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En el seu article publicat al número 111 d’aquesta revista, el 
doctor Adolf Cassan deia que a Espanya la prevalença de 
l’obesitat infantil s’acosta al 18 %, una situació que qualificava 
com a «molt preocupant» i que calia afrontar «amb totes les 
armes al nostre abast». Espero que siguin molts els pares que 
hagin pres nota de les seves explicacions, perquè imagino 
que depèn dels pares, i també de les autoritats sanitàries, que 
es comenci a tallar un problema que és global. Tan global 
com que, segons l’OMS, l’obesitat infantil afecta més de 41 
milions de nens menors de cinc anys a tot el món. Nens 
sobrealimentats que conviuen amb milions d’altres nens 
(200 milions, d’acord amb l’UNICEF) de la mateixa edat que 
pateixen malnutrició crònica. La veritat és que no hi ha gaire 
motius per sentir-nos orgullosos del món que hem construït.

Carlos López Arandio
Logroño 

Obesitat i malnutrició infantil

@

dels cartes     lectors.

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. 
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«Un millor 
coneixement 
sobre el genoma 
humà i la biologia 
molecular 
permeten 
tractaments a 
mida de cada 
pacient i tumor i 
estadi tumoral»

Assistim al principi 
de la fi del càncer?
Els avenços de la medicina en aquestes últimes dècades fan que aquesta pregunta 
ja no sigui només retòrica. S’acumulen molts factors que possibiliten plantejar-la. 
Alguns relacionats amb la fi gura del pacient intel·ligent, que no fuma o ha deixat 
de fumar, que procura seguir una alimentació saludable, fa exercici físic i evita el 
sedentarisme, es protegeix del sol, es vacuna contra l’hepatitis B i C i contra el virus 
del papil·loma humà (VPH), utilitza la lactància materna i participa en els programes 
de detecció precoç que les autoritats sanitàries recomanen. En defi nitiva, factors 
que tenen a veure amb l’estil de vida.

A tots ells, s’hi sumen els mitjans de diagnòstic, cada vegada més precisos, que per-
meten un diagnòstic precoç, els avenços en el coneixement i la tècnica quirúrgica, 
la millora de l’efi càcia de la quimioteràpia i, més recentment, la incorporació de la 
immunoteràpia i la farmacogenòmica a l’arsenal terapèutic contra el càncer. Un 
millor coneixement sobre el genoma humà i la biologia molecular permeten tracta-
ments a mida de cada pacient i tumor i estadi tumoral. Tot això implica que avui en 
dia més del 50 % dels càncers es curen i s’allarga la supervivència amb bona qualitat 
de vida de molts malalts.

El monogràfi c de les pàgines centrals desplega davant els lectors els benefi cis de 
la medicina personalitzada o de precisió. La Fundació Espriu, i amb ella SCIAS i el 
grup Assistència, i tot el grup Asisa són capdavanters d’aquesta forma de medicina 
i dels benefi cis que ofereix als pacients.

No obstant això, no tot són bones notícies. El preu dels nous fàrmacs pot condicionar 
l’accés a tots els pacients que podrien benefi ciar-se del tractament. La gran quantitat 
de recursos que es mouen al voltant de la investigació i de la indústria farmacèutica 
poden provocar confl ictes d’interès que perjudiquin el pacient. Les pseudoteràpies 
sense base científi ca en mans de professionals poc escrupolosos que aprofi ten la vul-
nerabilitat del pacient amb càncer, especialment en les fases avançades. I cal veure 
encara com pot afectar l’augment de la desigualtat en les societats occidentals que 
comporta un nivell més baix de formació d’alguns grups de població, l’augment de 
l’obesitat infantil, l’addició a les noves tecnologies i el sedentarisme, etc.

L’entrevista al doctor Julio Mayol planteja aquestes i altres preguntes urgents que 
emergeixen davant els avenços mèdics. De manera molt incisiva, Mayol afegeix una 
cinquena “p” als adjectius de la nova medicina: preventiva, predictiva, participativa, 
personalitzada i també “poblacional”, perquè es tracta de tenir en compte no única-
ment la informació genètica sinó també la informació social dels pacients.

Finalment, el nostre col·lega el doctor Fernando Bandrés narra els camins pels quals 
hem arribat a la medicina personalitzada i analitza els múltiples interrogants ètics 
i socials que planteja. Es tracta, en les seves pròpies paraules, de convertir la medi-
cina personalitzada de precisió en un model «amb gran capacitat pedagògica, per 
mostrar l’humanisme renovat que necessitem en aquest segle. Per tal que l’anomenat 
“estat de benestar” se subjecti a una forma d’estar “natural i civilitzada” que resulta 
de l’anàlisi lúcida i amb sentit crític de la realitat que habitem i ens habita». .

Dr. Carlos Humet 
Director mèdic 
de l’Hospital de Barcelona
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Una durícia és un engruiximent circumscrit de la capa superficial de la pell que 
apareix com a conseqüència de pressions o friccions repetides.

Dr. Adolf Cassan

Durícies
Es tracta d’un problema que tothom coneix, ja que amb 
més o menys intensitat afecta la majoria de la població 
en algun moment de la seva vida. Les durícies poden 
aparèixer en moltes parts del cos; per exemple, a les 
mans quan se les sotmet a activitats dures, com passa 
als que remen o als llenyataires. Però el més comú és 
que apareguin als peus, que precisament és on originen 
més molèsties.

CAuses
En realitat, les durícies es desenvolupen com a mecanis-
me defensiu de l’organisme davant d’una agressió exter-
na repetida. Si una part de la superfície del cos brusca-
ment es veu sotmesa a friccions o pressions inhabituals; 
per exemple, quan estrenem sabates noves que freguen 
algun punt determinat dels peus, es formaran les típi-
ques ampolles, però si es tracta d’una agressió constant 
o persistent, les cèl·lules cutànies de la zona afectada 
reben un estímul particular i reaccionen multiplicant i 
incrementant la producció de queratina, la substància 
dura present en l’epidermis. En definitiva, de mica en 
mica es formarà una zona de pell engruixida i dura, que 
no és res més que un ull de poll.

El més habitual és que els ulls de poll als peus es for-
min a causa de l’ús de sabates inadequades, de pell dura 
i acabades en punta, especialment si tenen taló alt, ja que 
llavors el pes del cos es desplaça cap a la part davantera 
del peu i la pell es comprimeix contra el calçat. També 
pot passar que el peu presenti alguna deformitat, fins i 
tot encara que no sigui tan manifesta com per provocar 
altres molèsties, però suficient per facilitar una fricció 
constant contra el calçat. I de vegades això es veu accen-
tuat per algun defecte en la mecànica de la marxa que 
afavoreix el frec o la pressió en una part del peu.

Tipus
Poden aparèixer ulls de poll arreu del peu, però el més 
habitual és que es desenvolupin en unes regions típiques, 
i les seves característiques poden ser diferents segons 
la zona afectada i el seu mecanisme de producció. A la 
part lateral del peu, que moltes vegades és sotmesa a 
fregaments, però no a una compressió constant, sol for-
mar-s’hi un tipus concret de durícia: una zona de pell 

engruixida, sense límits gaire precisos, més gruixuda al 
centre i més prima als marges.

En canvi, als dits, si es mantenen comprimits i aixa-
fats contra el calçat, sol formar-s’hi un tipus de durícia 
coneguda com a “heloma”, popularment anomenada 
“ull de poll”: una àrea de pell engruixida, amb una zona 
central molt més dura, ben diferenciada de la pell que 
l’envolta, que es coneix com a “nucli”. Mentre la pressió 
inadequada continuï, el nucli es farà cada vegada més 
gran, de tal manera que acabarà irritant les terminacions 
nervioses que hi ha a sota, la qual cosa es tradueix en do-
lor. De fet, el dolor és la manifestació habitual d’aquestes 
durícies, sobretot quan s’ha anat molt de temps amb un 
calçat inadequat i caminant o s’ha estat dempeus, ja que 
durant l’esforç la zona s’inflama i augmenta la compres-
sió dels nervis.
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AfronTAr el problemA
L’actuació oportuna davant la presència de les durícies 
és, en principi, molt senzilla: atès que es formen com a 
mecanisme de defensa d’una zona de la pell davant d’una 
agressió externa, evitar-ne el factor causal serà sufici-
ent perquè no es desenvolupin. Com que generalment 
la formació de les durícies es deu a l’ús de calçat inade-
quat –de pell dura, punta estreta i taló alt–, normalment 
n’hi ha prou d’emprar-ne un altre de més adequat i triar 
sempre el més convenient per a cada cas. Però molta 

gent, en comptes d’actuar d’aquesta manera, intentant 
combatre’n la causa, pretén tractar les durícies elimi-
nant-les pels seus propis mitjans, i d’aquesta manera no 
només se sotmetrà a un tractament ineficaç sinó també 
potencialment perillós.

Per eliminar les durícies; és a dir, la pell engruixida, 
es pot recórrer a diferents procediments. Així, es poden 
emprar productes queratolítics o antidurícies que produ-
eixen una desnaturalització de la queratina i propicien 
la destrucció del teixit sobrer, o bé raspar la durícia per 
aconseguir eliminar-la. Però, com s’ha dit, no convé ac-
tuar per mitjans propis: s’ha d’acudir a un especialista, 
a un podòleg, qui procedirà com correspon o indicarà 
com cal actuar.

Els productes antidurícies, ja sigui en forma de lí-
quids o de pegats, no estan exempts de perills: es trac-
ta de substàncies agressives que, si no s’apliquen de la 

manera correcta, estrictament sobre la zona afectada, 
poden provocar irritació o fins i tot cremades a la pell 
circumdant. I intentar eliminar les durícies amb fulles 
d’afaitar, si no se’n té experiència, també és perillós per-
què fàcilment es produiran petites ferides que poden 
infectar-se.

A més, difícilment s’eliminarà adequadament la durí-
cia, sobretot quan presenta un nucli, per la qual cosa un 
tractament d’aquest tipus, com a molt, només servirà per 
atenuar-ne les molèsties de manera temporal, fins que la 
duresa torni a formar-se.

TrACTAmenT
El podòleg, en primer lloc, ha de determinar el tipus de 
durícia i la causa del problema. Si s’aprecia que el peu 
no presenta deformitats que justifiquin la seva aparició, 
intentarà precisar el defecte de la sabata, indicant les 
característiques del calçat més apropiat que s’ha d’uti-
litzar en cada cas. S’intentarà eliminar o, almenys, re-
duir la pressió sobre la superfície de la pell afectada o, 
si això no és possible, redistribuir-la entre una àrea més 
gran, de manera que la pressió per unitat de superfície 
disminuirà i, per tant, l’estímul per al desenvolupament 
de la durícia. Si es detecten deformitats al peu, caldrà 
determinar l’alteració mecànica que ha afavorit el desen-
volupament de la durícia, de vegades amb la realització 
d’alguns estudis específics.

Un cop investigada la causa de la durícia, el podòleg 
decidirà l’actuació més convenient. Així, per exemple, 
pot procedir a la seva extracció. Sota rigoroses condi-
cions higièniques, per evitar infeccions, i mitjançant 
l’instrumental adequat, anirà eliminant les làmines de 
pell que formen la duresa i, si n’hi ha, també n’extraurà 
el nucli. El procediment, quan qui el porta a terme té 
experiència, no sol provocar dolor. Si resulta dolorós, l’es-
pecialista podrà aplicar algun producte anestèsic per tal 
que provoqui les mínimes molèsties. Després, col·locarà 
una protecció sobre la zona tractada per evitar qualsevol 
fregament o compressió en els propers dies.

Però l’eliminació de la durícia no es pot considerar 
com un tractament definitiu, perquè si no es modifiquen 
les circumstàncies que han determinat el seu desenvolu-
pament, segurament tornarà a formar-se en poc temps. 
I no és qüestió d’haver d’anar sempre al podòleg; l’ideal 
és buscar la manera d’evitar el seu desenvolupament. 
D’una banda, es determinarà el tipus de calçat més ade-
quat. Però quan el defecte no provingui essencialment 
de la sabata sinó del propi peu, s’ha de seguir una altra 
estratègia i probablement s’intentarà corregir-ne la de-
formitat. I si això no és possible, el podòleg pot indicar 
l’ús d’algun dispositiu o confeccionar un coixinet espe-
cial o una fèrula de silicona especialment adaptada, que 
aplicada adequadament evitarà la fricció de la part del 
peu afectada amb les sabates que es fan servir habitu-
alment. Només d’aquesta manera es podrà solucionar 
l’alteració. .

7
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total d’intervencions en medicina reproductiva realitza-
des a Espanya, les unitats de reproducció (UR) del Grup 
HLA s’han convertit en un referent nacional i internaci-
onal en aquest camp de la medicina.

experiènCiA en expAnsió
Les Unitats de Reproducció del Grup HLA van comen-
çar la seva trajectòria fa 35 anys a la Clínica HLA Vis-
tahermosa, a Alacant, de la mà del doctor José Jesús 
López Gálvez, qui tres dècades després s’ha convertit 
en director d’una xarxa de centres especialitzats que 
s’estén per deu ciutats espanyoles: Madrid, Saragossa, 
Dénia, València, Múrcia, Màlaga, Granada, Almeria, 
Jerez i Ceuta. València i Sevilla figuren en els seus pro-
pers plans d’expansió, que també s’estenen a l’àmbit 
internacional, ja que, a les unitats presents a Ciutat de 
Mèxic i Managua, aviat s’hi sumaran alguns projectes 
al Pròxim Orient.

D’acord amb el doctor José Jesús López Gálvez, en-
tre les claus de l’èxit d’aquests centres especialitzats hi 

El nombre de tractaments d’infertilitat creix constant-
ment. Segons les dades de la Societat Espanyola de Fer-
tilitat (SEF), al voltant del 7 % dels naixements a Espa-
nya tenen el seu origen en les tècniques de reproducció 
assistida, una xifra que, unida als més de 120.000 trac-
taments d’aquest tipus que es realitzen al nostre país, 
ens situa al capdavant mundial en aquest camp, només 
superats pels Estats Units i el Japó.

Aquest auge no es deu a un augment de la infertili-
tat sinó a factors socials, el principal dels quals és el re-
tard de la mitjana d’edat en què la dona té el seu primer 
embaràs, situada actualment en els 32 anys. També hi 
contribueixen altres conductes socials, com l’increment 
del nombre de dones sense parella o el de les parelles 
homoparentals i el de separacions i, per descomptat, 
els grans avenços tecnològics en aquest àmbit, que han 
aconseguit que cada vegada hi hagi més mitjans per ob-
tenir una gestació.

En aquest context, i amb una mitjana d’11.000 trac-
taments a l’any, fet que suposa al voltant d’un 10 % del 

Amb una mitjana d’11.000 tractaments a l’any i prop d’un 10 % del total d’intervencions en medicina 
reproductiva realitzades a Espanya, les Unitats de Reproducció (UR) del Grup HLA s’han convertit 
en un referent nacional i internacional. La qualitat i l’alt percentatge d’èxit, la seva ubicació 
intrahospitalària, el tracte personalitzat i l’aposta constant per la innovació són les claus principals del 
seu èxit.

meritxell Tizón

Les Unitats de Reproducció del Grup HLA

Un referent mundial
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ha «la seguretat que dona als pacients i les seves famílies 
el fet de comptar amb una estructura d’atenció sanità-
ria hospitalària», i la qualitat que s’ofereix als pacients. 
En aquest sentit, López Gálvez posa en relleu que «el 
Grup HLA està auditat pels màxims nivells de qualitat 
que se’ns imposen, no només en les auditories oficials 
de les conselleries de Sanitat corresponents sinó també 
en auditories pròpies».

Un altre aspecte que destaca el doctor Gálvez és la 
tecnologia «d’última generació» de què disposen. Els 
centres aposten per la innovació per tal de facilitar als 
seus pacients tractaments i tècniques personalitzades 
amb l’objectiu d’aconseguir la màxima efectivitat, amb 
un 90 % d’èxit. Un exemple són les incubadores d’embri-
ons de què disposen (els sistemes Eeva, Embryoscope, 
Gery i la combinació Eeva-Gery), que són les més noves 
en reproducció assistida i que eleven notablement les 
taxes d’èxit.

lA sAluT De l’embrió
López Gálvez també destaca l’excel·lent contribució 
de la Unitat de Genètica Mèdica del Grup, una de les 
més avançades d’Espanya i que disposa del personal i 
de l’equipament necessaris per arribar a un perfecte 
diagnòstic clínic i a un consell genètic de malalties no 
només hereditàries sinó també de patologies genètiques 
en altres especialitats. «Les tècniques de reproducció 
s’estan desenvolupant enormement no només amb la 
intenció d’ajudar aquestes dones a complir el seu desig 
gestacional sinó també de dotar-les de l’embrió més sa 
possible», afegeix el metge.

En aquest sentit, el doctor López Gálvez insisteix a 
aclarir que, encara que els avenços en reproducció han 
estat molt importants, «cal no caure en l’error de pensar 
que les noves tècniques ho solucionen tot» i que la re-
producció assistida és la panacea, perquè llavors «moltes 
dones demoren encara més el seu primer embaràs. Això 
no és així i, encara que avui dia podem assegurar un 
elevat percentatge d’èxit, hi ha dones que, per les seves 
condicions personals o a causa de malalties associades, 
els és difícil aconseguir un embaràs», adverteix.

Per això, al seu parer, és fonamental la preservació 
de la fertilitat, un concepte que abans només es tenia 
en compte en determinats casos (com el de dones amb 
malalties oncològiques) i que ara, a causa dels nous mo-
dels socials i al retard en l’edat de gestació, ha adquirit 
una gran importància. El doctor Gálvez és partidari que, 
en les revisions ginecològiques rutinàries, «s’informi les 
dones de la seva reserva ovàrica perquè, en el cas que 
s’adverteixi la seva disminució, es puguin sotmetre a 
una hiperestimulació ovàrica i criopreservar els seus 
òvuls per a un futur».

«No cal alarmar –aclareix el doctor–, perquè una 
dona amb una reserva baixa pot quedar-se embarassada 
per via natural tranquil·lament; és a dir, que el concepte 
de reserva ovàrica no va totalment lligat a la qualitat 

dels òvuls. Però sí cal prevenir per si, en intentar-ho, no 
ho aconsegueix i al final ha d’optar per un tractament 
de reproducció al qual, potser, no respon tan bé a causa 
de la seva edat».

També recomana que les dones que, per motius per-
sonals, vulguin endarrerir la seva gestació realitzin una 
preservació de fertilitat abans dels 35 anys «perquè, ar-
ribat el moment, puguin intentar tenir fills buscant un 
embrió el més sa possible», assenyala. . 

Aposta per la docència 
i la investigació
Una prova de l’aposta ferma per la docència i 
la investigació de les unitats de reproducció 
del Grup HLA és la creació de la Càtedra 
de Biomedicina Reproductiva, adscrita al 
Departament d’Histologia i Anatomia de la 
Facultat de Medicina de la Universitat Miguel 
Hernández, i amb seu a la Unitat de Reproducció 
de la Clínica Vistahermosa.

En la mateixa línia, ja fa 18 anys i en col·laboració 
amb aquesta universitat, es va posar en marxa 
un màster propi sobre medicina i genètica 
reproductives, una formació de postgrau per la 
qual ja han passat més de 200 professionals, 
alguns dels quals avui són els principals experts 
del món en aquest camp.

Molt actives també en l’àmbit de la recerca, en 
els darrers anys, les unitats de reproducció del 
Grup HLA han registrat dues patents: un sensor 
electroquímic que ajudarà els metges a triar 
l’embrió més viable per a la seva implantació en 
l’úter de dones que tenen dificultats per concebre 
de forma natural, i un sistema d’entrenament 
en embriologia destinat a la docència que, en 
paraules del doctor Gálvez, «permet ensenyar 
als nostres alumnes com han de realitzar, amb 
diferents graus de dificultat, una fertilització 
in vitro amb microinjecció fora del context 
hospitalari».

El doctor José Jesús López Gálvez



salut.

Què és i quines funcions 
fa la tiroide?

La tiroide és una glàndula situada al coll la funció de la qual és fabricar hormones essencials per 
al correcte funcionament de l’organisme. Aquestes hormones controlen l’activitat de gairebé 
tots els òrgans del cos. Intervenen en el funcionament del metabolisme i del sistema nerviós i 
en la regulació del ritme cardíac, l’absorció del colesterol o dels nivells de calci en la sang.

Dolors borau

el racó de l’usuari

La paraula tiroide dona nom a un cartílag i a una glàn-
dula. La glàndula és un òrgan que forma part del sistema 
endocrí, un sistema que està format per més glàndules i 
estructures que elaboren unes substàncies anomenades 
hormones. Les hormones fan la seva funció fora del lloc 
on es produeixen. Es podria dir que actuen com uns mis-
satgers que viatgen pel torrent sanguini i arriben a diver-
sos teixits per regular funcions vitals per a l’organisme.

El cartílag protegeix les cordes vocals i es diu així per 
la forma que té: thyros, en grec, signifi ca escut. Aquest 
escut és el que forma la nou del coll. La glàndula, que 
pesa entre 20 i 30 grams, està situada davant del cartílag 
tiroide, però una mica més avall i té forma de papallona, 
amb dos lòbuls, un a cada costat. El seu teixit està format 
per fol·licles en forma de petits sacs que tenen la funció 
de produir, emmagatzemar i secretar les hormones tiroi-
dees: la T3, anomenada triiodetironina (amb tres molè-
cules de iode) i la T4, anomenada tiroxina (amb quatre 
molècules de iode). 

Connexió Amb lA HipÒfisi
La tiroide està connectada a la hipòfi si i l’hipotàlem que 
es troben a l’interior del cervell i s’encarreguen de do-
nar les ordres. L’hipotàlem recull informació del torrent 
sanguini, i quan detecta nivells baixos de T3 i T4 envia 
un senyal (l’hormona TRH) a la hipòfi si que reacciona 
fabricant una altra hormona (la TSH) que estimularà 
la tiroide perquè sintetitzi la T3 i la T4. Les xifres de 
la TSH, anomenada hormona estimulant, donen mol-
ta informació per conèixer patologies que afecten el 
metabolisme i per detectar la presència de càncer de 
tiroide. Tenir bones concentracions de TSH, T3 i T4 és 
imprescindible perquè l’organisme funcioni bé, perquè 

el metabolisme obtingui energia i per al manteniment 
dels processos cognitius.

A la part posterior dels dos lòbuls en forma de papa-
llona hi ha les quatre glàndules paratiroides que tenen 
la mida d’un pèsol i fabriquen la parathormona. A més, 
repartides per tota la tiroide hi ha les cèl·lules C que sin-
tetitzen una altra hormona, la calcitonina. La parathor-
mona i la calcitonina regulen els nivells de calci a la sang. 
Relacionem el calci amb la nostra salut òssia i dental, 
però desconeixem que està involucrat amb els processos 
de contracció dels músculs, amb el manteniment dels 
batecs del cor i amb la transmissió dels impulsos nervio-
sos. El paper de la parathormona i la calcitonina és d’una 
gran importància.
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inTerVenCió en proCessos ViTAls
El conjunt de les hormones tiroidees intervé en pro-
cessos vitals, ja que regulen la temperatura corporal, el 
ritme cardíac, la força muscular i els cicles menstruals; 
controlen els moviments intestinals, l’absorció de coles-
terol i els nivells de calci a la sang; són necessàries per a 
la formació de la vitamina A i per al manteniment de la 
memòria; intervenen en el desenvolupament del fetus i 
del sistema nerviós; estan implicades en el funcionament 
del metabolisme perquè regulen com utilitzar l’energia 
i quanta se n’ha de consumir. La seva implicació en el 
funcionament del metabolisme està relacionada amb el 
manteniment del pes corporal. 

Les patologies tiroidees poden alterar la mida de la 

glàndula i el seu funcionament. Quan hi ha una alteració 
de la mida, es pateix de goll. Actualment no s’acostuma a 
veure persones amb goll, però era una malaltia habitual 
anys enrere, sobretot a llocs d’interior. Hi ha pocs ali-
ments que continguin iode, que es troba sobretot en els 
que procedeixen del mar: peix, marisc i mol·luscs. Quan 
la tiroide no té prou iode per fabricar T4 treballa sense 
pausa per aconseguir-ne i llavors creix sense control. 
Aquest fou un dels motius pels quals l’Organització Mun-
dial de la Salut va determinar que calia incloure iode a la 
sal, ja que era un aliment comú a totes les cases. A través 
de la sal iodada s’assegurava que a totes les llars, encara 
que geogràfi cament estiguessin allunyades del mar i no 
consumissin peix, hi hagués prou iode a l’alimentació. 
La manca d’aquest mineral en segons quines zones geo-
gràfi ques o pobres afectava les dones gestants, els fetus i 
el normal desenvolupament de les criatures, que acaba-
ven patint discapacitats físiques i mentals. Les funcions 
d’aquestes hormones són vitals per al desenvolupament 
complet de l’organisme. .

www.
Canal Salut
shorturl.at/wzOP2
La función de la glándula tiroides
shorturl.at/ELPU5

El sistema endocrí
•  Està format per glàndules i estructures que 

elaboren unes substàncies anomenades 
hormones.

Hormones
•  Fan la seva funció fora del lloc on es 

produeixen. 

•  Actuen com uns missatgers que viatgen pel 
torrent sanguini.

•  Arriben a diversos teixits per regular funcions 
vitals per a l’organisme.

Hormones tiroidees
• La T3, anomenada triiodetironina.

• La T4, anomenada tiroxina.

• La parathormona.

• La calcitonina.

Funcions de les hormones tiroidees
•  Regulen la temperatura corporal, el ritme 

cardíac, la força muscular i els cicles 
menstruals. 

•  Controlen els moviments intestinals, l’absorció 
de colesterol i els nivells de calci a la sang. 

•  Són necessàries per a la formació de la 
vitamina A i per al manteniment de la memòria. 

•  Intervenen en el desenvolupament del fetus i 
del sistema nerviós. 

•  Estan implicades en el funcionament del 
metabolisme i la utilització de l’energia. 



salut.
un relat d’usuari 

La tiroïditis postpart és una inflamació de la tiroide les causes de la qual no són del tot 
conegudes. La pateix aproximadament un 5 % de les dones embarassades, en les quals, 
després de donar a llum, l’alteració del funcionament d’aquesta glàndula produeix símptomes 
que van des de l’esgotament a la depressió, la caiguda del cabell o l’augment de pes.

Dolors borau

alliberi massa hormona a la sang i que es produeixin, 
durant el primer trimestre, els mateixos símptomes que 
produeix l’hipertiroïdisme: acceleració del metabolisme, 
nerviosisme, palpitacions, sudoració, calor, esgotament... 

A la meva amiga Maria li va costar quedar-se embaras-
sada i tenia la sensació que, si trigava més, ja seria massa 
gran. Quan ho va aconseguir, va estar molt contenta i, 
com que és una persona positiva, ho vivia de manera 
exultant. Per això va sorprendre molt la seva manera 
d’actuar quan va tenir la criatura, i encara més perquè 
tot havia anat bé. Semblava que s’havia convertit en una 
altra persona. El primer trimestre estava molt angoixa-
da, nerviosa i esgotada. Tant ella com les persones del 
seu entorn vam pensar que tanta irritabilitat es devia a 
l’estrès que suposava fer-se càrrec d’un nadó, però ens 
sorprenia que no se la veiés gens feliç. Tot l’aclaparava, 
suava, sempre tenia calor i quan intentaves calmar-la ens 
deia que no l’enteníem, que, a ella, el cor se li desboca-
va. L’amoïnava molt que l’arribada d’un fi ll ho hagués de 
transformar tot tant com per convertir-la en una altra 
persona. 

Després del tercer mes, tot va canviar i llavors estava 
trista, encara més fatigada i sempre tenia fred. Semblava 
que tingués una depressió postpart i, com que ella no 
entenia què li passava i se sentia culpable de no ser feliç, 
ho va explicar al seu metge. I aquell dia tot va encaixar: 
no era una depressió postpart, era una tiroïditis postpart. 
La simptomatologia era clara i calia esperar els resultats 
de l’analítica, però saber que allò que li passava no era un 
rebuig a la criatura que tant havia desitjat la va alliberar 
molt. Estava malalta, no es trobava bé i podien fer-li un 
tractament. Això era tranquil·litzador.

inflAmACió De lA TiroiDe
La tiroïditis postpart és una malaltia que afecta un 5 % 
de les dones embarassades. Durant l’embaràs, l’activitat 
del sistema immunitari disminueix i, després del part, 
aquesta activitat es recupera. En el cas de la tiroïditis, 
hi ha uns anticossos que augmenten massa després del 
part i ataquen la tiroide causant una gran infl amació. El 
procés infl amatori fa que el teixit de la glàndula tiroide 

La tiroïditis postpart: uns 
símptomes que ens confonen
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Després, la infl amació que ha fet malbé la glàndula no 
permet que aquesta fabriqui la quantitat d’hormones que 
es necessiten i, al tercer mes, apareix l’hipotiroïdisme 
que alenteix el metabolisme causant cansament, depres-
sió, restrenyiment, fred, caiguda del cabell, pell seca i 
augment de pes. Li van dir que aquesta etapa pot durar 
gairebé un any i això la va entristir, però també va saber 
que la malaltia tenia un fi nal.

A les analítiques van sortir alterats els nivells de 
les hormones T3 i T4, que estaven per sota dels valors 
normals, i per això hi havia aquest alentiment del me-
tabolisme, mentre que la TSH era elevada perquè és 
l’hormona que estimula la tiroide per produir T3 i T4 
i, com que no se’n produïa prou, seguia estimulant. A 
més, els anticossos antitiroidals també eren elevats i els 
responsables del procés infl amatori. Calia deixar passar 
uns mesos per veure si tot tornava a la normalitat, però si 
els símptomes empitjoraven, hauria de prendre hormona 
tiroïdal substitutòria que actua igual que la que es fabrica 
a l’organisme. Aquest tractament no interfereix en la lac-

tància materna i al cap d’uns mesos es retira i s’observa 
si la tiroide recupera el seu funcionament normal. En el 
25% de dones que pateixen tiroïditis postpart, la malaltia 
pot acabar essent crònica, però podran seguir prenent la 
medicació, que és un tractament efectiu.

CAuses DesConeGuDes
No se sap ben bé per quin motiu es pot produir la tiro-
ïditis, només se sap que hi ha factors de risc, com el de 
patir una malaltia autoimmunitària com la diabetis tipus 
1; el fet que hi hagi antecedents personals o familiars 
amb disfunció tiroidal; o la possibilitat de repetició en 
els següents embarassos. 

El que ens va quedar clar a tots és que no ens hem 
de resignar al malestar que no comprenem, ni hem de 
donar per fet que tot és fruit de l’estrès. La Maria volia 
viure amb alegria el naixement de la criatura i, per una 
malaltia associada, tot era angoixant: conèixer i tractar 
la malaltia li va donar confi ança en ella mateixa i la va 
ajudar a recuperar-se millor..

www.
shorturl.at/mptQZ

shorturl.at/rBVZ4

Què és la tiroïditis postpart?
•  És la inflamació de la tiroide que apareix en els 

mesos posteriors al postpart.
•  És una malaltia autoimmunitària provocada 

per uns anticossos que ataquen la tiroide.

Evolució
•  Durant el primer trimestre s’observen els 

mateixos símptomes que en l’hipertiroïdisme: 
acceleració del metabolisme, nerviosisme, 
palpitacions, sudoració, calor, esgotament...

•  A partir del tercer mes, apareix l’hipotiroïdisme: 
alentiment del metabolisme, cansament, 
depressió, restrenyiment, fred, caiguda del 
cabell, pell seca i augment de pes. 

• L’hipotiroïdisme pot durar un any.

Tractament
•   Hormona tiroidal substitutòria: levotiroxina, 

amb el mateix efecte que l’hormona produïda 
per l’organisme.

 © Jordi Negret
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Truita de moniato 
i ceba

núria Jané i Dra. montserrat montraveta

Podem trobar moniatos gairebé tot l’any, però si busquem productes de 
temporada cal comprar-los quan arriba la tardor. Així doncs, aprofitarem els 
mesos d’octubre i novembre per cuinar-los i assaborir-los, ja que són molt 
nutritius, rics en hidrats de carboni (complexos i simples), vitamines i àcid 
fòlic. D’altra banda, el seu contingut en greixos és pràcticament inexistent, i 
malgrat la seva dolçor, un cop cuinats, la càrrega glucèmica és baixa i la gluco-
sa passa lentament cap a la sang, sense provocar pujades brusques d’insulina. 
Pels nutrients que aporta, els moniatos són molt adequats per introduir en la 
dieta de nens i esportistes.

Sovint ha estat un producte menyspreat, però aquesta hortalissa té nom-
brosos beneficis per al nostre organisme: és rica en metionina (aminoàcid 
essencial poc habitual en el món vegetal), en betacarotens (amb coneguts 
efectes antioxidants i responsable del seu color ataronjat) i en vitamina A i E. 
També cal destacar que el 70 % del seu pes és aigua i això el converteix en un 
aliment amb una alta funció depuradora, especialment si es consumeix cuit.

Els centreamericans ja conreaven moniatos quan Cristòfor Colom va atracar 
a les seves costes el 1492. En el seu quart viatge va portar aquest tubercle a 
Espanya per conrear-lo i des de llavors es va estendre ràpidament per tot el 
continent europeu. Actualment, el 90 % de la seva producció es localitza a 
l’Àsia.

A la cuina, el moniato és un aliment bàsic molt versàtil que es consumeix 
cuit, fregit o en puré, com a guarnició en plats de carn i peix, o fins i tot com 
a ingredient principal de cremes, dolços i pastissos. I és que la seva textura 
i el seu sabor fan que s’adapti perfectament a qualsevol recepta. A més, ens 
aporta més vitamines antioxidants i més fibra que la patata. No obstant això, 
cal cuinar-lo bé perquè pot resultar indigest. .

Injustament menyspreat, el moniato és una hortalissa rica en 
hidrats de carboni, amb més vitamines i fibra que la patata, i tan 
versàtil com ella a la cuina.

El moniato: 
una alternativa de tardor

Ingredients:

• 2 moniatos

• 1 ceba grossa

• 4 ous

• Oli, sal, pebre i romaní

Preparació:

Coeu els moniatos al forn fins que 
estiguin fets. Talleu-los i reserveu-los. 
Mentrestant, sofregiu en una paella una 
ceba grossa amb una mica d’oli. Afegiu-
hi els moniatos tallats i daureu-los uns 
minuts.

Finalment, bateu els ous i barregeu-los 
amb els moniatos i la ceba.

Salpebreu-ho, afegiu-hi una mica de 
romaní i feu la truita.



Quins són els orígens de la cooperativa de salut 1 
Coop Health? I quins són els seus principals objec-
tius?
També coneguda com a Federació Cooperativista per a 
la gestió de la Salut (CHMF), 1 CoopHealth és la prime·
ra organització cooperativista per al manteniment de la 
salut (HMO) creada a Filipines. Va ser constituïda el 8 de 
juliol de 2014 per tretze destacades cooperatives, fede·
racions i organitzacions amb l’objectiu principal d’oferir 
serveis d’atenció sanitària assequibles i de qualitat a les 
seves cooperatives associades.

1 Coop Health encarna la visió avantguardista col·
lectiva de les principals cooperatives del país, i aprofi·
ta l’entorn de la comunitat, el saber fer institucional, la 
perícia tècnica, la bona governança, així com dades, xar·
xes i tecnologia, per construir una plataforma d’atenció 
sanitària privada d’índole progressista, inclusiva i amb 
capacitat de resposta.

Els fundadors d’1 Coop Health han assumit el repte 
d’oferir i gestionar atenció sanitària vetllant pel benestar 
dels seus socis particulars. Això ha estat possible gràcies 
a les seves aportacions a un fons comú i mitjançant la 
implantació d’una gestió competitiva.

Com a federació de cooperatives, de quina manera 
s’estructura i funciona 1 Coop Health?
La federació està formada per cooperatives degudament 
registrades amb diverses línies de negoci, disposades a 
donar suport als serveis que oferim. Totes elles reunei·
xen els requisits establerts en els nostres estatuts.

Més que una simple plataforma per a l’atenció sanità·
ria privada sostenible, 1 Coop Health és també un fòrum 
per a l’aportació d’idees i la promoció de la innovació. 
Fundada sobre valors humans intemporals, conscient de 
les raons particulars que motiven l’atenció sanitària, la 
federació s’adapta a les condicions canviants de l’ésser 
humà, però també és capaç de respondre als objectius 
comunitaris des de la seva condició d’entitat social i co·
mercial.

A 1 Coop Health creiem en els principis del coope·

rativisme. Per això, el nostre primer principi de creixe·
ment econòmic i prosperitat social és fomentar l’accés 
massiu a l’atenció sanitària. Tant és així que les finalitats 
que han motivat la constitució de la Federació són: en 
primer lloc, oferir atenció sanitària primària, secundària 
i terciària assequible als socis particulars de les nostres 
cooperatives associades; en segon lloc, prestar serveis de 
suport, optimització, desenvolupament i assistència en 
la modernització de les instal·lacions, els equips i serveis 
de les agrupacions de missions mèdiques i dels hospitals 
cooperativistes d’atenció sanitària. Finalment, un altre 
dels nostres compromisos és oferir atenció sanitària 
assequible a la població en procés d’envelliment de les 
cooperatives associades.

Quins són els avantatges d’1 Coop Health per a les 
cooperatives associades?
El model de producte i de negoci 1 Coop Health ofereix 
a les seves cooperatives associades prestacions basades 
en una política en què tots hi guanyen. En primer lloc, 
afegeix valor al model tradicional d’hospital les presta·
cions del qual provenen d’una política d’ingressos re·
emborsables, una pràctica molt comuna en el sector de 
les microassegurances. 1 Coop Health ofereix un paquet 
en la modalitat de prepagament o gratuïta per al tracta·
ment i l’atenció sanitària preventiva. Per tal d’alleugerir 
la càrrega de clients que sufraguen les seves necessitats 
d’assistència sanitària urgent a priori, la iniciativa d’1 
Coop Health és invertir en relacions comercials a tra·
vés de xarxes d’assistència sanitària. D’altra banda, els 
centres d’atenció sanitària fan més negoci si presten els 
seus serveis al segment de rendes baixes i marginat que 
actualment ha millorat la seva capacitat de fer front al 
pagament de l’atenció sanitària gràcies a les prestacions 
de seguretat social.

En segon lloc, 1 Coop Health contribueix a l’estabili·
tat econòmica de les seves cooperatives associades. Ens 
esforcem a captar més cooperatives del sector primari 
per tal que s’uneixin i comparteixin els seus programes 
d’atenció sanitària interns amb 1 Coop Health, i a refor·

«El nostre primer principi de creixement és
fomentar l’accés massiu a l’atenció sanitària»

Roy S. Miclat. Conseller delegat de la cooperativa de salut 1 Coop Health de Filipines

1 Coop Health és una federació de cooperatives creada el 2014 a partir de la unió de tretze 
entitats filipines. El seu conseller delegat des de fa tres anys, Roy S. Miclat, explica en aquesta 
entrevista com s’estructura i quins són els seus objectius, així com les característiques de la 
seva relació amb el sistema públic de salut.
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çar d’aquesta manera la viabilitat del model.
Finalment, 1 Coop Health està negociant acords de 

col·laboració amb entitats de l’àmbit de la seguretat so·
cial. En aquest sentit, alguns propietaris de cooperatives 
associades a la Federació han arribat a acords formals 
amb les oficines locals de PhilHealth, el Programa Na·
cional de Salut i Seguretat Social, destinats a facilitar 
l’afiliació i el pagament de les primes. La nostra voluntat 
és establir més relacions amb entitats que tinguin com 
a objectiu convertir l’assistència sanitària en quelcom 
assequible i accessible.

Hi ha alguna línia de col·laboració entre les coopera-
tives de salut i el sistema de salut públic filipí?
La protecció davant riscos econòmics associats a l’assis·
tència sanitària al país l’ofereix principalment el Govern 
a través del Programa Nacional de Salut i Seguretat Soci·
al (PhilHealth), gestionat per la Corporació Filipina de 
Salut i Seguretat Social (PHIC, segons les seves sigles 
en anglès).

PhilHealth és l’entitat proveïdora de serveis de salut 
i seguretat social dirigida pel Govern filipí. El seu pro·
grama de seguretat social és assequible i progressista, i 
amplia l’ajuda econòmica a tots els ciutadans que neces·
sitin assistència mèdica, independentment que estiguin 
en situació d’ocupació o d’atur. L’afiliació és obligatòria 
per a tots els empleats, i la meitat de la contribució la 
cobreix l’ocupador, mentre que l’altra meitat es dedueix 
del salari dels empleats.

El sistema de salut híbrid i les limitacions de PhilHe·
alth –que ofereix un conjunt determinat de serveis a una 
tarifa preestablerta i no cobreix alguns serveis, com les 
revisions dentals– han contribuït al desenvolupament de 
les organitzacions per al manteniment de la salut, i ja hi 
ha 28 HMO registrades a tot el país. Actualment regula·
des per la Comissió de Seguretat Social, després que el 
Ministeri de Salut traspassés el seu control normatiu el 
2015, les organitzacions per al manteniment de la salut 
del país ofereixen als seus socis accés a una àmplia gam·
ma de serveis sanitaris en funció de la tarifa i del paquet 
contractats. A més, en el cas de comptes empresarials, 
els plans de les organitzacions per al manteniment de la 
salut estan sempre integrats en les prestacions de Phil·
Health, perquè els ocupadors sufraguen el 50 % de les 
primes que PhilHealth paga als treballadors.

Els socis poden afiliar·se a l’organització per al man·
teniment de la salut de forma complementària al pla 
que mantenen amb PhilHealth. La quantia de l’ajuda 
econòmica que PhilHealth amplia a aquests socis vari·
arà en funció de la malaltia. L’import restant es factura 
amb càrrec al pla de l’organització per al manteniment 
de la salut.

Com he dit abans, 1 Coop Health està negociant 
acords de col·laboració amb entitats de l’àmbit de la se·
guretat social. En aquest sentit, alguns propietaris de co·
operatives associades a la Federació han arribat a acords 

formals amb les oficines locals de PhilHealth destinats a 
facilitar l’afiliació i el pagament de les primes.

En la seva opinió, quin és el principal repte del mo-
viment cooperativista a les Filipines?
El principal repte del moviment cooperativista a les Fili·
pines és fonamentalment la baixa acceptació que rep, ja 
que, erròniament, es creu que les afiliacions a organitza·
cions per al manteniment de la salut són només per a rics.

En vista de les iniciatives governamentals encamina·
des a assegurar la cobertura sanitària a tots els filipins, 
1 Coop Health ofereix plans de microsalut al segment 
de rendes baixes, els socis del qual són principalment 
pescadors, xofers, grangers i obrers.

Al marge del fet que les prestacions de PhilHealth es·
tan controlades pel Govern, el 95 % dels sis milions de so·
cis que pertanyen a organitzacions per al manteniment 
de la salut del país es troba cobert per plans empresa·
rials que, d’altra banda, estan gairebé sempre integrats 
en el Programa Nacional de Salut i Seguretat Social 
(PhilHealth). Per tant, és obvi que el nombre de filipins 
que fan ús dels serveis prestats per organitzacions per al 
manteniment de la salut és notablement baix comparat 
amb els que recorren als serveis de PhilHealth. . 

Experiència en el sector sanitari, 
bancari i d’assegurances

Roy S. Miclat és des de 2015 el conseller delegat 
de la Federació de Cooperatives Sanitàries de 
Filipines, 1 Coop Health, que el 2017 es va incorporar 
a l’Organització Internacional de Cooperatives de 
Salut (IHCO). La seva experiència cooperativa s’estén 
també al sector bancari i d’assegurances, en què 
exerceix com a vicepresident del Banc Cooperatiu de 
Bataan i tresorer de First Community Cooperative.



La quarta jornada de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia aborda la infecció periprotèsica
Coordinada pels serveis mèdics d’Assistència Sanitària, se celebrarà a l’Hospital 
de Barcelona amb l’assistència d’especialistes de diversos centres.

Un nodrit grup d’especialistes en traumatologia, reha·
bilitació i fisioteràpia de diferents centres es trobaran el 
23 de novembre a l’Hospital de Barcelona per abordar la 
infecció periprotèsica i les claus per millorar·ne el tracta·
ment. En la seva quarta edició, la jornada constarà de dos 
blocs: el primer, dedicat al maneig i a la prevenció, i el 
segon, al vessant quirúrgic. Tots dos apartats conclouran 
amb la presentació de diversos casos clínics a càrrec dels 
ponents participants en cada taula rodona.

Coordinada pels serveis mèdics d’Assistència Sani·
tària, amb ponents destacats i amb el Dr. Alfredo Ma·
tamala com a moderador, es tracta de la quarta jornada 
dedicada a la cirurgia ortopèdica i la traumatologia, 

celebrada després de les que van tractar sobre les ines·
tabilitats carpianes, les fractures d’espatlla i el colze 
traumàtic.

Compromeses amb la formació dels professionals 
de la medicina, les organitzacions del Grup Assistència 
aposten fermament per la qualificació dels seus metges 
i la promoció del coneixement. En els darrers anys, a 
l’Hospital de Barcelona s’han celebrat diferents jornades 
mèdiques, entre les quals destaquen les dedicades a la 
patologia de l’embaràs i la pediatria. L’objectiu és sempre 
recollir les demandes que els professionals detecten en 
la seva pràctica habitual i proporcionar·los les respostes 
adequades als avenços de la ciència. .
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L’Hospital de Barcelona, 
referent en 
neurodesenvolupament
El centre sanitari es convertirà a mitjans de 
novembre en el punt de trobada d’especialistes 
en el desenvolupament neurològic del nadó.

Els dies 16 i 17 de novembre tindrà lloc a l’Hospital de Barcelona 
una de les principals trobades d’Espanya dedicades al desenvo·
lupament en nadons d’alt risc neurològic. La Fundació NeNe, 
una organització sense ànim de lucre dedicada a la formació, 
investigació i divulgació dels problemes neurològics del nadó, 
ha triat aquest centre per celebrar·hi, amb la seva col·laboració, 
el tercer dels seus cursos, dirigit pels doctors Miriam Martí·
nez·Biarge (Hospital de Hammersmith, de Londres), Alfredo 
García·Alix (Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona) i Xa·
vier Demestre (SCIAS Hospital de Barcelona).

El curs està destinat a neonatòlegs, pediatres generals, neu·
ropediatres, psicòlegs i rehabilitadors, i el seu contingut s’ha 
dividit en quatre blocs: prematuritat, agressió hipoxicoisquèmi·
ca perinatal, cardiopaties congènites i malalties infeccioses. Els 
objectius del curs, que tindrà lloc coincidint amb el Dia Mundial 
del Nadó Prematur, se centren, en primer lloc, a oferir una visió 
global, sistemàtica i actualitzada dels diversos problemes del 
neurodesenvolupament que afronten els nounats amb aquestes 
patologies. En segon lloc, pretén ensenyar a identifi car aquells 
factors que poden predir de forma precoç l’aparició de proble·
mes en diferents àrees, així com la seva gravetat. Finalment, es 
mostrarà com dissenyar programes de seguiment individualit·
zats que responguin a les necessitats específi ques de cada pa·
cient i de cada família. .

El passat mes de setembre va començar el nou curs a 
les instal·lacions de l’Àrea de Participació d’SCIAS, el 
lloc de trobada comú de la cooperativa. Aquest any, 
la temporada ha arrencat amb un increment notable 
de les inscripcions, en part gràcies a l’oferta renovada 
d’activitats, tant culturals i sanitàries com lúdiques, 
entre les quals destaquen les classes d’idiomes i de 
repàs, les excursions familiars, les tardes de cinema i 
documentals, les visites culturals i les sortides del grup 
de muntanya, entre moltes altres propostes.

Al juny, el curs va concloure amb el tradicional 
lliurament de premis i trofeus als guanyadors de les 
competicions organitzades per l’entitat, així com amb 
una exhibició d’arts marcials i una festa a l’aire lliure a 
la seu de l’entitat. Però l’activitat no va cessar al llarg 
de l’estiu, especialment per al públic infantil, que va 
participar activament en el programa educatiu i d’oci 
estiuenc.

Arrenca el curs a l’Àrea de 
Participació d’SCIAS

Lliurament de premis i exhibició d’arts marcials, durant la festa de 
cloenda del curs del passat mes de juny.



Visites culturals, jocs de taula, gastronomia, música, literatura i tallers integren l’oferta lúdica del club.

El Club Doctor Espriu comença 
el curs amb noves activitats d’èxit

El Club Doctor Espriu segueix consolidant·se com el lloc 
de trobada i oci dels metges d’Assistència Sanitària gràci·
es a propostes sorprenents i originals; entre les quals hi 
ha visites culturals, jocs de taula, gastronomia, activitats 
musicals o literàries.

Algunes d’aquestes activitats es desenvolupen en les 
pròpies instal·lacions del club, situades al centre de Barce·
lona, on s’ha iniciat la temporada amb propostes com, per 
exemple, diferents sessions d’un curs d’iniciació al bridge, 
lliçons sobre l’elaboració de confitures, tastets de produc·
tes gastronòmics i vibrants nits de futbol en directe.

Altres activitats del Club Doctor Espriu es desenvolu·
pen en marcs incomparables, com és el cas del Campionat 
de Golf per a Metges d’Assistència Sanitària, la segona edi·
ció del qual es va celebrar el passat mes de juny a l’exclusiu 
Golf Montanyà, on més de 70 participants van viure una 
jornada d’esperit esportiu, premis, sorpreses i, sobretot, 
diversió entre amics, en un entorn de bellesa incompara·
ble com el parc natural del Montseny. . 

Presentat el llibre “La relación médico-paciente”, 
del doctor Martínez Montauti
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El passat 16 d’octubre, Assistència Sanitària va 
celebrar la presentació del llibre La relación médico-
paciente, del Dr. Joaquín Martínez Montauti, 
metge col·laborador de l’entitat i cap del servei 
de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona 
fins fa poc. La presentació va ser a càrrec de la 
Dra. Rosa Suñol, presidenta del patronat de la 
Fundació Avedis Donabedian, i hi van intervenir els 
doctors Àlex Aguilar Vila, vicerector de Projecció i 
Internacionalització de la Universitat de Barcelona; 
Maria Casado, directora de l’Observatori de Bioètica i 
Dret, i Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària.

El llibre, publicat per Edicions de la Universitat de 
Barcelona, constitueix la tesi doctoral del doctor 
Martínez Montauti, membre de l’Observatori de 
Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i 
professor del seu màster.

D’esquerra a dreta: els doctors Rosa Suñol, Ignacio Orce, Joaquín 
Martínez Montauti i Maria Casado, durant la presentació del llibre.
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Els joves, la majoria dels quals són sirians, han arribat a Catalunya procedents del Líban per 
continuar en universitats catalanes els estudis interromputs a causa de la guerra.

Assistència Sanitària assumeix l’atenció
mèdica per a estudiants universitaris refugiats

Divuit estudiants principalment d’origen sirià, tot i que 
també n’hi ha de palestins i pakistanesos, van arribar a 
principis d’octubre a Catalunya procedents del Líban com 
a membres del programa d’acollida d’estudiants refugiats 
a les universitats catalanes. Es tracta d’una iniciativa en 
què participa Assistència Sanitària en virtut d’un conveni 
signat amb la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciuta·
dania de la Generalitat de Catalunya.

L’obtenció del visat d’estudiant està condicionada a la 
garantia de cobertura sanitària durant la seva estada, de 
la qual Assistència Sanitària es fa responsable. D’aquesta 
manera, l’entitat assumeix l’atenció mèdica obligatòria 
als joves, que continuaran en universitats catalanes els 
estudis que van haver d’abandonar a causa dels conflictes 
armats als seus països. En paraules del president d’Assis·
tència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, «volem fer possible 
l’acollida de persones i, a manera d’extensió del nostre 
programa de beques, ampliar a universitaris de països en 
guerra l’esperit de millora contínua i promoció del conei·
xement que ens caracteritza com a metges».

El programa d’acollida ha estat possible gràcies a la 
col·laboració del Departament d’Empresa i Coneixement, 
les agències de Nacions Unides per als refugiats (ACNUR 
i UNRWA) i Assistència Sanitària, a més de l’impuls i fi·
nançament del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. Els participants, d’entre 18 i 31 anys, han estat 

matriculats en universitats catalanes per poder continuar 
els seus estudis truncats per la guerra. Per optimitzar els 
resultats de la iniciativa, s’han seleccionat àrees de co·
neixement que puguin contribuir a la reconstrucció dels 
seus països d’origen, com l’arquitectura, la biologia o els 
idiomes, entre altres titulacions. . 

Entra en servei l’ampliació 
de Gravida
A principis d’octubre van entrar en funcionament les noves 
instal·lacions del centre de fertilitat Gravida, situat a la planta 16 
de l’Hospital de Barcelona. L’ampliació, que ha suposat duplicar 
l’espai disponible, s’ha centrat en la incorporació de nous 
consultoris ginecològics per a visites i seguiment, l’increment 
de zones d’administració i de l’àrea de recovering i de les sales 
d’espera; tot això amb l’objectiu de mantenir i millorar la qualitat 
dels serveis i de les instal·lacions.

També l’equip de col·laboradors de Gravida disposa de més espai 
per fer la seva feina. En total, més de 25 persones componen la 
plantilla del centre, que inclou ginecòlegs, embriòlegs, infermeres 
i auxiliars, a més de personal administratiu. Des del seu 
naixement el 2010, a l’empara d’Assistència Sanitària, el centre 
de fertilitat humana avançada ha experimentat un creixement 
notable i sostingut.

Alguns dels estudiants refugiats, al costat dels responsables del 
programa d’acollida.



L’acord per a la creació de la Càtedra ha estat rubricat 
pel rector de la Universitat Miguel Hernández (UMH), 
Jesús Tadeo Pastor, i el president de la Fundació ASISA, 
Dr. Francisco Ivorra, en un acte celebrat al Rectorat de 
la UMH.

Els objectius generals de la nova Càtedra són la for·
mació, investigació i desenvolupament i transferència 
de coneixement en l’àmbit de la simulació clínica, mit·
jançant la realització de les corresponents activitats for·
matives i de recerca, i l’organització de seminaris, con·
ferències o altres activitats divulgatives.

Per impulsar aquestes accions, la Càtedra comptarà 
amb un director, Fernando Borrás, vicerector de Recerca 
i Innovació de la UMH; una codirectora, la Dra. Maria 
Tormo, directora de Planificació i Desenvolupament 

d’ASISA; un secretari, el Dr. Juan Caturla; i un consell 
assessor format per 8 membres designats a parts iguals 
per les dues entitats.

col·laboraciÓ consolidada
La Càtedra de Simulació Clínica · Fundació ASISA 
s’uneix a altres iniciatives de col·laboració entre la UMH 
i diferents unitats del Grup ASISA, com la Càtedra de 
Biomedicina Reproductiva HLA Vistahermosa · UMH 
o la Càtedra d’Accessibilitat Universal i Entorn Inclusiu 
Francisco Carreño.

Amb aquesta nova càtedra, ja són vuit les que la Fun·
dació ASISA té en diferents universitats espanyoles, tan 
públiques com privades, repartides en diferents comu·
nitats autònomes. .

Creada a la Universitat Miguel Hernández 
la Càtedra de Simulació Clínica - Fundació ASISA

ASISA patrocina la restauració 
de “Santa Catalina d’Alexandria”, de Caravaggio

La Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant) i la Fundació ASISA han signat un conveni 
per a la creació de la Càtedra de Simulació Clínica - Fundació ASISA. A través d’ella, ambdues 
entitats promouran la formació, la investigació i la divulgació en el camp de la simulació clínica.

El doctor Francisco Ivorra, president de la Fundació ASISA, durant la signatura 
del conveni amb els representants del Museu Thyssen-Bornemisza.

El Museu Nacional Thyssen-Bornemisza i 
ASISA han signat un acord de col·laboració per 
patrocinar la restauració i l’estudi tècnic de Santa 
Caterina d’Alexandria (c. 1598), de Caravaggio, 
que es va iniciar aquest estiu. L’objectiu d’aquesta 
intervenció és aprofundir en el coneixement de 
l’obra i obtenir detalls sobre la tècnica de l’artista, 
contribuint d’aquesta manera a seguir difonent 
les col·leccions del museu.

Els resultats d’aquest estudi, dut a terme pel 
departament de restauració del museu, es 
presentaran durant el mes de novembre en 
un muntatge expositiu al voltant de l’obra, que 
inclourà les macrofotografies, radiografies i 
reflectografies realitzades, així com audiovisuals, 
que mostraran en detall el treball realitzat.

El patrocini d’ASISA s’emmarca en el compromís 
que l’entitat manté amb la promoció de la cultura 
i la difusió de l’art, que es materialitza en la seva 
tasca de suport a diversos museus, institucions 

i organitzacions culturals, així com a diferents 
expressions artístiques entre les quals destaquen 
la música i la fotografia.
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investigadora. Dins aquest mateix marc, també partici·
pa en el desenvolupament formatiu i professional dels 
estudiants universitaris de diferents titulacions oficials i 
pròpies, així com amb l’impuls d’activitats R+D. .

L’objectiu de l’acord és aconseguir que els universitaris 
es converteixin en professionals amb una visió real dels 
reptes i de les problemàtiques que planteja la vida pro·
fessional, i preparar la seva incorporació futura al mercat 
laboral a través de la participació de la Fundació ASISA 
en diferents activitats docents, educatives, pràctiques i 
en matèria d’investigació.

Els alumnes de l’àrea de salut de la Universitat In·
ternacional de València seran els beneficiats de la col·
laboració entre ambdues entitats, com per exemple en 
titulacions com el màster universitari en gerontologia i 
atenció centrada en la persona, el màster universitari en 
bioètica, màster en epidemiologia i salut pública o graus 
com el de psicologia, oferint·los la possibilitat de com·
binar els coneixements teòrics amb els coneixements 
i les competències de contingut pràctic, a més d’oferir 
l’oportunitat de realitzar pràctiques universitàries en els 
centres del Grup Hospitalari HLA.

Aquest programa de col·laboració s’emmarca dins 
l’aposta de la Fundació ASISA per contribuir al desen·
volupament del coneixement mitjançant programes i 
acords amb universitats i amb la comunitat científica i 

Acord amb la Universitat Internacional de València 
per millorar la formació sanitària

ASISA, proveïdor mèdic de l’Estudiantes 
per quarta temporada consecutiva

La Universitat Internacional de València i la Fundació ASISA han signat un conveni de 
col·laboració per millorar la formació acadèmica i laboral dels estudiants de l’àrea de 
salut de la VIU.

El logotip d’ASISA apareixerà a la part posterior de la 
samarreta del Movistar Estudiantes.

ASISA seguirà col·laborant un any més amb el Club 
Estudiantes de bàsquet i mantindrà el seu suport com a 
patrocinador i proveïdor mèdic de l’entitat esportiva durant la 
temporada 2018-2019. La renovació de l’acord entre les dues 
institucions permetrà a la plantilla del Movistar Estudiantes 
continuar accedint a un ampli quadre mèdic, als últims 
tractaments i als avenços tecnològics i assistencials més 
innovadors en l’àmbit de la salut.

A més, l’asseguradora seguirà sent un dels patrocinadors del 
Movistar Estudiantes i el logotip d’ASISA tornarà a aparèixer 
a la part posterior de la samarreta de l’equip ACB i en la roba 
d’escalfament de tots els equips, inclosos el filial (EBA), el de 
la Lliga Femenina i els equips que competeixen en les fases 
finals de Madrid i Campionats d’Espanya. L’acord es completa 
amb el suport a la pedrera de l’Estudiantes, la principal i més 
emblemàtica del bàsquet europeu.

El president de la Fundació ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i la rectora 
de la Universitat Internacional de València, Eva María Giner, durant la 
signatura de l’acord.



El canal de televisió infantil FAN3 
arriba als hospitals del Grup HLA
Gràcies al conveni signat entre les fundacions AtRESMEDIA i ASISA, els centres hospitalaris 
del Grup HLA difondran els continguts del primer canal dissenyat específicament per a nens i 
joves hospitalitzats.

La Fundació ATRESMEDIA i la Fundació ASISA, dues 
entitats compromeses amb la humanització dels hos·
pitals infantils, han signat un acord de col·laboració 
per implantar el Projecte d’Humanització d’Hospitals 
Infantils, impulsat per la Fundació ATRESMEDIA, als 
centres del Grup Hospitalari HLA, que forma part del 
Grup ASISA.

Tots els centres hospitalaris del Grup HLA es be·
neficiaran, a partir d’ara, de les diferents accions que 
conformen el Projecte d’Humanització de la Fundació 
ATRESMEDIA, entre les quals hi ha l’emissió del Canal 
FAN3, la commemoració del Dia del Nen Hospitalitzat i 
diferents activitats que tenen com a objectiu entretenir 
i informar els ingressats més joves sobre el procés pel 
qual estan passant per tal de normalitzar la seva malaltia 
i la seva estada hospitalària. D’aquesta manera, podran 
gaudir de l’especial celebració del Dia del Llibre, rebre 
la visita dels seus personatges favorits del món de la te·
levisió i participar en els tallers de ràdio i en el concurs 
de dibuix que cada any organitza la Fundació.

un canal Únic a esPanYa
FAN3 és el primer canal de televisió dissenyat per a nens 
i joves hospitalitzats. Únic a Espanya, uneix continguts 
d’entreteniment –sèries, dibuixos animats– amb seccions 

elaborades per la mateixa Fundació relacionades amb la 
salut que informen el nen d’una manera amena, amable i 
adaptada al seu llenguatge sobre l’àmbit hospitalari i els 
seus professionals. La seva programació s’emet de forma 
ininterrompuda de dilluns a diumenge, de 9 a 22 h. Tots 
els continguts del canal, gratuït i sense publicitat, estan 
supervisats per l’Associació Espanyola de Pediatria i el 
Col·legi Ofi cial de Psicòlegs d’Espanya. Actualment, el 
canal arriba a més de 150 hospitals de tot Espanya. . 

La clínica Oftalvist València és l’únic centre privat a 
Espanya que participa en el projecte internacional 
Fight Retinal Blindness (FRB), l’objectiu del qual és 
intentar reconèixer les mancances assistencials i les 
solucions potencials aplicables a patologies associades 
a la retina i la màcula, especialment a la degeneració 
macular associada a l’edat (DMAE), que és la causa 
principal de ceguesa irreversible en persones més 
grans de 50 anys a Espanya.

El projecte internacional Fight Retinal Blindness (FRB), 
coordinat pel Dr. Mark Gillies i impulsat pel Save Sight 
Institute, ambdós d’Austràlia, és un registre de pacients 
amb malalties de la màcula en tractament amb 
injeccions intravítries que busca obtenir informació 
sobre com funcionen i com s’administren a la pràctica 
real i, alhora, compartir els resultats entre els principals 
centres especialitzats de tots els països del món 
per valorar com es pot millorar i optimitzar aquest 
tractament realitzat.

La qualitat en l’àmbit del diagnòstic de patologies 
maculars, així com l’adopció de protocols de 
tractament òptims per a aquestes patologies, ha 
fet que Oftalvist hagi estat escollida pel Save Sight 
Institute australià per col·laborar en aquesta iniciativa, 
en què participen alguns dels metges i centres 
especialitzats en retina més rellevants de tot el món. 

Oftalvist participa en un 
projecte internacional per 
evitar la ceguesa
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Silvio González, conseller delegat d’ATRESMEDIA, i el doctor 
Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, durant la signatura 
del conveni.
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L’HLA Moncloa adquireix el sistema de captació 
d’imatges més avançat en radiologia

La Unitat d’Electrofisiologia Cardíaca que dirigeix el Dr. 
Jesús Paylos a l’Hospital Universitari HLA Moncloa ha 
fet un pas més en la modernització de les seves instal·
lacions amb la incorporació del nou sistema de radiolo·
gia digital Philips Azurion 7C20, que redueix els temps 
d’intervenció i amplia la visió per realitzar processos 
complexos amb una imatge tridimensional en temps 
real. «La principal diferència amb altres equipaments 
que fèiem servir abans és que proporciona imatges per 
raigs X d’alta qualitat amb una resolució vuit vegades 
superior i, no obstant això, la dosi de radiació és un 40 % 
menor, el que beneficia la radiació directa al pacient i 
indirecta a l’equip que realitza la intervenció», assegura 
el Dr. Paylos.

Primers Procediments
Aquesta nova sala d’electrofisiologia, que és la primera 
disponible en un hospital privat per a electrofisiologia a 
tot Espanya, s’ha inaugurat amb la presència del Dr. José 
Ramón Vicente Rull, gerent d’HLA Moncloa, i del Dr. Je·
sús M. Paylos, director de la Unitat, al costat de tot el seu 
equip. Ja s’han realitzat els primers procediments; entre 
ells, un estudi electrofisiològic per a taquicàrdies ventri·

culars, un crioablació de venes pulmonars per tractar la 
fibril·lació auricular, un estudi electrofisiològic i ablació 
per radiofreqüència d’un flutter auricular, i un implant 
de desfibril·lador.

«És una millora important, sobretot perquè tenim un 
volum de pacients alt i triguem menys en el procés. El 
maneig és amigable i intuïtiu i podem controlar tot el 
procés dins el camp estèril. Una altra de les diferències, 
per exemple, és que la velocitat de gir és molt més ràpi·
da. En definitiva, optimitza els processos», assenyala el 
doctor Jesús Paylos.

referència internacional
La Unitat d’Arrítmies dirigida pel Dr. Paylos va ser la pri·
mera a Espanya a tractar la fibril·lació auricular (FA), 
l’arrítmia més freqüent en pacients més grans de 50 anys, 
amb la crioablació amb catèter amb baló. Fins al mo·
ment, ha realitzat 3.229 ablacions per radiofreqüència i 
fred, i 4.293 estudis electrofisiològics. La seva taxa d’èxit, 
el 98 %, unida a la dilatada experiència, l’ha convertit 
en l’única unitat a Espanya que participa en un estudi 
mundial sobre la crioablació de la FA, el Cryo AF Global 
Registry promogut per Medtronic. . 

La Unitat d’Electrofisiologia Cardíaca de l’HLA Universitari Moncloa ha adquirit el sistema 
Philips Azurion 7C20, que redueix en un 40 % la radiació directa al pacient i la difusa al doctor, 
i té una resolució d’imatges vuit vegades més gran.

Els doctors Paylos i Vicente Rull al costat de tot l’equip de la Unitat d’Electrofisiologia Cardíaca de l’HLA 
Universitari Moncloa, durant la inauguració de la nova sala Philips Azurion 7C20.
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Els màxims representants de la cooperativa 
argentina ACA Salut visiten la Fundació Espriu

El passat 6 de juliol els màxims representants de la coo·
perativa argentina ACA Salut van visitar la Fundació 
Espriu i es van reunir amb la seva presidenta, Teresa 
Basurte.

Durant la trobada, Horacio Quarin, Guillermo Bu·
lleri i Hector Jones, president, gerent i responsable de 
contractació d’ACA Salut, respectivament, van explicar 
detalladament els objectius i l’activitat que l’organització 
argentina desenvolupa gestionant la prestació de serveis 
sanitaris als socis de les cooperatives.

A més, es van mostrar molt interessats a conèixer les 
particularitats del model de cooperativisme sanitari de la 
Fundació Espriu, així com les estructures de governança 
i les fórmules de gestió de les entitats que l’integren.

ACA Salut és una organització medicoassistencial que 
presta servei a la zona interior d’Argentina. Amb més de 
30 anys d’activitat, actualment compta amb 45 centres 
d’atenció propis, 350 agències i 128.000 associats. El seu 
objectiu és atendre les necessitats sanitàries dels produc·
tors agropecuaris, dels professionals independents, dels 
petits i mitjans empresaris i dels treballadors en el marc 
d’un esquema cooperatiu. .

Un grup d’estudiants del National Human Resources Development 
Institute (NHI) de la República de Corea va visitar el passat 31 d’agost 
l’Hospital HLA Universitari Moncloa per conèixer de primera mà el 
funcionament de l’hospital i el seu model de gestió.

El grup, que està acabant els seus estudis a l’NHI, organisme que forma els 
funcionaris públics i dirigents dels diferents estaments governamentals 
de Corea del Sud, ha trobat en aquest hospital i en el model de la 
Fundació Espriu un exemple interessant per estudiar l’economia social i el 
cooperativisme a Espanya, tema central del seu projecte final.

El director general de la Fundació Espriu, el doctor Carlos Zarco, va 
rebre els estudiants a les instal·lacions de l’hospital i els va explicar en 
què consisteix el cooperativisme sanitari, la seva fórmula de govern, les 
diferències amb el sistema de sanitat pública i privada, així com el treball 
de la Fundació Espriu i de les institucions que la formen.

Els set estudiants van coincidir a assenyalar la particularitat 
de funcionament de l’hospital, gràcies a la fórmula de govern 
del cooperativisme, i els seus alts estàndards de qualitat; dues 
característiques que resulten d’interès per a metges, professionals de 
la gestió hospitalària i responsables de l’Administració pública sanitària 
d’altres països.

Un grup d’estudiants sud-coreans visita 
l’Hospital Moncloa per conèixer el seu model de gestió

Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, al costat d’Horacio 
Quarin, president d’ACA Salud.

El grup d’estudiants sud-coreans al costat del doctor Zarco i Jose Pérez, director 
general i sotsdirector, respectivament, de la Fundació Espriu.
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El Dr. Zarco participa en l’assemblea de la 
confederació italiana Confcooperative Sanità

de demanda d’assistència sanitària i la tendència a la bai·
xa en el nombre de professionals sanitaris. El Dr. Mila·
nese va apostar per «un terreny intermedi entre l’Estat i 
el mercat, format per una xarxa multiprofessional i inte·
grada de cooperatives de metges, treballadors de la salut, 
farmacèutics i mútues, que doni suport al servei de salut 
italià, no només com a proveïdors de serveis sinó com 
una xarxa subsidiària corresponsable en la prestació de 
serveis als ciutadans». «Una eina valuosa», va conclou·
re Milanese, «per reduir la desigualtat i contrarestar la 
privatització creixent del servei nacional de salut italià».

el Pacient, al centre de l’activitat
El cooperativisme de salut italià es proposa contribuir 
a la creació d’un sistema integrat d’assistència primària, 
la tercera via de la cooperació. La seva aposta és per un 
sistema que giri al voltant del ciutadà i que situi el pa·
cient al centre de l’activitat. Basat en el model universal 
de protecció de la salut, ha de formar part de l’estat del 
benestar i la seva fórmula de govern ha de ser democrà·
tica i participativa.

En l’actualitat existeixen al voltant d’11.000 coopera·
tives actives en el sector sanitari a Itàlia, amb una fac·
turació total de prop de 15.300 milions d’euros i més de 
368.000 llocs de treball directes generats, en què prevalen 
treballadors estables, la majoria dels quals són dones. . 

A la trobada, en què Giussepe Milanese va ser reelegit com a president de l’organització 
italiana, el doctor Carlos Zarco va explicar quins són els principals reptes i les línies de treball 
de l’IHCO, l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, que presideix des de 2017.

El director general de la Fundació Espriu i president de 
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut 
(IHCO), el doctor Carlos Zarco, va participar el passat 
mes de juliol en l’assemblea general de Confcooperative 
Sanità, l’organització italiana que agrupa cooperatives 
sanitàries, farmacèutiques i sociosanitàries.

A l’assemblea, que es va celebrar a Roma, el Dr. Zarco 
va compartir la seva visió sobre el cooperativisme sanita·
ri internacional i va analitzar la situació actual, explicant 
als cooperativistes italians quins són els principals reptes 
i les línies de treball que està desenvolupant l’IHCO.

millora dels sistemes de salut
«El paper de les cooperatives sanitàries és part essencial 
per a les societats en el seu camí de compromís de millo·
ra dels sistemes de protecció de la salut», va assenyalar el 
Dr. Zarco. «Per això –va afegir–, creiem rellevant la parti·
cipació en aquest tipus de trobades, com aquesta assem·
blea de Confcooperative Sanità, en què podem compartir 
els nostres coneixements i experiència relacionats amb 
el cooperativisme sanitari i mirar d’aportar possibles so·
lucions als problemes que se li plantegen avui dia».

A l’assemblea també va intervenir Giussepe Milanese, 
que va ser reelegit com a president de Confcooperative 
Sanità. En la seva al·locució, va advertir de les dificultats 
que està patint la sanitat italiana a causa de l’increment 

El doctor Carlos 
Zarco durant la 
seva intervenció en 
l’assemblea general 
de Confcooperative 
Sanità.



El Fòrum GSEF d’economia social reuneix 
a Bilbao 1.700 experts de més de 80 països

Durant els tres primers dies del mes d’octubre, Bilbao es 
va convertir en la capital mundial de l’economia social en 
acollir la primera celebració a Europa del Global Social 
Economy Forum (GSEF), una trobada que va reunir a la 
capital biscaïna 1.700 especialistes, alcaldes i altres res·
ponsables polítics de 84 països, entre ells, Corea del Sud, 
Cap Verd, Mali, Uganda, Canadà, Portugal, Guatemala, 
Finlàndia, Taiwan, Canadà, Estats Units o França.

model de creixement més just
La multitudinària trobada, que va ser inaugurada per la 
ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Mag·
dalena Valerio; el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, i l’al·
calde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha conclòs tres dies 
després amb una declaració final en què els participants 
es van comprometre a reclamar a les Nacions Unides 
una resolució a favor d’un model de creixement més just, 
inclusiu i sostenible.

L’anomenada Declaració de Bilbao recull també la 
determinació dels participants a millorar les pràctiques 
mediambientals i a «mobilitzar finances ètiques, alter·
natives i solidàries, i a destinar estalvis locals» per donar 
suport a l’economia social, en el convenciment que «les 
empreses i organitzacions de la economia social són via·
bles, eficients i creen valor social i beneficis econòmics», 
i «promouen i creen ocupació decent que integra valors 
de justícia social i respecte pels drets laborals».

ProPera trobada a mèxic d. f.
La ministra Magdalena Valerio ja s’havia pronunciat en 
termes molt similars durant el seu discurs d’inauguració, 
en què va afirmar que «les empreses de avui i les de demà 
han de tenir els principis i els valors de les empreses de 
l’economia social [...], una eina poderosa per aconseguir 
el desenvolupament socioeconòmic d’Espanya». En la 
mateixa sessió inaugural, el lehendakari del Govern basc, 
Iñigo Urkullu, va subratllar, per la seva banda, que «el 
treball compartit és una combinació de desenvolupa·
ment humà i creixement sostenible. Aquest és –va afe·
gir– el nostre model, molt arrelat en la nostra societat i 
en les nostres empreses».

L’edició bilbaïna del GSEF és, després de les de Seül i 
Mont·real, la tercera que celebra aquesta xarxa interna·
cional, integrada per les administracions i les parts inte·
ressades de la societat civil de l’àmbit local compromeses 
amb el desenvolupament de l’economia social. El GSEF, 
la propera trobada internacional del qual se celebrarà 
a Mèxic D. F., persegueix la creació d’una ocupació de 
qualitat, un creixement just, el progrés de la democràcia 
de base i el desenvolupament sostenible. Els principis 
subjacents a tota activitat del GSEF es basen en valors 
com la dignitat humana i l’ecologia sostenible. .

La sessió inaugural del Fòrum va estar presidida per la ministra 
Magdalena Valerio, el lehendakari Íñigo Urkullu i l’alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto, entre altres autoritats.

La trobada, a la qual va assistir una representació de la Fundació Espriu, va concloure amb una 
declaració final en què els participants es van comprometre a reclamar a l’ONU una resolució a 
favor de l’economia social.
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Les entitats de l’economia social donen 
ocupació a 13,6 milions de persones a la UE

A la Unió Europea hi ha 2,8 milions d’entitats i empre·
ses d’economia social de totes les dimensions, que pro·
dueixen el 8 % del PIB comunitari i donen feina a 13,6 
milions de persones. A més, als països del sud de la Me·
diterrània es calcula que hi ha 300.000 empreses més 
d’aquest tipus, que generen 1,5 milions de llocs de treball, 
segons l’“Informe Euromed sobre economia social i em·
prenedoria a la regió euromediterrània”.

A l’informe, dirigit pel Consell Econòmic i Social 
d’Espanya (CES), que l’ha tramès als seus homòlegs 
euromediterranis, es reconeix l’economia social com 
un dels actors que responen als reptes socioeconòmics 
compartits pel nord i el sud de la Mediterrània i que con·
tribueixen a la promoció del creixement econòmic, al 
reforç del desenvolupament local sostenible i, també, a 
la millora de l’accés al mercat laboral i a bones condicions 
laborals.

marc afavoridor de l’emPrenedoria
Per això, l’informe proposa mesures perquè les políti·
ques públiques assegurin que les noves iniciatives em·
prenedores i de l’economia social es desenvolupin en un 
marc afavoridor de l’activitat i de la creació d’ocupació.

A més, l’informe identifica les prioritats per impulsar 
l’emprenedoria i l’economia social a l’àrea euromediter·
rània, entre les quals hi ha: motivar l’emprenedoria com 
a sortida professional, impulsar l’educació i formació de 
qualitat, fomentar la productivitat i la competitivitat, 
superar les barreres que limiten el comerç, millorar la 
qualitat de les institucions, establir una adequada regu·
lació dels mercats, afavorir les segones oportunitats als 
emprenedors que inicialment no hagin tingut èxit, faci·
litar recursos financers per poder emprendre a un preu 
raonable i garantir l’accés a infraestructures.

Finalment, l’informe proposa orientar la cooperació 
entre la UE i els països del sud de la Mediterrània en 
qüestions com l’alliberament del potencial de les empre·
ses, la creació de pimes i empreses de l’economia social, 
la formació dels treballadors en funció de les necessitats 
del mercat laboral, la millora dels serveis de suport a la 
creació d’empreses o un accés més fàcil al finançament, 

aspectes tots ells vinculats a les prioritats en l’àmbit so·
cial, com la creació d’ocupació per als joves i les dones.

un imPuls imPortant
Per a Juan Antonio Pedreño, president de CEPES (Con·
federació Empresarial Espanyola de l’Economia Social), 
aquest estudi «suposa un impuls important perquè ser·
virà com a punt de partida per potenciar l’esperit em·
prenedor i l’economia social i, a partir d’aquí, impulsar 
el desenvolupament econòmic i social a la regió euro·
mediterrània».

De fet, l’Informe, aprovat pel CES d’Espanya junta·
ment amb els seus homòlegs de Grècia, Jordània, el Ma·
rroc i el Comitè Econòmic i Social Europeu, serà debatut 
abans de final d’any en una Cimera euromediterrània de 
consells econòmics i socials. Les seves conclusions finals 
seran traslladades a la Comissió Europea i a organitza·
cions internacionals especialitzades en el desenvolupa·
ment de la Mediterrània. .

D’acord amb l’“Informe Euromed sobre economia social i emprenedoria a la regió 
euromediterrània”, dirigit pel Consell Econòmic i Social d’Espanya (CES), a la UE hi ha gairebé 
tres milions d’entitats de l’economia social, que representen el 8 % del PIB. L’informe, que 
servirà de punt de partida per impulsar l’economia social a les dues ribes de la Mediterrània, 
serà sotmès a debat abans de final d’any en una Cimera euromediterrània de consells 
econòmics i socials.



Sense dret a una vida en pau.

Aquest és un banc d’imatges sense drets.

Compartir-les no et costarà res. En fer-ho, ens ajudaràs a posar el focus sobre 
l’única eina que ens permetrà acabar amb els abusos, les desigualtats 

i la violació dels drets humans:

PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, 
FACILITAR L’ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTHOM I CREAR INSTITUCIONS EFICACES, 
RESPONSABLES I INCLUSIVES EN TOTS ELS ÀMBITS.

OBJETIU
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Foto: Mai Saki / Fotògrafa freelance

Cada cop més a prop de les persones
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Programa d’activitats

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. En aquesta nova edició, els debats giraran entorn 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. En ells, s’hi recopilaran els debats actuals, científics 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, les noves tendències i els desafiaments.

ASSEMBLEA DE L’ORGANItZACIó INtERNACIONAL DE COOPERAtIVES DE SALUt
20 d’octubre de 2018
L’organisme internacional que aplega el cooperativisme sanitari celebrarà la seva assemblea anual a Buenos 
Aires. En aquesta ocasió, els debats giraran al voltant de la contribució de les cooperatives sanitàries als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

tHINk tANk EMPRESARIAL COOPERAtIU INtERNACIONAL
22 d’octubre de 2018
Buenos Aires acollirà una reunió dels representants de grans grups cooperatius que abordaran temes com 
estratègies empresarials d’àmbit internacional a les cooperatives, el reforç de grups empresarials entre 
cooperatives, les cadenes de valor, la intel·ligència artificial, la tecnologia blockchain o els Objectius de 
Desenvolupament sostenible aplicats a grans cooperatives.

FòRUM GLOBAL PER A LA PROMOCIó DE LA SALUt
14 de novembre de 2018
En col·laboració amb l’OMS i l’Institut de Salut Global, l’Aliança per a la Promoció de la Salut organitza 
aquesta trobada a Ginebra per abordar temes vinculats amb la promoció de la salut en la prevenció i el control 
de les malalties no transmissibles i com traduir les declaracions globals en accions concretes amb impacte 
en les comunitats.

CONSELL EXECUtIU DE L’ORGANItZACIó MUNDIAL DE LA SALUt
Del 24 de gener a l’1 de febrer de 2019
El Consell Executiu de l’Organització Mundial de la Salut es reunirà a principis de 2019 a la seu central 
de l’OMS a Ginebra amb l’objectiu d’executar les decisions i polítiques acordades pels estats membres en 
l’Assemblea Mundial de la Salut.



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.
Sisplau, 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
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La medicina personalitzada
Els avenços tecnològics que han permès conèixer el perfil genètic de 
cada pacient han obert les portes a la medicina personalitzada i a la 
medicina de precisió. Els nous tractaments són especialment eficaços en 
determinades malalties, com el càncer de mama o el de pulmó. No obstant 
això, aquestes mateixes innovacions plantegen, al seu torn, preguntes les 
respostes de les quals concerneixen no només la medicina sinó també 
altres àmbits del saber, com el dret, la psicologia o les humanitats, i, més 
enllà, la societat en el seu conjunt. . 



Gràcies als avenços dels darrers anys, tant en prevenció com en qualitat de 
vida i, sobretot, en coneixement científic i tecnològic, ja es curen més de la 
meitat dels càncers alhora que s’allarga la supervivència, amb bona qualitat de 
vida, de molts pacients.

La medicina de precisió

Yuval Noah Harari1 aventura que en aquest segle l’homo 
sapiens podria duplicar de nou l’esperança de vida i, fins i 
tot, vèncer la mort en un futur indeterminat. Menys ago-
sarat seria dir que assistim al principi de la fi del càncer.

Els avenços en els darrers anys en prevenció, estil de 
vida, nutrició, diagnòstic precoç, precisió dels equips de 
diagnòstic, coneixement del genoma, biologia molecu-
lar, millora del coneixement i de la tècnica quirúrgica, 
quimioteràpia primer i immunoteràpia després, medica-
ments biològics, farmacogenòmica i, darrerament, l’ano-
menada teràpia personalitzada o medicina de precisió, 
han proporcionat avenços importants, de manera que 
més del 50 % dels càncers es curen, s’allarga la supervi-
vència amb bona qualitat de vida de molts pacients i, en 
alguns casos, el pacient mor amb un càncer, però no a 
causa del càncer.

La medicina de precisió2-3 és una teràpia dirigida a 
interferir els canvis que es produeixen en les cèl·lules 
canceroses. Conèixer els mecanismes de creixement i 
divisió cel·lular, així com la seva disseminació, permet 
identificar dianes terapèutiques específiques per a cada 
pacient i tipus de tumor, tant en el moment del diagnòs-
tic com en la seva evolució posterior.

A les pàgines següents es presenten dos exemples 
de l’abordatge de dos grups de tumors freqüents: el càn-
cer de mama i el càncer de pulmó. Es tracta de tumors 
per als quals es disposa d’eines que permeten la teràpia 
dirigida que abans comentàvem i que està disponible 
per als malalts que confien la seva atenció a les nostres 
institucions i professionals.

No obstant això, el preu dels nous tractaments pot 
limitar-ne l’accés de tots els pacients que els necessitin 

i, fins i tot, generar seriosos conflictes d’interès que facin 
que el professional anteposi els seus interessos a les ne-
cessitats dels pacientes4, tal com, amb certa freqüència, 
ens recorden els mitjans de comunicació davant escàn-
dols d’aquest tipus.

En qualsevol cas, en els propers anys assistirem pri-
mer al control –i, més endavant, a la victòria– del con-
junt de malalties que coneixem de forma genèrica com 
a càncer. .

1 Harari, Y. N.: Homo Deus, Breu història del demà. Debat, Barcelona 2016.
2 https://www.cancer.gov. “Medicina de precisió i teràpia dirigida”. Consulta el 7/10/18.
3 Lehmann-Chee J. et al.: Cancer genomics guide clinical practice in Personalized medicine. Therapie (2017) http://dx.doi.org/10.1016/j.therap.2016.09.015.
4 Martínez Montauti, J.: La relación médico-paciente. Col·lecció de bioètica, 9. Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2018.

Dr. Carlos Humet
Director mèdic de l’Hospital de Barcelona
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Els doctors Enric Carcereny, especialista en càncer de pulmó d’Assistència Sanitària, 
i Xavier Puig, patòleg i director mèdic de Biopat, expliquen els avenços en el 
tractament del càncer de pulmó.

«En el càncer de pulmó, 
el tractament dirigit i la teràpia 
biològica han avançat molt»
Daniel Romaní

El càncer de pulmó és el tipus de càncer que produeix 
més mortalitat. Unes 1.000 persones moren cada dia de 
càncer de pulmó a Europa. Aquesta xifra és superior a la 
dels que moren per càncer de mama, de còlon i de pròs-
tata junts. El tabac ha fet molt de mal i, tot i que se n’ha 
disminuït el consum, en continua fent. Certament, abans 
de la difusió de l’hàbit de fumar, el càncer de pulmó era 
infreqüent. Encara hi ha molta feina quant a conscien-
ciar la població que el tabac és mortal.

«El càncer de pulmó es diagnostica tard, però el trac-
tament dirigit i la teràpia biològica han avançat molt», 
diu Enric Carcereny, oncòleg d’Assistència Sanitària, es-
pecialista en càncer de pulmó i vicepresident del Grup 
Espanyol de Càncer de Pulmó.

Carcereny “compara” les cèl·lules normals amb els 
llums d’una habitació que, quan no són necessaris, s’apa-
guen. Les cèl·lules tumorals són les que tenen el llum 
sempre encès. «Ara podem identificar els interruptors 
de les cèl·lules tumorals. A més, també podem identificar 
les alteracions al teixit i al sèrum», explica Carcereny. Un 
altre gran avenç per a la cura del càncer de pulmó és la 
immunoteràpia, que s’ha revelat ben eficaç en el tracta-
ment, mitjançant immunohistoquímica del biomarcador 
PD-L1 (Programmed cell death 1 ligand). «El tumor, per 
créixer, es camufla, i determinats tractaments immu-
nològics n’eliminen el camuflatge; aleshores, el mateix 
sistema immunològic del pacient elimina el tumor», es-
pecifica Enric Carcereny.



BIOPAT,  Biopatologia molecular. Grup Assistència.

Un laboratori de referència en patologia molecular.
Dra. Natàlia Rodon i Dr. Xavier Puig
www.biopat.es

BIOPAT és un laboratori de 
referència orientat a traslladar 
a l’àmbit assistencial els nous 
avenços científics i tecnològics en 
patologia molecular. Amb aquesta 
finalitat es va fundar l’empresa 
el 1995, a partir d’un projecte 
compartit entre Assistència 
Sanitària Col·legial S.A. i el grup 
professional Histopat S.L.
El laboratori, instal·lat a l’Hospital de 
Barcelona, ofereix un ampli ventall 
de proves moleculars d’aplicació 
clínica en diferents especialitats 
mèdiques, amb especial èmfasi en 
patologia oncològica. L’actualització 
d’aquesta oferta és part essencial 
dels objectius de BIOPAT i 
comporta una activitat permanent 
de validació i d’incorporació de 
noves tècniques moleculars i 
de revisió metodològica de les 
ja existents. A més de l’activitat 
assistencial, BIOPAT inverteix 
esforços, també des del seu inici, en 
el desenvolupament de diferents 

línies de recerca en oncologia i 
dedicant-se especialment a la 
incorporació de bases moleculars 
per a la validació de factors 
predictius i estudi de noves dianes 
terapèutiques.

La caracterització del perfil 
molecular de moltes neoplàsies 
malignes ja és essencial en la 
selecció del tractament idoni 
per a cada pacient, alhora que 
pot proporcionar informació 
diagnòstica i pronòstica. Des del 
desenvolupament del projecte 
del genoma humà, completat a 
principis de segle, i el posterior 
projecte del genoma del càncer, 
es van desenvolupar noves 
plataformes tecnològiques 
amb alta capacitat productiva, 
capaces d’estudiar a alta velocitat 
i de forma simultània múltiples 
gens i múltiples alteracions 
sobre una mateixa mostra. La 
conseqüència immediata va ser la 

possibilitat de manejar i analitzar 
un gran volum d’informació 
científica i identificar noves 
firmes moleculars susceptibles 
d’aplicació assistencial. En aquest 
context biotecnològic, un dels 
èxits més importants assolits a 
BIOPAT va ser la incorporació de 
la seqüenciació massiva (NGS), 
una eina flexible, d’alta eficiència, 
amb possibilitats gairebé 
il·limitades en l’estudi simultani de 
múltiples gens en un únic assaig 
sobre concentracions inicials de 
DNA o RNA extremament baixes. 
Després d’una validació interna 
inicial l’any 2016, vam implementar 
l’NGS com a metodologia 
estàndard en la caracterització 
molecular dels tumors sòlids. 
A dia d’avui, i havent realitzat 
més de 1.000 estudis, podem 
avalar la validesa de l’NGS com 
a metodologia diagnòstica de 
referència al nostre laboratori. 

«Els estudis moleculars, amb tecnologies com la PCR 
(Polymerase Chain Reaction), la hibridació in situ fluores-
cent (FISH) i la seqüenciació gènica permeten dirigir el 
tractament a alteracions genètiques específiques, el que 
anomenem teràpies diana o, més recentment, teràpia 
personalitzada o de precisió. De fet, totes les teràpies, 
d’alguna manera, són personalitzades, però els estudis 
actuals que detecten les alteracions moleculars ho són 
especialment, ja que es dirigeixen específicament a les 
cèl·lules malignes amb l’alteració que determina el seu 
comportament agressiu», diu el Dr. Xavier Puig, patò-
leg d’Assistència Sanitària i director mèdic de BIOPAT. 
«En el cas del càncer de pulmó, que requereix l’estudi 

de moltes dianes terapèutiques possibles en cada pa-
cient, i normalment sobre mostres de molt poc volum, 
afegeix el Dr. Xavier Puig, són de gran utilitat les noves 
plataformes que permeten seqüenciar un gran nombre 
de gens en una mateixa anàlisi, assolint una sensibilitat 
molt alta, sobre mostres amb molt poca concentració de 
DNA o RNA tumoral. Aquesta tecnologia, anomenada 
seqüenciació massiva o next generation sequencing, fa dos 
anys que està implementada a BIOPAT i que s’aplica a la 
rutina assistencial de l’Hospital de Barcelona i del Grup 
Assistència». De fet, BIOPAT ha estat un dels primers 
laboratoris del país a traslladar aquests nous recursos 
tecnològics al terreny assistencial oncològic. .
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Avenços en el tractament del càncer 
de mama a l’Hospital de Barcelona
Daniel Romaní

Gràcies al desenvolupament dels estudis genètics, s’ha arribat a la conclusió que el càncer de 
mama no és una sola malaltia sinó vàries i d’origen molt divers. Cadascuna d’elles s’aborda de 
manera diferent, amb tractaments més personalitzats que han resultat ser molt més eficaços. 
Juntament amb el diagnòstic precoç, aquesta és una de les raons per les quals la taxa de 
curació del càncer de mama arriba al 85 % de les dones que tenen aquesta malaltia.

El càncer de mama, el tipus de càncer més conegut, 
afecta, com és sabut, sobretot les dones (tot i que en 
un petit percentatge, prop d’un 1 %, també als homes). 
«Als anys setanta, a Europa, es curaven el 70 % de do-
nes que patien càncer de mama; ara es cura el 85 % 
de les dones que tenen aquesta malaltia. La consci-
enciació creixent de les dones a fer-se mamografies, 
l’autoexploració, la combinació de tractaments i la mi-
llora diagnòstica han estat decisius perquè es redueixi 
aquest percentatge», diu el doctor Miquel Àngel Seguí, 
oncòleg d’Assistència Sanitària, especialitzat en càncer 
de mama. «L’oncologia de mama té la fita que les ne-
nes que neixin ara no es morin de càncer de mama. 
Aquesta és una malaltia complexa, i és difícil arribar 
a la mortalitat zero, però voldríem ser-hi molt a prop 
en un període de 25 o 30 anys», diu el doctor Miquel 
Àngel Seguí, professor d’oncologia de la UAB i membre 
de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica. 

«Ara centrem també bona part dels esforços a bus-
car la manera de minimitzar els efectes secundaris del 
tractament. A Catalunya hi ha unes 50 o 60.000 dones 
que han tingut càncer de mama, i que tenen una sèrie 
de malalties associades a la malaltia o al tractament. A 
totes elles, els cal una atenció multidisciplinària, que 
tingui en compte l’esfera ginecològica, els problemes 
de cansament, musculars, ossis... que tenen després del 

«Aquesta és una malaltia 
complexa, i és difícil 
arribar a la mortalitat 
zero, però voldríem 
ser-hi molt a prop en un 
període de 25 o 30 anys»

Dr. Seguí
Especialista de Assistència Sanitària 
en cáncer de mama

tractament, perquè puguin viure en les millors con-
dicions possibles», diu el doctor Seguí, que treballa a 
l’Hospital de Barcelona, on es fan uns 180 diagnòstics 
de càncer de mama anuals.

«Ja fa molts anys que estem aplicant al càncer de 
mama un tractament personalitzat, l’hormonal. Però fa 
una vintena d’anys, cap a l’any 2000, després d’estudis 



genètics complexos, vam arribar a la conclusió que el 
càncer de mama, de fet, el formen unes quantes malal-
ties diferents i que, per tant, requereixen tractaments 
diferents», diu el doctor Eugeni Saigí, especialista en 
oncologia mèdica, coordinador de l’àrea oncològica 

d’Assistència Sanitària, director d’oncologia del Parc 
Taulí i membre de societats científiques nacionals i 
internacionals.

Pel que fa als diversos tipus de càncer, Saigí recorda 
que hi ha els que estan causats per les hormones –en 
aquests casos, el tractament adequat passa per variar 
les hormones–, els provocats per una alteració en el 
gen HER2 –és el tipus de càncer de pitjor pronòstic, 
però des que es coneix s’han dissenyat com a mínim sis 
tractaments que són molt eficaços– i, finalment, el de 
gens triple negatius, que es tracta amb quimioteràpia 
o immunoteràpia.

«Des de fa 15 anys, els tractaments en càncer de 
mama són molt diferents en funció de la biologia –del 
tipus de cèl·lules– del pacient. Per això és molt impor-
tant tenir un estudi biològic molt detallat del pacient. 
S’ha anat abaratint el cost dels estudis genètics, i això 
ens dona més marge per tenir informació biològica», 
afirma el Dr. Saigí. «Entre el 5 % i el 10 % del càncer 
de mama és hereditari. Tenim tractaments dissenyats 
per a les mutacions que es transmeten de manera he-
reditària», afegeix.

«Cal tipificar molt bé la malaltia. Avui dia, els pro-
grames terapèutics són combinats i els estudis ajuden 
a establir l’ordre dels tractaments que s’han de fer. Per 
això és molt important el treball en equip», conclou el 
Dr. Eugeni Saigí. .

«Des de fa 15 anys, els 
tractaments del càncer 
de mama són molt 
diferents en funció de la 
biologia del pacient»

Dr. Saigí
Oncòleg d’Assistència Sanitària

El doctor Eugeni Saigí, amb l’equip de l’àrea oncològica de l’Hospital de Barcelona. 
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«El nostre codi postal és més important 
que el genètic a l’hora de determinar la 
nostra expectativa de vida»

Professor titular de Cirurgia i director mèdic de l’Hospital Clínic San Carlos, el doctor Julio Mayol 
és, a més, patró i vicepresident de la Fundació per a la Investigació Biomèdica San Carlos. Amb 
la perspectiva que li proporciona aquesta experiència professional, explica en aquesta entrevista 
què és la medicina personalitzada i les seves diferències amb la medicina de precisió. A partir 
dels avenços tecnològics que les ha fet possible, aborda els reptes transcendentals als quals 
s’enfronta la medicina, la sanitat i la societat en un moment que ell mateix considera «més de 
preguntes que no de respostes».

Dr. Julio Mayol, director mèdic de l’Hospital Universitari Clínic San Carlos de Madrid

Què és la medicina personalitzada?
S’ha produït molta confusió en la utilització d’aquest ter-
me perquè, d’una banda, hi ha la medicina de precisió i, 
de l’altra, la medicina personalitzada, que no són el ma-
teix, encara que ambdós termes s’utilitzen de manera 
intercanviable. Els dos fan referència a la provisió de 
serveis o tractaments orientats per les característiques 
genètiques específiques d’un pacient. El desenvolupa-
ment tecnològic que ha fet possible seqüenciar el geno-
ma humà ens permet identificar alteracions específiques 
que serveixen per decidir si una persona respondrà o no 
a un tractament, però mentre que la medicina de pre-
cisió ve dirigida per la genètica, la medicina persona-
litzada seria una medicina que no només té en compte 
la informació genètica sinó també la informació social, 
memètica, del pacient. Es fa molt d’èmfasi a dur a terme 
tractaments dirigits per la informació genètica i genòmi-
ca, però se sol obviar la informació social dels pacients.  

Estan generant els avenços en genòmica i la medicina 
personalitzada falses expectatives de salut?
Tal com passa amb tot avenç o coneixement nous, tra-
vessem una bombolla de sobrevaloració de l’efectivitat 
de les troballes que, després, quan es porta a la realitat, 
no es compleix. Primer, perquè el genètic i el genòmic 
no són tan lineals com pensem els humans, i perquè la 
vida és un sistema molt complex, molt redundant i amb 
moltes interaccions que no sempre arribem a conèixer. 
I, segon, perquè no tots els gens s’expressen igual: l’epi-
genètica juga un paper molt important i fa que els nos-
tres gens s’expressin d’una manera diferent.

A més, aquestes troballes no tenen mai en compte 
factors humans, de comportament i organitzatius, que 
són necessaris per portar a la realitat el que en un model 
teòric funcionaria. Ara mateix, la medicina personalitza-
da és d’aplicació molt reduïda. Per exemple, serveix per 
a alguns pacients amb determinats tumors malignes i 
per a fases molt avançades de la malaltia. Però encara 
no curem res amb medicina personalitzada. Potser en el 
futur ho farem, però no en aquest moment. És més una 
promesa que una realitat.

El futur sí, que passarà per aquí?
No ho sabem. De fet, potser l’evolució és cap a una altra 
cosa. Predir el futur amb la limitació del coneixement 
actual és realment difícil. Fa moltes dècades que lluitem 
contra el càncer i no hem aconseguit tot el que ens pro-
posàvem aconseguir fa 50 anys.

La medicina personalitzada també planteja proble-
mes ètics, legals, econòmics...
Els econòmics i els ètics estan molt lligats perquè no 
només la medicació o els tractaments tenen toxicitats, 
també hi ha una toxicitat econòmica que està relacio-
nada amb preguntes com quant ens costarà, quant està 
disposada la societat a pagar per això o com es relacio-
narà amb l’esforç d’investigació i el retorn d’aquest esforç 
que tenen les empreses que produeixen tractaments. El 
sistema de patents fa que el model de comercialització i 
explotació dels fàrmacs sigui un. Canviarà? No ho sabem. 
Si no el canviem, com el farem sostenible? És un sistema 
massa complex per poder fer prediccions.



Pel que fa a les qüestions legals i a com garantir la 
protecció de les dades genètiques personals, que són es-
pecialment sensibles, les coses són complexes, perquè 
cal establir un equilibri entre el descobriment de coses 
noves i la protecció de la informació, cosa que, com tot 
en aquesta vida, comporta riscos i beneficis. El que és clar 
és que no hi ha cap sistema que sigui cent per cent segur.

El coneixement moltes vegades avança trencant re-
gles i la legislació ha de garantir els drets dels ciutadans. 
Compaginar ambdues coses és complicat, especialment 
en les societats occidentals, perquè aquest tema, a Euro-
pa o als Estats Units ens preocupa molt, però a la Xina, 
per exemple, sembla que no li preocupa en absolut. Es 
crearan diferències globals entre països que, per les seves 
característiques sociopolítiques, poden trencar allò que, 
per als europeus o nord-americans, és sagrat? El proble-
ma de la nostra transformació en societats regides per 
dades és que els problemes ja no són locals, són globals. 
I, si no hi ha acords globals, es produiran asimetries.

De quina manera els avenços en la medicina perso-
nalitzada afecten la prevenció?
Des del punt de vista teòric, hi ha el concepte que, si 
jo puc identificar aquelles persones que tindran una 
malaltia determinada i les tracto abans, puc evitar que 
la desenvolupin. Aquest és un model teòric senzill que 
tothom pot entendre. No obstant, això dependrà, en pri-
mer lloc, de la qualitat del marcador, de la seva capacitat 
per diagnosticar precoçment o predir el que passarà; en 
segon, de la història natural de la malaltia que intentem 
corregir, i, en tercer lloc, dels mitjans terapèutics i dels 
seus efectes secundaris.

Pot succeir, com ha passat amb patologies com el 
càncer de pròstata, que al cap d’uns anys arribem a la 
conclusió que diagnosticar abans no és millor, perquè ens 
porta a ‘sobretractar’ pacients que no haurien desenvo-
lupat la malaltia. I és per això que cal ser molt curosos. 
Com a model teòric és molt interessant, però després 
cal aplicar-lo a la realitat i, a la realitat, les coses ja no 
són tan boniques. Per què? Doncs perquè res humà no 
està exempt d’errors o limitacions. Una cosa és el model 
teòric i una altra, la seva aplicació a la realitat. Potser ens 
serà útil en el futur; de moment, no ho sabem.

Un altre element que està en voga és el big data, que, 
segons alguns experts, revolucionarà el món de la 
salut.
El big data, de moment, no està revolucionant el món 
de la salut, és només un altre model. Consisteix en la 
utilització de quantitats massives de dades –no només 
del sistema sanitari– que permetin entendre les carac-
terístiques de cada individu i de la població en la qual es 
desenvolupa per predir, de manera eventual, el desen-
volupament de malalties i millorar-ne els tractaments.
Però és un model teòric. De moment, no funciona i hi 

ha problemes perquè depèn de la quantitat de dades que 
tinguis i dels biaixos d’aquestes dades... Per exemple, gai-
rebé tots els estudis sobre el càncer es fan en poblacions 
occidentals, quan no tots els humans tenim exactament 
el mateix genoma. Amb poques variacions pots tenir 
resultats molt diferents, de manera que, si alimentes i 
entrenes un sistema d’intel·ligència artificial amb big data 
amb uns determinats biaixos, pot ser que quan intentis 
aplicar-lo a un altre tipus de població o de subjectes no 
et funcioni.

Només les administracions públiques haurien de te-
nir les nostres dades sanitàries?
Les dades de la interacció dels pacients amb nosaltres 
no són nostres, són dels ciutadans, de cadascun d’ells. I 
són els ciutadans els que donen contínuament les seves 
dades a Google, per exemple. És més important saber 
que has tingut una apendicitis o que vas cada dia a un 
lloc determinat a prendre una cervesa? Què parla més de 
tu? Què et fa més vulnerable? Aquest és un gran debat. 
El problema més important del big data i dels avenços 
tecnològics és la reflexió social, que no s’està produint, 
almenys al nostre país. Una reflexió social des del punt 
de vista ètic i moral.

Hi ha algun país que ens pugui servir com a model 
en aquest sentit?
No hi ha grans models, però sí països que estan avançant. 
De fet, aquesta és una de les crisis. En el nostre entorn 
occidental, els països nòrdics i el Regne Unit estan fent 
reflexions més a fons, però no crec que es produeixi un 
debat profund sobre quin és el futur de la tecnologia o 
d’aquest nou corrent de pensament global basat en el big 
data. Perquè és global. I no es produeix pels interessos, 
les creences, el model social... En definitiva, perquè és 
un tema complex.

S’estan produint canvis en la manera de gestionar la 
sanitat?
Perquè es produeixin canvis en el model sanitari no n’hi 
ha prou que canviï la tecnologia, també ha de canviar 
la manera de pensar dels humans i hem de saber quins 
són els nostres objectius. De moment, no s’ha produït un 
canvi en cap d’aquests dos àmbits, de manera que utilit-
zarem el big data per seguir fent el mateix que fèiem. I 
això potser no és la solució per al sistema sanitari. És a 
dir, fer més intervencions quirúrgiques, més consultes, 
etc., no té perquè ser millor.

Advoca per passar d’un model de prestació de serveis 
a un d’obtenció de resultats. Per què?
Aquí és a on volia arribar. Quan algú va al metge, què 
és el que busca? Per què paga?, perquè li solucionin al-
guna cosa o perquè se’l mirin? La realitat és que paga 
perquè se’l mirin, cosa que al segle xix estava bé, però 
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La medicina 
personalitzada és 
més una promesa 
que una realitat»

«El problema 
més important 
del big data i 
dels avenços 
tecnològics és 
la reflexió social 
que no s’està 
produint»

ara no. Si seguim pagant perquè ens mirin, què voldrà 
fer el sistema? Donar-nos més. Estarem millor? No ho 
sabem, ni ens importa. Assumim que estarem millor per-
què és el que volem, que ens mirin. De fet, el principi 
que regeix el sistema és l’equitat d’accés al sistema, no 
l’equitat del resultat. El que vam comprar els ciutadans 
amb el contracte social són serveis, no resultats. Arri-
bats al segle xxi, quan se sap prou bé com respon la gent 
als tractaments, hauríem de pagar perquè ens ofereixin 
uns resultats, tant individuals com col·lectius; perquè ens 
ofereixin valor.

I com es canvia?
Això requereix canviar, en primer lloc, el model de ne-
goci, el per què em pagues? Em pagues per fer mil TAC 
a l’any o per tenir la meva població sana? Cal saber com 
pensa la gent perquè això és el que defineix el sistema. 
Mentre seguim dins aquest model, la solució és aquest 
model. Imperfecta, però la solució. Un sistema que amb 
el 9 % del PIB dona sanitat universal és perfecte. Quin 
és el problema que volem solucionar? Aquesta és la pre-

gunta essencial. Amb aquest model hem solucionat un 
problema: volíem donar sanitat universal a un preu rao-
nable. Sanitat universal vol dir accés als serveis, un accés 
més o menys equitatiu i a un preu que puguem pagar. Ja 
el tenim. Però, és això el que volem?

El meu plantejament és que el que volem és valor. 
En tots els països on gasten més en sanitat que nosaltres, 
com els Estats Units o Dinamarca, s’hi viu menys perquè 
gastar més no equival a viure millor. Quan es produeixen 
retallades, no és l’accés als serveis dels que tenen més el 
que disminueix, sinó el dels que tenen menys i ho ne-
cessiten més.

Se sol dir que perquè aquest desequilibri no sigui tan 
evident cal augmentar la despesa, però el que realment 
cal fer és arreglar les coses. Primer cal formular bé la 
pregunta i, després, construir el model. No es tracta de si 
farem o no medicina personalitzada sinó del que volem. 
Ara mateix, jo no sé el que es vol, només sé que he de 
produir serveis. Intueixo que això és bo, per això intento 
contractar la gent millor, mantenir-me actualitzat, anar a 
congressos... Però, com sé que realment és així?



«Perquè es 
produeixin canvis 
en el model sanitari 
no n’hi ha prou que 
canviï la tecnologia, 
també ha de canviar 
la manera de pensar 
dels humans»

Un altre concepte recurrent és el de la Medicina P4 
(preventiva, predictiva, participativa, personalitza-
da), al qual vostè afegeix una cinquena ‘P’.
La cinquena ‘P’, que s’oblida, es refereix a “poblacional” 
perquè els éssers humans no es posen malalts o estan 
sans individualment. La nostra espècie és fortament 
social i el nostre codi postal és més important que el 
genètic a l’hora de determinar la nostra expectativa de 
vida o les malalties que desenvolupem. Si no veiem això 
globalment, podem tractar molt bé pacients individuals, 
però també arribar, amb molta precisió, al lloc incorrec-
te. El que has de fer és entendre la teva població, saber 
què li passa, comprendre què és el que vol, a través dels 
seus representants, etc. D’altra banda, has de fomentar 
la participació; és a dir, que la societat vulgui prendre 
decisions dins d’aquest sistema.

Una de les anàlisis més interessants que s’estan fent 
últimament és com pretenem regular la vida de la gent 
quan, pel que sembla, el que diuen les noves generacions 
és “no et fiquis en la meva vida”. El resultat és conflictiu, 
perquè la prevenció consisteix precisament a envair la 
privacitat d’algú i dir-li el que ha de fer. Com conciliem 

una societat progressivament més individualista alho-
ra que volem una societat amb més consciència social? 
Això és el que cal intentar entendre per construir un nou 
sistema, o correrem el risc de fer una cosa totalment des-
connectada de la societat. L’objectiu últim dels beninten-
cionats és que tots visquem millor, però hi ha gent que 
diu: “qui millor decideix com viure sóc jo. I viure més, 
potser, no és el que vull”.

Tot això fa que visquem un moment molt interessant 
pel que fa al sistema sanitari. D’una banda, hi ha la nostra 
capacitat per aconseguir que la gent visqui més intentant 
prevenir tot el possible. De l’altra, hi ha gent que no vol 
que ningú envaeixi la seva vida ni prengui les decisions 
que l’afecten. Com conciliar-ho? Amb les malalties trans-
missibles, que suposen un problema de salut pública, hi 
ha un principi moral: és clar que cal controlar-les perquè 
si no ho fas afecten la vida d’un altre. Però, i en el cas de 
les no transmissibles? Necessitem una reflexió molt pro-
funda sobre quina societat tenim i quina societat volem.

I, en aquesta reflexió, hi haurien de participar tots 
els afectats...
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Així és. Fonamentalment, els ciutadans. Tota la societat 
civil. És una reflexió transcendental i no l’estem fent, en-
tre altres coses, perquè no es pot incloure fàcilment en 
els programes electorals. És complex.

Com han afectat les noves tecnologies i Internet 
l’àmbit sanitari i el de la medicina en general?
Han afectat molt el camp de la investigació i de la gestió 
del coneixement, però això és accés al coneixement ex-
plícit, al científic, i la medicina requereix coneixement 
tàcit, acords, consensos per veure com s’aplica aquest 
coneixement a la realitat.

L’objectiu és desenvolupar sistemes d’ajuda a la presa 
de decisions i d’intel·ligència artificial que ens permetin 
millorar, però és una cosa a la qual encara no hem arri-
bat. Ha millorat l’accés dels ciutadans i els pacients al co-
neixement. El que no sabem és si ha millorat o millorarà 
l’expectativa i la qualitat de vida dels que tenen aquest 
accés. Per a alguns, tot això és molt positiu i, a altres, els 
aclapara. Però la realitat és que tot són opinions perquè 
no hi ha dades concretes que ens permetin saber-ho. Hi 
ha estudis que demostren que la gent accedeix més al 
coneixement sobre la seva malaltia, cosa que els permet 
l’apoderament, però el futur, amb Internet i amb els 
sistemes d’intel·ligència artificial i el desenvolupament 
tecnològic d’enginyeria, és un risc si no els fem servir 
bé.  Per això parlava abans de realitzar una reflexió ètica 
i moral social.

Correm el risc de donar un paper tan determinant a 
les noves tecnologies que la sanitat i l’exercici de la 
medicina es deshumanitzin?
No. En part, ja està despersonalitzada, però no per les 
màquines sinó per les persones. Tothom atribueix a 
les màquines la despersonalització de la sanitat però, 
al meu entendre, s’ha produït per culpa de la manera 
de funcionar dels éssers humans, ja que els profes-
sionals sanitaris estem més interessats en la ciència 
mèdica que en la medicina, dins d’un model de pro-
ducció industrial de serveis sanitaris que ens fa ser 
part d’una cadena en què cada vegada sabem menys. 
Així, el metge és un expert en alguna cosa concreta, 
no en la persona. No és que les màquines ens hagin 
fet ignorar el pacient, és que l’acumulació de coneixe-
ment molt especialitzat ha construït un model en què 
el pacient ja no és un pacient: és un turmell o un ge-
noll. Però no són les màquines, és la nostra manera de 
pensar. Som els humans els que hem despersonalitzat 
la pràctica mèdica.

La tecnologia ha millorat la nostra capacitat per trac-
tar millor més gent, però l’organització està orientada 
a la producció de serveis i, quan et dediques a produir 
serveis, el pacient és només una de les parts que partici-
pa en aquesta producció. El coneixement, que és el més 
valuós, el tenim els professionals, que tracten només a 
partir de la seva especialitat, perquè això és una cadena 

de producció i no poden perdre el temps, ja que tenen 
pacients esperant.

Aquest tipus d’organització té beneficis, perquè per-
met tractar més pacients, però també inconvenients; en-
tre ells, que no hi ha temps per atendre l’aspecte humà, 
per parlar. Passa com en la pel·lícula Temps moderns, de 
Charles Chaplin: et posen en una cadena i tu fas el que 
has de fer, i això és Adam Smith pur i dur, és taylorisme. 
Smith deia que dins d’una cadena de producció industrial 
cada un dels que produeixen va desenvolupant les seves 
capacitats fins a esdevenir el més estúpid que es pugui 
arribar a ser, perquè només coneix allò que fa.

I això es pot canviar?
Sí. De fet, la tecnologia és la solució, no el problema. 
Sempre que la tecnologia faci les coses que afegeixen 
poc valor, que són rutinàries i inútils, que consumeixen 
molt de temps i donen poc valor.

Quins avenços hi haurà en l’àmbit de la medicina?
No sóc gens optimista. De fet, no crec que arribem a veu-
re grans coses durant els propers deu o quinze anys. Per 
descomptat, en el camp tecnològic n’hi haurà, sobretot 
pel que fa a l’enginyeria de la computació, terreny en el 
qual a la velocitat que van les coses és difícil fer predic-
cions. També hi haurà canvis socials, en el sentit que el 
ciutadà pugui prendre el control per forçar la presa de 
decisions. I el que és segur és que es produirà una crisi 
profunda de model en les dues pròximes dècades, no per 
la manca de recursos econòmics, sinó per l’enfrontament 
de maneres molt diferents d’entendre la vida: ens pro-
meten viure més, probablement gràcies a manipulacions 
genètiques, i això produirà una profunda polarització so-
cial. El problema, com sempre, serà humà, no tecnològic; 
sorgirà de com apliquem el nostre coneixement i farà 
que el sistema entri en crisi per l’enfrontament de ma-
neres molt diferents de pensar.

Es pot fer alguna cosa per evitar aquesta crisi?
No, perquè no hi ha un lideratge que estructuri aquesta 
necessària reflexió social, que permeti arribar a acords 
i consensos sobre què fem amb el nostre sistema, en un 
moment en què, a més, s’enfronta a reptes tan impor-
tants com el de la globalització i la immigració, l’impacte 
no és gens menyspreable.

És molt probable que, des del punt de vista demo-
gràfic, a Espanya s’operi un gran canvi amb l’arribada 
de població africana. Si això és bo o dolent és irrelle-
vant. Aquest no és el debat, perquè vindran, no només 
per la pressió demogràfica sinó perquè la nostra és una 
societat envellida i amb taxes baixíssimes de natalitat. 
Aquest és el repte més imminent, més que la tecnolo-
gia o l’envelliment. Vivim una època de preguntes, no 
de respostes. El nostre coneixement ens està posant en 
una situació complicada i davant dilemes ètics que no 
podem ignorar. .



L’exercici de la medicina personalitzada, basada en el coneixement detallat del nostre 
perfil genètic, exigirà la participació tant individual com de la societat en el seu conjunt, 
i una renovada responsabilitat professional per part del metge. I també, la contribució 
d’àmbits del saber aliens al científic, com el dret, la psicologia o les humanitats, per 
donar una resposta satisfactòria a les complexes qüestions plantejades pels avenços 
biotecnològics que la fan possible.

La medicina personalitzada: 
un nou territori entre la 
tècnica, la ciència i l’ètica
Dr. Fernando Bandrés. Catedràtic de la Facultat de Medicina de la UCM, membre del Comitè 
de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA - Xarxa de Càtedres Bioètica de la UNESCO.

Si acceptem com a premissa que no som posseïdors del 
coneixement sinó els seus hereus, en l’àmbit de l’exer-
cici de la medicina l’herència més propera té dos grans 
moments.

1. De la primera meitat del segle xix vam heretar 
la importància del mètode anatomoclínic que, mit-
jançant l’observació clínica i la correlació orgànica 
dels signes i símptomes de la malaltia, culminava 
en l’autòpsia clínica. Per això, l’auscultació, la pal-
pació o la percussió es van convertir en maniobres 
carregades d’art i transcendència clínica, ja que ca-
lia relacionar els resultats de l’exploració amb el 
que es veia en el cadàver.

2. Durant la segona meitat d’aquell segle s’orien-
ta i prioritza el coneixement per estudiar i com-
prendre les malalties des dels sabers de la física, la 
química i la biologia. Som davant d’una medicina 
vinculada al laboratori, que el professor Claude 
Bernard apuntava com el veritable santuari de la 
medicina científica. Els seus avenços van perme-
tre quantificar l’albuminúria, valorar la patologia 
cel·lular, la glucosúria, els avenços de la microbio-
logia, la farmacologia o l’hematologia, entre molts 
d’altres. Aquesta herència ens va portar a l’exercici 
professional de metges amb una mentalitat fisi-
opatològica capaç de descriure una nova realitat 
nosològica. N’és un exemple que la tisi canviés de 
nom i passés a dir-se tuberculosi pulmonar.

Des de finals del segle xix, la repercussió de l’evolu-
cionisme sobre el concepte del cos humà va ser molt re-
llevant. Conèixer l’autonomia del cos –l’antropotomia– 
esdevé primordial. Som davant del que Laín Entralgo 
denomina “anatomia de la recapitulació”. Una herència 
magnífica és el Tractat anatòmic de Herman Graus, ini-
ciat el 1920, on es postil·la: «L’anatomia del cadàver és 
només un mitjà per arribar a una comprensió racional 
nova i més profunda del nostre cos. És una totalitat vi-
vent, correlació de parts orgàniques, relació entre fun-
ció, estructura i morfologia».

L’anatomia de La recapituLació
Es fa necessari, doncs, “recapitular” les aportacions de 
totes les disciplines morfològiques i integrar-les. Graus 
va ser una influència molt important per a Alfred Ben-
ninghoff, el Manual d’anatomia del qual, publicat el 1936, 
recull tots aquests conceptes que arriben fins als nostres 
dies. L’anatomia de la recapitulació és l’origen concep-
tual de l’anatomia clínica, que portarà als estudis d’eco-
grafia, d’anatomia radiològica o de ressonància nuclear 
magnètica, considerant el cos humà i el pacient com una 
unitat integral i holística.

Mentrestant, la propedèutica, conjunt ordenat de 
mètodes i procediments, ens relata, en la història clínica, 
signes i símptomes que es recullen de forma objectiva 
i subjectiva. Es tracta de la propedèutica entesa com el 
conjunt de sabers necessaris que, estudiats amb interès, 
disciplina i rigor, permeten afrontar el veritable apre-
nentatge clínic.
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«La mirada d’aquesta 
nova medicina 
personalitzada 
es concreta en la 
individualització del 
diagnòstic i el tractament 
a partir del coneixement 
de l’estructura genètica 
de l’individu»

D’altra banda, l’exercici de la medicina –ciència o art 
de prevenir, de prevenir un risc, un dany o un perill i de 
guarir malalties del cos humà– ens aporta una herència 
etimològica. Vinculada a meder-eri, té a veure amb ‘me-
dicar’, ‘curar’, ‘cuidar’, i fixa les seves arrels també en els 
termes ‘meditació’, ‘modèstia’, ‘mesura’ i ‘moderació’. 
Metge és aquell que cura i que té cura, perquè exerceix 
aquests valors i virtuts. El metge exerceix la seva acti-
vitat professional a la manera d’una ciència particular 
que –com va escriure el professor R. Panikkar– li per-
met detectar de manera objectiva la sístole i la diàstole 
de la realitat en la qual conviuen metge i pacient, en el 
seu entorn i les seves circumstàncies.

S’intueix, doncs, l’elevada complexitat de l’exercici 
professional, que es pot resumir en les paraules del pro-
fessor Pellegrino: «La medicina és la més humana de les 
arts, la més artística de les ciències i la més científica de 
les humanitats».

Aquesta professió s’exerceix clínicament. ‘Clínica’ 
té a veure amb kline, llit, i amb klinein, inclinar-se. El 
metge s’inclina sobre el llit del que està malalt per tal 
d’elaborar un diagnòstic; és a dir, a través de la gnosi 
–el coneixement–, que li permetrà fer un diagnòstic 
diferencial entre més de 10.000 processos morbosos, 
desenvolupar el raonament clínic i distingir si l’estat 
del pacient és de malaltia o de salut –salus–. Aquest 
últim no assoleix només el benestar físic, psíquic o so-
cial, sinó que també té el sentit de ‘salvar’, ‘saludar’, 
‘seguretat’, ‘salvament’, així com de ‘rescat’ i ‘salvació’, 
fins al punt d’establir una clara relació històrica entre 
la medicina i la religió, i veure també la salut com un 
estat de gràcia espiritual o d’immunitat de qui s’acull 
al sagrat.

L’herència del terme ‘malaltia’ està relacionada no 
només amb l’alteració més o menys greu de la salut; 
també s’identifica amb passió danyosa o alteració mo-
ral i espiritual: Ja el Llibre del Gènesi narra com, el se-
gon dia, Déu va crear la volta del cel, el sòlid, l’stereoma, 
el fonament; allò que ho subjecta tot i que Jeroni d’Es-
tridó tradueix com a firmus, el firmamentum, allò ferm, 
sòlid. Podem inferir que firmus té a veure amb ‘afirmar’, 
‘consolidar’, ‘donar força’ o ‘animar’, ‘confirmar’. Quan 
algú no està sòlid ni ferm està inferm, no es manté dret, 
és un infirmus, està malalt. En aquest instant, l’enfoca-
ment clínic –des dels signes i símptomes– adapta una 
nova mirada que es personalitza en el pacient.

Podem anticipar, doncs, que la medicina clínica sem-
pre va ser, és i serà personalitzada, ja que s’estableix una 
relació biunívoca entre una confiança, la del pacient, i 
una consciència, la del metge, per a qui l’exercici de la 
professió es converteix en un esdeveniment personal 
i biogràfic, que ens porta a reafirmar les paraules del 
Dr. Gregorio Marañón: «No sóc, ni vull ser, res més que 
metge; però que, per ser-ho tan entranyablement, ho 
vull ser, aspiro a ser-ho, en totes les seves possibles di-
mensions...»

un nou temps
Quan el 1953 Watson i Crick van descriure l’estructura 
de l’ADN i, una mica més tard, el 1971, Paul Berg va ob-
tenir la primera molècula d’ADN recombinant d’un vi-
rus, va començar l’enginyeria genètica. A partir d’aquell 
moment es va gestar un nou esdeveniment, una nova 
mirada al concepte de medicina personalitzada en virtut 
dels nous avenços tecnològics en l’àmbit de la genètica i 
de la biologia molecular.

Pioner en aquesta tasca ha estat el biòleg molecular 
de la Universitat d’Stanford Leroy Hood, dissenyador 
dels primers seqüenciadors d’anàlisi de proteïnes, el 



qual afirmava que la medicina del futur s’anomenaria 
“medicina P4”: preventiva, predictiva, personalitzada 
i participativa.

Aquesta personalització de l’exercici de la medicina 
està basada en la informació que aporta la genòmica i el 
coneixement detallat del nostre perfil genètic, que per-
meten poder calcular els riscos de patir certes malalties. 
Les noves tecnologies permetran desenvolupar tracta-
ments preventius i individualitzats mitjançant l’estudi de 
nous biomarcadors i dianes terapèutiques. La biologia 
de sistemes proporcionarà informació suficient com per 
predir esdeveniments sobre la nostra salut, riscos, sus-
ceptibilitat a certs patiments i, mitjançant algoritmes, 
conèixer l’evolució d’una malaltia, així com la nostra 
capacitat de resposta als possibles tractaments.

Per a Hood, la medicina personalitzada també és 
«una transició de la medicina reactiva cap a la medicina 
proactiva», que a més tindrà conseqüències rellevants: 
«en primer lloc –afirma el biòleg d’Stanford–, transfor-
marà absolutament els plans de negoci de cada sector 
dins l’àmbit de l’assistència mèdica. També crec que 
conduirà a la digitalització de la medicina; la capacitat 
d’obtenir dades d’un pacient a partir d’una sola molècula 
o d’una sola cèl·lula, fet que tindrà les mateixes conse-
qüències que ha tingut la digitalització de la tecnologia 
de la informació. [...] Amb el temps, els costos de l’as-
sistència sanitària disminuiran fins al punt que podrem 
exportar-los al món en vies de desenvolupament. La 
medicina del futur farà servir molts mesuraments i més 
sofisticats, i cedirà així el pas a consells de salut més 
precisos i a tractaments veritablement personalitzats».

Caldria afegir-hi, en els últims anys, una cinquena 
‘P’, en referència a la medicina de precisió, terme que 
recull la importància i presència de les noves tecnolo-
gies, biotecnologia de precisió, big data i moltes altres 
que ens condueixen al nou concepte de la tecnociència.

La mirada d’aquesta nova medicina personalitza-
da es concreta en la individualització del diagnòstic i 
el tractament a partir del coneixement de l’estructura 
genètica de l’individu. Té a veure, doncs, amb el perfil 
genotípic i fenotípic, de manera que també ha tingut 
altres noms alternatius, com els de medicina estratifi-
cada, individualitzada, teranòstica, i fins i tot el de me-
dicina a la carta. Sigui com sigui, és molt probable que 
ens trobem davant d’un nou paradigma, com ho va ser 
el descobriment de la penicil·lina o el desenvolupament 
de la mecànica quàntica.

Els coneixements que emergeixen en aquesta era 
postgenòmica influiran de manera decisiva en la pràcti-
ca sanitària i assistencial, ja sigui per establir els criteris 
d’indicació en la sol·licitud de proves, la interpretació 
de resultats o la valoració de la seva transcendència en 
la presa de decisions diagnosticoterapèutiques. Caldrà 
també, i per al millor exercici de la medicina personalit-
zada, una nova propedèutica que ens permeti afrontar 

l’aprenentatge de les noves i complexes tecnologies vin-
culades als estudis genètics i biomoleculars, al maneig 
de nous algoritmes diagnòstics i a la nova investigació 
traslacional.

nous temps, noves preguntes 
Quan ja crèiem que amb aquests nous avenços biotecno-
lògics teníem totes les respostes, resulta que –parafrase-
jant M. Benedetti– ens canvien les preguntes.

Tot el que som està codificat en l’ADN: salut, aptituds 
físiques i psíquiques?
En aquest nou temps, anomenat de la medicina perso-
nalitzada de precisió, en el qual reconeixem i admirem 
els grans avenços de les ciències biomèdiques i les seves 
esperançadores expectatives, també apareixen noves in-
certeses i riscos derivats d’una cultura social de consum 
que es contextualitza des del pacient en exigir una “me-
dicina del desig”, mitificar la informació genètica des de 
falses expectatives o fins i tot construir des dels avenços 
tecnològics un cert estat de “tecnolatria” i superstició.

Aquesta nova medicina personalitzada ens podria 
portar a un dogmatisme, fins i tot a un tecnicisme 
acrític, oblidant que la medicina no només és ciència 
sinó art i ofici?
Em permeto respondre recorrent de nou al Dr. Gregorio 
Marañón, que entén el dogmatisme com «la fe exces-
siva en tot el que porta l’etiqueta de ciència o que uti-
litza la ciència per suscitar l’admiració dels babaus. Un 
home de ciència que només és home de ciència, com 
un professional que només coneix la seva professió, pot 
ser –advertia Marañón– infinitament útil en la seva dis-
ciplina; però, compte! Si no té idees generals més enllà 
de la seva disciplina es convertirà en un monstre d’en-
vaniment i susceptibilitat. Creurà que la seva obra és el 
centre de l’univers i perdrà el contacte generós amb la 
veritat aliena, i, encara més, amb l’error aliè, que és qui 
més ensenya si el sabem acollir amb gest d’humanitat. 
La ciència –afegia l’il·lustre metge–, malgrat els seus 
progressos increïbles, no pot ni podrà mai explicar-ho 
tot. Cada vegada guanyarà nous espais al que avui sem-
bla inexplicable. Però les frontereres del saber, per molt 
que s’elevin, al davant sempre tindran un infinit món 
de misteri».

El desenvolupament biotecnològic incontrolat pot 
implicar una humanitat irrecognoscible, una “post-
humanitat”? La revolució genètica podria ser una 
forma de discriminació?
Noves preguntes que no són només de caràcter cien-
tificotècnic, sinó preguntes sense fronteres que in-
cumbeixen no només a la ciència sinó també a altres 
camps del saber, com la psicologia, el dret, la filosofia 
i les humanitats. Tantes preguntes i tan complexes po-
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den determinar estats de vertigen i angoixa, i, fins i tot, 
conformar un cert estat de “pèrdua de sentit”, potser de 
nihilisme, tant en la cura i el tenir cura com en la presa 
de decisions.

Tenim necessitat de nous valors? Quins? O realment 
el que necessitem és un nou renaixement dels valors 
heretats?
Noves preguntes relacionades amb la percepció que s’es-
tà produint una profunda mutació en termes de valor, 
derivada de la globalització, desbordats per les noves 
tecnologies en el marc d’una societat imbuïda d’una 
cultura de l’efímer, de l’obsolescència accelerada i del 
caprici subjectiu, que impressionen per la pèrdua de pa-
trons i referents de valor, excepte el valor d’intercanvi 
en el mercat. Mentrestant, l’ànim social fluctua entre 
els estats de pànic i d’entusiasme. No hem d’oblidar que 
al costat del desenvolupament i l’imperi tecnològic, el 
progrés industrial i la immediatesa de les comunicaci-
ons, també conviuen amb nosaltres i creixen bosses de 
pobresa, violència i ignorància.

La situació és tal que alguns autors, com J. Bindé, des 
de l’UNESCO, ens insten a reflexionar sobre la necessi-
tat d’elaborar un nou contracte social que reconegui el 
nou temps per a l’educació al llarg de la vida, el respecte 
a la natura de la qual som dipositaris, la cultura diver-
sa i especialment l’ètica, entesa com a lloc on es viu, ja 
que habitar és més que ocupar o allotjar-se; implica el 
lloc on es troben l’experiència, el coneixement i l’acció. 

Resulta lògic que en la medicina P4 de Hood hi hagi la 
‘P’ de participativa, que ha de posar de manifest que els 
pacients participaran de manera activa en la presa de 
decisions sobre la cura de la seva salut, la qual cosa im-
plicarà no només l’exercici de drets i deures o la posada 
en escena de valors i virtuts de pacients i professionals, 
sinó també de noves formes d’educació, cultura social i 
sanitària1.

 És llavors que l’exercici de la medicina personalit-
zada de precisió esdevé un model, amb gran capacitat 
pedagògica, per mostrar l’humanisme renovat que ne-
cessitem en aquest segle. Per tal que l’anomenat “estat de 
benestar” s’adigui a una forma d’estar “natural i civilitza-
da” que resulta de l’anàlisi lúcida i amb sentit crític de la 
realitat que habitem i ens habita. L’humanisme renovat 
significa tornar a recuperar i a actualitzar el nostre llen-
guatge, expressat per la veritat, el bé i la bellesa.

L’exercici de la medicina personalitzada, que és pre-
ventiva, predictiva, de precisió i que exigeix la nostra 
participació activa com a individus i societat, ens col·lo-
ca davant d’una nova accepció de la responsabilitat pro-
fessional, la vinculada a re-spondeo, “tornar-se a compro-
metre”, com ens anticipa el professor Hans Jonás: «Atès 
que és ni més ni menys que la naturalesa de l’home la 
que entra en l’àmbit del poder de la intervenció, la cau-
tela serà el nostre primer mandat moral i el pensament 
hipotètic la nostra primera tasca. Pensar les conseqüèn-
cies abans d’actuar no és més que intel·ligència comuna. 
En aquest cas especial, la saviesa ens imposa anar més 
lluny i examinar l’ús eventual de capacitats abans que 
estiguin del tot a punt per al seu ús».

Com va dir Julián Marías, la realitat és sempre in-
terpretada, i la primera interpretació consisteix a ano-
menar-la. La medicina personalitzada de precisió està 
determinant un canvi molt profund i molt ràpid. De-
senvolupar la medicina personalitzada mirant l’organis-
me com una xarxa integrada d’interaccions entre gens, 
proteïnes i processos bioquímics complexos és el gran 
repte del nostre temps, que hem d’afrontar amb orgull 
de present i futur recordant alhora l’experiència dels que 
ens van precedir en la vocació pel saber i evitar així la 
vanaglòria:

«Aquesta que fins als cels s’enfila,
prenyada, sense saber com, del vent,
és filla del Desig i de la Fama.
Aquesta va ser l’ocasió i l’instrument,
el tot i part del fet que el món veiés
no set meravelles sinó cent.»

Viatge al Parnàs, de Miguel de Cervantes

1 Que la cultura dona a l’home la capacitat de reflexionar sobre si mateix. És ella la que fa de nosaltres éssers específicament humans, racionals, crítics i èticament compromesos.
A través d’ella discernim els valors i efectuem opcions. A través d’ella, l’home s’expressa, pren consciència de si mateix, es reconeix com un projecte inacabat, posa en qüestió les seves pròpies rea-
litzacions, busca incansablement noves significacions i crea obres que el transcendeixen. UNESCO, 1982. Declaració de Mèxic.

«L’exercici de la 
medicina personalitzada, 
que és preventiva, 
predictiva, de precisió 
i que exigeix la nostra 
participació activa com 
a individus i societat, 
ens col·loca davant 
d’una nova accepció 
de la responsabilitat 
professional»     



El desenvolupament del coneixement científic i tecnològic al qual assistim 
en els últims anys permetrà vèncer moltes de les malalties que avui semblen 
incurables. La medicina personalitzada és preventiva, però també és 
participativa: exigeix la nostra participació activa, en tant que individus 
en la presa de decisions, la qual cosa implica exercir no només drets sinó 
també obligacions, i, sobretot, un debat profund sobre com apliquem aquest 
coneixement. . 
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Els que tracten malalts que ja s’acosten
al portal de sortida ens adverteixen:
enfrontats al moment, no ens reca tant
haver fet com haver deixat de fer.
Així, donya Mercedes no és un cas
diferent al de molts: s’acomiada
de la vida amb la culpa de la vida
que ha deixat sense viure. Els pensaments
darrers, els fa volar cap a la neta
que dissabte, ho sap cert, va passar el vespre
en braços d’un amic, i que dissabte
a dissabte la venja dels seus dies.
Ves per on, al final la vida guanya,
pensa amb un fil de veu, i mor en pau.

Donya Mercedes

Miquel Àngel Llauger 
de la novel·la coral en vers Fourmillante, Barcelona, Ed. 62, 2018
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On són les neus 
d’antany?

Enric Sòria

La majoria de relats d’aprenentatge que ens ha ofert la cartellera últi-
mament se centren en els sens dubte espinosos processos de canvi que 
discorren entre la joventut i els primers compromisos del món adult. 
Aquest esbós generacional examina una altra etapa, també rica en des-
orientacions, com ho és l’edat adulta en concret, aquell període –cronolò-
gicament difús– en què algunes il·lusions juvenils encara no s’han dissipat 
i la maduresa, si és que té cap signifi cat, és un horitzó que continua elu-
dint-nos. Al cap i a la fi , la vida humana és un desconcert perpetu. Només 
cal fi xar-s’hi una mica. És el que el segon llargmetratge de la talentosa 
Elena Trapé procura fer. 

A Les distàncies, una colla d’ex-companys d’universitat visita per sorpresa 
un vell amic resident a Berlín, amb el pretext del seu aniversari. La colla 

Títol original: Les distàncies

Any: 2018

Durada: 100 minuts

País: Espanya

Direcció: Elena Trapé

Guió: Elena Trapé, Miguel Ibáñez Monroy i 
Josan Hatero

Fotografia: Julián Elizalde

Interpretació: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, 
Isak Ferriz, Bruno Sevilla i María Ribera

Producció: Coming Soon Films / TVC - Televisió 
de Catalunya / Televisió de Galícia / Televisió 
Espanyola (TVE) / Miss Wasabi / Busse, 
Halberschmidt / Institut de la Cinematografia 
i de les Arts Audiovisuals (ICAA) 

Fitxa tècnica

Una producción de COMING SOON. 
Directora de Casting ANNA GONZÀLEZ. Ayudante de dirección ANNA CAPDEVILA. Maquillaje y peluquería DANAE GATELL. Vestuario MARTA MURILLO. 

Dirección artística VANESSA LOCKE, NORA WILLY. Sonido directo JORDI ROSSINYOL COLOMER. Diseño de sonido y mezclas ALBERT MANERA. Productores asociados ISABEL COIXET, MARCELO BUSSE. 
Montaje LIANA ARTIGAL. Director de fotografía JULIÁN ELIZALDE. Guión ELENA TRAPÉ, MIGUEL IBÁÑEZ MONROY, JOSAN HATERO. Productora MARTA RAMÍREZ. Dirigida por ELENA TRAPÉ.
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no arriba en bon moment i l’amfitrió forçós desapareix. Durant un dia, 
la resta del grup haurà d’afrontar aquest buit i, ja sense excuses festives, 
prendre consciència que no els uneix res, tret d’un autoengany fràgil. La 
dona que els ha empès a l’excursió –embarassada d’una parella que s’ha 
quedat a Barcelona– continua enamorada del jove que l’amfitrió va ser i 
amb aquesta visita dispara el seu últim cartutx.

L’argument és tènue, i Berlín un escenari intercanviable. La distància geo-
gràfica és un correlat obvi de la separació en el temps. Ells ja no coneixen 
l’home que els defuig, i l’espectador encara menys. El relat es construeix 
sobre una absència. Excepte la dona que l’espera en el pis claustrofòbic, 
els altres personatges són comparses. Ella és la història, i l’actriu (una 
magnífica Alexandra Jiménez) ho assumeix amb coratge. Les seues deam-
bulacions cada cop més crispades per les cambres buides o la disputa amb 
l’ex-parella de l’absent, com una lleona que marca un territori fictici, van 
forçant-la al reconeixement de la trista veritat. Mentrestant, s’obnubila, 
menteix, urpeja el buit, perquè el protagonista del seu conte d’amor retar-
dat ja no hi és. Les il·lusions juvenils poden esdevenir fantasmes ulcerosos 
que costen d’extirpar. Aquesta crònica d’un desengany és un film amarg.

Elena Trapé maneja aquesta història simple i melancòlica amb una po-
sada en escena francament brillant, amb llargs plans fluïds i plens d’im-
plicacions. Es llueix en el xoc dels personatges, però sobretot triomfa 
en els silencis i els aparents temps morts, quan allò no dit s’imposa a les 
paraules. Ho fa sense cap èmfasi, amb una naturalitat esbalaïdora de la 
qual sorgeix, de vegades, aquella fulgurant crepitació que ens clava a la 
butaca. Aquest és un art difícil, i només el dominen els cineastes de cor. .



roda el món
cultura.

KÀT
MAN
DU

LA VIDA CONTINUA
Els efectes del devastador terratrèmol que va assolar el Nepal 
l’any 2015 són encara visibles a la seva capital, Kàtmandu. Les 
fotografies del doctor Manuel Viola Figueras, que aquest estiu 
ha visitat la zona, testimonien com la vida s’obre pas entre els 
vestigis del desastre, que va causar més de 9.000 morts.
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recordant Salvador Espriu

Salvador Espriu es va situar en un impasse entre l’abans 
i l’ara, i va assumir conscientment el rol de mitjancer. La 
seva figura representa un pont, una consciència privile-
giada, que pot unir dues maneres de viure que no en-
caixen i només es poden comunicar amb interferències. 
La seva poesia porta a dins la noció de ruptura, d’un 
abans i d’un ara irreconciliables. 

El poema xLVii de La pell de brau posa de mani-
fest que tota la seva escriptura parteix de «la duresa del 
diàleg». L’exigència de superar els límits d’un món cone-
gut i familiar, d’abandonar les circumstàncies confortables, 
sempre hi és present. Per això, cap dels seus versos no pot 
ser entès com un missatge directe, per molt que a vegades 
les seves frases ressonin amb l’efectivitat d’un eslògan.

El poeta escriu d’una manera xifrada per deixar-nos 
entrar –si realment ens esforcem a entendre el seu “idio-
ma”– tant en el present com en el passat; amb Espriu 
aprenem a mirar la realitat ocultada, la d’abans i la d’ara. 
Gràcies a la seva poesia podem sospesar críticament tant 
la vivència directa com els documents històrics. La pre-
gunta que ens planteja és com ens relacionem amb el 
món. Res es dona per descomptat, sinó que tot allò que 
coneixem ha de ser ‘re-examinat’, ‘re-descobert’, analit-
zat, sospesat, abans que puguem provocar cap canvi po-
sitiu. Els «homes d’ara» del poema xLVii s’han d’edificar 
lentament, a través de la difícil tasca d’aprendre a pensar 
els altres com a iguals entre iguals, s’han d’abolir les velles 
jerarquies i oblidar els odis heretats. Aquesta és la veri-
table dimensió de la llibertat. La llibertat és un espai on 
desapareixen la por i la desconfiança.

Gràcies a aquest mestratge d’Espriu, tant el present 
com el passat canvien per sempre. Espriu va pretendre 
sacsejar les imatges assentades. Ens va voler robar totes 
les seguretats i construir una manera nova de veure les 
coses que tingués aquell rigor «lúcid, fred i subtil» que ell 
sempre reclamava. El resultat de tot aquest esforç hauria 

Simona Škrabec

xlvii

En la llei i en el pacte
que sempre guardaràs,
en la duresa del diàleg
amb els qui et són iguals,
edifica el lent temple
del teu treball,
alça la nova casa
en el solar
que designes amb el nom
de llibertat.

i tu, home dels dies d’ara
de Sepharad,
no visquis més la mort
d’un repòs covard,
arrisca’t a salvar-te
del teu mal.
Navega les fortunes de la mar,
il·luminant-te de clarors de llamp.
Lluny del port de refugi
rentaràs
en aigües d’esperança
tota la sang
d’aquesta trepitjada
pell de brau.

Salvador Espriu, La pell de brau, 1960

Apostar pel coratge 
de conèixer la veritat



de ser «el lent temple» del poema comentat. La poesia 
hauria de servir per construir una «nova casa / en el solar 
/ que designes amb el nom / de llibertat». És a dir, des-
prés d’un procés d’anàlisi dolorós i extremament exigent, 
podríem aspirar a gestionar un món que no estigui fet de 
prohibicions i de secrets.

 Però el seu esforç de canviar la percepció de la 
condició humana, de rebel·lar-se contra tota condemna 
inapel·lable, d’apostar pel coratge de conèixer la veritat, 
per dura que sigui, tot això es va extingir en un punt in-

determinat de la seva trajectòria. A Espriu, se’l va acabar 
identificant amb una èpica de revolta tan simple com in-
efectiva.

És una derrota terrible, aquesta. El seus versos, que 
exigien el repte de conèixer-se –«arrisca’t a salvar-te / 
del teu mal»–, han quedat, però, sense eco en la poesia 
catalana. Després de la seva mort, no ha interessat gaire 
excavar en aquesta direcció i aprendre d’Espriu allò que 
ell s’havia proposat d’aconseguir, la capacitat d’anàlisi, la 
lucidesa al preu d’excloure tota autocomplaença. . 

© Cal·ligrafia Keith Adams
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

171226 AF PG COMPARTIR A4 CATALAN.pdf   1   29/12/17   12:55



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. 


