Diego Lorenzo, vicepresident de Lavinia-ASISA, i Enrique de Porres, 
conseller delegat d’ASISA.
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Igualment, l’any 2017, ASISA va seguir avançant en l’im-
puls de la seva estratègia multiram i desenvolupant la seva 
presència en nous rams. En aquest sentit, ASISA Vida va 
incrementar les seves primes gairebé en un 40 % i la seva 
cartera de clients gairebé en un 30 %, fins a superar els 
60.000 assegurats. Per la seva banda, en el ram de decessos 
la companyia ja compta amb més de 10.500 assegurats.

Qualitat assistencial assegurada per la xarxa pròpia
Al costat de la diversificació de la seva activitat assegura-
dora, el Grup ASISA donarà suport al seu creixement futur 
en el desenvolupament d’un model assistencial propi, basat 
en la qualitat, la reinversió de beneficis i el desenvolupa-
ment d’una xarxa assistencial pròpia en la qual destaca el 
Grup Hospitalari HLA, que agrupa 15 hospitals, 31 centres 
mèdics multiespecialitat i una xarxa de 35 unitats de refe-
rència en tractaments d’última generació.

Al costat del desenvolupament del Grup HLA, el Grup 
ASISA continuarà enfortint la seva xarxa assistencial prò-
pia, un dels elements diferenciadors de la seva activitat i 
que inclou clíniques dentals, oftalmològiques, de reproduc-
ció assistida i laboratoris, entre altres especialitats.

expansió internacional
D’altra banda, el Grup ASISA seguirà impulsant el seu pro-
cés d’internacionalització per buscar noves oportunitats 
d’invertir i créixer a l’exterior. Així, seguirà enfortint la seva 
presència a Portugal i a Itàlia, i seguirà la seva expansió a 
Llatinoamèrica, amb noves inversions al Brasil i Nicaragua, 
que s’uneixen a l’activitat que ja desenvolupa a Mèxic. .

ASISA ha estat guardonada amb el Premi a la Millor 
Iniciativa d’Empleats durant la cinquena edició 
dels Premis DEC, convocats per l’Associació per 
al Desenvolupament de l’Experiència de Client 
(DEC) i que distingeixen els millors casos d’èxit 
en experiència de client. El projecte premiat és 
“Construïm un futur junts”, impulsat per ASISA per 
promoure la implantació de la cultura d’experiència de 
client en la companyia.

El guardó va ser recollit pel conseller delegat 
d’ASISA, Dr. Enrique de Porres (a l’esquerra de la 
fotografia, al costat de Josu Madariaga, responsable 
del Departament Client d’Eroski), en un acte que va 
comptar amb la presència de les principals empreses 
espanyoles integrades en l’Associació DEC, de la qual 
ASISA és membre fundador.

El jurat va destacar l’esforç d’ASISA per desenvolupar 
«un projecte sòlid que tindrà un gran impacte en 
l’organització i en l’atenció que la companyia ofereix 
als seus clients».

Premi DEC a la Millor 
Iniciativa d’Empleats

El Grup ASISA ha fixat el creixement a Barcelona 
com una de les seves prioritats estratègiques. 
Amb aquest objectiu, ha adquirit un edifici 
emblemàtic al barri de la Bonanova en el qual 
s’instal·laran diferents serveis mèdics que 
permetran reforçar i ampliar l’oferta assistencial 
de la companyia.

inversió de més de 10 milions 
per seguir creixent a barcelona

L’edifici està situat al carrer d’Anglí, cantonada amb 
Dalmases. Amb una superfície de més de 6.500 metres 
quadrats, va ser construït el 1967 com a clínica privada 
amb un projecte dels arquitectes Josep Maria i Oriol 
Armengou. Per a la rehabilitació d’aquest edifici singu-
lar, que dirigirà l’arquitecte Jordi Romeu, el Grup ASISA 
té prevista una inversió que superarà els 10 milions 
d’euros, el que permetrà la instal·lació de nous serveis 
d’atenció primària i especialitzada (ginecologia, oftal-
mologia, dental, radiologia, laboratori, etc.).

La posada en marxa d’aquest nou centre sanitari 
s’emmarca en els plans estratègics que el Grup ASISA 
desenvolupa amb l’objectiu de créixer i reforçar la seva 
presència a Barcelona. Actualment, a la ciutat, la com-
panyia hi té una delegació i sis oficines comercials, així 
com diverses agències a Barcelona, Badalona, Sabadell, 
Manresa i Mataró, a més d’un centre mèdic i d’una clí-
nica dental, a la qual se n’hi afegirà una altra en els 
propers mesos. . 

Maqueta del nou centre sanitari del Grup ASISA a Barcelona.
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ASISA, l’Hospital Universitari HLA Moncloa i la Universitat Europea han celebrat l’acte final de carrera 
de la tercera promoció de metges formats al centre hospitalari del Grup HLA. La Reial Acadèmia 
Nacional de Medicina (RANM) ha estat el lloc escollit perquè els estudiants d’aquesta tercera promoció 
realitzessin el seu jurament hipocràtic.

cerimònia de graduació de la tercera promoció 
de metges formats a l’HLa moncloa

L’acte de graduació va estar presidit per Enrique Ruiz Es-
cudero, conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid; 
Juan Morote Sarrión, rector de la Universitat Europea de 
Madrid (UEM), i pel doctor Enrique de Porres, conseller 
delegat d’ASISA. També van participar-hi el doctor José 
Ramón Vicente Rull, director gerent de l’Hospital Univer-
sitari HLA Moncloa, la doctora Elena Gazapo, degana de 
la facultat de Ciències de la Salut de la UEM, i la doctora 
María Tormo, directora de planifi cació i desenvolupament 
d’ASISA.

Durant els tres últims cursos, els 28 estudiants d’aques-
ta tercera promoció han rebut una àmplia formació en 
el centre hospitalari per part d’un equip format per 140 
professionals mèdics, 75 professors associats i 63 tutors 
en pràctiques, i han conegut diferents àrees, cosa que ha 
reforçat l’aposta d’HLA Moncloa per la investigació i la 
formació dels professionals sanitaris.

formació diferent, funcional i efectiva
En la seva intervenció, el doctor José Ramón Vicente Rull, 
director gerent de l’Hospital Universitari HLA Moncloa, 
va recordar als nous metges que l’hospital sempre serà 
casa seva i els va felicitar per haver-se format en un centre 

hospitalari que disposa «d’una àmplia cartera de serveis, 
amb professionals excel·lents, i dotat de la millor tecnolo-
gia, sempre en millora permanent».

La doctora Elena Gazapo, degana de la facultat de Ci-
ències de la Salut de la UEM, va agrair a ASISA la seva 
col·laboració per celebrar cada any aquest acte de gradu-
ació. Va recordar als estudiants que són el «present i el 
futur de la Medicina i que, en els propers anys, assistiran 
a una gran transformació de la professió», i els va recoma-
nar «no oblidar mai els valors, l’ètica i la humanització a 
l’hora de tractar els pacients, ni l’esforç i la passió» en la 
seva professió.

Per la seva banda, el conseller de Sanitat de la Comuni-
tat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, va felicitar els nous 
metges per haver arribat fi ns a la seva graduació «després 
de tantes hores d’esforç, tenacitat i sacrifi ci». Va destacar 
la importància de la qualitat de la formació com a «eina 
perquè Espanya sigui considerada com un dels països amb 
millor prestació sanitària d’Europa» i va reiterar que la 
Comunitat de Madrid aposta per «la formació, la innova-
ció i la investigació com la millor garantia per assegurar 
la continuïtat d’una prestació sanitària de qualitat en un 
futur gràcies als professionals que un dia també van passar 
per un acte de graduació com el d’avui».

una gran responsaBilitat
El doctor Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, va 
felicitar els nous metges per tot l’esforç realitzat per arri-
bar fi ns a la seva graduació. Els va recordar que ser metge 
«és una gran responsabilitat perquè es tracta d’una de les 
professions més valorades per la societat, però també pel 
nivell d’autoexigència que implica». També va advertir els 
nous metges de l’arribada d’una gran transformació en la 
manera d’afrontar la malaltia que obligarà a revisar els pa-
trons de l’assistència sanitària.

Per la seva banda, Juan Morote Sarrión, rector de la 
Universitat Europea de Madrid (UEM), va agrair a ASISA, 
al Grup HLA, a la RANM i a tots els professionals de la 
UEM la seva ajuda i col·laboració en la formació de tots 
els estudiants d’aquesta promoció. Els va encomanar «ser 
fl exibles, tenir una visió constructiva de la seva vida pro-
fessional, aplicar la medicina personalitzada i, en un món 
cada vegada més tecnològic, mirar el pacient als ulls». . 

Els integrants de la tercera promoció de metges formats a l’Hospital Universitari HLA 
Moncloa, al costat del doctor José Ramón Vicente Rull, director gerent del centre hospitalari.
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El Grup ASISA ha subscrit un conveni de col·laboració amb UNESCO Chair in Bioethics, la xarxa de 
càtedres de bioètica de la UNESCO, amb l’objectiu de treballar conjuntament en l’àmbit de l’ètica 
mèdica. El Grup ASISA és la primera organització sanitària espanyola a subscriure un conveni de 
col·laboració amb aquesta organització, una de les més prestigioses del món en el camp de la bioètica.

asisa signa un conveni amb la xarxa de 
càtedres de bioètica de la unEsco

El conveni signat amb la xarxa de càtedres de bioètica 
de la UNESCO es fonamenta en el treball desenvolupat 
pel Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA-Lavinia i 
permetrà al Grup ASISA fer un pas decisiu en el seu com-
promís de millorar la qualitat de l’assistència sanitària 
i promoure el respecte als drets dels pacients, usuaris i 
professionals.

El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, ha 
destacat al respecte que «ASISA va ser la primera organit-
zació sanitària a Espanya a dotar-se d’un Comitè de Bioèti-
ca i Dret Sanitari, i ara torna a ser la primera organització 
sanitària al nostre país que col·labora amb la UNESCO en 
el camp de la bioètica. Creiem que la nostra aposta per 
integrar l’ètica en la pràctica clínica diària i oferir eines 
als professionals per resoldre qualsevol conflicte ètic o le-
gal en la pràctica clínica assistencial és imprescindible en 
un sector sanitari en profunda transformació. Col·laborar 
amb UNESCO Chair in Bioethics ens situa –ha afegit– a 
l’avantguarda de l’ètica mèdica mundial i ens permetrà 
seguir sent pioners en aquest àmbit».

El conveni de col·laboració subscrit entre UNESCO 
Chair in Bioethics i ASISA reconeix unes línies estratè-
giques comuns entre les dues organitzacions, com per 
exemple: donar suport a la docència i la recerca en el 
camp de la salut, l’assistència social i les ciències socials; 
desenvolupar activitats socials en suport de col·lectius i 
sectors desfavorits; fomentar la difusió de l’assistència sa-
nitària i social i, específicament, el desenvolupament de 
la disciplina de la Bioètica a Espanya a través de tot el seu 
dispositiu assistencial.

Per desenvolupar aquestes línies estratègiques, ASISA 
i UNESCO Chair in Bioethics col·laboraran, entre altres 
aspectes, en la promoció de conferències, cursos i semi-
naris dirigits tant als professionals del Grup ASISA com 
al públic en general; així com en la difusió d’informació 
sobre bioètica a través de les publicacions corporatives del 
Grup ASISA i del Portal del Professional.

comitè de Bioètica d’asisa-lavinia
El Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA-Lavinia va 
néixer el 2008 i és un òrgan consultiu i interdisciplinari 
que té com a finalitat assessorar els cooperativistes de La-
vinia, així com els professionals que integren els quadres 
mèdics de l’asseguradora i els que treballen en el Grup 

Hospitalari HLA sobre aspectes ètics i legals derivats de 
la pràctica clínica. A la sanitat privada espanyola, aquesta 
iniciativa és pionera.

Les funcions del Comitè de Bioètica i Dret Sanitari 
d’ASISA-Lavinia se centren en tres apartats: assessora-
ment als professionals sanitaris, elaboració de protocols i 
normativa interna de funcionament per a situacions que 
generin conflictes ètics i legals en el seu àmbit d’actuació, 
i tasques de divulgació. . 

13a Conferència Mundial de 
Bioètica, Ètica Mèdica i Dret Sanitari

En el marc de l’acord de col·laboració amb UNESCO 
Chair in Bioethics, ASISA està compromesa en la 
difusió de la convocatòria de la 13a Conferència 
Mundial de Bioètica, Ètica Mèdica i Dret Sanitari, 
que tindrà lloc a Jerusalem (Israel) del 27 al 29 
de novembre d’aquest any.  L’objectiu d’aquesta 
Conferència és esdevenir una plataforma per a 
l’intercanvi d’informació i coneixement sobre bioètica, 
a més de ser un fòrum de discussió i exposició de 
conferències, treballs, programes i investigacions en 
aquest àmbit. Tota la informació sobre la Conferència 
i els formularis per participar-hi o inscriure-s’hi com 
a assistent estan disponibles a la pàgina web www.
bioethics-conferences.com.

Membres del Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA-Lavinia. Entre ells, el doctor 
Zarco, director general de la Fundació Espriu (segon per la dreta), durant una de les 
seves jornades de formació.



La presència dels més de 100 ginecòlegs, llevadores, pedia-
tres i altres professionals de l’àrea maternoinfantil reunits a 
la sala d’actes de l’Hospital de Barcelona el passat 8 de juny 
va ratificar l’interès dels professionals de la salut pels temes 
escollits i l’èxit del format ideat per Assistència Sanitària i 
l’Hospital de Barcelona.

En la seva vuitena edició, el nombre d’assistents a la Jor-
nada sobre patologia de l’embaràs ha crescut, alhora que 
milloren les valoracions de les ponències, dedicades a dos 
blocs temàtics diferenciats: la importància de la microbiota 
en la salut infantil i la valoració i el tractament de l’hemorrà-
gia postpart. Per complementar la segona part, al final de la 
sessió es va impartir un taller relacionat. Així, el passat 8 de 
juny va tenir lloc un nou pas de gegant en la promoció del 
coneixement entre el conjunt dels professionals de la salut.

Les jornades d’Assistència Sanitària sobre patologia de 

l’embaràs són una iniciativa fruit de l’activitat del comitè 
creat el 2012 per vetllar per la formació de qualitat en el 
marc de l’àrea maternoinfantil. Capitanejat per la direcció 
mèdica de l’Hospital de Barcelona, al costat dels responsa-
bles de pediatria, medicina interna i ginecologia, el comitè 
organitzador escolta les demandes que els professionals 
detecten en la seva pràctica habitual i els proporciona les 
respostes adequades als avenços de la ciència. .

microbiota i hemorràgia postpart, a estudi 
en la 8a Jornada sobre patologia de l’embaràs 
Celebrada el passat 8 de juny a l’Hospital de Barcelona, va comptar amb l’assistència de més 
d’un centenar de professionals sanitaris de l’Àrea Maternoinfantil del centre sanitari.

Taller pràctic sobre hemorràgia postpart.

Assistents a la 8a Jornada sobre patologia de l’embaràs.

El passat 20 de maig es van celebrar els 20 anys de vida de les 
corals integrades pels socis de SCIAS aficionats a la música coral. 
Aquesta activitat és una de les més populars d’entre l’àmplia oferta 
de l’Àrea de Participació. Un públic nombrós es va congregar, 
primer, a l’església dels Pares Carmelites Descalços de Barcelona, 
on es va celebrar un concert amb peces escollides del repertori de 
les corals, interpretades en diferents ocasions des de 1998, any de 
la fundació del primer grup. Després del concert, els assistents van 
anar a la seu de l’Àrea de Participació de SCIAS, on es va servir un 
aperitiu i es va lliurar un obsequi commemoratiu als que van iniciar 
la tradició musical de SCIAS i que encara segueixen formant part 
de les corals.

Les corals de SCIAS compleixen 20 anys
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partida del seu pla d’inversions en la remodelació de la 
planta de Pediatria, que renovarà els seus espais i millo-
rarà la dotació d’equips. El concepte de cures centrades 
en la família ha forjat un nou enfocament en el maneig 
de l’infant que reconeix els pares i la família com una 
referència permanent en la seva vida, inclosos els perío-
des d’hospitalització. Per això, la reforma estructural de 
la Unitat tindrà en compte l’adaptació als canvis que es 
produeixen en les cures d’aquests pacients tan especials.

Amb aquesta actuació, es concentren a la planta 5a de 
l’Hospital de Barcelona els seus serveis de pediatria i ne-
onatologia, així com les urgències de pediatria, que des 
de fa uns anys se situen i tracten de forma independent 
de les d’adults, en pro d’una millor atenció als pacients 
infantils.

Aquesta nova aposta mostra el compromís d’Assistèn-
cia Sanitària de proveir d’atenció mèdica de la màxima 
qualitat l’àrea maternoinfantil. Durant aquests més de 
25 anys s’ha consolidat un equip professional altament 
especialitzat en l’atenció pediàtrica. .

Amb l’objectiu de seguir impulsant un àmbit de gran 
importància, SCIAS ha aprovat destinar una ambiciosa 

L’Hospital de barcelona renova la seva àrea pediàtrica

Delegació de professionals 
argentins i mexicans

La remodelació permetrà concentrar a la cinquena planta del centre sanitari els serveis de 
pediatria i neonatologia, així com les urgències per a pacients infantils.

Una àmplia representació dels participants en el 
VII Seminari Hispanoamericà en Gestió de Salut va 
fer una visita guiada a l’Hospital de Barcelona. En 
total, van acudir al centre hospitalari al voltant de 40 
professionals que exerceixen en el sistema de salut 
argentí, així com a la ciutat de Mèxic. Tots ells havien 
viatjat a Barcelona per assistir a la trobada organitzada 
per la Fundació ICEM (Innovació i Qualitat Estratègica 
en el Management) i AFES (Associació per a la 
Formació i l’Educació Sanitària), i van visitar l’Hospital 
de Barcelona com a complement a les conferències i 
als debats que constituïen el programa del seminari.

Recreació de les dependències del Servei de Pediatria després de la seva remodelació.



El programa de beques per a professionals 
de la salut arriba a la seva desena edició

El Programa de Beques d’Assistència Sanitària per a Professionals de la Salut s’ha consolidat, 
deu anys després de la seva posada en marxa, com una iniciativa que guanya prestigi entre la 
comunitat universitària i el sector de la salut. Aquest any, 31 professionals més s’han sumat als 
gairebé 300 que han rebut beques al llarg de l’última dècada.

La cerimònia de cloenda del desè Programa de Beques 
Assistència Sanitària per a Professionals de la Salut, cor-
responent al curs acadèmic 2017-2018, va tenir lloc el 
passat 14 de juny, coincidint amb la celebració del desè 
aniversari de la creació d’aquest ambiciós projecte.

Aquesta edició –en què 31 estudiants de màster 
i postgrau de l’àmbit de la salut van rebre els seus di-
plomes acreditatius de mà dels presidents d’Assistència 
Sanitària, el Dr. Ignacio Orce, i de SCIAS, Teresa Basur-
te– ha suposat la consolidació definitiva d’una iniciativa 
que, impulsada en solitari per l’entitat, ha anat adquirint 
prestigi any rere any.

En aquesta ocasió s’han rebut 276 sol·licituds, d’entre 
les quals s’ha realitzat una estricta selecció, i la dotació 

distribuïda entre els 31 estudiants finalment escollits ha 
estat de 30.144 euros, que se sumen a un total de més de 
280.000 euros acumulats des de 2008.

Els becats provenen de camps diversos, amb pre-
domini de la infermeria i la biologia, i, encara que les 
àrees triades per impulsar la seva formació són variades, 
despunten lleugerament el tractament de les urgències i 
emergències i la infermeria quirúrgica.

El Programa de Beques d’Assistència Sanitària s’ha 
fet creditor en l’última dècada del reconeixement mèdic 
i acadèmic, tant per la seva dotació com pel rigor en el 
procés de selecció dels estudiants. Des de 2008, any de 
la seva posada en marxa, s’han rebut 2.016 sol·licituds i 
s’han lliurat 295 beques. . 

Els estudiants becats, al costat dels presidents d’Assistència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, i de SCIAS, Teresa Basurte, al final de la cerimònia 
de lliurament de diplomes.
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El cap d’oncologia d’assistència sanitària, premi a 
l’Excel·lència professional del col·legi de metges

Inclòs en la promoció de 50 metges o equips assistencials 
distingits el 2017, el Dr. Saigí és el responsable d’un servei 
d’Assistència Sanitària integrat per experts de diferents 
especialitats que proporcionen una atenció multidisci-
plinària organitzada per àrees de Patologia.

L’any 2016, va ser el Dr. Frederic Costa-Jussà, consul-
tor del Servei de Neurologia de l’Hospital de Barcelona i 
metge d’Assistència Sanitària, qui va rebre aquest mateix 
guardó. També fruit del treball independent del Col·legi de 
Metges, des de 2015 l’asseguradora encapçala el rànquing 
de les companyies de salut, elaborat tenint en compte les 
respostes dels col·legiats en una sèrie d’enquestes de qua-
litat.

Els premis a l’Excel·lència Professional es concedeixen 
anualment des de 2004 a criteri dels jurats constituïts per 
metges de prestigi reconegut, i són el reconeixement de 
la professió mèdica als professionals i equips assistencials 
que han destacat per una trajectòria exemplar amb un 
exercici de la màxima qualitat i per l’enaltiment dels valors 
que configuren el professionalisme mèdic. . 

El Dr. Eugeni Saigí, cap del Servei d’Oncologia d’Assistència Sanitària, va rebre de mans del 
president del Col·legi de Metges de Barcelona, el Dr. Jaume Padrós, el reconeixement dels 
facultatius catalans a l’«excel·lència, recorregut professional, honestedat, compromís, altruisme 
i integritat», tal com indiquen les bases que regulen els premis.

El Dr. Eugeni Saigí, a la dreta de la imatge, en el moment de rebre el 
premi del Col·legi de Metges de Barcelona.

El passat mes de juny, coincidint amb la celebració 
de les seves assemblees corresponents, es van 
presentar les Memòries d’Assistència Sanitària 
i SCIAS, que reporten l’activitat desenvolupada 
per ambdues entitats al llarg del passat any 
2017. El tiratge de les publicacions supera els 
7.000 exemplars, amb versions en castellà i 
català. Destinades especialment a institucions 
de l’àmbit sanitari i cooperatiu, les Memòries 
estan disponibles per a totes aquelles persones 
interessades a conèixer de prop la realitat 
d’aquestes organitzacions emblemàtiques del 
cooperativisme sanitari.

Ja estan disponibles les “Memòries 2017” 
d’Assistència Sanitària i SCIAS
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L’assemblea de cooperatives Europa debat a 
dinamarca la seva contribució als objectius de 
desenvolupament sostenible
A la trobada, celebrada a mitjans de maig a Helsingor, va participar-hi el doctor Carlos Zarco, 
director de la Fundació Espriu.

Durant els dies 17 i 18 de maig, el director de la Funda-
ció Espriu, Carlos Zarco, va participar en l’Assemblea de 
Cooperatives Europa, l’organització regional de l’Aliança 
Cooperativa Internacional que representa les empreses 
cooperatives d’Europa. Amb 86 organitzacions de 34 paï-
sos que hi estan afiliades, defensa els interessos de 140 
milions de cooperativistes, propietaris de més de 176.000 
empreses cooperatives que creen ocupació per a gairebé 
4,7 milions de ciutadans.

El cooperativisme europeu, reunit en aquesta ocasió 
a la ciutat danesa de Helsingor, va debatre sobre el paper 
que les cooperatives han de jugar en la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, el pla d’acció 
definit per les Nacions Unides per eradicar la pobresa, 
protegir el medi ambient i garantir que totes les persones 
puguin gaudir en pau d’una vida digna.

desafiaments de la digitalització
Els desafiaments i les oportunitats que suposa la digi-
talització i la creació de plataformes en línia per a la 
prestació de serveis va ser un altre dels temes que s’hi 
van abordar. Aspectes com l’impacte que l’anomenada 
economia digital pot tenir en les empreses cooperatives 
o l’auge de l’economia col·laborativa insten el moviment 
cooperatiu europeu a trobar fórmules de convivència i 
adaptació a aquests nous models d’empresa, sense per-
judici dels principis i valors cooperatius.

Precisament, els principis i valors que defineixen l’ac-
tuació de les cooperatives i les vies per potenciar el seu 
model empresarial –com exemple d’igualtat de gènere– 
van centrar el debat d’una de les taules, en què va inter-
venir l’espanyola Malena Riudavets, de la Confederació 
Espanyola d’Empreses d’Economia Social (CEPES).

A la trobada, també hi van participar l’expresident 
de l’Assemblea General de les Nacions Unides, Mogens 
Lykketoft; l’exministra de Medi Ambient de Dinamarca, 
Kirsten Brosbøl; l’assessor en Política Social de la Comis-
sió Europea, Patrick Develtere, i el president de l’Aliança 
Cooperativa Internacional, Ariel Guarco. .

El Dia Internacional de les Cooperatives, que se celebra 
el primer dissabte de juliol de cada any, té com a objectiu 
fomentar el coneixement global d’aquest tipus d’empreses 
emmarcades en l’economia social. El 2018, el lema de la 
celebració és “Consum i producció sostenible de béns i serveis”, 
amb el qual es pretén posar en valor la contribució de les 
cooperatives als anomenats Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, una sèrie de mesures establertes per les Nacions 
Unides per posar fi a la pobresa, protegir el medi ambient i 
garantir que totes les persones puguin viure en pau una vida 
digna.

Nombroses experiències demostren que les cooperatives 
són empreses amb un potencial únic per afrontar el 
desenvolupament sostenible en l’àmbit econòmic, social 
i mediambiental. Tot i que la celebració del dia de les 
cooperatives es remunta a 1923, va ser el 1992 quan les Nacions 
Unides van reconèixer que «el moviment cooperatiu és una 
combinació única de productes d’abast global i d’empreses que 
donen resposta a les necessitats locals», i que les cooperatives 
desenvolupen un paper important «en la reducció de la 
pobresa, ja que donen accés a la propietat i donen veu a les 
persones en les organitzacions i en el conjunt de la societat.»

Consum i producció sostenible 
de béns i serveis
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La fundació Espriu col·labora amb l’oit per 
aplicar el model cooperatiu sanitari a l’àfrica

ficats a l’Àfrica. El primer, en una cooperativa d’assegu-
rances a Kenya, on es podria desenvolupar un projecte 
de promoció de la salut, i l’altre, en una cooperativa de 
productors de cacau al Camerun interessada a oferir as-
sistència sanitària.

A més, algunes de les prioritats de l’Agència Suïssa 
per a la Cooperació al Desenvolupament, que actua en 
països de renda mitjana i baixa, són reforçar els sistemes 
de salut, lluitar contra les malalties contagioses i no con-
tagioses i millorar la salut infantil, neonatal, maternal, 
reproductiva i sexual.

plataforma internacional
De fet, Alexander Schulze, codirector del programa global 
de salut de la SDC, va reconèixer que es plantegen «crear 
una plataforma internacional destinada a desenvolupar 
projectes encaminats a la cobertura sanitària universal en 
el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible» i 
consideren que el model cooperatiu «és el més adequat, en 
molts casos, per implementar aquestes iniciatives».

Així mateix, Carlos Zarco, que actualment presideix 
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut 
(IHCO), constituïda fa 22 anys per la Fundació Espriu 
juntament amb les cooperatives del Brasil i Japó, va ma-
nifestar que des de l’IHCO «podríem aportar a aquesta 
plataforma el coneixement necessari sobre el coopera-
tivisme sanitari i actuar com a entitat coordinadora amb 
totes les empreses associades a l’IHCO». . 

La Fundació Espriu, la quarta xarxa de cooperatives sanitàries del món, ha participat en 
una jornada de treball celebrada a la seu de l’OIT (Organització Internacional del Treball) a 
Ginebra amb l’objectiu d’intercanviar experiències per portar el model del cooperativisme 
sanitari a diferents països del continent africà.

A la reunió, celebrada a finals del passat mes de maig, 
també hi van participar l’Organització Internacional de 
les Cooperatives de Salut (IHCO), la Unitat de Coopera-
tives de l’Organització Internacional del Treball (OIT), 
la secció de salut de l’Agència Suïssa per a la Cooperació 
al Desenvolupament (SDC), el departament de Social 
Business de Novartis i la consultoria LPS.

Durant la jornada es va destacar el paper de les co-
operatives que treballen a l’estranger en diferents sec-
tors i la metodologia de treball que segueixen, per poder 
aplicar-la al continent africà. Així, les diferents organit-
zacions van posar de manifest que «hi ha experiències 
en diversos països en què cooperatives que treballen en 
diferents sectors, un cop han consolidat la seva activitat 
principal, es plantegen aprofitar la seva estructura em-
presarial per prestar serveis sanitaris als seus associats 
o als seus clients, gestionar instal·lacions assistencials, 
oferir assegurances de salut o realitzar campanyes de 
prevenció».

versatilitat de les cooperatives
Carlos Zarco, director de la Fundació Espriu, va afegir-hi 
que «aquesta varietat demostra la flexibilitat de les coo-
peratives sanitàries per adaptar-se a diferents contextos 
geogràfics, socioeconòmics i polítics, i la seva versatilitat 
per desenvolupar projectes sanitaris en països de renda 
mitjana i baixa».

Durant la trobada, es van presentar dos casos identi-

Foto de família dels 
participants en la 
jornada de l’Organització 
Internacional del Treball 
celebrada a Ginebra.
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conveni amb cEpEs per promoure el model 
d’economia social en l’àmbit de la salut

El passat mes d’abril, la Fundació Espriu i la Confederació 
Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) van 
signar un conveni amb l’objectiu de promoure el model 
d’economia social en el sector de l’assistència sanitària i 
en l’àmbit de la salut.

L’acord va ser subscrit pel director de la Fundació 
Espriu, Carlos Zarco, i pel president de CEPES, Juan 
Antonio Pedreño. Tots dos van coincidir en la necessitat 
d’unir esforços i d’implementar accions conjuntes enca-
minades a fomentar i posar en valor la trajectòria de les 
entitats cooperatives i de l’economia social en el sector 
sanitari.

Fundació Espriu i CEPES consideren necessari trans-
metre a la societat que el model de medicina social des-
envolupat per aquestes entitats contribueix a facilitar 
l’accés a la sanitat dels ciutadans, a millorar les condi-
cions per a l’exercici de la professió sanitària i a consoli-
dar la sostenibilitat del sistema sanitari.

Entre els objectius del conveni, hi ha el d’augmentar 
el protagonisme del cooperativisme sanitari en el con-
text de l’economia social espanyola. En aquest sentit, es 
comprometen a conscienciar la ciutadania i les admi-
nistracions públiques per buscar el reconeixement de 
les cooperatives sanitàries com un actor empresarial i 

social que contribueix a donar resposta als grans reptes 
actuals de la sanitat, en un context d’envelliment de la 
població. .

El director de la Fundació Espriu, Carlos Zarco (a l’esquerra), i el 
president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, durant la signatura 
del conveni.

L’acord va ser signat pel director de la Fundació Espriu, el doctor Carlos Zarco, i el president 
de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

Ariel Guarco es reuneix amb el cooperativisme espanyol

En el marc de l’Assemblea de la Unió de Cooperatives de Treball 
Associat de la regió de Múrcia (UCOMUR), celebrada el passat 4 
de maig, va tenir lloc una trobada de les principals organitzacions 
cooperatives espanyoles amb el president de l’Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI ), Ariel Guarco.

El Dr. Diego Lorenzo, patró de la Fundació Espriu i vicepresident 
d’ASISA, va participar en l’acte aportant-hi el punt de vista del 
cooperativisme sanitari. També van assistir-hi la directora general 
d’economia social del Ministeri d’Ocupació, Carmen Casero, i 
els representants de la Confederació Espanyola d’Empreses 
d’Economia Social (CEPES) i de la Confederació de Cooperatives 
de Treball Associat (COCETA).

La Fundació Espriu va expressar al president de l’ACI la necessitat 
d’augmentar la capacitat d’interlocució amb organismes 
internacionals, com ara l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i 
amb els governs nacionals per tal que tinguin en compte el paper 
de les cooperatives i de l’economia social a l’hora de prendre 
decisions i d’establir polítiques.

Ariel Guarco (en el centre de la imatge), al costat al Dr. Diego Lorenzo i 
Jose Pérez, patró i sotsdirector de la Fundació Espriu, respectivament.
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El futur del treball i el creixement sostenible, a 
debat en la xxvi assemblea general de cEpEs

A finals del passat mes de maig, la Confederació Em-
presarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) va 
celebrar la seva XXVI Assemblea General, una trobada 
que va reunir membres del món de la política i les ins-
titucions, així com més d’un centenar d’entitats repre-
sentades a través dels socis de CEPES i de l’economia 
social a Espanya, un sector que actualment engloba més 
de 43.300 empreses i dona feina a més 2,2 milions de 
treballadors a tot el país.

L’assemblea va ser clausurada per la llavors minis-
tra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que va 
assegurar que l’economia social representa un paper 
important en el futur del treball i que «prioritza l’actiu 
principal que tenen les empreses en l’actualitat, que són 
les persones».

estratègia espanyola d’economia social 2017-2020
En la seva intervenció, l’exresponsable d’Ocupació va 
expressar la necessitat de seguir avançant per fer front 
als reptes que planteja el futur del treball, i es va referir 
a l’Estratègia espanyola d’economia social 2017-2020 
com una mesura per respondre a la globalització, la di-
gitalització de l’economia i l’envelliment de la població, 
«perquè aquests desafiaments només es convertiran en 
oportunitats si sabem comptar amb tothom, si sabem 
atreure i retenir tot el talent».

Báñez va precisar que aquests desafiaments es con-
vertiran en oportunitats si es fa front al repte demogrà-
fic, s’impulsen les fórmules que l’economia social ja em-
pra per al desenvolupament local, l’aprofitament racional 
dels recursos nacionals i la lluita contra la despoblació, i 
es promou que les entitats del sector participin en les ac-
tivitats d’R+D+I recollides en el Pla estatal d’investigació 
científica i tècnica i d’innovació 2017-2020 en l’àmbit de 
canvi demogràfic, entre d’altres.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, que 
va acompanyar l’exministra en l’acte de cloenda, va abor-
dar en el seu discurs els principals reptes i oportunitats 
als quals haurà de fer front el mercat de treball en el 
futur. Entre ells, la digitalització i el Big Data, les noves 
tecnologies, la deslocalització, la sostenibilitat o el canvi 
demogràfic i l’envelliment.

En un moment en què el món avança d’acord amb 
l’Agenda 2030 per aconseguir un planeta sostenible, 
aporta nous models de producció en nous sectors emer-
gents i amb noves formes de consumir i produir, l’eco-
nomia social ha obtingut, segons Pedreño, «un paper 
protagonista en els debats que marcaran el model de 
desenvolupament socioeconòmic que volem construir 
junts».

«Ens enfrontem a noves demandes, però també a 
l’aparició de noves estructures productives que resulten 
del també imparable procés de globalització que es des-
envolupa des de fa dècades, i que seran fonamentals en 
el futur de la nostra societat», va indicar Juan Antonio 
Pedreño.

En la seva opinió, és «essencial que les empreses tin-
guin un comportament responsable des del punt de vista 
social i que tinguin realment presents la sostenibilitat i 
els interessos de la societat». En aquest sentit, ha reiterat 
que l’economia social és un model d’empresa en el qual 
les persones prevalen sobre el capital i on es busca la 
contribució dels treballadors i el compromís amb la seva 
pròpia empresa. .

A finals del passat mes de maig es va celebrar a Madrid l’assemblea general de CEPES, que va 
comptar amb la presència dels doctors Diego Lorenzo i Carlos Zarco, patró i director general, 
respectivament, de la Fundació Espriu. La llavors ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 
Fátima Báñez, va ser l’encarregada de cloure l’assemblea, centrada en “Les empreses de 
l’economia social davant el futur del treball i el creixement sostenible”.

Panoràmica de l’assemblea de CEPES, celebrada a finals de maig a Madrid.



Quan el normal es ser indiferent, la única esperança és estar boig
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Que un nen somalí passi gana
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CONFERÈNCIA DE L’ACI SOBRE INVESTIGACIÓ COOPERATIVA 2018
Del 4 al 6 de juliol de 2018
Amb el lema “Les cooperatives en un entorn canviant: innovació a l’empresa i a les comunitats”, la conferència 
regional europea d’investigadors de l’Aliança Cooperativa Internacional reunirà a la Universitat de 
Wageningen (Països Baixos) acadèmics, representants de les empreses cooperatives i responsables polítics 
per debatre sobre els temes més rellevants en l’entorn cooperatiu, com les innovacions en governança 
cooperativa, el creixement de les organitzacions, la formació o la informació estadística del sector.

DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES
7 de juliol de 2018
Des de 1995, l’Aliança Cooperativa Internacional i les Nacions Unides celebren el primer dissabte de 
juliol el Dia Internacional de les Cooperatives. Enguany, la jornada tindrà com a temàtica “El consum i la 
producció de béns i serveis sostenibles”, que posarà en valor la rellevància de les cooperatives com a factors 
de sostenibilitat en la societat actual.

FÒRUM GLOBAL DE L’ECONOMIA SOCIAL
De l’1 al 3 d’octubre de 2018
Bilbao acollirà la 4a edició del Fòrum Global de l’Economia Social, que va iniciar el seu camí a Seül el 2013. 
L’esdeveniment reunirà els actors de la societat civil que reconeixen l’economia social com un factor clau 
del desenvolupament econòmic local. Els debats en aquesta nova edició giraran al voltant del tema “Valors i 
competitivitat per a un desenvolupament local inclusiu i sostenible”.

XVII CONGRÉS D’INVESTIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL DE CIRIEC
4 i 5 d’octubre de 2018
El Congrés, que tindrà lloc al Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa sota el lema 
“L’economia social: transformacions recents, tendències i reptes de futur”, s’estructurarà en 10 tallers generals 
i 17 tallers temàtics paral·lels. S’hi recopilaran els debats actuals, científi cs i pràctics, al voltant de l’economia 
social i, especialment en aquesta ocasió, sobre el seu paper en el futur de l’ocupació i el benestar social, la 
formació i les noves tendències i desafi aments.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL
21 d’octubre de 2018
L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà l’assemblea general el 21 d’octubre a Buenos Aires, Argentina. 
Serà la primera assemblea presidida per l’argentí Ariel Guarco, que es va posar al capdavant de l’organització 
en l’última assemblea celebrada al novembre de 2017.

programa d’activitats



Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que les 
millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

compartir., també. Subscriu-t’hi.

A la Fundació Espriu tractem les seves dades personals amb el màxim respecte i privacitat, per això hem actualitzat la nostra política de 
privacitat i tractament de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades.La Fundació Espriu amb NIF 59117887G i 
domicili a l’av. de Josep Tarradellas 123-127, 4a pl., 08029, Barcelona, és la responsable del tractament de les dades personals obtingudes 
mitjançant aquest formulari amb l’objectiu d’enviar-li per correu postal la revista Compartir. Les seves dades es tractaran sobre la base del 
consentiment que vostè ha expressat de forma explícita a través d’aquest formulari. Les dades personals que ens proporcioni es conservaran 
mentre no sol·liciti el cessament de l’enviament de la revista Compartir. Les seves dades personals no se cediran a tercers excepte en els 
casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si, a la Fundació Espriu, estem tractant les seves dades 
personals i a revocar-ne, quan ho desitgi i amb efecte immediat, el seu consentiment. També pot accedir a les seves dades personals, 
rectificar les que siguin inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan aquestes ja no siguin necessàries per als usos i finalitats per a les quals 
van ser recollides. Si desitja exercir qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu 
electrònic compartir@fespriu.org, o bé, a la nostra adreça postal a Barcelona, av. de Josep Tarradellas 123-127, 4a pl., 08029. A l’enviar-nos 
aquest formulari, accepta de manera expressa que puguem tractar les seves dades d’acord amb els termes expressats.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista compartir.
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Si ja rebeu periòdicament compartir. no cal que envieu la butlleta.

Adreça

C.P.

Provincia-Estat

Telèfon

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català Castellà Anglès

E-mail

País

Població

Nom i cognoms



La fortalesa del model sanitari 
del Dr. Espriu

El model de medicina social basat en el diàleg permanent entre metges 
i pacients que el doctor Espriu va començar a posar en peu a mitjans del 
segle passat s’ha convertit, sis dècades després, en un referent mundial. La 
seva fe indestructible en la cooperació entre persones es va materialitzar 
en la creació d’una sèrie d’institucions que avui ha esdevingut un 
dels principals grups sanitaris privats d’Espanya i la quarta xarxa de 
cooperatives sanitàries més important del món en termes de facturació. . 



El somni fet realitat 
d’un visionari tenaç

Quan el jove doctor Josep Espriu va començar a exer
cir en la seva consulta del barri barceloní de Gràcia, la 
medicina social o col·lectiva a la qual podia accedir la 
immensa majoria de les persones era, en les seves pròpi
es paraules, una «medicina de xavalla». Per als pacients, 
l’atenció rebuda deixava molt a desitjar, però tampoc la 
satisfacció dels metges que exercien per a asseguradores 
o mutualitats no era gaire millor a causa de les seves 
precàries condicions de treball, que el doctor Espriu va 
poder conèixer de primera mà després de ser elegit vocal 
de metges joves del Col·legi de Barcelona.

Entestat a canviar aquesta situació lamentable, en 
què tampoc el sector públic –l’assegurança obligatòria 
de malaltia s’havia implantat a Espanya uns anys abans– 
garantia una medicina social satisfactòria, el doctor Es
priu es va fixar en una reeixida fórmula implantada a 
Biscaia, la dels “igualatoris” mèdics. S’hi va inspirar per 
establir les bases del que més endavant seria el seu propi 
model de cooperativisme sanitari: lliure elecció de met
ge; honoraris facultatius per acte professional –cosa que 
permetia als metges ser propietaris i empleats alhora– i, 
finalment, renuncia a obtenir dividends.

«Idees justes I molt sImples»
«Estem parlant de la dignitat de la medicina que s’ocu
pa de les persones i de la dignitat que es mereix sem
pre l’ésser humà malalt, i això no es pot embrutar amb 
l’afany de lucre». Així de contundent es mostrava el 
doctor Espriu, tan reticent a reconèixer la “força dels 
diners” com fascinat per la possibilitat del contacte di
recte entre metge i pacient, una idea que el va seduir 
des del primer moment i que va passar a ser el principal 
dels seus objectius. «M’he esforçat –va declarar a Ra
mon Rius, autor de Converses amb Josep Espriu– a servir 
unes idees que són justes i també molt simples: que el 
malalt parli amb confiança amb el metge, que el metge 
vulgui el malalt i que entre tots dos no s’interposi res ni 

ningú, que no hi hagi intermediaris, que són la causa de 
les interferències i dels malentesos».

Aquestes fermes conviccions van donar el seu primer 
fruit el 1957, amb la creació d’Assistència Sanitària Col·le
gial, l’Igualatori de Barcelona, que va comptar des dels 
seus inicis amb el suport del Col·legi de Metges d’aquesta 
ciutat. Un primer pas a partir del qual el doctor Espriu va 
invertir tot el seu esforç a construir a poc a poc el model 
cooperatiu de salut que constitueix el seu gran llegat: el 
1966, amb l’objectiu d’estendre el model de l’“igualatori” 
barceloní a la resta d’Espanya, va crear ASISA; el 1974, 
va néixer  SCIAS, la cooperativa d’usuaris d’Assistència 
Sanitària; el 1977, es va constituir Lavinia, la cooperativa 
de metges propietària d’ASISA i, finalment, el 1978, Auto
gestió Sanitària, el seu equivalent pel que fa a Assistència 
Sanitària.

Poc més de quinze anys després de la mort del Dr. Josep Espriu, el model de cooperativisme 
sanitari que ell va crear és, avui, més viu que mai. L’obra que va començar a construir el 1957 
sense més armes que les seves grans dosis d’enginy i tenacitat i la seva facilitat per aglutinar 
voluntats s’ha convertit en un model internacional de prestació de serveis que té com a eix 
principal el diàleg permanent entre metges i pacients.

Paz  Hernández

La preocupació d’un grup 
d’assegurats d’Assistència 
Sanitària per la precarietat 
de l’oferta hospitalària, 
va tenir com a efecte la 
construcció d’un dels 
centres sanitaris de més 
prestigi de Barcelona i la 
constitució en paral·lel de 
la cooperativa d’usuaris 
SCIAS
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tadors i usuaris, integren els seus òrgans de govern, el 
que ha donat lloc a un model de gestió únic que avui dia 
segueix sent objecte d’estudi i suscitant interès més enllà 
de les nostres fronteres.

L’Hospital, com explica el mateix doctor Espriu en 
un dels seus llibres (Mrs. Life, publicat el 1995), va néixer 
per fer front a un dels problemes recurrents de la sanitat 

tenacItat I engIny
L’encaix de totes aquestes institucions no va ser gens sen
zill. Van ser necessàries grans dosis de fe en les pròpies 
conviccions, tenacitat i enginy. Potser l’exemple que ho 
il·lustra millor és la creació de l’Hospital de Barcelona, 
una mostra de com es poden fer confluir amb èxit els 
interessos de metges i pacients. Ambdós col·lectius, pres

Els passos del doctor Espriu cap al cooperativisme sanitari
Els passos seguits pel doctor Josep Espriu per construir el seu model 
de cooperativisme sanitari comencen amb la constitució d’Assistència 
Sanitària, la primera de les entitats de les quals va ser fundador.

19
57

19
66

19
74

Creació d’Assistència 
Sanitària, un “igualatori” 

que rep el suport del 
Col·legi de Metges de 

Barcelona.

      Neix ASISA amb 
l’objectiu d’estendre el 
model de l’Igualatori 

de Barcelona a la resta 
d’Espanya.

Constitució de SCIAS, 
la cooperativa d’usuaris 
d’Assistència Sanitària, 

com a resultat de l’evolució 
de les idees del Dr. Espriu 
cap a la cooperativització 
de l’assistència sanitària.

19
77
19
91

19
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19
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19
89
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96

Es constitueix LAVINIA, 
la cooperativa de metges 
que prestaven atenció a 

ASISA.

Neix compartir., la revista 
del cooperativisme 

sanitari, com a portaveu 
de la Fundació Espriu en 
castellà, català i anglès, 

amb la missió de donar a 
conèixer el model espriuà 

a tot el món

Creació d’Autogestió 
Sanitària, la cooperativa 
de metges d’Assistència 

Sanitària.

La Fundació Espriu és 
admesa com a soci de 
l’Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI).

Neix la Fundació Espriu 
per unir els esforços de 
totes les cooperatives 

que ja estaven en 
funcionament i difondre 

el seu model sanitari tant 
dins com fora d’Espanya.

Creació de l’Organització 
Internacional de 

Cooperatives de Salut 
(IHCO). La Fundació 
Espriu, un dels seus 
principals impulsors 
gràcies a la tenacitat 

personal del doctor Espriu, 
n’ha assumit actualment la 

presidència.



La solidesa dels 
arguments del doctor 
Espriu, sumada a la 
experiència visionària 
que havia estat capaç 
de posar en peu a 
Espanya, van impulsar la 
creació de l’Organització 
Internacional de 
Cooperatives de Salut 
(IHCO)

espanyola: l’escassetat de llits hospitalaris, especialment 
dels de caràcter privat amb serveis d’alta tecnologia mè
dica. Mai no ha estat més adequada que en aquest cas 
l’expressió “fer de la necessitat virtut”, perquè la preocu
pació d’un grup d’assegurats d’Assistència Sanitària per 
aquella precarietat de l’oferta hospitalària, no només va 
tenir com a efecte la construcció d’un dels centres sani
taris de més prestigi de Barcelona, sinó també la consti
tució en paral·lel de la cooperativa d’usuaris SCIAS, que 
n’és la propietària.

La creació de cadascuna de les altres entitats que 
componen l’entramat del cooperativisme sanitari es
priuà tampoc no va resultar fàcil. Encara que pels seus 
antecedents familiars (era fill de notari) va poder estar 
familiaritzat amb els límits i possibilitats de les normes 
jurídiques, el doctor Espriu va haver de fer gala d’una 
tenacitat extraordinària per defensar els seus projectes, 
massa utòpics, potser per desconeixement del que re
presentava el cooperativisme, per a molts dels seus in
terlocutors a l’Administració.

Quarta xarxa de cooperatIves del món
Malgrat tots els contratemps, no va desistir en la seva 
obstinació. La complexa estructura que formen les ins
titucions que practiquen el seu model sanitari, a la qual 
es va incorporar el 1989 la mateixa Fundació Espriu, s’ha 
convertit avui, quan encara no han passat ni vint anys 
des de la mort del seu fundador, en un dels principals 
grups sanitaris privats d’Espanya i en la quarta xarxa de 
cooperatives sanitàries del món en termes de facturació: 
1.787.921.758 euros, d’acord amb les últimes dades dis
ponibles, corresponents a 2017. Aquest mateix any, els 
socis cooperativistes ascendien a 181.303 persones i els 
usuaris, a 2.229.582.

No ha estat aliè a aquest creixement l’impuls dels qui 
van prendre el relleu del doctor Espriu en cadascuna de 
les institucions que ell va fundar. «Amb els seus diferents 
presidents al capdavant, cadascuna de les organitzacions 
va afermar el seu compromís amb el model i va apostar 
pel desenvolupament, la sostenibilitat i la cooperació 
amb els sistemes nacionals de salut, cosa que és absolu
tament imprescindible», explica el doctor Carlos Zarco, 
director general de la Fundació Espriu.

Un cop refermat el seu model a Espanya, en els 
últims anys de la seva vida Josep Espriu el va voler ex
portar més enllà de les nostres fronteres, convençut de 
la capacitat de la seva reeixida fórmula per adaptarse 
a altres països. Va iniciar llavors una intensa activitat 
internacional que va culminar amb la incorporació, el 
1991, de la Fundació Espriu, que ell mateix havia creat 
dos anys abans, a l’Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI). En el si d’aquest organisme internacional, els 
seus esforços es van encaminar a posar en relleu l’im
portant paper de les cooperatives com a proveïdores 
de salut en una societat com l’actual, en què ni la ini
ciativa privada amb ànim de lucre ni el sector públic 
poden donar una resposta satisfactòria a les necessi
tats de tots els ciutadans. 

La solidesa dels seus arguments, sumada a l’ex
periència visionària que havia estat capaç de posar 
en peu a Espanya, van impulsar la creació d’una nova 
organització sectorial dins l’ACI. Així va ser com va 
néixer l’Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut (IHCO), de la qual la Fundació Espriu va ser
ne un promotor principal i de la qual avui n’ocupa la 
presidència.

projeccIó InternacIonal
Des d’aquests organismes internacionals, el model de co
operativisme sanitari creat pel doctor Espriu va adqui
rir el relleu internacional que avui encara conserva, i ha 
esdevingut una font d’inspiració per als cooperativistes 
de mig món. A això, també hi va contribuir –com recor
da Carlos Zarco– la incansable activitat del doctor José 
Carlos Guisado, qui, al capdavant de la Fundació Espriu 
fins a la seva mort l’any 2016, «va assolir uns nivells de 
representació molt alts no només a l’IHCO, ja que a més 
va aconseguir formar part del board de l’ACI, en repre
sentació del sector, amb la qual cosa la Fundació Espriu 
va arribar a les cotes de representació internacional més 
altes que havia tingut mai».

Afortunadament, el doctor Espriu va poder gaudir en 
vida de la gran majoria dels seus èxits. Abans de morir, 
el 2002, ho va constatar en l’última entrevista que va 
concedir en unes declaracions a Ramon Rius, autor de 
l’esmentat Converses amb Josep Espriu: «Hi ha una cosa 
que ningú no em podrà treure: el dret a somiar. Sí, sóc 
un utòpic, però amb els peus a terra. Ho hem demostrat. 
Gràcies al treball i a l’ajuda de moltes persones, hem con
vertit els somnis en realitat».  .
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SCIAS

ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA

LAVINIA 

ASISA

AUTOGESTIÓ 
SANITÀRIA
Fundada el 1978, és una 
cooperativa formada i governada 
per metges inscrits al Col·legi 
de Metges de Barcelona. És 
la propietària majoritària de la 
companyia d’assegurances de 
salut Assistència Sanitària.

Instal·lacions Assistencials Sanitàries, 
SCIAS, és una cooperativa d’usuaris amb 
seu a Barcelona, l’objectiu social de la 
qual és proporcionar als seus socis unes 
instal·lacions assistencials dignes on 
els professionals disposin dels mitjans 
adequats per atendre’ls. Fundada el 1974 
pels assegurats d’Assistència Sanitària, és 
propietària de l’Hospital de Barcelona.

Va néixer el 1957 com un 
“igualatori” amb el suport del 
Col·legi de Metges de Barcelona. 
En l’actualitat, proporciona 
cobertura sanitària a prop de 
200.000 persones i és proveïdor 
mèdic oficial del FC Barcelona.

Amb seu a Madrid i fundada el 
1977, és una societat cooperativa 
formada per metges. La seva 
implantació s’estén a totes 
les comunitats autònomes 
espanyoles. És la propietària única 
d’ASISA i del Grup Hospitalari HLA, 
que compta amb 16 hospitals i 30 
centres d’especialitats.

Asistencia Sanitaria Interprovincial Sociedad 
Anónima (ASISA) és una companyia asseguradora 
propietat al 100 % de la cooperativa Lavinia. 
Fundada el 1966, amb seu a Madrid i governada 
per metges, exerceix la seva activitat a tot 
Espanya, proporciona cobertura sanitària a més 
de dos milions d’assegurats, entre els quals hi ha 
funcionaris de l’Estat afiliats a tres mutualitats: 
Muface, Isfas i Mugeju.

Les institucions creades pel doctor Espriu



El doctor Orce és el president d’Assistència Sanitària. Ens reunim al seu despatx a l’Avinguda 
Tarradellas de Barcelona, en  uns locals ben coneguts pels més de dos-cents mil socis 
d’Assistència Sanitària i SCIAS, perquè ens expliqui com va començar aquest model de 
sanitat i què el fa tan original en el context europeu. 

«En som la prova: els metges i els ciutadans 
poden autoorganitzar-se per dotar-se de 
bons sistemes sanitaris.»
Carles Torner

Quin és el context històric en el qual el model espriuà 
comença a emergir?
Un context difícil, el dels anys quaranta, en plena post
guerra. Era una situació durant la qual Espanya estava 
desconnectada dels corrents europeus i de la manera 
com hi evolucionava la societat. A Espanya hi havia una 
cultura important, en l’àmbit popular, d’autoorganitza
ció de les comunitats, dels municipis, per resoldre els 
seus problemes sanitaris. Als pobles, hi havia metges als 
quals la gent, si no tenia diners, els retribuïa en espècies: 
un pollastre, un sac de patates o llegums, el que fos. El 
metge tenia cura de la comunitat i la comunitat ajudava 
a mantenirlo. Aquest concepte tenia un nom: la “iguala”. 
Tothom pagava la seva “iguala” al metge, que significava 
una quantitat anual, que podia ser en diners, en serveis 
o en espècies. Era un fenomen molt estès a tot Espanya.

Entenc que parlem d’abans que hi hagués cap mena 
de sanitat pública.
En aquella època no existia la sanitat pública. Els metges 
que hi havia es van trobar amb empresaris que munta
ven serveis per atendre la població i tenien els metges 
purament com a treballadors, força mal retribuïts, que 
treballaven dins un marc estricte que els condicionava la 
mena d’atenció que podien donar. En aquest brou de cul
tiu, l’any 1942 el ministre Girón de Velasco va posar les 
bases del que seria el Sistema Nacional de Salud. Paral
lelament, en algunes províncies, començant per Biscaia, 
els metges es van autoorganitzar perquè no els agradava 
ser treballadors a compte d’altri i no estar ben retribuïts. 
D’aquella empresa col·lectiva en van dir “igualatori” –un 

nom emparentat amb les tradicionals “iguales”. Es trac
tava d’una llista de metges que oferien serveis mèdics a 
la gent que volia triar un metge d’aquella llista, i cadascú 
cobrava en funció de la feina que feia. 
 
Què tenia d’especial, en comparació amb les tradicio-
nals “iguales”, el fet d’estar en una llista? 
Que a Bilbao van inventar un binomi que faria fortuna: 
la lliure elecció de metge i la retribució per acte mèdic. 
Els pacients pagaven una quantitat determinada al mes 
i el conjunt es distribuïa entre els metges segons el nom
bre de visites o altres serveis que havien fet. Havia nas
cut l’“igualatorisme”. Va néixer i va créixer, perquè altres 
províncies van seguir l’exemple dels metges de Bilbao, 
sovint organitzant els “igualatoris” al voltant del col·legi 
de metges provincial. A Astúries, a Galícia, a Navarra... 
els metges es deien: «mireu què han fet a Bilbao, com 
s’han autoorganitzat i ara no depenen d’empresaris». 
També a Barcelona: el doctor Espriu, que era el vocal 
dels metges joves a la junta del Col·legi de Metges, es 
va assabentar de la iniciativa dels metges bascos i va 
anar a veureho. Li va agradar, perquè era una forma 
de millorar les condicions objectives dels metges. In
tentà convèncer la junta del Col·legi de posar en peu 
un “igualatori” també a Barcelona: una institució dels 
metges, regida i organitzada pels metges, en què els pro
fessionals treballessin amb llibertat i amb una retribució 
d’acord amb la seva capacitat d’atreure la gent. Ho van 
anomenar Assistència Sanitària Col·legial, que no és al
tra cosa que l’Igualatori de Barcelona. La fórmula va fer 
fortuna, perquè amb el pas dels anys s’hi van inscriure 

Entrevista al Dr. Ignacio Orce 
President d’Assistència Sanitària i patró de la Fundació Espriu.
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milers de companys metges de Barcelona i va tenir una 
repercussió social enorme. És cert que van començar a 
sorgir altres companyies d’assegurances de salut, però la 
força d’Assistència amb tants de metges a les seves llistes 
era molt important.

En aquell moment ja funcionava la Seguretat Social. 
Per què sorgia paral·lelament aquesta oferta d’asse-
gurances mèdiques?
La Seguretat Social tenia problemes d’accessibilitat i la 
gent no hi podia triar quin metge l’atenia. Les compa
nyies privades donaven més possibilitats pel que fa a les 
exploracions i evitaven les llistes d’espera. Els “iguala
toris” es van constituir com una realitat arreu de l’Estat 
Espanyol, amb les seves prestacions de serveis. A la resta 
d’Europa, durant el mateix període, hi havia companyies 
asseguradores, però basades en una cultura diferent: s’hi 
contractaven pòlisses d’assegurança mèdica que rescaba
laven de les despeses mèdiques. La gent triava el metge 
que volia i la pòlissa li rescabalava, per exemple, el 80 % 
del cost. Les assegurances de salut no s’organitzaven a 
Europa per prestar elles mateixes els serveis, sinó que 
deixaven que el mercat proposés la seva oferta de serveis 
mèdics. En canvi, a Espanya i també a Catalunya, els 
“igualatoris” van néixer a partir de la idea de prestació 
de serveis per part dels metges directament. 

Qui va concebre aquest plantejament de gestió gre-
mial?
Quan els metges van decidir posarse en una llista per 
tal que la gent triés, sense saberho també van decidir 
que creaven un sistema que llavors no existia enlloc: els 
mateixos professionals oferien directament la prestació 
de serveis, sense intermediaris. I aquest model de pres
tació de serveis, nascut als “igualatoris”, es va estendre 
a la resta de companyies asseguradores en el món de la 
salut. De manera que a Espanya, quan avui mateix algú 
compra una pòlissa d’assegurança de salut, el 92 % de les 
que hi ha al mercat encara són pòlisses que inclouen la 
prestació de serveis. La cultura profunda de l’Estat Es
panyol ha estat aquesta, i això ens diferencia de la resta 
d’Europa i del món. A fora, les assegurances clàssiques 
de salut són les que ofereixen un reemborsament del 
cost dels serveis mèdics. Som diferents, perquè tot i que 
al llarg dels anys han desembarcat entre nosaltres totes 
les companyies internacionals asseguradores, la gent 
que compra pòlisses de rescabalament no arriba ni al 
10 %. Aquí la gent, un cop ha pagat la pòlissa, vol que 
l’atenció mèdica estigui organitzada. 

Es pot dir que el model espriuà es basa en el fet que 
els metges, a més a més d’oferir l’atenció sanitària, la 
gestionin?
Amb la creació de l’igualatori de Barcelona, el doctor 
Espriu va fer que aquesta tradició arrelés aquí. Quin és 

«Quin és el paper 
dels metges en el 
model espriuà? El 
metge assumeix la 
responsabilitat, primer, 
d’emetre la pòlissa 
d’assegurança mèdica; 
després, la d’organitzar 
la prestació de serveis 
i, finalment, la d’oferir 
directament el servei 
mèdic»



el paper dels metges en aquest model? El metge assu
meix la responsabilitat, primer, d’emetre la pòlissa d’as
segurança mèdica; després, la d’organitzar la prestació 
de serveis i, finalment, la de donar directament el servei 
mèdic. Amb retribució per part de la seva pròpia com
panyia i a partir de criteris acordats col·lectivament amb 
la resta de metges que en són socis. Hi ha una gran dife
rència amb el metge que treballa a França, Alemanya o 
Suïssa, que fa la seva feina per a una empresa però que 
no és responsable de tot el procés.

Aquest model, a quin moment comença a ser anome-
nat cooperativisme sanitari?
Al cap dels anys, el doctor Espriu es va adonar que ja 
tenia un dels dos protagonistes de l’acte mèdic: el met
ge, autoorganitzat en les seves pròpies institucions i 
que no treballava per a tercers. El metge podia decidir 
quin tipus de medicina volia fer, amb quins honoraris, i 
com organitzar l’assistència sanitària. També es va ado
nar que hi havia un segon protagonista: l’usuari de la 
sanitat, que no intervenia en les decisions; es limitava a 
triar quina pòlissa i quin ús en feia en funció de la lliure 
elecció de metge. El doctor Espriu va voler donar veu 
també a aquesta segona persona i va fer evolucionar el 
pensament. Va passar de l’“igualatorisme” limitat a l’au
toorganització dels metges en el cooperativisme. 

Va ser una transició difícil al cooperativisme?
No, perquè el doctor Espriu es va adonar que els prin
cipis de l’“igualatorisme”, tal com havien estat conce
buts inicialment a Bilbao, encaixaven mil·limètricament 
amb els principis d’una cooperativa: una persona, un vot; 
igual participació econòmica; sistema assembleari; no 
discriminació per raons d’edat ni de sexe ni de creença. 
Per a un tema tan transversal com la salut, de primera 
necessitat, Espriu va veure que el cooperativisme era 
un vestit jurídic molt interessant. Va transformar, doncs,  
l’“igualatori” –que per llei era una societat anònima– 
en una cooperativa. I va posar en mans d’una coope
rativa tota la feina dels metges. Tot seguit, va agrupar 
els clients de l’asseguradora, els usuaris que rebien els 
serveis, en una altra cooperativa, per tal que també es
tiguessin autoorganitzats. I, finalment, va pensar com 
articular la cooperativa dels metges amb la dels usuaris 
per gestionarles conjuntament, per fer una cogestió del 
sistema: metges i usuaris que gestionen plegats els ser
veis. Els metges hi tenien un paper i els usuaris també: 
és el que anomenem cooperativisme sanitari.

Com explica que aquest model hagi fet fortuna en 
l’àmbit internacional i que s’hagi convertit en una re-
ferència mundial?
Perquè trasllada la idea senzilla que, quant a la salut, no 
hem de dependre ni de l’Estat –en cap dels seus àmbits 
d’administració– ni d’empreses, ja que hi ha la possibi

litat que els professionals de la medicina d’una banda 
i els ciutadans de l’altra puguin autoorganitzarse per 
dotarse d’un bon sistema de salut. I és un model inte
ressantíssim per a tots aquells països que no tenen un 
sistema de sanitat pública que sigui universal, o que el 
que tenen hagi fet fallida. 

Quins països es fixen en el cooperativisme sanitari 
espriuà? 
Alguns països d’Amèrica del Sud, o d’Amèrica Central, 
que tenen un sistema sanitari feble. També en molts llocs 
dels països exsoviètics o de l’antiga òrbita comunista on 
s’ha desmuntat el servei sanitari i la població està desa
tesa, o rep una atenció sanitària molt deficient. Allà, els 
professionals poden pensar a autoorganitzarse, i també 
es poden organitzar plegats els usuaris, els que necessiten 
una millor atenció, i així construir mecanismes de rela
ció que donin als professionals la possibilitat d’una feina 
correcta i als usuaris una atenció raonable. Les idees del 
doctor Espriu han donat peu a institucions importants, 
de gran impacte social i de prestigi internacional. El més 
valuós d’aquestes idees és que traslladen una proposta 
senzilla: que en temes elementals de salut, en qüestions 
de primera necessitat, la capacitat d’organització de la 
gent pot ser suficient per donarhi resposta.

Tanmateix, l’atenció sanitària no demana un punt de 
partida amb una forta inversió de capital?
La medicina de cada dia no necessita grans inversions. 
Ni grans inversors, ni instal·lacions costoses. El que ne
cessita és autoorganitzarse. Pensem que hi ha països 
amb una alta mortalitat infantil per beure aigua que no 
és potable –i això en països que tenen bons ingressos 
gràcies al petroli. Pensem també en els sistemes clàssics 
de la vacunació, de la pediatria, l’obstetrícia o la gineco
logia... Hi ha una gran gradació de les necessitats d’assis
tència sanitària a les persones, i per a moltes qüestions 
no calen, d’entrada, ni grans edificis ni grans hospitals; 
el que cal és tenir un lloc on rebre una assistència de 
qualitat. Aquesta és la gran troballa d’Espriu: la nostra 

«Després de posar en 
mans d’una cooperativa 
tota la feina dels 
metges, el Dr. Espriu 
va agrupar els clients 
de l’asseguradora, els 
usuaris que rebien els 
serveis, en una altra 
cooperativa, perquè 
també estiguessin 
autoorganitzats»
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capacitat d’organitzarnos ens pot donar un resultat mi
llor. Les institucions del doctor Espriu són ara un mirall 
on gent d’arreu ve a buscar inspiració, perquè són po
tents i tenen un volum econòmic molt important. Però 
al darrere d’aquestes institucions no hi ha res més que 
grups de professionals i grups d’usuaris autoorganitzats. 

Que s’organitzin els usuaris és una conseqüència lò-
gica de l’autoorganització dels metges?
Els grups d’usuaris autoorganitzats només s’han des
envolupat a Barcelona, que és on el doctor Espriu va 

poder acabar el seu projecte, fentlo culminar amb la 
cogestió de tot el sistema per part de metges i usuaris. A 
la resta de l’Estat Espanyol no ens ha estat possible fer
ho. Ara bé, el concepte sempre és el mateix: autogestió, 
professionals que treballen sense intermediaris i usuaris 
també sense intermediaris. Ens podem preguntar si per 
a la ciutadania del país ha estat positiu viure al marge 
dels corrents de la sanitat a Europa i que s’hi hagi pogut 
desenvolupar un model que és singular. Jo responc que 
el nostre sistema és clarament millor que el que tenen 
en altres llocs. .

Quina diferència hi ha amb els models sanitaris europeus?

Tot i això, quins avantatges podem 
trobar en altres models sanitaris a 
Europa?
Sens dubte, la complementarietat 
entre la sanitat pública i la privada. Hi 
ha, a Europa, el sentit comú suficient, 
que no existeix entre nosaltres, per 
pensar que un país ha d’aprofitar 
tots els seus recursos. A França, 
per exemple, la sanitat pública 
cobreix el 80 % del cost de la visita 
o l’atenció d’un metge. Les persones 
contracten, doncs, una mutualitat 
que cobreixi el 20 % restant. Això 
ha fet que hi sorgís un moviment 
mutualista molt important i que sigui 
complementari de la sanitat pública. 
A Espanya, això no ha estat possible: 
la sanitat no-pública o privada viu 
d’esquenes a la pública, perquè la 
pública no vol pensar com aprofitar 
el que li oferim. Competim amb la 
pública. I això fa que malbaratem 
molts recursos. A Espanya hi ha onze 
milions de persones que compren 
un segon paraigües al costat del 
paraigües de la sanitat pública –
amb l’excepció dels funcionaris de 
l’Estat que, com sabem, poden triar 

si volen sanitat pública o privada, ja 
que tenen la possibilitat d’escollir el 
sistema. En tot cas, els grups ASISA 
i Assistència som capdavanters 
en l’oferta de serveis directes als 
usuaris de la sanitat i a l’hora d’oferir 
assistència sanitària a aquestes 
persones que volen una atenció 
diferent de la que ofereix el sistema 
públic.

Es tracta d’una manera d’entendre 
els serveis sanitaris radicalment 
diferent de la idea de copagament?
El copagament, a Espanya i a 
Catalunya, és l’enemic número u, 
la gent no en vol ni sentir parlar. 
Tothom vol pagar una vegada la 
pòlissa que correspongui i no haver-
hi de pensar més. Probablement, 
l’evolució raonable de les pòlisses 
de salut hauria d’incloure criteris de 
copagament. Perquè el copagament 
no és principalment una eina per 
captar més recursos. La principal 
funció que té el copagament és la 
seva capacitat dissuasiva de l’ús 
inadequat dels serveis. Aquest és 
un gran problema per a qualsevol 

sistema sanitari: l’ús inadequat que 
se’n fa. El copagament provoca, 
per exemple, que algú pensi: 
«aquesta setmana ja he anat tres 
vegades a urgències, potser que 
m’esperi abans de tornar-hi». Si 
cada visita a urgències costa cinc 
euros, i si ja t’han dit tres vegades 
el mateix, potser que t’esperis una 
setmana a veure si allò que t’han 
receptat fa efecte. El copagament 
no és res més que una manera 
d’optimitzar els recursos sanitaris: 
permets que estiguin disponibles 
per a les persones que realment 
els necessiten i que no es col·lapsin 
innecessàriament. Nosaltres tenim 
un bon sistema: la visita del metge a 
domicili prèvia a la visita a urgències. 
Sense copagament, hi ha persones 
que poden trucar fins a tres cops 
al dia. Amb un mínim copagament, 
les persones tenen més paciència i 
esperen a veure si realment baixa la 
febre amb el tractament prescrit. El 
copagament no és proposat per les 
companyies amb ànim recaptatori 
sinó per tal d’evitar l’abús dels 
serveis. 



Després de desenvolupar el seu model de medicina social i posar en marxa la xarxa de 
cooperatives que el duen a la pràctica, el doctor Josep Espriu va voler exportar, adaptant-les 
a les peculiaritats de cada país, les bondats del cooperativisme sanitari. Amb aquest objectiu 
va emprendre una intensa activitat internacional que va assolir èxits molt importants, entre 
els quals destaca la creació de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) 
com a organització sectorial dins de l’Aliança Cooperativa Internacional.

La contribució internacional del model 
sanitari creat pel doctor Josep Espriu
Jose Pérez. Sotsdirector de la Fundación Espriu

A principis d’aquest any es publicava l’informe Coope-
rative Health Report 2018, un document que descriu la 
implantació del cooperativisme sanitari a escala mundial 
i demostra que les cooperatives són una realitat inter
nacional present en el sistema de salut de nombrosos 
països, amb diferents modalitats però sempre amb un 
objectiu comú: millorar la salut dels ciutadans i facilitar 
la tasca dels professionals sanitaris.

Segons dades de l’Organització Internacional de Co
operatives de Salut (IHCO) i de l’Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI), prop de 100 milions de llars a tot 
el món tenen accés a la salut gràcies a les cooperatives. 
S’ha constatat la presència d’aquest model empresarial 
en el sistema de salut de 76 països i s’han comptabilitzat 
més de 3.300 cooperatives sanitàries amb una facturació 
global superior als 15.000 milions de dòlars.

Aquestes xifres inclouen organitzacions amb origen 
i estructura molt diversa, que poden ser cooperatives de 
metges, cooperatives que gestionen hospitals i instal·la
cions sanitàries, institucions dedicades a la prevenció, a 

Jornada de Salut i Cooperativisme a Buenos Aires, 1993.Assamblea General de l’ACI, setembre de 1993.
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Amb el pas dels anys, 
el doctor Espriu va 
ser conscient que 
les bondats que el 
cooperativisme sanitari 
havia aportat a la 
sanitat espanyola es 
podien exportar a altres 
contextos geogràfics

la promoció de la salut i a la formació de professionals 
i pacients. També inclouen cooperatives dedicades a la 
distribució de productes farmacèutics o aquelles que es 
dediquen a les assegurances de salut.

Moltes d’aquestes experiències estan fermament 
consolidades i tenen una llarga trajectòria, que en oca
sions es remunta al segle xix. Algunes d’elles, com és 
el cas de les entitats de la Fundació Espriu, també han 
servit de referent per a iniciatives més recents.

la medIcIna socIal
Podem situar l’origen del model de la Fundació Espriu 
a principis dels anys cinquanta del segle xx. El doctor 
Josep Espriu, que en aquella època exercia com a metge 
a Barcelona, buscava practicar un model de medicina 
llavors no gaire habitual, una medicina que, anys més 
tard, ell mateix anomenaria medicina social.

Va aplicar el sentit pràctic i la realitat empresarial 
per millorar les condicions objectives de l’assistència 
sanitària que rebien les persones, així com la seva ac

cessibilitat als sistemes de salut i, alhora, les condicions 
de treball dels metges. L’exigència ètica i moral que en 
la seva època va aportar el Dr. Espriu al món de l’em
presa va ser, a més, extraordinària, i va marcar el desen
volupament de la xarxa de cooperatives que integren 
la Fundació Espriu. No hi ha dubte que, amb els anys, 
la seva visió es va convertir en un model sanitari molt 
avançat socialment, que va transcendir les fronteres per 
esdevenir una referència internacional.

Amb el pas dels anys, el doctor Espriu va ser consci

ent que les bondats que el cooperativisme sanitari havia 
aportat a la sanitat espanyola es podien exportar a altres 
contextos geogràfics o socioeconòmics, adaptades se
gons les necessitats. I a això va dedicar temps i esforç 
en l’última part de la seva vida.

membre de ple dret de l’acI
El 17 d’octubre de 1991, gràcies a la tossuderia personal 
del seu fundador, la Fundació Espriu es convertia en 
membre de ple dret de l’Aliança Cooperativa Interna

Cimera Cooperativa Internacional a Colòmbia, juny de 1994. Congrés Internacional de l’ACI a Manchester, 1995.



cional (ACI), com a portaveu del cooperativisme sani
tari espanyol. Fins llavors, les cooperatives integrades 
en aquest organisme internacional que es dedicaven a 
activitats relacionades amb l’assistència sanitària se si
tuaven en el marc de les federacions de cooperatives de 
consum o de treball. El doctor Espriu no va voler que 
les cooperatives de la Fundació Espriu es dispersessin 
en aquestes federacions, perquè considerava que el seu 
model era una solució nova i innovadora, en la qual el 
diàleg essencial entre usuaris i professionals dels serveis 
sanitaris s’havia de traslladar a les organitzacions inter
nacionals representatives.

Després de la incorporació de la Fundació Espriu, el 
llavors president de l’Aliança, Lars Marcus, reconeixia la 
importància de les cooperatives de salut com a comple
ment o alternativa a la provisió de serveis als ciutadans. 
Marcus també va animar la Fundació Espriu a liderar la 
creació d’un grup de salut en el si de l’Aliança que per
metés intercanviar experiències amb empreses coope
ratives del sector que ja funcionaven en altres països.

contactes InternacIonals
El Dr. Espriu va recollir el guant i de seguida va iniciar 
els primers contactes internacionals. El 1992, els repre
sentants de la Fundació Espriu van viatjar al Brasil per 
participar en la XXII Convenció Nacional d’Unimed, 
l’organització representativa del cooperativisme mèdic 
en aquest país. Mesos més tard, l’ACI va celebrar un con
grés a Tòquio que els delegats de la Fundació Espriu 
aprofitaren per conèixer de prop la realitat del coopera
tivisme sanitari al Japó. Aquests primers contactes van 
posar en marxa un procés per vertebrar el sector sanitari 
en el si del moviment cooperatiu internacional.

El 1994, el Dr. Espriu va viatjar a Colòmbia per ex
plicar el model de cooperativisme sanitari que unes dè
cades abans ell mateix havia posat en funcionament a 
Espanya i col·laborar així en el disseny de polítiques i 
estratègies per al desenvolupament de les cooperatives 
i altres empreses solidàries de salut a l’Amèrica Llatina.

Coincidint amb el seu centenari, el 1995 es va ce
lebrar a Manchester el congrés de l’Aliança Cooperati
va Internacional, al qual van assistir els doctors Josep 
Espriu i Francisco Carreño. Per primera vegada, l’ACI 
va organitzar una conferència dedicada a la salut coo
perativa en què van participar diverses organitzacions 
associades l’activitat de les quals estava relacionada amb 
la prestació de serveis de salut. D’aquesta trobada, en va 
sorgir la constitució d’una comissió tripartida formada 
per Unimed del Brasil, el comitè mèdic de les coopera
tives del Japó i la Fundació Espriu amb l’objectiu d’avan
çar en el desenvolupament internacional del cooperati
visme sanitari.

naIxement de l’IHco
Durant el 1996, la comissió es va reunir en diverses oca
sions per definir quins serien els eixos d’actuació de la 
nova organització sectorial que volien constituir en el 
si de l’Aliança Cooperativa Internacional. Finalment, al 
juny d’aquell any el consell de l’ACI va aprovar la posada 
en marxa de l’Organització Internacional de Cooperati
ves de Salut (IHCO), que va celebrar la seva assemblea 
fundacional a San José de Costa Rica el 21 de novembre.

El doctor Espriu no va 
voler que les cooperatives 
de la Fundació Espriu 
es dispersessin en 
les federacions de 
cooperatives de consum 
o de treball, perquè 
considerava que el seu 
model era una solució 
nova i innovadora

Reunió de l’IHCO, Madrid, novembre de 1997.
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Des de llavors, com a organització sectorial de l’Ali
ança Cooperativa Internacional dedicada a la salut, 
l’IHCO ha desenvolupat un important paper actuant 
com a fòrum d’intercanvi d’experiències i facilitant la 
implantació de solucions cooperatives per resoldre els 
problemes sanitaris en nombrosos països.

L’actual realitat empresarial de les cooperatives inte
grades en la Fundació Espriu confirma la capacitat visi
onària del doctor Josep Espriu. Tots els esforços que va 
fer per compartir aquest model d’èxit posen de manifest 
la seva generositat. .

El model cooperatiu sanitari de la 
Fundació Espriu, conformat per usuaris i 
prestadors de salut, ha causat un impacte 
profund en el món i la seva filosofia va 
fer possible la creació de l’IHCO, on estan 
representades les cooperatives sanitàries 
de més de 15 països.

Un d’aquests països és Argentina, on 
els usuaris són els associats de les 
cooperatives de serveis públics i els 
prestadors, els professionals que integren 
cooperatives i mútues de salut.

Un impacte 
profund en el món

ArIEL GuArCO, prESIDENT 
DE L’ALIANçA COOpErATIVA 
INTErNACIONAL (ACI)

El president de l’ACI, Lars 
Marcus, va animar la 
Fundació Espriu a liderar 
la creació d’un grup de 
salut en el si de l’Aliança

Trobada Internacional de Cooperatives, Costa Rica, abril de 1999.



Reproduïm fidelment en aquestes pàgines un text de 1985 del doctor Espriu, fundador del 
cooperativisme sanitari, en el qual comparteix l’entusiasme amb què les institucions de la 
Fundació Espriu van abraçar en els seus inicis la idea cooperativa. El text original, inclòs 
en el volum “Cooperativisme sanitari”, publicat a Barcelona, estava signat per Cianófilo, el 
pseudònim o alter ego del doctor Espriu que tan bons record porta als que van poder llegir al 
llarg dels anys els seus articles a la revista Destino.

Una novetat i una gran oportunitat 
per al cooperativisme
Doctor Josep Espriu Castelló

És evident que “el pensament i la fórmula espriuana” 
constitueixen una novetat per al cooperativisme, al qual 
em permeto suggerir, des d’aquí, sense desvirtuar les se
ves essències, que agilitzi els seus cervells i s’adapti a 
l’evolució dels temps en la mesura del que és possible.

Mai no oblidaré que quan vaig plantejar a un gran 
expert en cooperativisme, envoltat dels seus tècnics, la 
idea que podien constituirse en cooperativa de treball 
associat un grup de metges al servei d’una Medicina 
Social o Col·lectiva atesa per ells mateixos a les seves 
consultes privades, segons la fórmula de lliure elecció 
de metge, retribuït, per la seva pròpia cooperativa, per 
acte professional realitzat, la reacció va ser de sorpresa i 
de rebuig general. Semblava molt difícil admetre treball 
associat com no fos en una gran nau comunitària i rea
litzat per treballadors manuals. Es va haver de recordar 
que a la comarca del Bergadá, o molt prop seu, està fun
cionant molt bé, des de fa molts anys, una cooperativa 
de teixidores, que tenen el teler a casa seva, que van a 
recollir els encàrrecs, a cadascuna d’elles assignats, a les 
instal·lacions comunes de la cooperativa i que el porten 
a terme si volen, o si poden. Si no ho fan, no cobren i si 
no ho fan en un temps prudencial, els hi retiren.

Si volen, o poden, treballar moltes hores –teixeixen 
moltes peces– cobren més que si treballen poques hores, 
perquè cobren a un tant convingut per peça diferent. Pel 
que es veu, a un mestre en cooperativisme, li costava 
pensar en treball associat, si no era treball en comú i 
si no era treball manual o, com a mínim, industrial. Un 
universitari, que treballa en una instal·lació “pròpia” –
en el sentit individual– a què s’havia incorporat –en el 
nostre cas una cooperativa– i, els seus ingressos, depen
guessin, al seu torn, de l’esmentada elecció –i d’altres 

moltes més– i d’uns honoraris “a compte”, establerts 
en un barem per l’assemblea de la pròpia cooperativa, 
en funció de la importància, durada, responsabilitat, 
etc., de cada actuació facultativa, semblava, en princi
pi, idea difícil d’encaixar per a una mentalitat ortodoxa 
cooperativista. La dificultat assolia altes cotes si aquests 
professionals eren, alhora, els socis d’una cooperativa 
d’assegurances, persona jurídica que, en aquell mo
ment, encara no havia contemplat cap Llei del nostre 
país. Però el diàleg raonable i raonat obre moltes portes i 
aquestes i moltes altres van anar obrintse amb el pas del 
temps. També van anar obrintse gràcies a intuir primer 
i de convèncerse després que aquesta evident novetat 
per al món cooperativista suposava una gran oportu
nitat d’expansió i d’evolució a la qual no pot renunciar 
ni ha de renunciar. Per què? Doncs, per la senzilla raó 
que aquesta oportunitat suposa la cooperativització 
de la malaltia i la seva prevenció, “productes” amb els 
quals tots hem de tenir alguna relació tard o d’hora i 
que mobilitzen quantitats insòlites de diners. Sense cap 
més experiència, per ara, que la pròpia de dues coope
ratives barcelonines –“S.C.I.A.S.” i “Autogestió Sanitària, 
Societat Cooperativa”–, d’una de treballadors de la salut 
d’àmbit estatal –“Lavinia, Societat Cooperativa”– i de 
tres de consumidors de salut d’àmbit provincial, parla
ríem de seguida de molts milers de milions de pessetes 
moguts cada any, de molts mils de metges i de molts 
cents de mils de consumidors de la salut.

[...]
El món cooperatiu que conec és un món ple d’atrac

tius, d’utopia i de realitat, d’homes bons, de pensadors 
addictes a tota mena d’idees polítiques de les que s’obli
den quan parlen de cooperació, món en el qual es res
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«Estem segurs que 
el cooperativisme 
no renunciarà al 
model assistencial 
igualatorista, ni a 
la figura del metge 
soci assegurador, 
com a forma de 
treball associat, 
que l’allibera de 
la condició de 
treballador per 
compte d’altri»

pira un rerefons anarquista que a mi m’encanta. Si no 
m’equivoco respecte a tot el que he dit abans, la con
seqüència és evident: Ha d’ésser un món que no pot 
anar gaire curull de diners i aquesta característica pot 
canviar i ha de canviar si qui treballa controla la part 
dels seus diners que ha de lliurar perquè la Seguretat 
Social s’ocupi de la seva salut, juntament amb els diners 
que per ell paga el seu empresari, pel mateix motiu i 
que entenc que també són d’ell, ja que crec que supo
so correctament que si se suprimia l’assegurança social 
de malaltia, tant l’aportació del treballador com la de 
l’empresari serien destinades a incrementar el salari del 
treballador, o a disminuir preus; però no a augmentar el 
benefi ci empresarial.

Sigui com sigui, el cooperativisme sanitari consti
tueix un repte per al cooperativisme en general, que 

ha de mobilitzarse per tal d’aconseguir –després d’una 
etapa inicial d’experiència pilot– que la inscripció en 
una cooperativa bàsica, o de primer grau, d’un com
plex cooperatiu sanitari, suposi la detracció al seu favor 
de la quota pròpia de l’assegurança social de malaltia, 
en considerarse tal cooperativisme sanitari com una 
fórmula comprovada de Medicina Social o Col·lectiva 
satisfactòria, menys costosa que la que atorga el sector 
públic –la Seguretat Social– i concertada no com a alter
nativa d’aquesta darrera, sinó en nom d’ella, controlada 
per ella, garantida per ella, de tal manera que la seva 
acceptació defi nitiva suposés la seva generalització, no 
obligatòria, a càrrec de tants complexos cooperatius 
com fossin necessaris, al voltant d’un milió de persones 
cadascun d’ells –proporció morbilitatrendibilitat– i que 
es rebutgés tota possibilitat de monopoli que massifi ca, 
deshumanitza i atorga una molt escassa qualitat.

Estem segurs que el cooperativisme no renunciarà 
a aquesta oportunitat de fi nançació indirecta que se li 
atorga i que mai no renunciarà al model assistencial 
igualatorista, ni a la fi gura del metge soci assegurador, 
com a forma de treball associat, que l’allibera de la con
dició de treballador per compte d’altri, ja que, altrament, 
el cooperativisme sanitari es convertiria en un “emplea
dor” més de metges, amb els quals, a curt termini o a 
llarg termini, obtindria una Medicina Social o Col·lectiva 
de baixa qualitat. .



Quan el seu model de cooperativisme sanitari es va afermar a Espanya, el 
doctor Espriu va voler exportarlo a altres països. Amb aquest objectiu, va 
iniciar una incansable activitat internacional la fita més important de la 
qual va ser la creació de l’Organització Internacional de Cooperatives de 
Salut (IHCO) com a organització sectorial dins de l’Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI). Gràcies a aquests organismes internacionals, la base del 
seu pensament –que els metges i pacients puguin organitzarse per gestionar 
el seu propi sistema de salut de qualitat– s’ha convertit en font d’inspiració 
per als cooperativistes de molts països, especialment d’Amèrica del Sud. . 
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Són certes les paraules que vam dir-nos,
certa la primavera del teu cos
i cert l’espill d’amor dels teus ulls negres.

Suau plovia sobre el bosc tendríssim
de pins i diminutes margarides.
Sols el silenci, sols nosaltres sols.

D’aquí a molts anys potser recordaràs
que algú, algun dia, et va estimar moltíssim.
I et pujarà a la gola una dolçor
com una immensa mel, com una música.

La mateixa dolçor que ara jo sento
recordant-te en la meva soledat.

Res no val tant com un instant d’amor.

Maig d’amor

Del llibre Tu i jo. Trenta-dues maneres de dir-ho. Versos 
triats per Jaume Subirana, Barcelona, Columna, 2017

Gerard Vergés
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Un biopic curiós

Enric Sòria

Els últims anys, el cinema centreuropeu ha produït una densa pila de bio-
grafies, la majoria de les quals s’ha estrenat a Barcelona, dedicades a perso-
natges com Stefan Zweig, la pintora Paula Modersohn-Becker, Anna Frank 
o Marie Curie (aquesta en coproducció amb França). De totes, la cinta sobre 
la vida de la novel·lista, memorialista i psicòloga Lou Andreas-Salomé és 
la més atractiva, no tant per la rellevància històrica del personatge (que 
en té, però menys que la Curie, per exemple), com per les seues virtuts 
cinematogràfiques.
 Encabir la complexitat d’una vida en un film de menys de dues 
hores no és gens fàcil. Es corre el perill de voler abastar massa i convertir-lo 
en un garbuix de vinyetes inconnexes o, per contra, de simplificar massa les 
coses. Tots els films adés esmentats han naufragat en un d’aquests esculls, o 

Títol original: Lou Andreas-Salomé - “…wie ich 
Dich liebe, Rätselleben”

Any: 2016

Durada: 113 minuts

Països: Alemanya, Àustria, Italia i Suïssa

Direcció: Cordula Kablitz-Post

Guió: Cordula Kablitz-Post i Susanne Hertel 

Música: Judit Varga

Fotografia: Matthias Schellenberg

Interpretació: Nicole Heesters, Katharina 
Lorenz, Liv Lisa Fries, Helena Pieske, 
Matthias Lier, Katharina Schüttler, Julius 
Feldmeier i Peter Simonischek

Coproducció: Regne Unit - Estats Units; 
Blueprint Pictures. Distribuïda per Fox 
Searchlight

Fitxa tècnica
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en els dos. Lou Andreas-Salomé va ser una dona lliure: feminista pionera, 
escriptora i científica, amiga de gent com Nietzsche i Freud, amant del 
jove Rilke i viatgera constant, entre altres coses. No és una trajectòria fàcil 
de resumir. La cinta, que ho intenta, no esquiva els riscos de l’anècdota 
mal encaixada (per exemple, la relació amb Freud) ni de la simplificació, 
però, en conjunt, se’n surt millor que les altres. Aconsegueix construir un 
relat que té sentit i que enganxa l’espectador; té seqüències poderoses –les 
discussions amb Nietzsche o Rée; el tortuós idil·li amb un Rilke malaltís o 
les reveladores converses, no exemptes de duresa, amb el seu últim secre-
tari–; a més, sap fer de la necessitat virtut i ressalta les seues limitacions 
pressupostàries fent circular la protagonista per unes postals d’època cada 
volta que canvia de ciutat. De tan pueril, és un recurs que té encant. Nicole 
Heesters dota d’una gran presència la Lou anciana.
 La producció, més que televisiva, és de quatre duros, la posada en 
escena és convencional i alguns diàlegs xerriquen greument, però, així i tot, 
la història ens interessa, perquè la dinamitza un personatge poderós dins un 
relat que té ritme i estructura. Al film, se li ha criticat que està més atent a 
les relacions de la protagonista que a la seua obra. Però és que l’obra de Lou 
Andreas-Salomé, sense ser desdenyable, no rivalitza amb la de Nietzsche, 
Freud o Rilke. Però tots tres l’admiraren. No tant pel que va escriure com 
pel que ella era: un caràcter i una forma de viure que representava un repte 
únic. El film explora precisament això i proposa una figura humana sug-
gestiva, complexa i feroçment independent, que fa pensar i crida l’atenció. 
A un biopic modest no se li pot demanar més. .



roda el món
cultura.

CAMÍ DE 
L’OBLIT

L’any 1730, a Lanzarote la terra es va obrir. Durant sis anys, les colades de 
lava van lliscar per la zona occidental de l’illa fins arribar a l’Atlàntic, arrasant 
llogarets i camps de conreu. Bona part de la població es va veure obligada 
a fugir i a iniciar un llarg camí d’oblit i enyorança de la seva terra estimada. 
El paisatge que en resulta, malgrat la seva desolació aparent, no és una 
terra morta, sinó acabada de néixer, en què la vida s’obre pas subtilment. 
Les fotografies de Nuria Murillo Lara ho palesen en realçar l’excepcional 
cromatisme del Parc Nacional de Timanfaya, on les taques de líquens 
esquitxen les tonalitats negres, marrons i vermelloses de lapil·li, sorres 
volcàniques i basalt.

«Por el camino largo que muere en el olvido…
Por el camino largo que viene del recuerdo
en el que yo me pierdo llorando tu querer…»
(Extracte del tango “Camino del olvido”)
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recordant Salvador Espriu

La tria. Dos poemes amb un vol d’aus migradores a la 
paleta de colors dels poetes Espriu i Akhmàtova. Dues 
situacions particulars sota l’espai obert del cel, sota la 
bandada d’ocells de pas que el travessa. Dues vivències 
d’humans que s’hi voldrien afegir, que hi aspiren. Perquè 
el vol d’ànecs salvatges o el de les grues és en tots dos 
casos una metàfora de llibertat i de vida en moviment. En 
el cas d’Espriu es tracta d’una llibertat final, la definitiva, 
d’un deslliurament, com ell mateix diu. L’hora de la mort, 
com a colofó de la vida. La mort com a fetus que, gestat 
durant tota l’existència, finalment neix: la vida es “deslliu-
ra” en la mort, i així ho sent el protagonista del poema, 
Espriu n’era molt conscient. Ell o el protagonista poden 
encara veure com els ànecs salvatges passen i poden de-
sitjar sumar-s’hi idealment. Però l’un i l’altre saben que és 
la darrera mirada, perquè els ulls «van a cloure’s» i ja no 
veuran res més. I «pel cel baix de l’hivern» els altres, els 
que encara viuen, se’n van al sud. 

Akhmàtova inclou el seu poema al llibre Bandada 
blanca. Títol clarificador. I es refereix (ho diu explícita-
ment) a la bandada blanca dels seus versos, versos que 
també han de volar, travessar fronteres pintades d’aire, 
arribar al país específic de cada individu. Llibertat i vida 
són a l’horitzó. Ella, malalta de tuberculosi quan escriu 
el poema, aspirant a sumar-se al vol de les grues, sent 
la remor de les ales que, en el seu cas «ve dels densos 
núvols baixos». També ella desitja ser una més de les aus 
que volen «sobre terres i rius», perquè té ànsies d’aquella 
llibertat, d’aquella vida, d’aquella metàfora que és el vol. 
Però per a ella, de moment, només hi ha la impossibilitat 

de fer-ho. Les grues o la seva pròpia consciència l’hi dei-
xen ben clar: «No pots cantar, ni eixugar-te les llàgrimes 
amb afeblides mans». Per a ella és, doncs, impotència, 
no és cap deslliurament, encara no. Encara haurà de ser 
la veu dels que pateixen, dels que tenen fam de justícia, 
dels que es veuen no lliures i no vius. Quan va haver de 
visitar els seus éssers estimats a la presó (fill o marit), les 
dones que, com ella, formaven la llarga cua de l’espera li 
demanaven que escrivís tot allò, que els donés veu, i així 
va néixer el seu famós “Rèquiem”. 

La bandada, símbol de la llibertat més oberta i total, 
en aquest context quedà contraposada a la condemna. 
Condemna a la vida coartada, a la mort lenta o ràpida 
(l’execució), a la separació de les famílies, al trencament 
dels fils de la quotidianitat, al soterrament dels vincles. 
Els dictadors devoren. Els totalitarismes destrossen. Els 
feixismes ho fracturen tot i diuen que són els altres qui 
fracturen la societat. Exercicis de cinisme. Les presons els 
serveixen de primer plat. 

Leonid Andréiev, a la seva novel·la Els set penjats ho 
resumeix molt bé quan, en descriure les hores finals dels 
condemnats a mort, tancats en una fortalesa, parla del 
temps que escandeix els passos del destí imminent des 
del rellotge del campanar: «Cada hora, cada mitja hora, 
cada quart, esgranava unes notes una mica esllanguides, 
una mica tristes, que lentament es fonien a les altures, 
com el crit llunyà i planyívol dels ocells de pas». La ban-
dada novament, promesa de deslliurament, mort que neix 
a la vida, vida que vola cap a la llibertat total. Metàfora 
acomplerta. . 

Jaume Creus

És hora de volar 
sobre terres i rius.
I tu no pots cantar, 
ni eixugar-te les llàgrimes 
amb afeblides mans. 

Ana Ajmátova  

Del llibre Bandada blanca (1917) inclòs a Poesia Completa, 
Traducció de Jaume Creus, Barcelona, Ed. 1984, 2009 

Pel cel baix de l’hivern
passen vols, cap al sud,
de blancs ànecs salvatges.
Amb ells me n’aniré,
a la fi deslliurat.

Salvador Espriu

Del llibre Les cançons d’Ariadna, Barcelona, 1949

La paleta de colors dels poetes 
Espriu i Akhmàtova
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Empresa col•laboradora:

asisa.es
900 10 10 21

Tenir cura de les persones 
és molt més que tenir 
cura de la vostra salut
A Asisa, portem 40 anys tenint cura de la salut de les persones i això 
ens ha portat a voler cuidar-te més i millor.

Per això, ara, a més de salut, també tenim assegurances dentals, vida, 
accidents i decessos.

Perquè tenir cura de les persones, és molt 
més que tenir cura de la vostra salut.

ACCIDENTESDENTALSALUD VIDA DECESOS
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Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona
Juan Ignacio Luca de Tena 12 3ª ı 28027 Madrid 

Tel: 91 595 75 52 ı fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop

.
FUNDACIÓ ESPRIU REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

Les empreses cooperatives 
ajuden a construir  
un món millor

Les entitats que integren la Fundació Espriu 
formen, per volum de facturació, la quarta xarxa 

de cooperatives sanitàries més gran del món. 




