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Els avenços en biologia i medicina han canviat substancialment 

la reproducció humana. Mai com fins ara no havia estat possible 

controlar el procés reproductiu, ampliar-lo i àdhuc modificar-lo, 

la qual cosa ha obert nous horitzons per a moltes persones. Però 

precisament per això, aquests nous avenços plantegen alhora nous 

dilemes ètics.
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eDITORIAL
Des que el 1978 va veure la llum Louise brown, el primer infant que naixia per 

reproducció assistida, fins a l’actualitat, la fecundació in vitro ha representat un 

progrés tècnic i ètic, perquè ha alliberat moltes parelles de la dificultat de tenir 

fills. El premi Nobel de Medicina de 2010 concedit al biòleg Robert Edwards, que 

junt amb el ginecòleg Patrick Speptoe va dur a terme la recerca i el tractament 

que conduïren al naixement d’aquella primera nena proveta, és per a nosaltres 

l’ocasió de pensar la importància actual de la reproducció assistida i el compromís 

d’Assistència Sanitària Col·legial i d’ASISA d’oferir uns centres de primera qualitat 

a les famílies que hi han de recórrer.

Després d’un primer any de funcionament, Gravida és un centre especialitzat en 

el tractament de la fertilitat humana que ha acomplert plenament les expectatives 

de desenvolupar-se amb la vocació de ser un dels centres de referència a Europa. 

Situat a l’Hospital de Barcelona, Gravida constata una evolució òptima tant pel que 

fa al nombre de primeres visites com als cicles d’inseminació artificial i de fecunda-

ció in vitro duts a terme. Les causes d’esterilitat en una parella són diverses, i per 

això convé un estudi molt detallat de cada cas per establir el diagnòstic i assolir el 

millor tractament. Gravida es caracteritza per disposar d’un laboratori d’alta qualitat 

reconeguda i d’un equip de primer ordre que conjuga una visió integradora de cada 

cas i un enfocament pluridisciplinar. Per la seva banda, la Unitat de Reproducció As-

sistida de la Clínica Vistahermosa d’Alacant destaca per ser una unitat multidisplinar 

formada per un conjunt d’especialitats com la ginecologia, l’embriologia, l’anestèsia, 

l’andrologia. Un total de 29 professionals hi treballen actualment, el que permet 

combinar-hi assistència, recerca i docència al més alt nivell. 

el monogràfic sobre reproducció assistida de les pàgines centrals de la revista 

també investiga tot el ventall de qüestions ètiques que planteja aquest innegable 

progrés mèdic, tant individualment com pel que fa a la responsabilitat col·lectiva. 

Dins l’àmbit de la parella: com cuidar l’infant? Com avantposar el dret dels infants 

a tenir pares al desig de descendència dels adults? Les preguntes que tots els 

pares s’han de fer a l’hora de tenir fills provoquen, en tots els que recorren a la 

reproducció assistida i a causa de la força del desig que els empeny, una insistent 

reflexió ètica.

La professora begoña Román posa l’èmfasi en les qüestions de justícia asso-

ciades a la relació entre polítiques públiques i reproducció assistida. Entre d’altres, 

planteja un tema interpel·lador: «Fins a quin punt es “ven” la imatge que la tècnica 

de reproducció assistida és bona, quan el que no s’està garantint és l’opció de les 

persones a escollir el moment en què es vol ser mare/pare; més aviat condemnem 

(els joves) a retardar la decisió i a la necessitat de recórrer a la tècnica assistida. El 

que és indubtable és que som éssers biològics que tenim unes etapes més propícies 

per a unes funcions que per a d’altres, i encara que podem guanyar en longevitat 

i qualitat de vida, no podem deixar de considerar les raons que adduïm per decidir 

quin és el moment més adient per ser pares». 
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Les pigues són aquestes típiques taques petites que, 

en més o menys quantitat, tenim tots, ja sigui a la cara 

o bé en alguna altra part del cos. S’anomenen així en 

al·lusió a la lluna, perquè antigament s’atribuïen a la 

influència d’aquest astre o perquè recordaven la seva 

forma, però científicament es coneixen com a lentigens 

i corresponen al tipus més comú dels anomenats nevus 

pigmentaris, uns tumors cutanis benignes caracteritzats 

per presentar una coloració més fosca que la resta de la 

pell. Concretament, les pigues es deuen a una acumula-

ció exagerada de melanòcits, les cèl·lules cutànies res-

ponsables de la coloració de la pell, ja que la seva missió 

és elaborar un pigment fosc, la melanina, que absorbeix 

les radiacions solars i impedeix la seva penetració a 

l’interior de l’organisme. Aquestes cèl·lules pigmentàries 

es troben distribuïdes uniformement per tota la pell, si-

tuades en la capa basal, la zona que separa l’epidermis 

de la dermis. Si s’acumulen diversos melanòcits, el color 

de la zona en aquest punt s’incrementarà, originant-se 

un nevus. Els més típics, les pigues, es deuen a una agru-

pació de melanòcits en la mateixa capa basal de la pell, 

és a dir, en la seva zona de localització normal. Però tam-

bé poden acumular-se cèl·lules pigmentàries en altres 

capes, donant lloc a una extensa varietat de nevus que 

presenten formes i coloracions molt diverses. 

 Hi ha gent que només té unes quantes pigues i gent 

que presenta nombrosos nevus, però pràcticament no 

hi ha ningú que no en posseeixi cap. Es calcula que, com 

a mínim, tots tenim de cinc a deu pigues, encara que 

pot ser difícil comprovar-ho a primera vista, perquè 

existeixen múltiples formes i colors de nevus i, a més, 

perquè només criden l’atenció els que són en les zones 

més visibles del cos, com la cara, els braços, les cames 

o l’esquena. Els nevus apareixen durant la infància, tot 

i que alguns poden ser presents ja en el moment del 

naixement. Com a tret característic, es mantenen inva-

riables durant tota la vida adulta, si bé de vegades, amb 

el temps, pot disminuir la seva coloració o la seva mida, 

fins i tot poden arribar pràcticament a desaparèixer en 

la vellesa, època en què, per contra, solen aparèixer al-

tres formes de taques cutànies. 

 Els nevus típics, les pigues, són formacions més o 

menys fosques —des d’una coloració bruna fins a un co-

lor negre—, planes o lleugerament elevades i en general 

de 2-5 mm de diàmetre. Però hi ha múltiples varietats de 

nevus, de diversa coloració —groguencs, marrons, ver-

mellosos, blavosos o negrosos— i forma, alguns coberts 

de borrissol, d’una mida més extensa del que hem dit i 

que de vegades sobresurten, amb l’aparença de forma-

cions berrugoses. Però sempre es tracta d’acumulacions 

de melanòcits, unes cèl·lules totalment normals, per la 

qual cosa, encara que la seva agrupació sigui anormal, 

són considerats com a formacions benignes. Per tant, 

en termes generals pot dir-se que la presència de pi-

gues o altres nevus pigmentaris no ha de ser motiu de 

preocupació. 

 No obstant això, existeix la possibilitat que amb el 

pas del temps, i especialment si es troba en una zona 

molt exposada a les radiacions solars, algun nevus pa-

teixi una transformació maligna, és a dir, que els melanò-

cits que el formen adquireixin característiques anòma-

les, i que la lesió es converteixi en un melanoma, un tipus 

de càncer de pell molt greu que, sense un tractament 

oportú, sol tenir un pronòstic molt desfavorable. Cal des-

pigues

| Dr. Adolf Cassan
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lesió creix —especialment si les vores es tornen irregu-

lars—, si la seva superfície es transforma —per exemple 

si apareixen zones que sobresurten—, si s’enfosqueix o 

presenta alguna variació de la coloració, si apareixen 

taques o punts més foscos en la lesió o en la pell adja-

cent, si la piga presenta canvis en la seva consistència 

habitual, si pica o si fa mal —ja sigui de forma espontània 

o al tocar-la—, si s’inflama, si s’ulcera o si sagna. 

En realitat, tot i que aquestes són les transforma-

cions sospitoses més comunes, qualsevol canvi en la co-

loració, la forma o la consistència ha de ser considerada 

potencialment perillosa. I davant el dubte, el millor és 

anar immediatament a la consulta mèdica perquè es pro-

cedeixi al seu estudi. De vegades, a l’especialista, només 

li cal fer una simple inspecció per descartar-ne la perillo-

sitat, però en moltes ocasions es considera preferible un 

estudi més a fons. Per això, si el nevus és gran es prac-

tica una biòpsia, és a dir, s’extreu una mostra per fer-ne 

un estudi histològic; o bé, si el nevus és petit, que sol ser 

el més habitual, se l’extirpa i es procedeix al seu estudi 

per comprovar si ha sofert una transformació maligna. 

En general es comprova que només ha estat una falsa 

alarma, que la formació és totalment benigna, però amb 

això s’haurà evitat qualsevol possibilitat d’una evolució 

perillosa. Cal tenir en compte que el càncer de pell és un 

dels més freqüents, però que, afortunadament, el seu 

desenvolupament inicial pot detectar-se d’una manera 

molt més fàcil que quan afecta els òrgans interns. No cal 

desaprofitar aquest avantatge i, sense obsessionar-s’hi, 

s’ha d’estar atent i descartar el seu possible desenvolu-

pament quan s’apreciï qualsevol tipus de transformació 

en una piga. 

tacar que aquest tipus de 

càncer representa un petit 

percentatge dels tumors ma-

lignes de pell i que només una petita 

proporció d’ells deriva de la transformació d’un nevus, 

perquè generalment apareix en zones de pell prèviament 

sanes. I, atès que les pigues i altres tipus de nevus són 

tan comuns, no és qüestió de témer una eventual trans-

formació maligna ni cal extirpar-los sempre. N’hi ha prou 

de tenir en compte aquesta possibilitat i, de tant en tant, 

observar amb ull crític les pigues per descobrir si han 

sofert alguna transformació sospitosa, cas en què no 

s’ha de dubtar a consultar el metge. 

 La veritat és que en la immensa majoria dels casos 

les pigues es mantenen estables durant tota la vida —en 

tot cas, disminueixen de grandària o de coloració— i no 

generen cap tipus de molèstia. Per tant, qualsevol nevus 

que no presenti aquesta evolució ha de ser considerat 

com a sospitós. Cal anar a la consulta immediatament 

si es descobreix alguna de les següents anomalies: si la 
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Hi ha algú que gosi dir que l’activitat 

f ís ica  no és  benef ic iosa per  a 

l’organisme? El fet és que la inactivi-

tat no aporta cap benefici i ho com-

prenem de seguida si acceptem que, 

tot i ser animals racionals, som ani-

mals, i que la nostra evolució com a 

espècie no ens destinava a la inacti-

vitat. Ans al contrari: l’ésser humà ha 

recorregut un llarg camí evolutiu per 

desenvolupar un esquelet, una mus-

culatura i una marxa bípeda que el fa 

apte per mantenir activitats manuals 

sense renunciar a una bona mobi-

litat amb les extremitats inferiors. 

Tota aquesta evolució de tants milers 

d’anys no s’ha fet per acabar assegut 

vuit hores al dia en una oficina, davant 

un ordinador, en un cotxe o en un sofà 

davant del televisor. 

Què vol dir, doncs, fer exercici 

físic? Es tracta de fer una activitat 

planificada i estructurada que hau-

rem de repetir diverses vegades, amb 

l’objectiu de millorar o mantenir la 

forma física que necessitem per des-

envolupar les tasques diàries sense 

una fatiga excessiva. De fet, l’esport 

és una activitat física reglamentada 

i competitiva que exigeix una pla-

nificació, un entrenament repetit i  

disciplina. 

Quan es tracta d’esportistes pro-

fessionals, cadascú tria la pràctica 

Salut i esport
| Dolors Borau

d’aquell esport pel qual està 

anatòmicament més dotat 

i que més li agrada. Si par-

lem de les persones que no 

es dediquen a l’esport, hem 

de tenir en compte que, mai 

com ara, s’havia gaudit de la 

possibilitat d’utilitzar tants 

mitjans de locomoció, ni de 

tenir a les llars tants aparells que ens 

faciliten les feines manuals. Fins no fa 

gaire, les persones es desplaçaven a 

peu i no hi havia un ús tan extès del 

transport públic ni dels vehicles parti-

culars; les criatures jugaven al carrer 

a pilota i corrien amunt i avall amb bi-

cicleta, mentre que ara passen moltes 

estones asseguts jugant amb aparells 

electrònics. La nostra activitat física 

diària ha canviat i, per tant, els mo-

viments corporals produïts pels mús-

culs han disminuït i, per això, també 

s’ha reduït la despesa d’energia que 

es produeix en realitzar aquests mo-

viments. Què podem fer? Tenim mol-

tes opcions: des d’apuntar-nos a un 

gimnàs, alguns dels quals ofereixen 

un horari molt ampli i la possibilitat 

de tenir monitors i activitats dirigides, 

a practicar algun esport d’equip o fer 

activitats lliurement. De vegades n’hi 

ha prou d’introduir alguns canvis a les 

rutines diàries, com ara no agafar el 

cotxe i sortir de casa mitja hora abans 

per anar a peu; a la ciutat, baixar una 

parada de metro o d’autobús abans 

de la que toca i caminar; fer excur-

sions familiars els caps de setmana; 

pujar i baixar escales i abandonar 

els ascensors; anar a comprar a peu 

i escollir el camí més llarg… N’hi ha 

prou de caminar vint minuts diaris a 

pas lleuger per activar els músculs i 

obtenir-ne els efectes cardiovasculars 

i metabòlics beneficiosos. 

Hi ha estudis, investigacions i pu-

blicacions que avalen com n’és, de be-

neficiós, fer activitat física. Així com 

el sedentarisme augmenta el risc de 

patir malalties cardiovasculars, hiper-

tensió arterial, diabetis, osteoporosi, 

obesitat, malalties mentals i càncer, es 

té l’evidència que la pràctica habitual 

d’exercici físic disminueix el risc de 

patir aquestes patologies, així com el 

risc de patir segons quins càncers (co-

lon, mama i pròstata) i augmenta els 

nivells del colesterol HDL (el que ano-

menem colesterol bo). Si es practica 

Què cal fer? 

Apuntar-nos a un gimnàs; practicar algun esport d’equip; fer activitats lliurement; no agafar el cotxe i sortir de casa mitja hora abans per anar a peu; baixar una parada de metro o d’autobús abans de la que toca i caminar; fer excursions familiars els caps de setmana; pujar i baixar escales… N’hi ha prou de caminar vint minuts diaris a pas lleuger per activar els músculs i obtenir-ne els efectes cardiovasculars i metabòlics beneficiosos.
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El sEdEntarismE augmEnta El risc dE patir 
malaltiEs cardiovasculars, hipErtEnsió artErial, 
diabEtis, ostEoporosi, obEsitat, patologiEs 
mEntals i càncEr. Es té l’Evidència quE la 
pràctica habitual d’ExErcici físic disminuEix El 
risc dE patir aquEstEs patologiEs

Jordi Negret

exercici es viuen més anys i es viuen 

amb més bones condicions. 

ASISA i Assistència Sanitària co-

neixen la importància de promocio-

nar la pràctica de l’esport entre la 

població de totes les edats i creuen 

que tenen un compromís amb la so-

cietat, per això patrocinen activitats 

culturals i esportives que fomenten 

el desenvolupament físic i emocional 

de les persones. Assistència Sanitària 

és el proveïdor mèdic del FC Barcelo-

na des de l’any 2004 i disposa d’un 

centre mèdic situat al Camp Nou. Des 

de l’Àrea de Participació de SCIAS 

(l’àmbit de participació social dels 

usuaris de la cooperativa) es progra-

men diverses activitats. Els cursos de 

balls de saló, de ioga, de tai-txi o els 

grups de muntanya que organitzen 

caminades són un exemple d’aquest 

afany per promoure l’exercici i l’estil 

de vida saludable entre els seus usua-

ris. ASISA patrocina l’esport de base 

dels joves amb la intenció de transme-

tre valors com la feina en 

equip, la competitivitat, 

la superació personal i la 

constància. Per això des de l’any 2005 

patrocina la Federació de Natació Sin-

cronitzada que ha obtingut tantes me-

dalles en competicions nacionals i in-

ternacionals. També patrocina equips 

com l’Ávila, l’Osca i el Gades Asisa 

d’handbol; el Nàstic de Tarragona de 

futbol; el club de bàsquet Dunas de 

las Palmas; la UD de Futbol Sala de 

Guadalajara; la Federació Catalana 

de Futbol, i acaba de signar amb el 

Cádiz CF un acord de patrocini com a 

col·laborador oficial del centenari que 

commemora el club. A més, 

dóna suport a tres federa-

cions d’esportistes amb 

discapacitat intel·lectual: 

FECAM, FEDDI i FEGADI 

que representen millor 

que ningú els valors d’esforç, de su-

peració personal i de constància.

Els professionals sanitaris vet-

llen per la nostra salut i ens acon-

sellen que adoptem uns bons hàbits, 

fent una dieta variada i equilibrada i 

realitzant exercici físic d’una manera 

regular cada setmana. Nosaltres hem 

de triar quina qualitat de vida volem 

tenir: a l’hora de fer exercici, qualse-

vol moment és bo per començar.
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ens hem de bellugar:  
no ens podem rovellar
| Dolors Borau

Tinc la sort de tenir avis, uns avis 

que han exercit el seu paper i que, de 

petita, m’han mimat i m’han permès 

algunes llicències que segurament no 

van permetre als seus fills. Sempre 

els he estimat molt i, per a mi, els 

avis eren atemporals: els veia sem-

pre igual, com si no envellissin. Però 

aquesta setmana hi vaig anar a dinar, 

perquè el que els va dir el metge els 

va sorprendre. L’àvia tenia els nivells 

de sucre i de colesterol alts. Com po-

dia ser si això no li havia passat mai? 

Aquest augment de sucre i de coles-

terol a la sang, quins problemes de 

salut podia comportar? La doctora 

va fer-li unes quantes preguntes so-

bre l’horari que feia, què menjava i 

quines activitats tenia. Després de la 

conversa li va explicar què li passava.

Certament la iaia Lola feia una 

vida ordenada i es cuidava: men-

java de tot i no es descuidava mai 

d’incloure les verdures i la fruita en 

el seu menú diari. Tot i així, encara 

que jo no me n’hagués adonat, la 

ia ia havia anat 

g u a n y a n t  p e s 

amb els anys i, en 

canvi, l’avi es mantenia 

igual. Potser sí, ara que 

ho deia, que l’àvia esta-

va massa grassa i que cada cop 

se sentia més feixuga i es bellugava 

amb més dificultat. La doctora li va 

dir que les dones tenen més tendèn-

cia a guanyar pes, sobretot després 

de la menopausa. A partir d’aquest 

moment, encara que mengin com 

sempre, com que el metabolisme 

s’alenteix, les dones guanyen pes. A 

més, el greix es col·loca a la zona ab-

dominal, i se sap del cert que el greix 

com faig cada dimarts, i alguna cosa 

havia canviat. Tot i que cada hivern 

es posen la vacuna de la grip, tots 

dos s’havien refredat de valent i vaig 

tenir la sensació que aquella conges-

tió i la tos eren importants. No sé per 

què vaig tenir l’impuls de dir-los que 

truquessin al seu metge i que jo els 

acompanyaria, i així ho vam fer.

De la visita al metge en van que-

dar contents perquè els va fer un bon 

reconeixement. Va receptar-los un 

tractament per a la tos i els va dir 

que estaria bé que es fessin unes 

analítiques per saber quin era el 

seu estat general. Quan vaig tornar 

al cap d’una setmana l’avi ja havia 

anat a recollir els resultats i ja havia 

tornat a demanar hora. Vaig 

poder acompanyar-los a la se-

güent visita i va ser una sort 

Jordi N
egret
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de les que li agradaven. Era una 

persona que només sortia quan 

era necessari, però si no, sem-

pre tenia coses per fer a casa. 

Allò havia de canviar perquè la 

diabetis de tipus II, que apareix 

quan hi ha un bon excés de pes 

i que acostuma a relacionar-se 

amb un augment del greix a la 

zona abdominal, no necessita 

tractament amb insulina. 

Aquest tipus de diabetis, 

amb una dieta equil i-

brada i saludable que 

comporti perdre pes, ja 

millora. Però el que és fo-

namental per millorar els nivells de 

sucre és fer exercici: caminar cada 

dia una hora a bon pas. Es tractava 

de començar amb vint minuts i anar 

augmentant l’estona a mesura que el 

cos s’hi habitua. A més, per millorar 

les xifres del colesterol, l’exercici és 

un dels millors tractaments que hi 

ha, ja que l’exercici fa augmentar el 

que anomenem colesterol bo.

Una alimentació saludable és 

aquella que inclou tots els grups dels 

aliments (farinacis, fruites, verdures, 

lactis, oli, carn, peix i ous, aigua i, de 

tant en tant, alguna cosa dolça), però 

abdominal que envolta les vísceres 

representa un risc elevat de patir 

malalties cardiovasculars. Quan la 

iaia va sentir això es va alarmar. Què 

podia fer ella? Primer de tot repas-

sar la dieta: els horaris dels àpats, la 

varietat d’aliments i la quantitat de 

les racions. Tot això no l’amoïnava. 

Si es tractava de menjar més per es-

morzar i dinar per tal de tenir ener-

gia durant el dia i, en canvi, fer un 

petit berenar i un sopar suau per no 

anar a dormir amb la panxa massa 

plena, això ho podia fer. Potser sí que  

darrerament li feia més mandra fer el 

que sempre havia fet per sopar: una 

sopa, un plat de verdura amb pata-

ta, una truita o un peix a la planxa. 

Tornaria als bons hàbits i no picaria 

qualsevol cosa. També hauria de fer 

un altre esforç: no li convenia tenir el 

rebost ple d’aquelles pastes i galetes 

farcides que tant li agradaven i que 

comprava per poder oferir als néts. 

A partir d’ara, la millor opció de totes 

era el pa (que no duu greixos afegits 

com la brioxeria industrial) i, si vo-

lia comprar galetes, convenia que es 

fixés en els ingredients i que no du-

guessin greixos vegetals no especifi-

cats (només oli d’oliva o de gira-sol) 

ni greixos hidrogenats que ajuden a 

elevar el nivell de colesterol. 

Els avis no són tan grans, tot 

just estrenen la setantena i enca-

ra els queden uns quants anys per 

endavant, però val la pena cuidar-

se i gaudir de la major qualitat de 

vida possible. Per això l’àvia estava 

disposada a fer el que més esforç li 

representava de tot el que li va reco-

manar la doctora: es tractava de fer 

exercici. Per a ella, allò sí que era un 

canvi en l’estil de vida: sempre havia 

estat tan casolana! Des que s’havien 

jubilat, l’avi sortia cada dia a caminar 

mentre que ella es quedava cosint 

o llegint o escoltant alguna òpera 

la diabEtis dE tipus ii, quE aparEix quan hi ha 
un bon Excés dE pEs i quE Es rElaciona amb un 
augmEnt dEl grEix a la zona abdominal, no 
nEcEssita tractamEnt amb insulina. aquEst 
tipus dE diabEtis, amb una diEta Equilibrada i 
saludablE quE comporti pErdrE pEs, ja millora. 
pErò El quE és fonamEntal és fEr ExErcici: 
caminar cada dia una hora a bon pas

també inclou l’exercici físic perquè si 

no ens movem, no podem aprofitar 

prou bé els nutrients. 

Ja fa unes setmanes que la iaia 

Lola surt a caminar. Al principi ho 

feia a disgust, però com que l’avi ha 

decidit que s’havia de seguir el trac-

tament al peu de la lletra, surten tots 

dos cada dia. 

És clar: si volem que la màquina 

funcioni, ens hem de bellugar; no ens 

podem rovellar.

Què cal fer?
Una alimentació saludable és aquella 

que inclou tots els grups dels aliments 

(farinacis, fruites, verdures, lactis, 

oli, carn, peix i ous, aigua i, de tant 

en tant, alguna cosa dolça), però 

també l’exercici físic, perquè si no ens 

movem, no podem aprofitar prou bé els 

nutrients. És clar: si volem que la màquina 

funcioni, ens hem de bellugar; no ens 

podem rovellar.
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els requeriments nutricionals són un conjunt de valors de referència 

d’ingesta d’energia i dels diferents nutrients considerats com a òptims per man-

tenir un bon estat de salut i prevenir l’aparició de malalties, tant per defecte 

com per excés. La fertilitat masculina i la femenina poden afavorir-se dietètica-

ment actuant sobre la qualitat de l’òvul i de l’esperma i afavorint la implantació  

de l’embrió i el desenvolupament del fetus. Seguir les pautes de l’Agència Es-

panyola de Seguretat Alimentària també ens pot ser de gran ajuda, evitant 

toxicitat i infeccions. Durant els 3 o millor 6 mesos anteriors a la concepció, la 

parella hauria d’eliminar el tabac, l’alcohol i la cafeïna, i prendre 1 g de vitamina 

C, vitamina E i suplements de zinc, especialment l’home. Durant l’embaràs, l’àcid 

fòlic, una vitamina hidrosoluble del complex B, ajuda a desenvolupar el fetus 

i a prevenir l’espina bífida del bebè. La deficiència d’aquest àcid es relaciona 

amb casos d’avortaments recurrents. L’àcid fòlic és fotosensible i es destrueix 

fàcilment amb la cocció i l’elaboració dels aliments. 

Característiques de l’àcid fòlic:

• És essencial per a la divisió cel·lular. 

• És imprescindible per a l’absorció del sucre. 

• És imprescindible per a l’absorció dels aminoàcids glicina i metionina. 

• Es necessita per a la producció d’àcids nucleics. 

• És necessari per a la formació dels glòbuls vermells.

Els aliments que contenen àcid fòlic són:

•  Les hortalisses verdes de fulla, els espinacs, els espàrrecs frescos, els 

créixens i el bròquil. 

•  Pastanagues, alvocats, mongetes verdes. 

•  Fetge de pollastre, fetge de vedella, rovell d’ou. 

•  Albercocs, melons i taronges.

•  Els cereals integrals. 

•  Les faves seques, les mongetes seques.

•  El llevat de cervesa en posseeix una alta concentració.

Evitar infeccions a partir d’animals i aliments. Recomanacions d’AESA:

•  La listeriosi: pot estar present en la crosta dels formatges tipus Brie, 

Camembert, els formatges blaus, patés no envasats i a la carn crua d’aus 

de corral.

•  La toxoplasmosi: relacionada amb la femta de gat. Les verdures han de 

rentar-se bé.

•  La salmonel·losi: produïda per ous crus, carn crua o poc feta. No consu-

mir llet o iogurt no pasteuritzats.

•  Vigilar els gelats de màquina.

•  Rentar-se les mans després de tocar animals domèstics, com ara  

gats i ovelles.

Respecte al peix i la seva concentració de mercuri, es recomana a les emba-

rassades no consumir peixos grans, tipus peix espasa, tonyina o caçó. 

Us recomano un plat fàcil, barat i ric en àcid fòlic i ferro.

Fertilitat i alimentació

| Dra. perla Luzondo

ingredients per a 4 persones

•  12 fetges de pollastre

•  2 paquets d’espàrrecs verds

•  Oli d’oliva verge extra, sal i pebre

•  Farina o pa ratllat (opcional) 

En una paella antiadherent amb una 

cullerada d’oli fregim els fetges fins que 

siguin daurats. Mentrestant, en una altra 

paella o planxa, fem els espàrrecs durant 

7 minuts perquè quedin cruixents. 

Els servim acabats de fer, salpebrats 

i amanits amb oli cru verge extra, 

juntament amb els fetges.

Fetges de pollastre  
amb espàrrecs verds
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autobusos i missatges bluetooth 
d’asisa recorren els carrers per 
presentar la seva nova campanya 

| elvira palencia

| e.p.

asisa, compromesa amb l’esport 

asisa és des del 28 d’octubre pas-

sat el nou proveïdor oficial de salut 

de l’Hércules Club de Futbol, segons 

D’esquerra a dreta: enrique carratalá, cap 

dels serveis mèdics del club; valentín Botella, 

president de l’Hércules, i el Dr. Federico 

Ballenilla, delegat d’asisa a alacant

el passat mes de gener els carrers 

d’algunes ciutats espanyoles, com 

Madrid, Sevilla o Zaragoza, van aco-

llir el pas d’un gran autobús amb la 

nova imatge d’ASISA que pretenia dur 

als ciutadans, via bluetooth en el seu 

mòbil, el missatge “Volem ser la com-

panyia de la teva vida” convidant-los 

a conèixer l’oferta d’ASISA. 

Les imatges emprades en aquesta 

nova campanya mostren un dels punts 

forts de la companyia; el seu caràcter 

familiar, perquè diferents generacions 

d’una mateixa família la trien com a 

proveïdora de salut. Les diferents pe-

ces publicitàries mostren la vida d’una 

l’acord signat pel seu delegat provin-

cial a Alacant, Dr. Federico Ballenilla, 

i pel president de l’Hèrcules, Valentín 

Botella. 

L’acord contempla un contrac-

te de patrocini per a la temporada 

2010-2011 mitjançant el qual la com-

panyia proporcionarà una asse-

gurança mèdica als jugadors de la 

primera plantilla i al cos tècnic, als 

quals realitzarà els reconeixements 

mèdics i les analítiques en la seva 

Clínica Vistahermosa d’Alacant. 

L’acord contempla també la partici-

pació dels jugadors en determinats 

actes promocionals de la companyia. 

ASISA ja era el patrocinador de 

la selecció espanyola de Natació Sin-

cronitzada i del Córdoba Club de Fut-

bol, entre altres entitats esportives, 

per la qual cosa aquest acord amb 

l’Hércules confirma el seu compro-

mís amb l’esport i amb la societat. 

A més de preocupar-se per la 

salut dels jugadors, ASISA protegeix 

també la salut dels espectadors i ha 

dotat l’estadi de les últimes tecno-

logies en matèria d’atenció sanitària 

d’emergència. 

El doctor Ballenilla va fer lliura-

ment el 28 de gener passat, al presi-

dent Botella, de dues unitats de des-

fibrilador extern automàtic (DEA), 

que seran instal·lades a les graderies 

de l’estadi José Rico Pérez. La com-

panyia ja havia proveït l’equip mèdic 

del club d’una llitera de trasllat per a 

l’evacuació dels jugadors.

autobús d’asisa amb imatges de la nova 

campanya

nena i el seu pas per la joventut, la 

maternitat i l’edat adulta, i com ASISA 

l’acompanya en totes aquestes etapes. 

El nou eslògan de la campanya 

(“Tot ho fem per tu”) reflecteix un 

altre dels seus valors principals: la 

seva orientació al client. ASISA ha 

volgut resumir en aquest concep-

te els dos pilars de la seva qualitat 

assistencial, la renovació i actualit-

zació constant de la infraestructu-

ra sanitària, fet que la situa sempre 

en l’avantguarda tecnològica, així  

com la importància d’un quadre  

mèdic amplíssim i format pels millors 

professionals.
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asisa, pionera en 
mètodes de diagnòstic
primer test que detecta el càncer de colon 
a través d’una anàlisi de sang

| e.p.

Des del passat mes de juliol es pot 

realitzar a l’Hospital Moncloa la pri-

mera prova per a la detecció del càn-

cer de colon a través d’una anàlisi de 

sang perifèrica que comercialitza el 

laboratori CGC Genetics (CircaGen) 

a Espanya i Portugal. L’objectiu és 

augmentar la detecció precoç grà-

cies a una major accessibilitat i fia-

bilitat de la tècnica indicada tant en 

homes com en dones sans a partir 

dels 50 anys, de manera fàcil i sen-

zilla i sense necessitat de sotmetre’s 

a exàmens incòmodes. 

Per la seva banda, la Clínica  

Montpellier ha estat el primer centre 

a Aragó a implantar aquesta prova, 

fet de summa rellevància perquè el 

seu laboratori dóna cobertura als 

més de 10.000 ingressos anuals del 

centre i a tots els pacients ambu-

latoris que acudeixen a les seves 

instal·lacions. Compta a més amb tres 

punts d’extracció a la ciutat de Sara-

gossa, d’on rep diàriament les seves  

mostres, i és referent per a altres 

centres assistencials dintre i fora de 

la ciutat. 

càncer de pulmó 

En ambdós centres hospitalaris tam-

bé es pot realitzar una nova tècni-

ca que determina el risc de patir  

càncer de pulmó associat al tabac. 

Es tracta del Pulmotest, test genètic 

de CGC Genetics que mostra el risc 

estratificat en funció de les va-

riants genètiques trobades en cada  

fumador. 

L’objectiu d’implantar aquesta 

prova en el centre sanitari, que es 

realitza de manera senzilla a partir 

d’unes gotes de sang d’un dit, és que 

les persones fumadores coneguin el 

seu factor personalitzat de desenvo-

lupar la malaltia i puguin prendre la 

decisió d’iniciar el procés de desha-

bituació del tabac.

asisa, amb 
els funcionaris 
municipals  
de sevilla
| e.p.

L’alcalde de sevilla, alfredo sánchez montesei-

rín, i el delegat provincial d’ASISA, Gregorio Medina, 

van signar, a la fi de l’any passat, un acord pel qual 

l’asseguradora prestarà assistència sanitària i medi-

coquirúrgica als funcionaris municipals. Els van acom-

panyar el delegat de Recursos Humans i de Convivèn-

cia i Seguretat, Alfonso Mir, i el director mèdic de la 

delegació d’ASISA a Sevilla, Jorge Cayrasso. 

L’acord beneficia tots els empleats de l’Ajuntament 

sevillà, fins i tot els jubilats i llurs familiars, fet que 

eleva el nombre d’usuaris a un total d’11.200, inclo-

ent organismes municipals com l’Agència Tributària, 

la Gerència d’Urbanisme, el Consorci de Turisme, la 

Fundació Jiménez Becerril i EMVISESA. La seva co-

bertura serà tant primària com especialitzada, amb 

lliure elecció de metge i absència de demora en els 

accessos. 

D’altra banda, amb la intenció d’augmentar 

l’oferta assistencial, ASISA ha signat sengles acords 

amb el nou Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz 

a Sevilla i amb l’Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe. Amb la 

integració d’aquests dos hospitals a la seva oferta, la 

companyia consolida el seu compromís amb la sani-

tat a la província, on ja disposa d’un centre propi (la 

Clínica Santa Isabel) i d’altres concertats (Cruz Roja 

de Capuchinos, Clínica de Fátima, Infanta Luisa i la 

Clínica San Agustín, a Dos Hermanas). Amb la signa-

tura d’aquest acord, ASISA posa a la disposició dels 

seus assegurats un dels millors serveis de ginecologia, 

dirigida pel Dr. Lorenzo Chacón, que compta amb un 

equip d’experts per atendre les dones en qualsevol 

etapa de la seva vida.

presentació del test pulmotest a l’Hospital moncloa, el 18 de gener de 2011, juntament 
amb cGc Genetics 

el Dr. Gregorio medina i l’alcalde de sevilla després de la 

signatura de l’acord

Façana de la clínica montpellier
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asisa lliura els premis del seu  
ii certamen internacional de 
Fotografia asisa
| e.p.

el president d’asisa, el Dr. Fran-

cisco Ivorra, va lliurar el passat 12 de 

gener els premis del II Certamen In-

ternacional de Fotografia ASISA, en 

un acte que va tenir lloc a la Casa 

de Vacas del Parc del Buen Retiro, a 

Madrid. L’acompanyaven el director 

mèdic de la Clínica El Ángel d’ASISA 

a Màlaga, el Dr. Manuel Viola, així 

com el regidor i president del dis-

tricte de Retiro, Luis Asúa, que va 

presidir l’acte. 

Els premis d’honor van corres-

pondre a José Julián Ochoa Martí-

nez i Pilar García Merino, guanyadors 

respectivament de les categories de 

temàtica lliure i de temàtica sobre 

maternitat i infància. El jurat estava 

compost per José Mª Ribas, Juan 

Manuel Castro Prieto i Juan Manuel 

Díaz Burgos, tots ells considerats 

com a referents en el món de la fo-

tografia. 

La principal novetat d’aquesta 

segona edició, a més d’un augment 

en el nombre i la quantia dels pre-

mis, ha estat l’abast del certamen.  

Després de l’èxit de la primera edi-

ció, amb més de 1.300 fotografies  

rebudes i 160 participants, la com-

panyia va decidir ampliar les bases 

perquè pogués participar-hi qualse-

vol amant de la fotografia d’àmbit 

internacional. 

El II Certamen Internacional de 

Fotografia ASISA és un dels més im-

portants d’Espanya, tant pel nivell de 

participació com per la quantia dels 

premis. Van néixer per promoure la 

cultura i l’art a través de la fotografia 

d’autor, així com per crear un arxiu 

fotogràfic dels pacients d’ASISA a 

través d’exposicions itinerants en 

les diferents clíniques.

D’esquerra a dreta: José Julián ochoa martínez (guanyador del premi d’honor en temàtica 

lliure); Francisco ivorra (president d’asisa); pilar García merino (guanyadora del premi d’honor 

de temàtica sobre maternitat i infància); manuel viola (director mèdic de la clínica el Ángel)

tema maternitat i infància

premi D’HoNor

tema maternitat i infància

premi D’HoNor

tema lliure

premi D’HoNor

tema lliure

premi D’HoNor

pilar García merino - madrid -

el crepuscle

pilar García merino - madrid -

L’abisme
José Julián ochoa martínez 

san Fernando - cádiz -

sense títol

José Julián ochoa martínez 

san Fernando - cádiz -

sense títol
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En primer lloc, es mantindrà 

l’aposta per l’Àrea maternoinfantil de 

l’hospital, seguint la tendència que 

s’han anat imposant en els últims 

anys. Així, la nova unitat d’urgències 

pediàtriques, diferenciada de les ur-

gències d’adults, complirà els seus 

primers dotze mesos de funciona-

ment. Amb la nova organització, 

el temps de registre i espera en la 

recepció d’urgències s’ha reduït no-

tablement i s’ha incrementat la capa-

citat d’atenció d’emergències mèdi-

ques a l’Hospital de Barcelona, amb 

més boxs individuals, d’observació i 

d’atenció immediata. També s’ha ha-

bilitat una sala d’espera amb jogui-

nes i material per crear un ambient 

més amè per als petits. Durant els 

propers mesos s’implantaran noves 

mesures destinades a assegurar un 

servei encara més eficaç i proper al 

pacient infantil. 

En segon lloc, atenent al con-

cepte i funcionament de l’hospital 

L’Hospital de Barcelona, inaugurat 

el 1989 i un dels màxims exponents 

del model sanitari basat en la coges-

tió entre usuaris i professionals ideat 

pel Dr. Espriu, afronta l’any 2011 amb 

nombrosos plans de futur en marxa 

i una clara voluntat de millora cons-

tant. El centre és propietat de la 

cooperativa d’usuaris SCIAS, que 

també el gestiona, i darrerament 

ha engegat un Pla de modernització 

d’estructures i tecnologia destinat 

a oferir un millor servei al pacient. 

Entre altres mesures, s’han portat 

a terme actuacions en algunes de-

pendències importants, com el bloc  

quirúrgic i el servei de diagnòs-

tic , així com la renovació de la 

il·luminació del centre (per millo-

rar la seva eficiència energètica), 

les habitacions i els banys de totes  

les plantes. Les principals línies de 

treball de l’Hospital de Barcelona  

per al 2011 es concentren en tres 

grans grups. 

cooperatiu i, per tant, amb la finali-

tat de garantir una atenció sanitària 

òptima, l’Hospital de Barcelona s’ha 

plantejat com a prioritat l’ampliació 

de l’Àrea de cirurgia ambulatòria. Els 

avenços de la medicina han facilitat 

les operacions, de manera que des-

prés el pacient pugui retornar el ma-

teix dia a casa seva, on es recuperarà 

en el seu propi entorn. La tendència 

és que aquest tipus d’intervencions 

creixi en els pròxims anys. Abans que 

s’arribi al punt de saturació, el cen-

tre ampliarà el 2011 l’espai dedicat 

al preoperatori i al postoperatori. El 

bloc quirúrgic es va renovar el 2010. 

En tercer lloc, es potenciarà 

la radiologia vascular. A la fi de 

2010 es va realitzar una impor-

tant inversió de renovació d’equips 

amb l’adquisició d’un nou aparell 

d’hemodinàmica vascular que incor-

pora avenços en pro d’una major fia-

bilitat i seguretat en el manejament 

del pacient, tant en l’àrea diagnòsti-

ca com terapèutica. Aquest salt qua-

litatiu ha permès situar l’Hospital de 

Barcelona en l’avantguarda de la tec-

nologia mèdica. El 2011, les explora-

cions i actuacions intervencionistes 

en radiologia vascular experimenta-

ran millores substancials. Es tracta 

d’un pas més en la renovació dels 

equips i aparells disponibles.

principals línies de treball de l’Hospital 
de Barcelona per a l’any 2011

| oriol conesa 
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la tradicional festa de Nadal amb un 

esplèndid concert de les corals de 

SCIAS i la lectura de poemes nada-

lencs per part del grup de teatre. Al 

concert hi van assistir més de 400 

socis, que van gaudir d’una vetllada 

molt entranyable, en el marc incom-

parable de l’església de la Concepció 

de Barcelona. Dos dies abans, el car-

ter reial va rebre els nens i les nenes 

com en anys anteriors i seguint la 

tradició, les dates nadalenques van 

ser una època de reunió per als socis 

de SCIAS i, un any més, la seva Àrea 

de Participació va organitzar nom-

broses activitats perquè les famí-

lies visquessin plenament l’ambient  

nadalenc. 

El passat 16 de desembre l’Àrea 

de Participació de SCIAS va celebrar 

d’entre 4 i 10 anys que van acudir al 

local social i li van lliurar les seves 

cartes. Tots ells van participar en un 

concurs els resultats del qual es van 

fer públics el dia 10 de gener, durant 

l’acte de lliurament de premis als tre-

balls guanyadors. Per a edats d’entre 

4 i 6 anys, el primer premi en la ca-

tegoria de Dibuix va ser per a Pau 

Borrell Prats. Per a edats d’entre 7 

L’Àrea de participació de scias 
celebra el Nadal i obre un 2011  
ple d’activitats
|    oriol conesa 

primer premi  

text de 7 a 10 anys
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primer premi 

Dibuix de 4 a 6 anys

cooperativisme | Grup assistèNcia

i 10 anys, el primer premi en la ca-

tegoria de Dibuix va ser per a Nora 

Rojas Balletbó i el primer premi en la 

categoria de Text va ser per a Roger 

Pozo Casanovas. 

A més, per segon any consecutiu, 

el pessebre de l’Àrea de Participació, 

obra dels senyors Rodà i Reygosa, va 

ser distingit amb un accesit en el con-

curs de pessebres de la parròquia de 

la Concepció. Així mateix, l’Associació 

de Pessebristes de Barcelona va 

lliurar un altre premi als dos socis 

d’SCIAS per la seva obra. Ambdues 

distincions subratllen el reconeixe-

ment al bon fer i la creativitat de dos 

artesans amateurs especialistes en 

la reproducció en miniatura de pai-

primer premi 

Dibuix de 7 a 10 anys

satges i construccions típics de les 

escenes nadalenques. 

Entre les activitats que darrera-

ment s’han portat a terme en l’Àrea 

de Participació destaquen la con-

ferència “Velázquez i Goya, dues 

maneres de retratar la família real”, 

a càrrec de la Sra. Imma Fontanals, 

i la conferència sanitària “La incon-
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visita del Barça a l’Hospital de Barcelona 

com cada any, el passat mes de 

gener els directius i jugadors del pri-

mer equip del FC Barcelona van fer la 

tradicional visita de Reis als pacients 

ingressats a l’Hospital de Barcelona, 

amb especial dedicació als nens, per 

portar-los regals i sobretot il·lusió. En 

aquesta ocasió concreta, la delega-

ció del club va estar encapçalada pel 

president de l’entitat, Sandro Ros-

sell, i pels cracks Leo Messi i Gaby 

Milito, que van provocar grans dosis 

d’emoció, alegria i impaciència prè-

via. Alguns nens van rebre els seus 

ídols vestits fins i tot amb les seves 

samarretes, perquè els futbolistes els 

les signessin.

| o. c.

tinència urinària”, a càrrec del Dr. 

José Miguel Puyol Pallas, uròleg. 

Com ja és habitual, les conferències 

mèdiques tenen lloc en el local de 

l’Àrea de Participació cada primer 

dilluns no festiu de cada mes. Tam-

bé es van realitzar visites guiades a 

la basílica de la Sagrada Família de 

Barcelona, recentment consagrada 

per Benet XVI, a l’edifici històric de la 

Universitat de Barcelona i a l’antiga 

fàbrica de cerveses Damm. 

Quant als òrgans de govern de 

l’Àrea de Participació, al novembre 

es va celebrar la segona reunió anual 

dels equips cooperatius, dirigida als 

responsables dels equips per acos-

tar-los al funcionament de l’Hospital 

de Barcelona i de la cooperativa 

SCIAS. També a finals de gener es 

va celebrar una reunió formativa i 

informativa en la qual es van tractar 

temes d’interès general i punts con-

crets dels estatuts de la cooperativa.

messi, Gabi milito, teresa Basurte (presidenta de scias) i sandro rossell (president del FcB) 

a l’habitació d’un nen.
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el programa co-op i la reforma 
sanitària nord-americana

La reforma sanitària desenvolu-

pada als EUA pel president Obama 

ha estat un tema que últimament ha 

ocupat un cert nombre de pàgines 

en aquesta publicació. El motiu és 

clar, les cooperatives de salut poden 

jugar un paper rellevant en el reno-

vat sistema sanitari nord-americà, i, 

per tant, | compartir | no pot deixar 

passar de llarg aquesta oportunitat 

històrica de refermar el valor del 

cooperativisme sanitari. 

Aquesta va ser també la inspi-

ració que va fer que l’Organització 

Internacional de Cooperatives de 

Salut (IHCO) i la Fundació Espriu 

organitzessin el seminari que es va 

celebrar a Washington DC el 21 de ju-

liol. El lema del seminari, “Oportuni-

tats cooperatives per a la sanitat als 

Estats Units”, va ser tota una decla-

ració d’intencions. Les cooperatives 

són una opció factible i vàlida per al 

sistema de salut de qualsevol país, 

inclosa la primera potència mundial. 

Durant les intervencions dels 

representants de les cooperatives 

nord-americanes en el seminari, es 

va constatar que els EUA són un país 

amb un ampli teixit cooperatiu, pre-

sent en gairebé tots els sectors de 

l’economia. Segons un estudi de la 

Universitat de Wisconsin realitzat el 

2009, les més de 29.000 empreses 

cooperatives que existeixen als EUA 

aporten l’1% del Producte Interior 

Brut, més de 2 milions de llocs de 

treball, i apleguen gairebé 120 mi-

lions de socis. La seva facturació 

és de 652.000 milions de dòlars i 

en total compten amb un patrimoni 

proper als 3 bilions de dòlars. 

No obstant això, malgrat que 

aquestes xifres avalen la idoneïtat 

de l’empresa cooperativa i que exis-

teixen magnífics exemples de coope-

ratives de salut plenament consoli-

dades i amb bons resultats als EUA, 

la vinculació entre el cooperativis-

me i la reforma sanitària es mostra  

esquiva. 

Un dels pilars de la reforma és la 

Llei de protecció al pacient i atenció 

sanitària assequible1, aprovada al 

març de 2010. Aquesta llei estableix, 

en la seva secció 1322, un progra-

ma federal d’ajudes per a la creació 

d’assegurances de salut sense ànim 

de lucre, destinat als usuaris finals 

dels serveis de salut i gestionats di-

rectament per ells. La mateixa llei 

estableix que el nom del programa, 

òbviament en anglès, serà Consu-

mer Operated and Oriented Plan i 

li assigna l’acrònim CO-OP. Però si 

tenim en compte que la paraula co-

op s’utilitza habitualment en anglès 

per referir-se a una cooperativa, fà-

| Jose pérez

cilment es poden intuir els equívocs i 

les confusions que aquest apartat de 

la llei pot generar. 

Sobre aquest aspecte s’ha mani-

festat en diverses ocasions la NCBA2 , 

l’organització que agrupa i represen-

ta les cooperatives nord-americanes 

i que va participar i col·laborar en 

l’organització del seminari de Was-

hington DC. Des de l’aprovació de la 

llei, aquesta organització ha treballat 

per modificar el nom del programa 

CO-OP, i evitar així paral·lelismes 

erronis amb l’empresa cooperativa, o 

bé que aquest reconegui les coopera-

tives com les úniques organitzacions 

regentades pels seus propis mem-

bres susceptibles d’acollir-se al pla 

com a proveïdores d’assegurances 

mèdiques. 

El passat 13 de gener, el presi-

dent de l’NCBA, Paul Hazen, va com-

parèixer davant el Departament de 

Salut del Govern dels EUA amb la 

intenció de fer un pas més cap al re-

coneixement de les cooperatives com 

el «millor model empresarial per al 

progrés econòmic i social», segons 

les seves mateixes paraules. Durant 

la seva compareixença, Hazen va 

parlar sobre el valor que les coope-

ratives aporten als seus membres i 

també sobre els reptes als quals es 

poden enfrontar. «Les cooperatives 

són empreses que proporcionen pro-

ductes o serveis als seus membres, 

que són els propietaris de l’empresa 

i qui la governen de forma democràti-

ca. Les cooperatives aporten valor 

als membres i a les seves comunitats 

perquè responen a les seves neces-

Photo by Alex Brandon / AP

1 Patient Protection and Affordable Care Act
2 National Co-operative Business Association
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Les més de 29.000 empreses cooperatives que 
existeixen als EUA aporten l’1% del Producte Interior 
Brut, més de 2 milions de llocs de treball, i apleguen 
gairebé 120 milions de socis 

sitats mantenint el compromís amb 

els principis i valors cooperatius. La 

cooperativa és la fórmula empresa-

rial més eficient per ocupar-se de les 

necessitats econòmiques i socials, 

gràcies al fet d’operar a preu de cost 

i que els excedents reverteixin en els 

membres», va dir Hazen. 

El representant de les cooperati-

ves nord-americanes va manifestar 

que «els principis importen» i va fer 

èmfasi en el fet que les cooperatives 

operen en el mercat sota els set prin-

cipis establerts pel moviment coope-

ratiu internacional, incloent, entre 

d’altres, la propietat i el control de la 

cooperativa pels seus membres i el 

compromís amb la comunitat. 

Un altre dels aspectes exposats 

al Departament de Salut van ser 

les diferències que existeixen entre 

Homenatge al Dr. Gregorio marañón

La Fundació espriu, en col·laboració 

amb ASISA, Assistència Sanitària 

i  SCIAS-Hospital de Barcelona, 

va organitzar el passat 24 de ge-

ner un acte en commemoració 

del 50è aniversari de la mort del 

Dr.  Gregor io Marañón .  Durant 

l ’esdeveniment, Antonio López 

Vega, professor d’Història Con-

temporània de la Universidad Com-

plutense de Madrid, va impartir 

la conferència titulada “Gregorio  

Marañón: un catalanista espanyol”, 

que va rememorar la figura i el pen-

sament d’aquest metge avançat al 

seu temps. 

A l’acte, que es va celebrar a 

l’Hospital de Barcelona de la coope-

rativa SCIAS, van assistir-hi, entre 

d’altres, la presidenta d’SCIAS-Hos-

pital de Barcelona, Teresa Basurte; 

el president d’Assistència Sanitària, 

Dr. Ignacio Orce; el conseller delegat 

d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, i el 

vicepresident de la Fundació Espriu, 

Dr. José Carlos Guisado. 

Durant la seva exposició, López 

Vega va reflexionar sobre la relació 

que el Dr. Gregorio Marañón va man-

tenir amb Catalunya. Aquesta relació 

va estar fortament marcada per la 

seva idea d’Espanya, molt en la línia 

dels plantejaments de la Segona Re-

pública, que es basava en un concepte 

d’Espanya plural i rica per la seva di-

versitat cultural. Segons López Vega, 

Marañón va entendre perfectament 

que Catalunya i els catalans eren un 

element fonamental i insubstituïble 

d’aquesta Espanya plural i que, per 

tant, calia reconèixer la seva singula-

ritat i especificitat. En els seus escrits 

va subratllar que negar aquesta singu-

laritat de Catalunya dintre d’Espanya 

era un greu error, i va reivindicar 

l’herència catalana com a patrimoni 

d’allò espanyol, reconeixent Catalunya 

com un dels motors d’Espanya. 

| J. p.

Després de la conferència va te-

nir lloc una recepció en la qual els 

assistents van poder intercanviar 

opinions i conversar sobre les idees 

del Dr. Marañón i la seva vinculació 

amb Catalunya. 

el vicepresident de la Fundació espriu, 
José c. Guisado; la presidenta d’scias, 
teresa Basurte, i el conferenciant antonio 
López durant l’acte celebrat a l’Hospital 
de Barcelona

una cooperativa i una organització 

sense ànim de lucre, requisit aquest 

sol·licitat per la llei per poder optar 

a part dels 6 mil milions de dòlars 

amb els quals està dotat el progra-

ma CO-OP. 

Hazen també va fer referència 

a la despesa sanitària indicant que, 

tot i ser més gran als EUA que en 

la majoria dels països, els resultats 

no són millors. En aquest sentit, va 

proposar la fórmula cooperativa 

com a eina per controlar la despesa 

i millorar la qualitat de l’assistència 

sanitària, i va fer al·lusió a diversos 

exemples de cooperatives, algunes 

d’elles associades a l’IHCO, que es-

tan perfectament consolidades en 

altres països. Com a documentació 

complementària al seu testimo-

niatge, el president de l’NCBA va 

posar a la disposició dels membres 

de la Comissió del programa CO-OP  

les conferències presentades du-

rant el seminari de l’IHCO celebrat 

a l’estiu.

 | 23
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iii coNGrés iNterNacioNaL D’iNvestiGació eN ecoNomia sociaL   

CIRIEC-Espanya organitzarà a valladolid aquest congrés amb el títol L’Economia Social, pilar d’un 

nou model de desenvolupament econòmic sostenible. L’objectiu de la conferència serà examinar 

el paper que l’Economia Social pot ocupar en un nou model de desenvolupament econòmic que 

sigui sostenible tant en els països del Nord com del Sud. Els principals eixos temàtics entorn als 

quals es desenvoluparà el congrés seran: l’Economia Social com un potent actor socioeconòmic 

i com a vector de canvi social i econòmic, els aliats de l’Economia Social en un nou model de 

desenvolupament econòmic sostenible, i el paper dels estats i les institucions internacionals 

davant l’Economia Social. 

6-8
aBriL
2011

PROGRAMA D’ACTIVITATS

coNGrés soBre serveis De saLut a L’sNs DeL reGNe uNit

L’organització benèfica The King’s Fund, dedicada a l’anàlisi i a l’estudi de les polítiques sanitàries 

del Regne Unit, en col·laboració amb l’NHS Alliance, una organització que representa els centres 

britànics d’atenció primària i que treballa per al seu desenvolupament, i el Departament de Salut 

del Govern britànic, organitzen un congrés dedicat als serveis de salut i a les empreses socials. 

L’objectiu del congrés, que se celebrarà a Londres el pròxim 30 de març, és conèixer experièn-

cies de diferents parts del món que inspirin enfocaments pràctics per a la creació de cooperatives 

i empreses socials dedicades a la prestació de serveis sanitaris. 

El vicepresident de la Fundació Espriu, Dr. José Carlos Guisado, ha estat convidat a participar 

en el congrés per presentar el model cooperatiu de salut que han desenvolupat les institucions que 

formen la Fundació Espriu. 

assemBLea GeNeraL De L’iHco 

L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) celebrarà la seva Assemblea  

General a cancún (mèxic) presidida pel Dr. José Carlos Guisado, vicepresident de la Fundació 

Espriu.

coNFerèNcia coNJuNta iHco & cicopa

L’Organització Internacional de Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CI-

COPA) i l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), ambdues organitzacions 

sectorials de l’ACI, organitzaran una conferència conjunta a cancún (mèxic), per reflexionar 

i debatre sobre les possibilitats del model cooperatiu com a eina de desenvolupament social i 

econòmic. 

assemBLea GeNeraL De L’aci 

L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà la seva Assemblea General bianual a cancún 

(mèxic). En aquesta ocasió, a més d’abordar els assumptes estatutaris, l’assemblea suposarà 

l’inici dels actes relacionats amb l’Any Internacional de les Cooperatives.

30
marÇ

2011

15
NovemBre

2011

16
NovemBre

2011

17-18
NovemBre

2011
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búSTIA

aJuDa a La iNteGració  

DeLs Discapacitats

Cal dedicar més temps als discapa-

citats, a la gent gran, als immigrants 

i als refugiats. Saber escoltar, es-

coltant. Donar exemple de solida-

ritat. Si no tenim viva la font de la 

problemàtica d’aquestes persones, 

com donarem alegria i pau? Encen-

guem els camins de la Terra amb 

el foc del cor… Dur el somriure a la 

gent que està trista. La felicitat, la 

tranquil·litat, tenen molt a veure amb 

la convivència, l’educació, la bona 

voluntat. S’imposa una necessitat 

d’optimisme, d’il·lusions. Si tothom 

fos més obert i ens ajudéssim una 

mica! Quants absents d’afecte, de 

rehabilitació, de bondat! 

Entitats i associacions cooperen 

per a la integració dels discapaci-

tats, persones grans, immigrants i 

refugiats, i sensibilitzen la població 

d’aquest dolor quotidià. Què són 

els defectes d’aquestes persones al 

costat de les seves virtuts? Margina-

ció que aquests col·lectius han patit 

al llarg de la història i que encara 

pateixen; les cròniques amargues i 

negres que suporten i els disgustos 

que motiven en la societat, fan que el 

variat engranatge de les seves vides 

posseeixi moltes realitats, reivindica-

cions que s’acumulen i surten al pas 

en institucions que ajuden aquests 

amics entranyables. Hem aconseguit 

respectar-los i comprendre’ls? Són 

moltes les localitzacions d’aventures 

i dolor on s’han vist embolicats i en 

les quals molts, encara, segueixen 

embarcats. 

Ho acaba d ’escr iure Torres 

Queiruga: «Comparteix, perquè així 

emergeixes d’allò purament animal 

i instintiu, per entrar en el regne de 

la llibertat i en la comunitat dels que 

han descobert que l’amor, la justícia 

i la fraternitat constitueixen l’únic 

futur de l’home». 

Llum verda per bandejar la mar-

ginació del discapacitat; l’oblit de les 

persones grans; la mala disposició 

per a immigrants i refugiats. Mirem 

de solucionar els problemes que en-

vaeixen el món d’aquests col·lectius. 

Hi ha una frase de la mare Te-

resa de Calcuta que diu: «la solitud 

i el sentir-se abandonat i indesitjat 

constitueixen la més terrible de les 

pobreses». 

Dialoguem per resoldre amb en-

teniment i bona voluntat tot el que 

està podrit al nostre al voltant. Si la 

marginació existeix, no podem seguir 

parlant dels incapacitats, de la gent 

gran, dels immigrants i els refugiats. 

Comprendre’ls és començar a ban-

dejar la seva marginació en totes les 

esferes del nostre caminar diari. 

Saint-Pierre escrivia: «Només as-

solim la nostra felicitat ocupant-nos 

de la dels altres». 

Ells ens esperen. Sempre espe-

ren, amb l’ànima brillant-los pels po-

rus encesos de la seva pell. 

Salvador Jiménez va dir: «La 

barca que es queda sense pescador, 

la rosa que oblida el jardiner, no te-

nen la culpa del seu abandonament, 

només la tristesa del desamor…» 

Tinguem els braços oberts per a 

una ajuda comuna presidida de sen-

timents nobles. 

Junts, llevarem la tristesa del 

desamor.

Francisco ruiz de la cuesta

Metge d’ASISA a Sevilla

(de l’Associació de Metges 

Escriptors d’Espanya)



L’ERA DE LA REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
Fins no fa gaire, ser pare o mare es basava en les pròpies capacitats naturals, com 

havia estat sempre. Però els avenços en biologia i medicina, des de la dècada de 

1970, han propiciat la intervenció mèdica en el procés reproductiu, el que ha obert 

grans esperances però també importants dilemes. Som a l’era de la reproducció 
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Robert G. Edwards, 
premi Nobel de Medicina 2010

Javier López Iglesias
Periodista

l «pare» del primer bebè proveta 
Va ser a Oldham, la tarda del 25 de 
juliol de 1978, quan aquell bebè 
de poc menys de tres quilos de pes 

va arrencar a plorar. El seu plor va comuni-
car al món la culminació d’un llarg camí 
d’investigació i treball. Amb el seu revolucio-
nari naixement a l’Hospital General d’aquella 
ciutat del Regne Unit, la nena Louise Brown 
es convertia en el primer cas en la història de 
la medicina en què un procés de fertilització 
in vitro culminava en un ésser humà viu. Pels 
noticiaris del món va córrer la gesta i la imat-
ge del que popularment es va conèixer com el 
primer bebè proveta. 

Tot va començar molt abans. Les parelles 
amb problemes de fertilitat que no podien 
tenir descendència de forma natural van co-
mençar a tenir esperances quan, a mig segle 
XX, les investigacions sobre fecundació in vi-
tro d’oòcits humans realitzades per Rock i les 
d’embrions de rates degudes a Hammond van 
fer possible que Austin i Chan descobrissin el 
procés de capacitació dels espermatozoides mi-
tjançant tècniques simples de cultiu. Aquests 
pioners havien obert la via que permetria que 
el 1959 el mateix Chan culminés en femelles 
de conill la primera fertilització in vitro. 

Un cop sembrada la llavor… 
La llavor estava sembrada. La imparable ma-
quinària de la investigació s’havia engegat. El 
biòleg Robert Edwards i el ginecòleg Patrick 
Steptoe recollien aquell fascinant testimoni i 
al llarg de la dècada dels 70 del segle passat 

E
farien contribucions decisives en l’àrea tera-
pèutica de la infertilitat. 

A la tardor de 1976 arribaven a la consulta 
d’ambdós, a la clínica Bourn Hall de Cambrid-
ge, Lesley i John Brown, una parella que feia 
gairebé una dècada que intentava infructuo-
sament tenir descendència. Edwards i Steptoe 
van començar a tractar-los i després d’una sèrie 
d’estudis van extreure l’òvul de la dona, la qual 
presentava una lesió obstructiva a les trompes 
de Fal·lopi, i van fertilitzar-lo en una proveta 
amb esperma procedent del seu marit. Poste-
riorment va ser transferit a l’úter i nou mesos 
més tard el procés culminaria amb el plor «mi-
raculós» de Louise. 

El 4 d’octubre de 2010, trenta-dos anys 
després d’aquell avenç decisiu —que, per les 
seves connotacions ètiques en el seu moment 
va plantejar una polèmica notable i que avui 
és unànimement considerat com una de les 
majors gestes de la ciència mèdica del se-
gle—, l’Acadèmia sueca va atorgar al científic 
britànic el premi Nobel de Medicina i Fisiolo-
gia «pel desenvolupament de la fertilització  
in vitro». 

Només es va atorgar, i en conseqüència el 
va recollir, a Robert Edwards, ja que Patrick 
Esteptoe havia mort víctima d’un càncer el 
1988 i el reglament de la Fundació Nobel no 
contempla premiar a títol pòstum. 

Tímid, afable i sorneguer 
Robert Geoffrey Edwards va néixer a Leeds 
(tot i que per alguna estranya raó determi-
nades informacions posteriors a la concessió 

ToT Té un coMençaMenT. La reProduccIó aSSISTIda va Poder Ser una aLTernaTIva reaL a La 

reProduccIó naTuraL L’any 1976, quan eL MaTrIMonI Brown va anar a La conSuLTa d’un MeTge 

BrITànIc, eL dr. roBerT g. edwardS, a cauSa d’un ProBLeMa de FerTILITaT I concePcIó. doS anyS 
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del Nobel indiquen Manchester com la seva 
ciutat d’origen) el 27 de setembre de 1925, en 
el si d’una convencional família britànica de 
classe mitjana. 

Des de petit va ser un estudiant molt apli-
cat i als 17 anys va ingressar a la Universitat 
de Gal·les i posteriorment a la d’Edimburg, 
on va obtenir amb la màxima qualificació 
el doctorat en Biologia amb una tesi sobre el 
desenvolupament embrionari i el procés de 
reproducció en ratolins. «Ja des del primer 
moment, tot el que feia referència a la repro-
ducció i als problemes derivats de la impos-
sibilitat de culminar-la van ocupar la meva 
preocupació i, per tant, els meus treballs. La 
dedicació a aquest camp apassionant de la 
ciència ha estat un dels encerts més grans de 
la meva vida. No sé si m’hauria sabut dedi-
car amb encert a cap altra cosa», assenyala 
als seus 85 anys fets, en què tot i la seva frà-
gil salut conserva la sornegueria com a tret 
inherent d’un caràcter marcat també per la 
timidesa i l’afabilitat. 

Després de doctorar-se, Edwards es va tras-
lladar als Estats Units, on durant un any va 
treballar en el Departament d’investigació de 

l’Institut Tecnològic de Califòrnia. D’allà, el 
1958, retornaria a Europa per integrar-se al 
National Institute of Medical Research a Mill 
Hill, Regne Unit. 

El 1962 va passar a la Universitat de Glas-
gow i a continuació a la de Cambrigde. Viat-
ger incessant, convençut que cal ser on l’avenç 
científic ho requereixi, el 1965 va tornar a 
Amèrica del Nord per exercir de professor 
visitant a la John Hopkins University i, l’any 
següent, a la Universitat de Carolina del Nord. 

Novament va tornar a Cambridge, va ser 
contractat com a Reader de Fisiologia a la 
Fundació Ford, càrrec que va ocupar fins al 
1985. «El destí és així, argumenta, i, el 1968, 
ja a Cambrigde vaig conèixer Patrick Steptoe, 

A la tardor de 1976 arribava a la 
seva consulta, a la clínica Bourn Hall 
de Cambridge, la parella formada 
per Lesley i John Brown, que feia 
gairebé una dècada que intentava 
infructuosament tenir descendència



un ginecòleg i científic de talla monumental. 
Allà vam iniciar una col·laboració estreta, du-
radora i decisiva.» 

Els fruits no es van fer esperar. Mitjançant 
l’anàlisi de les condicions necessàries perquè 
un òvul i un espermatozoide poguessin sobre-
viure fora de l’úter, Edwards va desenvolupar 
un medi apropiat, que va definir com el «lí-
quid de la cultura màgica», per assolir la fer-
tilització. El 1971 va realitzar (en col·laboració 
amb Steptoe) el seu primer intent d’implantar 
un òvul fecundat en una pacient. En aquest 
primer envit no van tenir èxit, en tindrien, 
com queda explicat, al juliol de 1978. A més, 
fruit d’aquesta estreta col·laboració, sorgiria 
la Clínica de Bourn Hall, a Cambrigde, de la 
qual va ser director científic fins al 1991. 

Edwards és membre extraordinari del 
Churchill College i soci d’honor de vint insti-
tucions més relacionades amb el camp de la 
fertilitat. Entre 1984 i 1986 va ser president de 
la Societat Europea de Reproducció Humana i 
Embriologia. A més del recent Nobel, ha estat 
guardonat amb els premis més prestigiosos 
relacionats amb la seva àrea de coneixement. 

Autor de referència, entre les seves publi-
cacions destaquen Una qüestió de vida (1980), 
escrit en col·laboració amb Steptoe, i Princi-
ples of Assisted Human reproduction, amb 
Steven A. Brody. 

Orgull i satisfacció 
Amb els anys, Robert Geoffrey Edwards somriu 
quan se li recorda que en els primers temps va 
ser objecte de crítiques vehements. Somriu per-
què el temps i l’evidència han demostrat que el 
seu mètode, gràcies al qual han nascut més de 
quatre milions de persones, no només ha ser-
vit per portar al món éssers humans sans, sinó 
també per fer felices un considerable nombres 
de parelles que han vist realitzat el seu somni 
de ser pares. 

A més, de la mà dels avenços derivats dels 
treballs d’aquest infatigable investigador, la 
ciència reproductiva s’enfronta a nous reptes 
per reduir la infertilitat i aconseguir que els 
futurs bebès procreats al laboratori creixin 
lliures de malalties. 

És així que experts reunits per la revista 
Nature amb motiu del 30è aniversari de la pri-
mera «nena proveta» van assegurar que, en les 
pròximes dècades, la medicina reproductiva 
farà parlar molt. Suggereixen que serà possi-
ble crear gàmetes a partir d’una cèl·lula qual-
sevol, seleccionar l’embrió que més s’ajusti als 
desitjos paterns i, fins i tot, gestar-los dintre 
d’un úter artificial. Aquests possibles escenaris, 
lluny de ser ciència ficció, ja s’estan començant 
a esbossar en laboratoris de tot el món. 

El principal problema que envolta les noves 
i futures tècniques reproductives és la seva re-
gulació. La dimensió ètica d’aquestes qüestions 
fa especialment necessari legislar-les, ja que, 
en cas contrari, qualsevol procediment —com 
la selecció d’un embrió que pugui guarir un 
germà malalt— pot emprar-se per a fins que, 
almenys avui dia, la societat no veu amb bons 
ulls, com per exemple triar l’aspecte físic, 
l’altura, el pes, el quocient intel·lectual, etc. 

A Espanya, la Llei d’investigació biomèdica 
contempla la clonació terapèutica i la selecció 
d’embrions per salvar un germà i prohibeix 
expressament la creació de zigots per a la in-
vestigació i la clonació d’éssers humans. 

Però, en definitiva, el món sap avui que la 
probabilitat que una parella infèrtil concebi 
un bebè després d’un cicle de fecundació in 
vitro és d’una sobre cinc, pràcticament la ma-
teixa que té una parella sana de concebre de 
forma natural. «Aquest avenç i aquesta realitat 
ens omple a tots, i a mi personalment, d’una 
íntima satisfacció», conclou orgullós el premi 
Nobel de Medicina i Fisiologia 2010.
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Reproducció humana assistida: 
una mirada des de l’ètica

Begoña román Maestre
Professora de la Facultat de Filosofia
universitat de Barcelona

rogrés tècnic i progrés moral
El progrés suposa fer un pas enda-
vant en la superació d’un obstacle 
que impedeix l’avenç cap a una 

meta humana desitjada; el progrés suposa 
l’alliberament d’un llast que entorpeix la rea-
lització d’un futur regit autònomament. En la 
forja del progrés, la tècnica, entesa com a apli-
cació del coneixement i construcció d’estris, 
instruments i mètodes, ha estat fonamental. 
El coneixement ens fa lliures perquè ens aju-
da a superar la ignorància, la superstició i 
l’heteronomia que el no-control de les causes 
comporta, i fem el pas endavant domant la 
sort (allò que no depenia de nosaltres). Gràcies 
a la tècnica, l’alliberament d’aquests llasts ens 
permet conquerir quotes d’autonomia, per 
això el progrés tècnic és també un progrés 
ètic. Mentre que l’ètica s’ocupa de les raons 
del nostre quefer, quan les raons esdevenen 
nostres, i antigament no ho eren, conquerim 
un domini per a l’ètica, per a la llibertat o 
l’autonomia. I com ens recorda Kant: «La mo-
ralitat és la ratio cognoscendi de la llibertat i 
la llibertat és la ratio essendi de la moralitat».1 

La reproducció humana assistida és un 
progrés tècnic i ètic, perquè allibera de la di-
ficultat de tenir fills a persones amb proble-
mes de fertilitat; perquè permet noves formes 
de família, al no ser necessari ni tenir una 
parella estable ni d’un sexe diferent. També 
gràcies a les tècniques de reproducció assisti-
da es pot intervenir genèticament en l’embrió 

i privar-lo de patologies, així com escollir el 
sexe de la criatura. 

No obstant això, la conquesta de nous 
poders suposa l’assumpció de noves respon-
sabilitats que, al seu torn, requereixen canvis 
legislatius pel fet de comportar canvis socials. 

Per exemple, la tradicional afirmació «de 
mare, només n’hi ha una» ha esdevingut sen-
zillament obsoleta: la donant de l’òvul pot ser 
una, el ventre que acull el fetus durant uns 
mesos i la mare que pareix la criatura pot ser 
una altra, també pot ser diferent la que assu-
meixi la pàtria potestat i, al final, pot ser que 
tampoc sigui aquesta qui acabi exercint de 
mare en el sentit tradicional d’estar al costat 
de la criatura acompanyant-la en el seu procés 
de creixement. D’aquesta manera, diferents 
sentències legislatives2 es fan ressò d’aquests 
canvis i reconeixen els mateixos drets a les 
dues mares, la biològica i l’altra, exparella 
amb la qual la primera va decidir i va acor-
dar concebre el fill recorrent a la reproduc-
ció assistida. La sentència declara a ambdues 
igualment mares, superant la tradicional «sa-
cralització» de la maternitat biològica. 

No obstant això, no és fàcil legislar sobre, 
per exemple, si es consenteix o no la mater-
nitat subrogada (ventre de lloguer): a Espan-
ya és il·legal, entre altres motius, perquè es 
considera que s’instrumentalitza una perso-
na en canvi de diners i perquè encara no és 
clar que el període gestacional sigui de mera 
incubació, etc. Sigui com sigui, els nous co-

1 Kant, I Crítica de la raó pràctica, Madrid, Aliança Editorial; Traducció de R. R. Arama-
yo, pàg. 52-53, 2004.
2 Farnós amorós, E. y GarriGa Gorina, m: «Mares? Poden ser més d’una. Tres casos recents 
de la Supreme Court de Califòrnia», InDret, Revista per a l’Anàlisi del Dret, núm. 4, 2005.
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neixaments ens faran replantejar-nos més i 
millors raons sobre el que sí i i el que no es 
pot permetre èticament quan tècnicament ja 
es pot fer. 

L’ètica, en el seu esforç d’argumentar 
les raons, per què sí o per què no, no pot 
romandre aliena als nous coneixements. A 
l’hora de donar raons ha de sospesar tres ti-
pus d’arguments: aquells que tenen a veure 
amb principis i valors que estem disposats a 
considerar fonamentals (autonomia, justícia, 
no-maleficència i beneficència; respecte, to-
lerància, etc.); les accions i els processos que 
tenim en el nostre poder fer (entre elles, les 
tècniques amb les seves innovacions, etc.) 
i les conseqüències que es generaran de tot 
això, que seran bones o dolentes si coadjuven 
a un progrés, és a dir, a assolir les metes hu-
manes proposades des de l’autonomia, i sense 
sotmetre’ns a altres designis o destinacions. 

Nous coneixements, noves responsabilitats 
Com ja ens va advertir H. Jonas3, amb la tècni-
ca augmenta la nostra capacitat de poder fer i 
d’intervenir, sense que augmentin proporcio-
nadament els nostres coneixements sobre les 
conseqüències que aquest poder suposarà; de 
manera que comencem molt eufòricament a 
usar-la i a normalitzar el seu consum sense 
reparar en les seves conseqüències ni aturar-
nos a reflexionar-hi. 

Així pot passar que, amb el desig de tenir 
el fill, es desconsiderin les decisions morals 

que el recurs a la reproducció assistida obliga 
a prendre: què fer en cas d’embarassos múlti-
ples, en el supòsit d’haver de triar entre ells 
en nom de la viabilitat d’un; què fer amb els 
embrions congelats, etc. Després de trenta 
anys de la primera nena nascuda a Barcelona 
gràcies a la reproducció assistida, sabem que 
els nens nascuts gràcies a aquesta tècnica te-
nen menys pes i més freqüència a l’exposició 
de malalties. Encara desconeixem els motius 
d’aquestes incidències: la major edat gestacio-
nal dels pares, que freqüentment són parelles 
que han esgotat un temps esperant l’embaràs; 
o el fet que ja siguin parelles amb dificultats 
en la seva fertilitat; o que siguin tècniques 
de laboratori exposades a altres contextos di-
ferents dels «naturals», o que calgui millorar 
les tècniques. 

Benvinguda sigui la tècnica quan permet 
que persones que no compleixen els requisits 
«naturals» per concebre fills, puguin fer-ho; 
però quan la tècnica comporta canvis socials, 
i decisions ètiques, i els comporta, és bo fer-ho 
amb coneixement de causa: «Només sabem què 
està en joc quan sabem que està en joc»4. I no 
es tracta de fer-ho només a la llum de les con-
seqüències no desitjades (nens amb més pro-
blemes de salut, nens orfes la mare soltera dels 
quals va ser fecundada al 67 anys enganyant 
els metges sobre la seva edat, etc.), ja que tam-
bé és molt important tenir en compte els prin-
cipis i valors que posem en joc, i les accions 
que farem. És clar que tampoc no es tracta de 
retornar sense més ni més a la sacralització 
de la naturalesa i perdre’ns tot el que amb la 
tecnociència al nostre servei podem conque-
rir, sinó que es tracta de saber i controlar al 
servei de què i de qui posem la tecnociència. 

Dret al fill? 
La pregunta per la reproducció assistida no 
es redueix a preguntar si es vol tenir un fill, 
quin fill, com es pot aconseguir, i conèixer en 
quins països es permeten legalment determi-
nades pràctiques. En efecte, a Jordània es pot 
escollir el sexe del fill; en alguns estats dels 
EUA es pot recórrer al ventre de lloguer i sig-
nar contractes en què la mare “biològica” que-
da blindada a futures peticions de maternitat, 
etc. La tècnica permet moltes coses, segons a 

3 Jonas, H: El principi de responsabilitat. Assaig d’una ètica per a la civilització tecnològica, Barcelona, Herder, 1995.
4 Ibídem, p. 65.
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quins llocs les lleis no ho permeten tot, però 
l’ètica també té coses a dir. 

La primera pregunta que caldria precisar 
des d’un punt de vista ètic no és si vol tenir un 
fill biològic i quina és la manera d’aconseguir-
lo; la primera pregunta és si podrà cuidar-lo. 
La pregunta pel bon voler no té a veure tant 
amb el que es vol sinó amb les raons per voler-
ho: no es tracta tant de voler el bé com de voler 
bé. En el cas del fill, no es tracta de voler el 
meu bé, vull el fill, sinó de voler el bé del fill. 

En segon lloc, des de l’ètica cal insistir 
que només hi ha responsabilitat i deures dels 
pares envers els fills, i que els fills sí tenen 
dret als pares. Per això tampoc no es trac-
ta d’apel·lar sense més ni més ni a l’instint 
“maternal/paternal” ni al desig de ser pare: 
es tracta d’apel·lar a la responsabilitat total: 
podré fer-me’n càrrec, pujar-lo, cuidar-lo, i 
transmetre-li el desig i la voluntat de viure? 
Perquè si només es pensa en si mateix (“vull 
tenir descendència”, “vull ser mare”), o es 
pensa utilitàriament (“vull un hereu o algú 
que em cuidi”), s’està determinant el futur 
d’aquesta criatura heterònomament: en nom 
del meu bé, planifico la seva vida. 

És clar que aquestes reflexions les haurien 
de fer tots els pares, i no únicament els que 
acudeixen a la reproducció assistida; el que 
passa és que aquests desitgen tant ser pares, 
el busquen amb tanta perseverança i estan 
disposats a fer qualsevol cosa per tenir un 
fill biològic, que s’ha d’insistir més en aquest 
exercici ètic reflexiu perquè acceptin el fill 
que vingui, sigui qui sigui i com sigui, i no el 
fill que tant van desitjar. 

Per això hi ha motius ètics per oposar-se a 
l’eugenèsia liberal5: el desig de concebre fills 
amb determinades característiques segons 
la demanda del mercat; perquè en comptes 
d’acceptar la nova vida, posem criteris de 
selecció en nom de condicionaments cultu-
rals, subjectius, sobre la vida bona (raça, sexe, 
altura, intel·ligència). D’aquesta manera, la 
igualtat de tots davant la no-disponibilitat 
per part de voluntats humanes arbitràries, o 
l’amor incondicionat als fills, corren el perill 
de perdre’s6, alhora que s’imposa als fills la 
gran càrrega de no defraudar les expectatives 
dels pares. 

Polítiques públiques i reproducció assistida: 
qüestió de justícia 
No volem deixar de fer dues últimes conside-
racions: En primer lloc, en temàtica de salut 
sexual i reproductiva, les polítiques públiques 
hi tenen molt a dir; com que els recursos són 
finits cal seleccionar quines persones podran 
entrar en el programa i quines no i per què. 
Hi ha d’haver polítiques públiques perquè no 
només els rics puguin exercir de pares; però 
ha de fer-se una reflexió ètica i, per tant, pú-
blica, sobre quines característiques ètiques 
han de complir els futurs pares «idonis» per 
ser fecundats. És millor que siguin dues per-
sones per garantir així que en cas de defun-
ció el nen no quedi orfe? És millor que siguin 
joves que poden carregar amb embarassos i 
fills? Importa l’edat o la salut de la mare, però 
no la del pare o la parella? 

Es podria argüir que si el “natural” no 
posa criteris ètics, per què hauria de posar-
los la tècnica? Perquè el primer, el natural, 
pertany al domini de les catàstrofes, si es fa 
mal no és per causes humanes; en el segon, 
en l’ètic, com que depèn de nosaltres fer o evi-
tar el dany, parlem de calamitats7 i, per tant, 
de responsabilitat, categoria ètica per anto-
nomàsia. D’aquesta manera, cal vetllar per 
l’eficiència dels tractaments, per la dignitat 
i la qualitat de vida dels nens, amb la qual 
cosa haurien d’explicitar-se consideracions 
de tipus estrictament mèdic juntament amb 
d’altres de tipus ètic: no només qüestions 
d’edat dels pares/mares, sinó també dels seus 
“antecedents”: nivell econòmic, capacitat de 
responsabilització, capacitat de cuidar, etc. 

La reproducció humana assistida 
és un progrés tècnic i ètic perquè 
allibera de la dificultat de tenir 
fills a persones amb problemes 
de fertilitat; perquè permet noves 
formes de família i privar l’embrió 
de patologies. 

5 HabErmas, J: El futur de la naturalesa humana. Cap a una eugenèsia liberal? Barcelona, Paidós, 2002.
6 sandEl, m: Contra la perfecció. L’ètica en l’era de l’enginyeria genètica, Barcelona, Marbot Edicions, 2007.
7 Garzón ValdEs, E: Calamitats. La responsabilitat humana davant l’atrocitat, Barcelona, Gedisa, 2009.
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En segon lloc, les dinàmiques socials, al-
menys a Catalunya i a Espanya, tendeixen a 
retardar la maternitat/paternitat, i amb això 
promouen la necessitat de recórrer a les tèc-
niques de reproducció assistida. El tema ara 
és fins a quin punt es “ven” la imatge que la 
tècnica de la reproducció assistida és bona, 
quan el que no s’està garantint és l’opció de 
les persones a escollir el moment en el qual 
volen ser mares/pares; més aviat condemnem 
al retard i a la necessitat de recórrer a la tèc-
nica assistida. 

El que és indubtable és que som éssers bio-
lògics que tenim unes etapes més propícies 
per a unes funcions que per a unes altres, i en-
cara que podem guanyar en longevitat i qua-
litat de vida, no podem deixar de considerar 
les raons que donem sobre quin és el moment 
adequat per ser pares. Sens dubte, aquesta és 
una qüestió personal i subjectiva, però es trac-
ta també d’una qüestió política i social quan 
s’imposen retards en l’emancipació dels joves 

i després se’ls dota de pedaços tècnics per re-
meiar el que es va impedir. 

Jo no sé quina edat és l’adequada per portar 
fills al món i d’ocupar-se’n i preocupar-se per 
ells i d’ells, el que sí sé és que cada vegada és 
menys opcional, que a Catalunya i a Espanya es 
posterga la decisió, i que tot això afecta la capa-
citat reproductiva (a part dels hàbits i formes 
de vida que fan disminuir la fertilitat humana). 

Aquestes qüestions no són fàcils, però sí 
que són serioses. No és l’objectiu de l’article, 
en absolut, demonitzar les tècniques de repro-
ducció assistida: es tracta de recordar que el 
progrés tècnic, la introducció de noves pos-
sibilitats, suposi un augment en els graus 
d’autonomia, coadjuvi a l’interès emancipato-
ri; que no ens lliuri d’un opressor (la natura-
lesa els designis de la qual, si és que els té, no 
acabem de conèixer) i ens sotmeti a uns altres 
llançant-nos a les urpes del mercat, del que ja 
en coneixem els interessos: guanya el capital, 
la borsa, i no sempre la vida.
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Gravida, un centre de Barcelona  
de referència a Europa

oriol conesa

ruit de la col·laboració entre Assis-
tència Sanitària, especialistes cata-
lans en reproducció assistida i un 
centre nord-americà d’elit, Barcelona 

disposa des de fa tot just un any d’un centre 
especialitzat en el tractament de la fertilitat 
humana: Gravida. El centre té la seu a la set-
zena planta de l’Hospital de Barcelona i aplica 
diferents tècniques d’inseminació artificial, 
fecundació in vitro (FIV) i diagnòstic genètic 
preimplantacional (DGP). Gravida compta, 
a més, amb la tecnologia més innovadora i 

un laboratori capdavanter. Assistència Sa-
nitària és sòcia majoritària en l’accionariat 
del centre, el capital del qual és íntegrament 
privat, obert tant a públic assegurat com no 
assegurat de l’entitat i que té com a objectiu 
convertir-se en un dels centres de referència 
europeus. 

En els seus dotze primers mesos de fun-
cionament, el projecte de fertilitat avançada 
més recent de Barcelona mostra una evolució 
molt favorable en els indicadors d’activitat 
(nombre de primeres visites i nombre de cicles 
d’inseminació artificial i de FIV realitzats). 
L’aposta per un laboratori construït sota les 
directrius de la consultora Alpha Enviromen-
tal (líder americà en l’avaluació de la qualitat 
de l’aire dels laboratoris de FIV de referència) 
i l’acurada selecció d’un excel·lent equip de 
professionals té la resposta esperada, fet que 
es tradueix en una elevada taxa de gestació 
després dels diferents tipus de tractaments. 

La reproducció assistida és, actualment, 
una pràctica comuna que consisteix a trac-
tar els problemes associats a la fertilitat hu-
mana i que, de vegades, suposa la selecció i 
el tractament dels gàmetes amb l’objectiu 
d’aconseguir una gestació. Les tècniques de 
FIV, i la reproducció humana assistida en 
general, han experimentat un gran progrés 
en els últims vint-i-cinc anys. Pràctiques 

F

FInS no Fa gaIreS anyS eLS cenTreS eSPecIaLITzaTS en reProduccIó aSSISTIda eren SoBreToT 

eSTrangerS, La quaL coSa converTIa L’accéS a aqueSTa eSPecIaLITaT en eL PrIvILegI d’una MInorIa. 

conScIenT d’aqueSTa PreocuPacIó enTre eLS SeuS aSSeguraTS, Fa un any eL gruP aSSISTèncIa 

PoSava en Marxa gravIda, un cenTre de FerTILITaT avançada d’úLTIMa generacIó.
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El fet que les dones estudiïn amb 
normalitat i la seva incorporació al món 
laboral són alguns dels factors que han 
retardat més l’edat de ser mare, que ha 

passat dels 22 (1970) als 30 anys (2011)

mèdiques com la donació d’òvuls i semen, 
la criopreservació d’embrions i el DGP són 
avui dia d’ús freqüent en les clíniques de fer-
tilitat nacionals i d’altres països del nostre 
entorn. S’estima que el nombre de nounats 
avui dia gràcies a les tècniques de reproduc-
ció assistida és d’uns 250.000 bebès a l’any 
al món. En els països desenvolupats, una de 
cada quatre parelles en edat fèrtil necessita 
l’ajuda d’alguna de les tècniques existents. 
Així, doncs, gràcies a aquesta subespecialit-
zació de la ginecologia, fruit dels avenços en 
l’estudi de les ciències de la salut, milers de 
persones superen problemes relacionats amb 
la fertilitat. 

La reducció progressiva del nombre de 
dones en edat fèrtil i la menor fecunditat és 
la causa del descens del 5% dels naixements  
el 2009, el primer en deu anys a Espanya.  
Més del 30% dels parts que es produeixen a 
Espanya són de dones majors de 30 anys, edat 
en què comença a decréixer la fertilitat. De 
fet, mentre que la mitjana d’edat de les dones 
que donaven a llum en els anys seixanta era 
de 22, en els anys vuitanta i noranta va pujar 
fins als 25 i en l’actualitat se situa als 30 anys. 
El fet que les dones estudiïn amb normalitat 
i la seva incorporació al món laboral són al-
guns dels factors més influents en el retard. 
El concepte de reproducció s’ha vist modificat 
per l’endarreriment de l’embaràs, un feno-
men social que ha impulsat avenços notables 
en fisiologia, genètica, biologia molecular i 
reproducció. 

Amb la serietat, la professionalitat i l’ètica 
com a valors principals, Gravida disposa de 
l’última tecnologia en l’estudi de l’esterilitat 
i en la realització dels tractaments més 
avançats. Recentment, per donar resposta als 
diferents punts de vista que existeixen din-
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tre de la comunitat mèdica, s’ha constituït la 
Comissió de Bioètica de Gravida, que vetlla 
per garantir un abordatge adequat de tots els 
processos. 

Les causes possibles d’esterilitat en una pa-
rella són moltes (edat, qualitat del semen, as-
pectes socials...) i, per tant, després de l’estudi 
detallat de cada cas, s’estableix un diagnòstic 
que duu els metges a seleccionar i aplicar el 
tractament més indicat. Sense un correcte 
estudi de la parella i un bon diagnòstic no és 
possible realitzar la millor elecció: cada cas 
té un tractament específic, cada problema té 
la seva solució. 

Gravida es caracteritza per disposar d’un 
dels millors laboratoris d’Espanya i d’un des-
tacat equip de visió integradora que propor-
ciona una atenció personalitzada per tractar, 
amb un enfocament pluridisciplinar, els ca-
sos que es plantegin, aportant la seva àmplia 
experiència. Per això, actualment ofereix di-
ferents tractaments indicats per a cada situa-
ció en particular. 

La inseminació artificial és una tècnica 
de reproducció assistida que consisteix en la 
introducció d’espermatozoides, prèviament 
tractats en el laboratori, en l’interior de 
l’úter o del canal cervical de la dona, en el 

període pròxim a l’ovulació, amb la finalitat 
d’aconseguir una gestació. D’aquesta manera 
s’intenta escurçar la distància que separa els 
espermatozoides de l’òvul i facilitar la troba-
da entre ambdós. En el registre de 2008 de la 
Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), la taxa 
de gestació en casos d’inseminació artificial 
amb semen de cònjuge (IAC) és del 13,5% per 
cicle realitzat. Quan per a la mateixa tècnica 
s’utilitzen espermatozoides procedents d’un 
donant anònim (casos d’esterilitat masculina 
o de dones sense parella masculina), la taxa 
d’embarassos se situa en el 20,8% per cicle rea-
litzat. En aquests supòsits la mostra de semen 
procedeix d’un banc de semen autoritzat le-
galment, i presenta unes condicions òptimes 
de quantitat i qualitat d’espermatozoides. 

La fecundació in vitro (FIV) és una tècni-
ca de reproducció assistida que consisteix en 
la fecundació de l’òvul per l’espermatozoide 
(procedent de l’home o de donant) en condi-
cions de cultiu in vitro en el laboratori, és 
a dir, en l’exterior de l’aparell reproductiu 
femení. Per fer-ho s’ha de realitzar una esti-
mulació de l’ovulació i una punció ovàrica 
per obtenir els oòcits, disposar d’una mos-
tra espermàtica, posar en contacte oòcits i 
esperma i cultivar els embrions resultants 
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per col·locar-los, posteriorment, en l’interior 
de l’úter matern amb l’objectiu d’aconseguir 
un embaràs. Des del naixement de la primera 
nena amb tècniques de FIV convencional el 
1978, s’han desenvolupat algunes variants, 
com la microinjecció intracitoplasmàtica i el 
diagnòstic genètic preimplantacional (DGP). 
En aquests casos, el registre de FIV de la SEF 
de l’any 2008 refereix unes taxes d’embaràs 
del 30,9% al 38,6% per cicle iniciat. 

El diagnòstic genètic preimplantacio-
nal (DGP) és una tècnica que consisteix en 
l’anàlisi genètica d’embrions en estadis pri-
merencs del seu desenvolupament in vitro, 

El coneixement del genoma humà 
permetrà, en un futur, localitzar la causa 

genètica de la majoria de malalties i, en 
conseqüència, realitzar un estudi més 
exhaustiu sobre l’embrió abans de ser 

transferit a l’úter matern

amb l’objectiu final de poder transferir els 
diagnosticats com a sans per a una determi-
nada malaltia o anomalia genètica greu; és, 
per tant, una variant de la FIV. La seva pràc-
tica es permet en casos de malalties mono-
gèniques, anomalies cromosòmiques o per a 
una selecció embrionària per histocompati-
bilitat; l’aplicació de les tècniques de DGP per 
a qualsevol altre objectiu, o quan es vulgui 
practicar amb una finalitat terapèutica per 
a tercers (l’anomenat “bebè medicament”) 
requerirà l’autorització expressa, cas a cas, 
de l’autoritat sanitària corresponent. La taxa 
d’èxit del DGP s’ha anat incrementant en els 
últims anys gràcies al desenvolupament de 
noves metodologies diagnòstiques. El coneixe-
ment del genoma humà permetrà, en un fu-
tur, localitzar la causa genètica de la majoria 
de malalties i, en conseqüència, realitzar un 
estudi més exhaustiu sobre l’embrió abans de 
ser transferit a l’úter matern. En l’actualitat, 
el registre de la SEF de l’any 2008 referia unes 
taxes d’embaràs d’un 23,7%. 

La recepció d’oòcits és una variant de la 
FIV amb dues particularitats: els òvuls proce-
deixen d’una donant o bé són de la mateixa 
dona però van ser obtinguts anys enrere, 
quan la futura mare tenia una edat més 
fèrtil, i han estat conservats mitjançant la 
criopreservació. És una de les tècniques amb 
més creixement en els últims temps ja que, 
a causa sobretot de canvis socials, les dones 
endarrereixen el seu desig reproductiu fins a 
edats més avançades, la qual cosa disminueix 
la possibilitat de concebre de manera espon-
tània amb els seus propis oòcits. La legisla-
ció espanyola —que és més permissiva que la 
d’altres països europeus, motiu pel qual ha 
augmentat l’anomenat “turisme mèdic”— 
estableix que l’edat màxima d’una dona per 
practicar una recepció d’oòcits ha de ser “la 
clínicament adequada”. En els casos de recep-
ció d’oòcits, també segons el registre de la SEF 
de l’any 2008, l’índex arriba a un 50,3% de 
gestants per cicle.
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La Unitat de Reproducció Assistida  
de la Clínica Vistahermosa

elvira Palencia

ls canvis, de vegades vertiginosos, 
que experimenta la societat actual 
influeixen en tots els àmbits del co-
neixement, encara que de vegades 

no els interrelacionem. Aquest és el cas de la 
reproducció assistida, una disciplina relativa-
ment jove que ha experimentat un enorme 
avenç científic, però també un desenvolupa-
ment d’acord amb l’evolució de la societat. 

Per al Dr. Jesús López Gálvez, director de 
la Unitat de Reproducció Assistida de la Clí-
nica Vistahermosa, «l’augment en la deman-
da dels serveis de reproducció assistida» és 
una conseqüència dels canvis que està expe-
rimentant la societat, sobretot la dona, que 
està retardant l’edat de la maternitat, situada 
a Espanya al voltant dels 30 anys, ja que hi 
anteposa la formació, la carrera professional… 
i aquest retard fa que augmentin els proble-
mes de fertilitat. «Tampoc no podem oblidar 
l’aparició de nous escenaris socials, com són 
els canvis de parella, matrimonis tardans, 
parelles homosexuals i fins i tot dones solte-
res. En tots aquests casos s’acudeix a les clí-
niques de reproducció assistida a la recerca 
d’embarassos i tots estan perfectament con-
templats en la legislació espanyola.» 

I aquestes demandes troben resposta en 
la Unitat de Reproducció Assistida de la Clí-

E

PoSar La reProduccIó aSSISTIda a L’aBaST deLS aSSeguraTS deL gruP aSISa va Ser L’oBJecTIu, 

L’any 1983, de La PoSada en Marxa d’una unITaT eSPecIaLITzada a La cLínIca vISTaherMoSa 

d’aLacanT, que avuI dIa coMBIna aSSISTèncIa, recerca I docèncIa aL MéS aLT nIveLL Per donar 

reSPoSTa a LeS noveS deMandeS SocIaLS.
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nica Vistahermosa, unitat pionera que va 
néixer amb el nou plantejament d’abordar la 
reproducció assistida des d’un triple prisma: 
clínic, docent i investigador, per optimitzar 
l’assistència als pacients i assolir el major 
nombre d’èxits. 

«La Unitat de Reproducció Assistida co-
mença la seva marxa l’any 1983 amb un 
programa de tractaments d’inseminació», 
recorda el seu fundador el Dr. López Gálvez, 
«perquè en aquella època no es feia fertilitza-
ció in vitro, però des dels seus inicis es pres-
tava com un servei avançat als assegurats 
d’ASISA. I el 1995 la Unitat es va integrar a la 
Clínica Vistahermosa, passant a ser un servei 
hospitalari més». 

De la seva faceta clínica, cal destacar que 
és una unitat multidisciplinar formada per 
un conjunt d’especialitats, com ara la Gineco-
logia, Embriologia, Anestèsia, Andrologia… a 
més de les àrees d’Infermeria, Personal Auxi-
liar, Administració, etc. i un total de 29 pro-
fessionals, actualment.

El fet que estigui dintre d’un hospital faci-
lita la possibilitat d’un bon diagnòstic, ja que 
pot disposar de tots els serveis que li són pro-
pis, com per exemple els laboratoris centrals, 
els d’hormones, de bacteriologia, serveis de 
radiologia, ressonància magnètica, etc. 

Juntament amb la Unitat de Reproducció 
es va crear una altra Unitat de Genètica, amb 
professionals altament qualificats, que fa  
que es puguin desenvolupar totes les tècni-
ques de reproducció assistida que existeixen 
actualment. 

Per al director de la Unitat, aquesta cir-
cumstància els ha permès poder especialit-
zar-se en aquells processos més dificultosos, 
com el diagnòstic genètic, les preimplanta-
cions, els cultius llargs en la FIV-ICSI (Fecun-
dació in vitro amb injecció intracitoplasma-
tica de semen).

«Els índexs d’èxits de la Unitat han anat 
augmentat a mesura que han anat evolucio-
nant, al llarg de tots aquests anys, les tècni-
ques de reproducció assistida», comenta el 
Dr. López Gálvez, que cita l’aparició de la mi-
croinjecció espermàtica com el primer avenç. 
Posteriorment, van aparèixer les tècniques de 
cultiu d’embrions i avenços en els mitjans de 

La Unitat de Reproducció  
Assistida de la Clínica 

Vistahermosa, creada el 1983, 
és una unitat multidisciplinar 
formada per especialistes en 

Ginecologia, Embriologia, Anestèsia 
i Andrologia, entre altres  

de més genèriques
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cultius, al mateix temps que també es van 
perfeccionar els tractaments que s’empren 
per a l’ovulació. 

Una altra fita important a destacar ha es-
tat la millora en tots els processos de conge-
lació d’embrions i de congelació d’òvuls per 
preservar la fertilitat en dones que desitgen 
posposar la fertilitat o que segueixen pro-
cessos de tractaments oncològics, així com 
la congelació de gàmetes masculins. Totes 
aquestes millores en reproducció han fet que 
augmentin les taxes d’embarassos. 

D’altra banda, els canvis socials amb 
l’aparició dels nous models de parelles i 
l’avenç de la legislació espanyola en aques-
ta matèria han generat un augment de la 
demanda de donacions, tant d’òvuls com 
de semen, per aconseguir nous embarassos. 
Totes aquestes circumstàncies fan que s’obri 
un panorama diferent a l’hora d’abordar els 
tractaments de reproducció. 

«També s’ha produït un canvi en el perfil 
dels donants, sobretot en el cas de les dones», 
assenyala el responsable de la Unitat, ja que 
«fa una dècada, la gran majoria eren estudian-
tes i avui dia la donant femenina prové de 
tots els estaments socials». 

Docència i investigació 
La Unitat de Reproducció té una llarga tradi-
ció en l’àmbit de la docència. Fruit d’això és 
el conveni signat fa més de 10 anys amb la 
Universitat Miguel Hernández, gràcies al qual 
s’ha desenvolupat un programa de formació 
i la creació d’un títol propi d’especialista en 
Reproducció Assistida, que posseeixen ja més 
de 100 especialistes que treballen, avui dia, 
en hospitals fora i dintre d’Espanya. 

Així mateix, des de fa deu anys se celebra 
a l’Aula de la Clínica Vistahermosa un cicle de 
conferències de renom internacional titulat 
Controvèrsies en reproducció assistida, im-
partit per especialistes de reconegut prestigi 
d’àmbit nacional i internacional. 

Dintre del programa docent, els professio-
nals que integren la Unitat cursen formació 
continuada i assisteixen a jornades i congres-
sos tant dintre com fora del país. 

L’Àrea d’Investigació de la Unitat de Repro-
ducció té, a més, un programa d’investigació 
i desenvolupament amb la Universitat 
d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández 
i, com a primícia en exclusiva, el professor 
López Gálvez ens anuncia que acaben de pa-
tentar un invent d’àmbit mundial: «Es tracta 
d’un embriòleg virtual, és un simulador per 
entrenar els embriòlegs amb ànim de millo-
rar la formació dels professionals dels labora-
toris de reproducció. Consisteix a fer virtual-
ment el que es fa en els laboratoris». 

A continuació precisa que «actualment 
està en procés de fabricació, però ja ha desper-
tat un gran interès no solament en el nostre 
país sinó també a fora». 

Pla d’expansió 
La Unitat està submergida, des de fa qua-
tre anys, en un Pla d’expansió, i compta, en 
l’actualitat, amb un Departament Interna-
cional que està desenvolupant un programa 
internacional de tècniques de reproducció 
assistida. 

A causa del prestigi que la Unitat té fora 
del nostre país, molts pacients de tot el món 
—Estats Units, Austràlia, Alemanya, Irlanda, 

La Unitat de Reproducció té 
una llarga tradició en l’àmbit 
de la docència. La seva Àrea 
d’Investigació té, a més, un 
programa de desenvolupament 
amb la Universitat d’Alacant  
i amb la Universitat Miguel 
Hernández
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França, Suïssa, Egipte, etc.—trien la Clínica 
Vistahermosa per als seus tractaments. 

Igualment, en aquest últim any, i atès 
l’interès d’ASISA i el seu grup de clíniques 
per la reproducció assistida, la Unitat de la 
Clínica Vistahermosa ha creat una Unitat de 
Gestió amb el propòsit d’integrar tots els ser-
veis de reproducció del Grup ASISA sota uns 
mateixos protocols d’actuació (dins l’àmbit 
mèdic i administratiu), basant-se en la Uni-
tat de Vistahermosa, de referència nacional i 
internacional, que està avalada per la seva tra-
jectòria al llarg de més de 23 anys d’existència 
i que a més va ser una de les primeres Unitats 
de Reproducció a obtenir totes les acredita-
cions de qualitat. 

En aquests moments, s’encarrega de la 
gestió mèdica i administrativa de la Unitat 
de Reproducció de l’hospital Virgen de la 
Vega a Múrcia i de la Clínica Inmaculada, i 
aviat s’obriran noves unitats a la Clínica El 
Ángel de Màlaga i a la Clínica Mediterráneo 
d’Almería. 

«Està previst formar pròximament —ens 
anuncia el seu director— una associació de 
centres de reproducció amb sinergies mèdi-
ques de millora que ens permetrà intercan-
viar protocols d’actuació en els laboratoris 
de reproducció comuns i en els tractaments 
mèdics que s’apliquen en tots els centres.» 

«Tot això ens conduirà cap a una millora 
de la qualitat de l’assistència que prestem als 
pacients del Grup ASISA, així com als altres 
pacients», conclou el Dr. López Gálvez.

ATENCIÓ  
PERSONAL I HUMANITZADA

Preguntem al fundador i director de 
la Unitat de Reproducció, el Dr. Jesús 
López Gálvez, com a especialista en 
ginecologia que sempre s’ha dedicat a  
la reproducció assistida, que faci algu-
na consideració des del punt de vista 
personal. 

«Per mi, és una gran satisfacció po-
der oferir a les persones tota l’ajuda 
necessària per dur a bon terme el seu 
desig de procrear. Però cal tenir en 
compte un fet; les dades són molt fre-
des, però no tothom que va a una Uni-
tat de Reproducció Assistida assoleix el 
seu embaràs, per això sempre insisteixo 
als meus col·laboradors que hem de tre-
ballar per a aquest percentatge que no 
aconsegueix el seu objectiu. Som rea-
listes a l’hora d’informar els nostres 
pacients, i a tots els proporcionem una 
atenció personalitzada, a la qual afe-
gim, en aquests casos que comento, un 
plus de dedicació perquè aquelles per-
sones que no assoleixen el seu objectiu 
se’n vagin amb l’absoluta tranquil·litat 
que hem fet tot el possible per intentar-
ho. Per això, recomano sempre acudir 
al més aviat possible a un Centre de Re-
producció Assistida, perquè l’edat és un 
factor determinant.»
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La infertilitat: un dels reptes  
de les parelles actuals

àngela Lladó 

bans dels anys setanta, les pare-
lles tenien els fills que arribaven 
perquè no hi havia mètodes de 
control de natalitat. Si els fills no 

arribaven, significava que passava alguna 
cosa i, en aquella època, això volia dir que 
algú en tenia la culpa, i aquesta, general-
ment, requeia damunt la dona. És que algú, 
tant si és dona com home, es pot responsa-
bilitzar de la seva pròpia fertilitat? És que 
depèn de cadascú ser fèrtil? És que, en tot 
cas, aquest és un aspecte que es pot triar vo-
luntàriament? És que té cap sentit buscar un 
culpable quan els fills es desitgen i no arri-
ben? Totes aquestes preguntes que, dites així 
una darrere l’altra, semblen tan òbvies no són 
gens senzilles de respondre: les parelles que 
no aconsegueixen concebre un fill pel mèto-
de tradicional han de fer-se moltes preguntes 

A
i han de buscar-ne les respostes. Hi ha dos 
moments de gran transcendència en la vida 
de les persones: l’arribada d’un nou ésser a 
la família i la mort d’una persona propera. 
Per això, quan es tracta de concebre una nova 
vida, els dubtes, els interrogants, les pors o 
les alegries se succeeixen i s’atropellen. Des 
d’aquest espai, es pretén ref lectir les expe-
riències d’alguns usuaris que han hagut de 
fer servir les tècniques de reproducció assis-
tida per tal que el seu relat ens ajudi a fer-nos 
comprendre el que viuen les parelles amb pro-
blemes de fertilitat.

Hi ha històries que, al cap del temps, es 
poden explicar amb un somriure, com el 
d’una parella jove que, després de dos anys de 
vida conjugal, va anar al metge perquè volia 
augmentar la família ben aviat, però la noia 
no es quedava embarassada: “Doctor, em sem-
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Les parelles que no aconsegueixen 
concebre un fill pel mètode 

tradicional han de fer-se moltes 
preguntes i han de buscar-ne les 

respostes. Per això, quan es tracta 
de concebre una nova vida, els 

dubtes, els interrogants,  
les pors o les alegries se succeeixen 

i s’atropellen
bla que no ho fem bé”, van dir al ginecòleg 
amb to compungit i una mica de vergonya. 
Anys més tard, quan ho explicaven, ells tam-
bé reien recordant la reacció de l’especialista: 
“Escolteu-me, no dubto que el que feu, ho feu 
bé; tot i així, cal que fem una visita completa”. 
Les analítiques van revelar una alteració hor-
monal a la dona i li van pautar el tractament 
adequat. Van tornar-ho a provar sense cap 
por, però ella no es quedava embarassada. La 
seva experiència té un final molt feliç: van te-
nir dues criatures. Avui recorden que, si bé el 
primer any no els neguitejava que l’embaràs 
no es produís, durant el segon any la frustra-
ció que experimentaven cada mes va acabar 
afectant el seu caràcter i la seva relació de 
parella. Per això van decidir anar al metge, 
però amb certa culpabilitat: si eren joves, es-
taven sans, desitjaven tenir fills, què feien ma-
lament? I quins tractaments haurien de fer 
o quines decisions haurien de prendre? Van 
seguir amb el tractament hormonal i amb la 
primera inseminació artificial va arribar el 
primer fill. El segon va venir de manera es-
pontània, segons el mètode tradicional. Els 
germans es porten, només, quinze mesos.

Una altra experiència és la que va viure 
una parella que, després d’un llarg festeig 
(deu anys), va casar-se quan tots dos ja havien 
complert la trentena. Tenien molt clar que 
volien tenir fills i no podien esperar gaires 

anys més. Quan van decidir anar a buscar la 
criatura, la van trobar de seguida. Van viu-
re l’arribada d’aquella filla amb alegria i per 
això van voler que la primera filla tingués 
germans. El segon embaràs es va interrompre: 
un avortament espontani. No es tractava de 
desanimar-se, a més, hi ha moltes dones que 
perden algun fill durant el primer trimestre. 
Els mesos van anar passant i no hi va haver 
cap més embaràs. Els estudis de fertilitat van 
mostrar que el semen de l’home tenia un 
nombre d’espermatozoides dins dels límits 
de la normalitat (al límit més baix), però que 
la seva mobilitat era molt reduïda i això difi-
cultava la fecundació de l’òvul. “Si ja tenim 
una filla sana, què fem, ens conformem o bus-
quem alternatives per tenir un altre fill?” Al 
final, la il·lusió va ser més forta que tots els 
dubtes: van decidir provar sort amb la insemi-
nació artificial. A la dona li van administrar 
un tractament hormonal per tal de garantir 
l’ovulació (amb més d’un òvul, si era possi-
ble) i augmentar les possibilitats d’embaràs. 
El dia més idoni per a la fecundació, van anar 
a la consulta. Al laboratori, es va processar el 
semen per tal d’aconseguir que la mostra tin-
gués la màxima capacitat de fecundació. Des-
prés van introduir la mostra al fons de l’úter. 
El procediment no va ser dolorós i menys 
incòmode del que es pensaven. Només hi va 
haver les molèsties derivades de l’estimulació 
hormonal d’ella: se sentia inf lada i amb el 
ventre adolorit. La primera vegada no va do-
nar resultat. Ni la segona, ni la tercera. Cada 
vegada se sentia més inflada i patia més dolor 
abdominal. Es va engreixar. Abans del quart 
intent, l’equip mèdic va plantejar-los no tor-
nar a fer una inseminació artificial, sinó una 
fecundació in vitro: inseminar els òvuls fora 
del si matern i dipositar els embrions a l’úter. 
Estaven cansats i ella se sentia físicament 
castigada. Van abandonar el tractament, no 
farien res més: tenien una filla i la gaudirien. 
Per sorpresa, al cap d’uns mesos ella va que-
dar embarassada, però va tornar a patir un 
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avortament espontani. És molt dur viure en 
una muntanya russa emocional: esperança, 
decepció, resignació i esperança un altre cop… 
Tenien el que tenien i n’estaven contents: no 
tornarien a provar res més. 

La següent experiència va ser la més llarga 
i la més costosa. Al cap d’un temps, aquesta pa-
rella encara es preguntava per què van trigar 
tant a voler una criatura. O si era, realment, 
tan important la carrera professional com 
per anar posposant el projecte familiar. El 
cert és que, quan ho van desitjar, no hi va ha-
ver manera. Les tres primeres inseminacions 
artificials van fer-se amb el semen del marit, 
però sense èxit. Van decidir insistir i, les tres 
següents, es van fer amb semen de donants. 
No els resulta gens fàcil explicar tots els senti-
ments que hi havia en joc a l’hora de prendre 
aquelles decisions: tots dos volien tenir un fill 
i la inseminació artificial els assegurava la pa-
ternitat i la maternitat. Però després van haver 
de decidir si recorrien al semen d’un donant. 
Ella seria la mare de la criatura, però en seria 
ell, el pare? Van pensar en una adopció, en 
què tots dos acollirien el fill com a pare i mare 
adoptius, sense cap vincle de sang, en igualtat 
de condicions. Però van ajornar aquesta opció: 
abans ho provarien amb semen d’un donant. 
Tampoc no es va aconseguir que quedés em-
barassada. No van provar res més perquè, en 
aquell viatge cap a la formació d’una família, 
el matrimoni es va trencar. El viatge havia es-
tat especialment dur.

Actualment, la tècnica i la ciència ens 
ofereixen noves possibilitats que poden apor-
tar grans solucions, però que representen 
un gran repte emocional, ètic i personal. Les 
persones que han hagut de lluitar contra la 
infertilitat coincideixen a dir que el desig de 
procrear arrela molt endins, que és un desig 
molt instintiu. Les dificultats apareixen quan, 
en segons quines circumstàncies, per aconse-
guir aquest desig cal prendre decisions molt 
poc instintives i massa racionals. Aquest és 
el repte.



La reproducció assistida ha permès superar 

problemes d’infertilitat, ampliar l’edat màxi-

ma per tenir fills, tenir-los en major nombre, 

controlar determinades propietats dels em-

brions. ha aparegut una nova especialitat, 

han sorgit nous especialistes i nombrosos 

centres, però encara hi ha un repte pendent: 

consensuar un codi ètic que permeti regular 

la pràctica biomèdica en el camp de la repro-

ducció assistida.
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P A U S A
| Fernando Beltrán

Ma mare em va ensenyar a fer trampes.

Trampes per perdre.

Guanyar era tan fàcil que plorava a la nit

i no em podia adormir.

Agafats de la mà em calmava

explicant-me històries que després van passar.

La culpa va ser meva.

La mare em preguntava

si les volia reals o inventades,

i jo sempre demanava que li haguessin

passat a ella.

I gairebé sense voler

una nit ma mare va inventar la realitat.

De Donde nadie me llama (Poesía 1980-2010) - Madrid, Hiperión, 2011

Traducció del castellà de Jaume Subirana  
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Des de fa més de dos anys, l’associació sense ànim de lucre Ajuda’m 

a viure porta a terme la seva tasca humanitària a la regió de Guiba, 

al país africà de Burkina Faso, un dels països del món més castigats 

per la pobresa i que té un dels índexs més alts de mortalitat infantil 

al món. 

Ajuda’m a viure, fundada i promoguda pel Dr. Josep Mª Llobet i 

per Pilar Rebull, juntament amb altres metges i cooperants, és una 

ONG de base que divideix la seva actuació en tres grans fronts: el 

manteniment d’un orfenat per a nens i nenes de fins a 12 anys, actual-

ment amb 22 nens interns; l’elaboració i actuació d’un pla sanitari per 

a la zona (cens de població infantil, vacunació, prevenció de malalties 

endèmiques) i la millora de les condicions de vida de la comunitat 

amb projectes com la implantació d’electricitat, potabilització d’aigua, 

formació i tallers d’ensenyaments agrícoles. 

Text i fotografies: Dr. Josep Mª Llobet





Burkina Faso, i concretament la 

província de Guiba, té una altíssi-

ma taxa de paludisme, tracoma, VIH 

i nombroses malalties parasitàries. 

Ajuda’m a viure desenvolupa les seves 

activitats coordinant-se amb la comu-

nitat i les autoritats locals. Per portar 

a terme la seva tasca, l’organització 

compta amb fons obtinguts de tornejos 

benèfics de golf organitzats en clubs 

de Catalunya i Màlaga que han volgut 

sumar-hi la seva col·laboració. També 

disposa, sobretot, de les aportacions 

dels socis, que fan possibles els objec-

tius assolits fins ara. 

En aquests moments, Ajuda’m 

a viure pretén mantenir els plans 

d’ajuda als nens de l’orfenat i projec-

tar un centre d’atenció sanitària per 

a la província i per conèixer la seva 

realitat. La web de l’organització és:  

www.ajudamaviure.org
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el mateix espriu, en una carta 

del 26 de gener de 1974 adreçada 

a Maria Àngels Anglada, reconeix 

que fa servir aquesta contundent i 

angoixant frase llatina (timor mortis 

conturbat me) «d’una manera itine-

rant, justament perquè he superat, 

en el possible, la contorbació, des 

d’una posició dialèctica i desen-

terbolidora». Potser fa referència 

a una llarga tradició anglosaxo-

na, sobretot medieval, que utilitza 

com a ritornello aquest fragment 

de l’Ofici de Morts que, sencer, diu: 

«pecar a diari i no penedir-se; la 

por de la mort em contorba». És a 

dir, una aproximació, quasi una pi-

cada d’ullet retòrica que no va més  

enllà de la incorporació d’un detall 

històric. La reflexió d’Espriu vol 

allunyar-se de l’excés que es pot de-

rivar d’una primera lectura del poe-

ma? Possiblement. Cal fer avinent 

que es tracta de la descripció gràfica 

de l’escena d’una processó, en con-

dicions atmosfèriques desfavorables 

i amb un ritme musical que destaro-

ta el cervell. I, al mateix temps, no 

es tracta només d’una fugida de 

l’entorn sinó d’una fugida íntima, 

el temor de la mort
| Josep M. Fonalleras 

personal. La rima «recer» i «me» 

és acollidora i alhora necessària. El 

recer és físic però també espiritual. I 

on és aquest recer si sempre és pre-

sent el neguit de la mort? 

Davant d’aquesta lectura, Espriu 

proposa una solució intel·lectual, 

certament, l’establiment d’uns lí-

mits, però el lector, en canvi, és 

sobirà per entendre d’una altra ma-

nera la desolació de la veu poètica.  

Les glosses, o comentaris de la 

processó de Setmana Santa, van 

ser escrites a partir de l’experiència 

«sobre l’aspecte visual del tema», 

com diu Francesc Vallverdú. Una 

Setmana Santa «contemplada per 

un espectador escèptic però respec-

tuós». Tot i això, tanmateix, el lector 

hi percep la incidència d’un pensa-

ment que s’enfronta amb pregonesa 

a la condició humana. 

La mort camina a través dels 

carrers coneguts i reconeguts de la 

nostra infància. La mort que senyo-

reja allà on plantem el dia a dia de la 

nostra existència, una vida quotidia-

na que no vol sotracs. La mort a tra-

vés de la qual caminem. Mort com a 

camí i com a companya de viatge, 

com a protagonista de la processó 

que observem. 

En aquest espai de desolació, 

en aquest seguici fúnebre, què ens 

queda?, quina esperança cobegem? 

Els llums del seguici esdevenen pa-

raules que ens aboquen a la reflexió, 

a l’entotsolament, a l’enfrontament 

amb una realitat individual, intrans-

ferible. És només el nostre pensa-

ment enfrontat per unes hores a les 

preguntes més fondes. Il·luminen, 

les paraules, aquesta lluita sense 

quarter, plantejada en l’amable 

camp de batalla de la primavera, en 

la dolcesa d’una processó que no 

deixa de ser representació. I, tanma-

teix, la lluita hi és. El conflicte entre 

la vida i la mort. 

Les paraules, també com a es-

pelmes per foragitar la foscor. Fars 

que marquen el seguici, però que 

també ens indiquen punts de fuga. 

Escletxes per on caminar. Paraules 

que acompanyen, que ajuden, que 

il·luminen. La Paraula infon la vida. 

El Verb, que ara es fa més carn 

que mai, ens acosta a les paraules  

que són llums que demanem, que 

implorem. 
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La mort és present. En aquests 

dies de Setmana Santa se’ns fa més 

visible que mai. Existeix, és clar, 

l’esperança de la Resurrecció, de la 

Pasqua, de l’esclat que ve a triomfar 

sobre l’ocàs, però és cert que, des 

del dia de Rams som conscients de 

la inevitable arribada de la mort. És 

«l’àrid camí» que diu Espriu. Tot i la 

certa promesa d’una vida més ple-

na, la nostra condició d’humans ens 

acosta també al dubte que va tenir 

Jesús a la creu. Ens deixa, aquest 

camí, abocats a l’abisme? Si més 

no, ens hi acosta. Som conscients 

de la seva força, de la seva condició 

d’ineluctable. Res no podrà evitar 

que en percebem l’atmosfera, que 

en veiem el decorat. La mort és 

present. Som nosaltres qui li obrim 

el camí, com els de Jerusalem van 

obrir el camí del Messies que arri-

bava dalt de l’ase. La diferència 

és que ells no podien saber què 

s’acostava, mentre que nosaltres ja 

sabem el contingut d’aquell triomf 

dominical. És un triomf «precari» 

perquè es converteix en l’antesala 

de la Passió. Un recorregut que fem 

sobre la buidor de la mort i amb la 

confiança que, després d’haver co-

negut l’abisme, el triomf, un triomf 

lingüístic també, sigui definitiu i  

esclatant.  

La veu del poeta es veu contor-

bada pel temor de la desaparició. 

És tan potent la presència del no-

res, que implora, en la pregunta, la 

necessitat d’una fugida, d’un refugi 

on arrecerar-se. Es fa present el si-

lenci, el terrible silenci només apai-

vagat (o, segons com, potenciat) pel  

vent, per la soledat, pel «tremolor 

de ciris».  

Hi ha, d’altra banda, l’interès 

que la Passió del Crist genera en 

l’home contemporani. La figura re-

tòrica de la llança «del meu temps» 

que es clava en el cos de cada un 

de nosaltres és una relectura ac-

tual dels episodis bíblics. Ell es va 

fer home per a la salvació de les 

ànimes —i és el dia de Pasqua quan 

culmina el procés—, però també amb 

el compromís de compartir el dolor. 

L’exercici de la pietat és el missatge 

més contundent de l’Evangeli. Jus-

tament quan pren aquest sentit: 

un dolor solidari, un dolor aliè que 

esdevé intern. Un dolor que, avui, 

penetra com aquella llança en les 

nostres consciències. Un dolor fet 

de fam, d’injustícia, de nord i de 

sud, de malaltia, de discriminació. 

Nosaltres tenim, cadascun, un pati-

ment singular i un neguit col·lectiu, 

global. Com nosaltres, Ell també tas-

ta la fel del món. I també demana 

l’alliberament del calze que sap que 

haurà de beure, al llarg del seu mar-

tiri, de la seva humanització. 

La resurrecció de la carn és 

el triomf (ara sí, definitiu?) contra 

la mort. Arriba la Pasqua i se’ns 

alegren els sentits i es consolida 

l ’esperança. Però és en aques-

ta amarga caminada que haurem 

compartit al llarg d’una setmana on 

se’ns planteja el convit d’interrogar-

nos, abocats als nostres límits. 

SETMANA SANTA (1971) 

Tercer poema
XVI 

Sota la llum rogenca
de la lluna andarejo
pels carrers. 

Damunt la vella esquena
sento les bastonades
d’aquest vent.

A poc a poc m’entrava
el ferro de la llança
del meu temps.

Dintre la nit cremada
de tremolor de ciris
em vaig dient: 

- Com fugiria ara,   
on aniré, 
quina clau m’obriria
cap recer? 
Timor mortis conturbat me.   

Salvador Espriu



el doctor Guisado, 
reelegit president d’iHco 
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Cicatrius a la Terra:
                Ferida mal cosida
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