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L’opinió de | compartir |  no coincideix      
necessàriament amb la dels articles firmats.

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

Com assolir una relació metge-pacient basada en la confiança? 
Quin paper tenen les associacions de pacients? Com són els 
nous metges i pacients 2.0?
Quina participació poden tenir els pacients en la presa de 
decissions sobre el tractament?
Aquestes són algunes de les principals qüestions que analitzem 
en el monogràfic d’aquest número de  | compartir |, dedicat a la 
relació metge-pacient.
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el camp de la salut, de manera progressiva, els pacients també han anat 
prenent consciència de la seva responsabilitat. L’exploració, el diagnòstic, 
el tractament: en cada pas de la relació, els metges prenen la iniciativa, però 

el paper dels pacients no pot limitar-se al d’una persona passiva davant les decisions 
del metge. No, els pacients que tots som o serem algun dia tenim drets i deures, tenim 
responsabilitats.

| compartir | ha triat com a tema central d’aquest número la participació dels pacients en 
el diagnòstic i el tractament mèdic. Hem optat per tractar el tema tot essent coherents 
amb allò que propugnem: el diàleg entre metges i pacients. Amb aquest objectiu, es van 
reunir a la seu de la Fundació Espriu de Barcelona metges representants d’Assistència 
Sanitària Col·legial i d’ASISA, així com pacients de la cooperativa SCIAS i del Fòrum 
Espanyol de Pacients, membre de l’European Patients Forum. El diàleg entre tots ells ha 
permès aprofundir en els temes vinculats a la participació activa dels pacients: com asso-
lir una relació metge-pacient basada en la confiança, quin paper tenen les associacions 
de pacients, com són els nous metges i pacients 2.0, quina participació poden tenir els 
pacients en la presa de decisions sobre el tractament i què és el consentiment informat...

Promoure la participació dels pacients forma part de la línia habitual de la nostra re-
vista. Ho fem en les diverses seccions dedicades a la salut, que sempre plantegem amb 
la perspectiva del paper actiu dels pacients: des d’informar-se sobre la malaltia fins a la 
dieta i els hàbits de vida. Els relats d’usuaris mostren en cada número de | compartir |  
com podem esdevenir pacients intel·ligents i responsables.

Però, des de l’òptica de la Fundació Espriu, la responsabilitat dels pacients va més enllà 
de l’estricta relació personal amb el metge. Som responsables també de crear, com a 
pacients i en les institucions que hem posat en peu, un espai per a la millor assistència 
sanitària possible. Per això, el nostre monogràfic sobre el paper actiu dels pacients inclou 
també una conversa sobre els hospitals cooperatius, el paper actiu dels pacients en la 
gestió de l’Hospital de Barcelona a través de la cooperativa SCIAS i l’impacte internacio-
nal que té l’èxit d’aquest model hospitalari. I tot perquè, en paraules del nostre fundador, 
el doctor Espriu, la relació entre metge i pacient és sagrada; des de SCIAS, ASC i ASISA 
es fa tot el possible perquè aquesta relació es doni en les millors condicions i perquè els 
pacients hi puguin participar d’una manera activa.
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La congelació és una lesió que consisteix en la des-
trucció local dels teixits corporals sotmesos a tempe-
ratures molt baixes, inferiors a 0 ºC, un dels perills 
principals per als muntanyencs exposats de forma 
indeguda al fred. Lògicament, preveient les adversi-
tats climàtiques, els qui estan habituats a aquest tipus 
d’activitats ja compten amb un equip adequat. Per 
això, els muntanyencs experts no solen patir trastorns 
provocats pel fred, llevat que hagin d’afrontar greus 
contratemps; fins i tot, en situacions molt adverses, la 
majoria saben quina conducta cal adoptar per tractar 
adequadament les greus lesions que pot provocar el  
fred. No es pot dir el mateix dels que van a la mun-
tanya només ocasionalment. De vegades creuen que 
van ben abrigats, però els falla algun detall; per exem-
ple, no disposar d’uns guants apropiats. D’altres, sur-
ten confiats en un dia assolellat i els sorprèn un fort 
descens de la temperatura o una tempesta inesperada.

En aquestes circumstàncies, el fred esdevé espe-
cialment perillós, perquè el vent i la humitat es con-
verteixen en els seus aliats i potencien la seva acció 
nociva. Hi ha casos en què la situació és tan extrema 
que s’origina una hipotèrmia; és a dir, un descens de 
la temperatura corporal, una alteració molt perillosa 
però no massa habitual ja que només es produeix quan 
el contratemps és molt greu. El més comú és que el 
fred produeixi alteracions locals, actuant especialment 
sobre les parts del cos que estan sense protecció o més 
exposades i provocant una lesió típica: la congelació.

Quan estem en un ambient fred, l’organisme re-
acciona, per protegir-se, amb una vasoconstricció 
cutània, és a dir, disminueix el calibre dels vasos san-
guinis més superficials del cos, per tal de reduir al 
màxim la pèrdua de calor. Això pot ser suficient per 
mantenir normal la temperatura corporal, però si 
s’exposa prolongadament alguna part del cos al fred 
–per exemple les mans, si no es porten guants–, els 
teixits d’aquesta zona poden patir una congelació.
En general, la congelació afecta les parts més extre-
mes del cos, en les quals la circulació es redueix pràc-
ticament al límit: els dits de les mans o dels peus, les 
orelles o, fins i tot, el nas. El fred actua sobre els teixits 
desprotegits, que gairebé no reben sang, i provoca la 
seva congelació, que es deu a una disminució de la cir-
culació, traduïda en una minva d’aportació sanguínia i 
la consegüent interrupció de les reaccions químiques 

cel·lulars, a la qual cosa se suma la formació de micro-
cristalls d’aigua a l’interior de les cèl·lules i dels teixits 
intersticials. La situació és molt greu: si l’acció del fred 
no s’atura, els teixits es necrosaran, és a dir, moriran.

Al principi, la part del cos afectada resta freda i 
summament pàl·lida. A més, té molt poca sensibili-
tat; és probable que en un primer moment aparegui 
una sensació de formigueig, però més endavant es 
tornarà insensible. En una segona etapa, si l’exposi-
ció al fred continua, la pell es cobreix de taques d’un 
to blavós o moradenc i de butllofes, que poden re-
bentar-se i alliberar un líquid serós o tenyit de sang 
i que solen confluir per formar una gran nafra. Si el 
trastorn progressa, la pell continua enfosquint-se, al 
mateix temps que s’endureix, formant una espècie 
de crosta de teixit necrosat. Si la situació no es resol, 
les lesions s’estendran fins als teixits més interns, o, 
en els casos més extrems, fins a l’os. Quan el trastorn 

és molt greu, poden arribar a desprendre’s fragments 
de teixits. O bé el teixit desvitalitzat pot ser infectat 
per gèrmens que originin una gangrena. Però aques-
ta evolució pot evitar-se mitjançant una actuació 
correcta i oportuna: si es tracta d’una congelació 
superficial, si es posen en pràctica les mesures ade-
quades, és possible aconseguir una recuperació total.

En primer lloc, quan sembla que hi ha una congela-
ció, cal tractar la part afectada amb molta precaució, 
ja que una manipulació incorrecta pot agreujar-ne 
l’estat. Per això, abans de res, cal saber què és el que 
no cal fer: no cal fer massatges ni donar copets sobre 
la part lesionada, com erròniament es fa amb la in-
tenció d’incrementar la circulació sanguínia, perquè 
els teixits han quedat molt fràgils i aquesta actua-
ció podria destruir-los. En especial, no cal aplicar 
massatges de neu –una altra creença lamentable–, 
perquè en aquest cas, a més, es refreda i humite-
ja la pell, la qual cosa encara serà més perjudicial.

Les mesures a adoptar han de procurar escalfar la 
part afectada, però progressivament i adequadament, 
per restituir la circulació sanguínia sense lesionar els 
teixits. Per això, si bé l’ideal és aplicar el tractament 
al més aviat possible, no s’ha de fer en condicions in-
adequades, perquè es podria empitjorar la situació. 
Per exemple, si la congelació afecta els peus, no convé 
treure el calçat fins que s’arribi a un refugi, perquè en 
treure’l es podrien lesionar els teixits, ja prou debili-

Congelació: primers auxilis
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«Sempre que s’hagi produït una congelació convé acudir al més aviat possible 
a un centre assistencial perquè es verifiqui l’estat de les lesions.»
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tats, i després podria ser impossible tornar-se a calçar.
Perquè rebi calor, la part lesionada pot posar-se 

directament en contacte amb el cos, ja sigui el propi 
–per exemple, col·locant les mans sota les aixelles o 
entre les cuixes– o bé el d’un company. Però aques-
ta és una mesura provisional, perquè s’ha d’anar de 
seguida a un lloc on es pugui aplicar un tractament 
més adequat, com, per exemple, un refugi de mun-
tanya. De totes maneres, ja en lloc segur, cal actuar 
amb prudència, especialment a l’hora d’intentar es-
calfar la zona lesionada: si s’aplica massa calor direc-
ta i bruscament, la situació pot agreujar-se, perquè 
els vasos sanguinis es dilatarien sobtadament i, com 
que els teixits estan tan febles, podrien rebentar-se, 
i el teixit alterat acabaria per destruir-se. A més, hi 
ha un altre gran inconvenient: com que la zona ha 
quedat insensible, pot ser que la persona afectada 
no s’adoni que s’està cremant, per això, per exemple, 
no s’ha de posar un peu congelat al costat del foc.

El procediment més adequat per escalfar la zona le-

sionada és, després de retirar totes les peces o acces-
soris que la comprimeixin –guants, sabates, mitjons, 
anells–, submergir-la en aigua tèbia i anar augmentant 
la temperatura progressivament. Caldrà afegir-hi ai-
gua calenta, però de mica en mica, sense que arribi a 
estar molt calenta; el millor és comprovar, amb un ter-
mòmetre, que no passa de 40-42 ºC. Si els teixits han 
resistit, la pell tornarà a agafar color i la temperatura 
recuperarà gradualment la seva normalitat. Si això 
s’aconsegueix, la part lesionada s’ha d’eixugar bé, però 
amb delicadesa; si es tracta d’un membre, caldrà embo-
licar-lo amb un material suau i net, com per exemple 
unes gases estèrils en contacte amb la pell i, a sobre, un 
embolcall de cotó fixat de manera que no el compri-
meixi. En qualsevol cas, sempre que s’hagi produït una 
congelació convé acudir al més aviat possible a un cen-
tre assistencial perquè es verifiqui l’estat de les lesions. 
Si amb els procediments comentats no s’aconsegueix 
una millora evident, el trasllat de l’accidentat a un cen-
tre sanitari és de la màxima urgència. Dr. Adolf Cassan
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El grup del laboratori mèdic Analiza, creat l’any 2011, 
dóna servei a la majoria de les clíniques i hospitals del 
Grup ASISA. És un projecte a llarg termini per consti-
tuir-se en líder del sector a Espanya.

Dos anys després de la seva creació, Analiza s’ha 
convertit en un dels laboratoris clínics més impor-
tants i en un dels que ha experimentat un creixement 
més gran. Aquest desenvolupament s’ha basat en un 
model de qualitat que es va confirmar fa unes setma-
nes, en passar amb èxit el procés d’auditoria externa 
del Bureau Veritas, amb l’obtenció de la Certificació de 
Qualitat d’acord amb la Norma ISO 9001.

Al juny de 2011, Analiza es va fer càrrec del seu 
primer laboratori, el de la Clínica Vistahermosa que 
ASISA té a Alacant. En l’actualitat, compta amb 140 
empleats, gestiona el laboratori de l’Hospital Mon-
cloa de Madrid i els de les clíniques del Grup ASISA 
a Granada, Jerez, Màlaga, Múrcia i Saragossa. A més, 
Analiza és responsable de tres laboratoris extrahospi-

talaris i té acords locals i nacionals amb les principals 
companyies asseguradores i mútues d’accidents de 
treball. En total, el laboratori manté més de 150 punts 
d’extracció a tot Espanya, està involucrat en projectes 
d’expansió internacional i obert a establir acords per a 
la gestió de laboratoris, tant amb el sector públic com 
amb entitats privades.

Analiza, un laboratori que aposta per la qualitat
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«Analiza manté més de 150 punts 
d’extracció a tot Espanya i està 
involucrat en projectes d’expansió 
internacional.»

ANALIzA DóNA SErVEI A LA MAJOr PArt DE LES CLíNIQuES I HOSPItALS DEL GruP ASISA.
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El Dr. Antonio M. Ballesta és metge, especialista en anà-
lisis clíniques i en bioquímica clínica. Va fer la major 
part de la seva carrera professional a l’Hospital Clínic 
de Barcelona, on va ser cap de servei i professor titular 
durant 15 anys. Va ocupar durant dos anys la direcció 
mèdica del Laboratori Central de la Comunitat de Ma-
drid i des de fa un any és el director mèdic d’Analiza.

Quins tipus d’anàlisis es realitzen en els laboratoris 
d’Analiza?
El nostre laboratori disposa d’un catàleg de més de 
4000 proves, que cobreixen totes les àrees del labora-
tori clínic, des de la bioquímica de rutina fins a les pro-
ves més sofisticades de genètica o biologia molecular. A 
més, estem oberts a la implementació de noves tecno-
logies que afavoreixen una medicina menys invasiva i 
més personalitzada (PCA3, trisonim, etc.).

Enguany, Analiza ha organitzat una sèrie de sessions 
clíniques. Quina és la finalitat d’aquestes sessions?
Aquestes sessions tenen com a objectiu aconseguir un 
millor contacte amb la clínica, acostar el laboratori a la 
clínica. Els programes desenvolupats a Jerez, toledo 
o Ceuta s’han orientat a discutir temes d’alt contingut 
científic i d’actualitat, i han estat tractats per prestigi-
osos especialistes, tant des del vessant clínic com de 
laboratori. La nostra vocació de servei ens porta a col-
laborar, en el dia a dia, amb la clínica per aconseguir 
conjuntament el millor benefici per al pacient.

Quin valor afegeix la certificació ISO 9001?
Qualitat i excel·lència. La certificació no és una meta 

en si, és una forma de concebre el treball: tot el pro-
cés, preanalític i postanalític, està sotmès a una sèrie 
de normes i procediments, protocol·litzats i registrats, 
orientats a un procés de millora contínua. Al final, l’har-
monia entre coneixement i tecnologia fa que el pacient 
pugui estar tranquil, ja que en tot moment se segueix 
el protocol més adequat al mètode científic i a les seves 
necessitats.

Quins són els plans futurs d’Analiza?
Els plans de futur d’Analiza passen per seguir creixent, 
ampliar la nostra cartera de serveis i la nostra cobertura 
nacional. Actualment som presents en 13 ciutats, però 
aspirem a tenir implantació en totes les capitals. tot 
això sense renunciar a superar l’àmbit nacional; de fet, 
en aquest moment estem estudiant alguns projectes 
en altres països. En tot cas, el nostre projecte es basa 
en dos pilars essencials: la qualitat, per la qual cosa te-
nim l’objectiu immediat d’aconseguir l’Acreditació de 
Qualitat, ara que ja comptem amb la certificació, i la 
docència, on el repte és consolidar el nostre programa 
de formació. Pel que fa a la gestió, el futur passa per 
desen  volupar utilitats via web que facilitin la comu-
nicació per a més comoditat de metges i pacients, per 
gestionar una qualitat sense papers i per facilitar l’accés 
a programes de formació. Els reptes són molts. R

El laboratori de referència d’Analiza, situat a l’Hospital 
Moncloa, compta amb tecnologia d’última generació. 
una cadena robòtica Siemens permet desenvolupar 
amb les màximes garanties el procés totalment auto-
matitzat de les anàlisis. A més, té un equip professional 
format per més d’una vintena de tècnics altament qua-
lificats i especialistes en anàlisis de tipus clínic, bioquí-
mic i microbiològic.

Els altres laboratoris del grup estan dotats amb tec-
nologia similar i són dirigits per metges especialistes 
que apliquen els mateixos protocols de treball i dispo-
sen d’un sistema informàtic comú amb una base de 
dades unificada. Els programes de formació i el siste-
ma de gestió de la qualitat també són comuns. Redacció

«El laboratori de referència d’Analiza, situat a l’Hospital Moncloa, compta amb 
tecnologia d’última generació.»

Antonio M. BAllestA, direCtor MèdiC d’AnAlizA

«el nostre projecte es basa en 
dos pilars essencials: 
la qualitat i la docència.»

EL Dr. ANtONIO 
M. BALLEStA, DIrECtOr 
MèDIC D’ANALIzA.
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En un dels tractats de medicina més antics que es co-
neixen, el papir d’Ebers (any 1500 aC), ja es troben 
referències als símptomes de la diabetis. Aquest nom 
prové d’un mot grec que significa “sifó” i fa referèn-
cia al fet que les persones diabètiques excreten una 
gran quantitat d’orina. No fou fins al segle XVII que 
el metge anglès t. Willis hi va afegir la paraula llati-
na mellitus, que significa “mel”, quan va constatar que 
l’orina dels diabètics tenia un gust dolç. Actualment, la 
diabetis mellitus es defineix com la malaltia crònica que 
es caracteritza per un augment del nivell de glucosa a 
la sang. Aquesta glucosa és la font d’energia principal 
de les cèl·lules de l’organisme i l’obtenim dels aliments 
que ingerim, sobretot dels que són rics en hidrats de 
carboni simples o sucres (dolços, sucre de taula, mel, 
refrescs, sucs...) i dels que són rics en hidrats de car-
boni complexos (pa, patates, cereals, llegums...). En 
condicions normals de salut, la glucosa arriba a les 
cèl·lules i hi penetra gràcies a l’ajuda d’una hormona, 
la insulina, que se sintetitza al pàncrees. Si el pàncrees 
no produeix prou insulina o aquesta no realitza cor-
rectament la seva funció, la glucosa, en comptes de 
penetrar dins les cèl·lules i actuar com a font d’energia, 
es queda a la sang. No fou fins a principis del segle XX 
que es va aconseguir aïllar i sintetitzar la insulina que 
serviria de tractament.

Aquesta malaltia té diverses modalitats: la diabetis 
mellitus tipus 1 (DM1), diabetis mellitus tipus 2 (DM2), 
la diabetis secundària i la gestacional. La diabetis se-
cundària està causada per una altra malaltia o per un 
tractament farmacològic, i quan la causa desapareix, 
es recupera la normalitat. La diabetis gestacional és la 
que pateixen algunes embarassades. En general, des-
prés del part tot es normalitza.

La diabetis mellitus tipus 1 (DM1) és la que apareix 
durant la infància, adolescència o joventut d’una ma-
nera brusca (s’anomena debut diabètic). Sense trac-
tament, evoluciona empitjorant molt ràpidament. 
Els símptomes habituals són els següents: producció 
excessiva d’orina, cansament, una set desmesurada i 
aprimament, tot i que els afectats mengen i no deixen 
de tenir gana. La DM1 es tracta administrant insulina 
en la quantitat i la freqüència que cadascú necessita se-
guint la pauta del metge. Cal injectar-la, perquè per via 
oral no és efectiva. tot i així, cal que les persones amb 
DM1 segueixin unes pautes dietètiques: fer 5-6 àpats 

per tal de distribuir la quantitat de glucosa al llarg de 
tot el dia; restringir els sucres senzills i aprendre les 
racions de farinacis i de fruites que poden prendre a 
diari. Quan es fa el debut diabètic, hi ha professionals 
especialitzats (infermeres, nutricionistes) que ense-
nyen com confeccionar la dieta.

La diabetis mellitus tipus 2 (DM2) apareix després 
dels quaranta anys, però és possible que passi desaper-
cebuda durant força temps abans no es diagnostiqui. 
En aquest cas, encara que el pàncrees produeixi insu-
lina, aquesta no fa la seva funció. Està condicionada 
per l’herència, però també s’associa amb l’obesitat, la 
hipertensió arterial, les alteracions dels greixos de la 
sang (colesterol, triglicèrids…) i el sedentarisme. És per 
això que es considera que la DM2 pot convertir-se en la 
gran epidèmia dels països desenvolupats al segle XXI, 
cosa que comportarà greus conseqüències en la salut 
de la població, ja que augmenta el risc de patir malalties 
coronàries i circulatòries. En la DM2, a l’inici, no s’ad-
ministra insulina, però sí que es pot pautar tractament 
per via oral amb medicaments que milloren la sensibi-
litat dels teixits a la insulina (metformina) o que esti-
mulen la secreció d’aquesta hormona (sulfanilurees).

Es considera que una persona és diabètica quan els 
nivells de glucosa a la sang, després d’un dejú de vuit 
hores, són superiors a 126 mg/dL i si aquest resultat 
apareix en dues ocasions. Quan aquesta malaltia ja està 
diagnosticada es valora un altre paràmetre bio químic, 
l’hemoglobina glicosilada (HbA1c), que es forma quan 
la glucosa de la sang s’adhereix a l’hemoglobina dels 
glòbuls vermells. El resultat és proporcional a la con-
centració de la glucosa a la sang durant dos o tres 
mesos (el temps de vida dels glòbuls vermells) i això 

la diabetis mellitus, 
una malaltia que augmenta
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Complicacions de la malaltia
un excés de glucosa a la sang pot causar el coma 
diabètic, i un dèficit pot causar desmais; l’en-
velliment precoç de les artèries; l’afectació dels 
vasos de la retina i els ronyons; la mala circu-
lació a les extremitats; alteracions neurològi-
ques amb pèrdua de sensibilitat; poca capacitat 
per lluitar contra les infeccions; pèrdua de po-
tència sexual en homes i de fertilitat en dones.
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permet saber si el control i el tractament de la malaltia 
són correctes. En diabètics mal controlats, el resultat 
està per damunt del 7 % d’hemoglobina A1c.

Quan hi ha un excés de glucosa a la sang, es pot 
produir un coma diabètic causat per una administració 
defi cient d’insulina o per la presència d’alguna altra 
malaltia. El cas contrari seria la hip oglucèmia, quan 
es produeix un descens excessiu del nivell de gluco-
sa que causa mareigs, sudoració, tremolor i, fi ns i tot, 
pèrdua de consciència. Les causes solen ser un excés 
de medicació, una alimentació insufi cient, activitat 
física excessiva o una combinació de tots els factors. 
Però també hi ha complicacions cròniques, com l’en-

velliment precoç de les artèries que augmenta el risc 
de patir malalties cardiovasculars; la mala circulació a 
les extremitats inferiors que comporta problemes de 
cicatrització; afectació dels vasos de la retina (pèrdua 
de visió) i dels ronyons (risc de patir insufi ciència renal 
crònica); alteracions neurològiques que alteren la sen-
sibilitat dels peus i les cames; poca capacitat de lluitar 
contra les infeccions i problemes de potència sexual 
en els homes i de fertilitat en les dones. 

El tractament correcte, tant de la DM1 com de la 
DM2, és fonamental per tal d’evitar o retardar l’apari-
ció de les complicacions que pot produir aquesta ma-
laltia. Dolors Borau.

 Jo
rd

i N
eg

re
t

la diabetis mellitus
Es defineix com la malaltia crò-
nica que es caracteritza per un 
augment del nivell de glucosa a 
la sang. Aquesta glucosa és la font 
d’energia principal de les cèl·lules 
de l’organisme i hi penetra gràcies 
a l’ajuda d’una hormona, la insuli-
na, que se sintetitza al pàncrees. 
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A casa, com que som una família llarga, intentem fer, 
almenys un cop l’any, una trobada amb totes les ge-
neracions (des dels més grans fi ns a les criatures més 
petites) que hi vulguin assistir. A la darrera trobada, 
hi va venir la tieta Adela, que no ha tingut fi lls i que, 
ara fa una any, va quedar viuda. Ella és tota una ins-
titució i tothom la respecta. Per raons d’afi nitat amb 
els de casa i de proximitat geogràfi ca, nosaltres ens hi 
hem relacionat molt i, com que la coneixem bé, ens va 
sorprendre que volgués venir a la trobada, ja que no 
li agrada gaire fer vida social. Mai no ens ha dit l’edat, 
però sabem que ha superat la dècada dels setanta. Ella 
era la germana petita del meu pare i sempre ha volgut 
semblar més jove. El cert és que tenim la sensació que 
darrerament s’ha envellit molt. És una dona d’altura 
discreta que sempre ha lluït un cert sobrepès, però des 
que va enviudar, la circumferència de la seva panxa 
ha augmentat considerablement. Ara és una persona 
obesa. El que més li agrada és estar-se a casa asseguda 
a la seva butaca preferida escoltant la ràdio o mirant 
la tele, llegint, fent mitja o fent una becaina. Si abans 
ja li feia mandra sortir a fer els seus encàrrecs, ara que 
està sola i va més feixuga degut a l’augment de pes, 
encara n’hi fa més. 

La tieta Adela, a les poques trobades que havia as-

sistit, acostumava a criticar el menú. Que ella fos una 
dona una mica pleneta era com un misteri per a tots, 
perquè quan s’asseia a taula amb nosaltres sempre feia 
escarafalls, però aquesta vegada no. Va menjar de tot i 
en quantitat. Massa i tot. L’endemà de la trobada, com 
que em vaig quedar intranquil·la, amb l’excusa de co-
mentar la sortida vaig fer-li una trucada. Semblava que 
s’ho havia passat bé, només estava cansada però no 
havia patit cap indigestió. Al cap d’uns dies vaig passar 
per casa seva, tot iniciant un torn de visites periòdiques. 
Així vaig saber que feia molt de temps que no s’havia 
fet cap control mèdic. Com que havia tingut bona re-
lació amb el seu metge de família, vaig aconseguir que 
em permetés demanar-li hora i acompanyar-la-hi. I 
va ser un encert. El doctor va parlar amb ella tot fent-
li diverses preguntes sobre la seva salut i el seu estat 
d’ànim, i li va demanar una analítica completa. Això 
d’haver d’anar amunt i avall, a la tieta, no li agradava, 
però va fer tot el que calia fer. Després, amb els resul-
tats de l’analítica, li va explicar que el nivell de glucosa 
a la sang en dejú era elevat i que també hi havia al-
tres paràmetres, com els nivells de greixos a la sang 
(el colesterol i els triglicèrids) que estaven alterats. En 
aquests casos, calia repetir l’analítica per poder establir 
un diagnòstic. tot i que va rondinar per haver de tornar 

Un excés de dolçor

dona una mica pleneta era com un misteri per a tots, 
perquè quan s’asseia a taula amb nosaltres sempre feia 
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en quantitat. Massa i tot. L’endemà de la trobada, com 
que em vaig quedar intranquil·la, amb l’excusa de co-
mentar la sortida vaig fer-li una trucada. Semblava que 
s’ho havia passat bé, només estava cansada però no 
havia patit cap indigestió. Al cap d’uns dies vaig passar 
per casa seva, tot iniciant un torn de visites periòdiques. 
Així vaig saber que feia molt de temps que no s’havia 
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a punxar-se i tornar a visitar-se, no li va servir de res. 
Amb la segona analítica, el diagnòstic va ser molt clar: 
la tieta Adela patia diabetis mellitus tipus II. Aquesta 
és una malaltia molt estesa entre la població adulta, so-
bretot si es compleixen certs requisits que fomenten la 
seva aparició: l’obesitat (especialment la que concentra 
el greix a la zona abdominal), la vida sedentària i l’es-
très emocional. La tieta havia estat sempre capriciosa 
i desordenada per menjar i, després del trasbals i de 
la tristesa ocasionats per la mort del seu marit, aquest 
desordre va empitjorar fi ns al punt de convertir-se en 
una persona obesa. A més, era una gran amant de la 
vida sedentària. Complia tots els requisits necessaris 
per desenvolupar la diabetis de tipus II.

En aquesta malaltia, les cèl·lules de l’organisme no 
tenen capacitat per aprofi tar l’energia dels aliments. 
Això fa que, després de menjar, quan els nutrients 
passen a la sang, els nivells de glucosa es mantinguin 
elevats. Per aconseguir que la glucosa s’aprofi ti, és im-
prescindible prendre medicació i ser molt disciplinat 
amb el tractament. també és fonamental la composi-
ció dels menús i la distribució dels àpats. D’una banda, 
hi ha d’haver molta presència de verdures i d’aliments 
rics en fi bra. De l’altra, cal disminuir la quantitat de 

dolços, farinacis i d’aliments rics en greix. A més a més, 
s’ha de distribuir la ingesta dels aliments en diversos 
àpats al llarg del dia: esmorzar, mig matí, dinar, berenar 
i sopar. Però, per fer el tractament complet, és vital 
activar el metabolisme realitzant, com a mínim, 30 mi-
nuts diaris d’alguna activitat física, que pot ser la que 
agradi més a cadascú. Amb uns nous hàbits alimenta-
ris, amb una caminada diària i amb la prescripció de 
la medicació adequada, els nivells de glucosa a la sang 
milloren molt. El gran dubte que teníem a casa era si 
la tieta seria capaç de canviar el seu estil de vida. No 
va ser fàcil, i va necessitar un cert temps per fer-se a 
la idea que calia instaurar uns nous hàbits. Però, grà-
cies a la seva afi ció a la lectura i les labors, va trobar la 
motivació per sortir de casa. Es va apuntar a un grup 
de lectura i va fer noves coneixences. Després es va 
matricular a un taller de costura… De mica en mica, 
i gràcies al seu esforç, l’activitat i l’ordre es van anar 
integrant a la seva quotidianitat. 

L’Adela es troba millor, està més prima i va més 
lleugera. Ella, que sempre havia estat una dona de ca-
ràcter, amb els canvis que la malaltia li ha obligat a fer, 
s’ha endolcit. Està més contenta. I és que mai no és 
tard per canviar i poder millorar. D. B.

Què cal fer?
Una dieta rica en verdures i aliments rics en fi bra i baixa en dolços, farinacis i aliments rics en 
greix. A més a més, s’ha de distribuir la ingesta dels aliments en diversos àpats al llarg del dia: 
esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar. Però, per fer el tractament complet, és vital activar 
el metabolisme realitzant, com a mínim, 30 minuts d’alguna activitat física.
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Amb la segona analítica, el diagnòstic va ser molt clar: 
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ris, amb una caminada diària i amb la prescripció de 
la medicació adequada, els nivells de glucosa a la sang 
milloren molt. El gran dubte que teníem a casa era si 
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És una malaltia freqüent en persones grans 
que acumulen greix a la zona abdominal 
i fan una vida sedentària. les cèl·lules de 
l’organisme no tenen capacitat per aprofi tar 
l’energia dels aliments i això fa que, després 
de menjar, quan els nutrients passen a la 
sang, els nivells de glucosa es mantinguin 
elevats.

Què és la diabetis mellitus tipus ii?
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L’alimentació compleix tres funcions bàsiques: ens proveeix d’energia, ens permet el crei-
xement i la reparació dels teixits i ens ajuda a regular el metabolisme. Perquè l’alimentació 
compleixi aquestes tres funcions, els aliments han de contenir carbohidrats, greixos, pro-
teïnes, vitamines, minerals i aigua.

La diabetis és una malaltia crònica del metabolisme en la qual hi ha una manca absoluta de 
secreció d’insulina (diabetis tipus 1) o un dèfi cit en la producció d’insulina (diabetis tipus 2). En 
ambdós casos, el resultat és l’augment de la glucosa en sang (hiperglucèmia).

La indústria alimentària ha facilitat l’augment del consum de productes amb sucre en 
llançar al mercat llaminadures, refrescos, sucs, gelats, productes de pastisseria i brioixeria. 
Aquests tipus d’aliments posseeixen un valor nutritiu baix perquè les matèries primeres 
estan molt refi nades i la seva aportació vitamínica és gairebé nul·la a causa dels tractaments 
tèrmics a què són sotmesos, però el seu valor calòric pot arribar a ser molt alt.

A les botigues podem trobar:
• Aliment no endolcit: conté el sucre natural de la fruita o la llet.
• Sense sucre afegit: conté els sucres naturals de la fruita o de la llet.
• Sense sucre: menys de 0,2 g/100 ml.
• Lliure de sucre: menys de 0,5 mg/100 ml.
• Baix en sucre: menys de 5 mg/100 ml.
• reduït en sucre: reducció del 25 % en relació amb el producte no light.

Els edulcorants són substàncies que donen gust dolç a un aliment; poden ser naturals o 
sintètics, i es classifi quen en calòrics i acalòrics segons el seu contingut energètic.

Edulcorants calòrics:
• La sacarosa: s’extreu de la remolatxa sucrera o de la canya de sucre (1 gram = 4 kcal)
• La fructosa: és el sucre de la fruita i la mel, posseeix el mateix valor calòric (1g = 4 kcal)
• Sorbitol: sucre de l’alcohol, en excés té un efecte laxant (1g = 4 kcal)
• La mel: conté glucosa i fructosa (1g = 4 kcal)

Edulcorants acalòrics:
• La sacarina (E-954): es recomana no superar-ne el consum diari d’1 gram en adults i 
   de 500 mg en nens. es pot utilitzar per cuinar plats freds i calents.
• L’aspartam - acesulfam (E-951): el seu consum està restringit en el cas d’embarassades 
   i nens molt petits. És inestable a la calor.
• El ciclamat (E-952): no és estable en forma líquida i es destrueix per la calor.
• Acesulfam - K (E-950)
• Sucralosa (E-955)
• taumatina (E-957)
• Estèvia (E-960)

una confusió freqüent per part del consumidor és considerar que els productes light no 
contenen calories i que es poden consumir en grans quantitats. Els productes que indiquen 
“no conté sucre” poden contenir sorbitol amb un valor calòric similar al de la sacarosa.

L’estèvia s’extreu d’una planta originària de Paraguai i es comercialitza com a glucòsid 
de steviol, és natural i acalòrica; un cop a l’organisme, allibera una molècula de glucosa 
que consumeixen els bacteris del còlon i no s’absorbeix. La millor manera de consumir-la 
és líquida, perquè no estigui associada a altres edulcorants. Es pot utilitzar en fred i calent.

us recomano una crema que farà les delícies dels amants de la xocolata o de qui tingui 
restringit el nombre de calories per ser obès o diabètic. Perla Luzondo

sucre i diferents tipus d’edulcorants

ingredients:
> 2 cullerades de formatge batut 

desnatat
> 2 cullerades de cacau pur sense sucre 

afegit i desgreixat tipus Valor
> 2 culleradetes d’estèvia líquida o més, 

segons el gust
> 1 cullerada de llet desnatada
> 1 culleradeta saboritzant amb gust 

d’avellanes, que és el que porta una 
marca molt coneguda.

preparació:
> Barregeu tots els ingredients en l’ordre 

disposat i deixeu que s’incorporin 
totalment abans d’afegir-hi el següent. 
Col·loqueu-ho a la nevera perquè 
agafi volum i s’enfosqueixi. també 
es pot substituir l’estèvia per sacarina 
líquida i posar-hi avellanes triturades.

> En les creps, pastissos o amb pa és 
boníssima, i es pot fer més densa 
afegint-hi 2 cullerades de llet en pols. 
Els intolerants a la lactosa poden fer-
la utilitzant llet de soja. 

CREMA 
DE CACAU AMB ESTÈVIA
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Vuit empleats d’ASISA han participat aquest estiu en 
un Programa de Voluntariat a Terreno, de la Funda·
ció Ajuda en Acció, a Bolívia. Els voluntaris van tenir 
l’oportunitat de conèixer in situ les diferents línies de 
treball que Ajuda en Acció realitza per reduir les desi·
gualtats en la província de Manuel María Caballero a 
Santa Cruz (Bolívia), on l’ONG és present des de 2008. 

Els vuit empleats formen part d’un equip multidiscipli·
nari que s’ha desplaçat a Bolívia per col·laborar, segons 
la seva especialització professional i/o acadèmica, amb 
les comunitats en matèria de salut i educació, així com 
en la promoció de petites iniciatives agràries a la loca·
litat de Comarapa i els seus voltants.

Salut, formació i ocupació
Entre les diferents tasques que l’equip d’ASISA ha 
desen volupat a Bolívia hi ha activitats relacionades 
amb la salut i la prevenció. Els voluntaris han partici·
pat en la campanya de vacunació a dones i nens posa·
da en marxa per l’ONG en aquesta àrea, i han format 
part del programa de prevenció contra el càncer de 
coll d’úter dirigit a les dones de les comunitats en des·
envolupament. La tasca dels voluntaris també s’estén 
a tasques de formació als col·legis, on han impartit ta·
llers al personal docent en temes relacionats amb teo·
ria de l’aprenentatge, el maneig de l’aula i l’elaboració 
de material didàctic; així com en tasques d’assessora·
ment sobre pautes d’higiene als més petits i activitats 
relacionades amb l’intercanvi, la socialització i la mo·
tivació personal en les comunitats dels dos municipis 
de l’àrea de desenvolupament.

A més, els empleats d’ASISA han tingut l’opor·
tunitat de compartir el seu coneixement en l’àmbit 
empresarial assessorant sobre plans de negoci, amb 
l’objectiu de contribuir a l’enfortiment de les capacitats 
dels agricultors i dels processos de comercialització 
dels productes locals, com la maduixa, la canya de su·
cre o l’anís.

Conveni de col·laboració
Aquesta iniciativa s’emmarca en el conveni de col·
laboració que han signat ASISA i Ajuda en Acció en 
virtut del qual volen forjar una aliança estratègica que 
servirà per vertebrar la política de Responsabilitat So·
cial Corporativa d’ASISA.

El programa de voluntariat corporatiu d’Ajuda en 
Acció ofereix l’oportunitat de participar en projectes 
a Amèrica Llatina i Àfrica per apropar altres realitats 
socials als voluntaris, per afegir valor als projectes i 
per ensenyar de manera transparent com és el treball 
sostenible que l’organització desenvolupa a les comu·
nitats per exercir un impacte a llarg termini.

Per a ASISA, la participació en el Programa de Vo·
luntariat Terreno fomenta l’esperit de col·laboració i 
solidaritat entre els seus empleats, incentivant el seu 
desenvolupament professional i personal.

Tasca pionera dels voluntaris d’ASISA 
en un projecte d’Ajuda en Acció a Bolívia



|  compartir  |  octubre-novembre-desembre  2013

17

Amb la inauguració, aquest curs acadèmic 2013·2014, 
del Grau de Medicina de la Universitat Europea de 
Madrid, l’Hospital Moncloa s’ha convertit en Hospi·
tal Universitari. Moncloa és el primer hospital univer·
sitari del Grup ASISA que reforça la seva vinculació 
amb la universitat i la seva aposta per la formació de 
qualitat.

A l’acte d’inauguració, que es va celebrar a les 
instal·lacions de l’Hospital Moncloa, hi van assistir la 
Dra. Elena Gazapo, degana de la Facultat de Ciències 
Biomèdiques de la Universitat Europea, i el Dr. Enri·
que de Porres, conseller delegat d’ASISA.

Durant aquest acte, es va donar la benvinguda als 
alumnes de 4t del Grau de Medicina de la Universitat 
Europea, que per primera vegada realitzaran les pràc·
tiques a l’Hospital Moncloa. Segons ha assenyalat la 
Dra. Elena Gazapo, «la Universitat Europea, basant·se 
en el seu model d’excel·lència acadèmica, sempre bus·
ca treballar amb els millors professionals, i el nou con·
veni de col·laboració amb l’Hospital Moncloa és una 
mostra d’aquesta vocació».

L’Hospital Moncloa, gràcies al conveni de col·
laboració subscrit amb la Universitat Europea, acolli·
rà els alumnes dels diferents cursos de Medicina que 

desenvoluparan les seves pràctiques sota la tutela de 
25 professionals del mateix hospital. Segons ha asse·
nyalat el Dr. Enrique de Porres, «un dels objectius ins·
titucionals d’ASISA des que es va inaugurar l’Hospital 
Moncloa era que el centre fos un hospital vinculat a 
la universitat com a via a través de la qual es pogués 
iniciar el camí de la investigació».

En el transcurs de l’acte també va tenir lloc la lliçó 
magistral Seguiment de la pacient oncològica tracta-
da, a càrrec del Dr. Luis Ortiz Quintana, president de 
l’Academia Médico Quirúrgica Española, cap del De·
partament de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital 
Universitari Gregorio Marañón i conseller d’ASISA, el 
qual ha destacat «la conveniència del treball en equip, 
la necessitat de recórrer sempre a la millor evidència 
científica i la importància que els metges centrin els 
seus objectius en els pacients, ja que són l’eix central 
de la professió».

Amb l’arribada dels alumnes del Grau de Medicina, 
l’Hospital Moncloa reforça la seva aposta per la inves·
tigació i assumeix el compromís de la formació dels 
futurs professionals sanitaris que requereixen el suport 
i la contínua tasca d’actualització de coneixements dels 
facultatius de l’Hospital Moncloa.

L’Hospital Moncloa esdevé universitari 

Foto de família dels alumnes de Medicina de la 
Universitat Europea i dels responsables d’ASISA 
i de l’Hospital Moncloa.

El Dr. Luis Ortiz Quintana pronuncia 
la lliçó magistral del curs.
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ASISA s’ha unit a altres grans empreses espanyoles i ha signat el 
Compromís Empresarial per l’Esport Net, una iniciativa sense pre·
cedents a través de la qual es vol reconèixer la importància de la 
lluita contra el dopatge i la responsabilitat que els patrocinadors 
de les activitats esportives, com a agents implicats, han d’assumir 
per mantenir “l’esport net”.

Els punts fonamentals del Compromís Empresarial per l’Es·
port Net inclouen una condemna prèvia i la tasca de prevenció, 
així com l’exigència als patrocinats d’un ferm compromís de rebuig 
a aquestes pràctiques il·legals. Finalment, el suport es concedirà 
només a aquelles organitzacions i esportistes que compleixin tots 
els acords internacionals en matèria de lluita antidopatge.

Carlos Eiroa, director de Publicitat d’ASISA, destaca que 
«aquest acord representa una fita en l’acció contra el dopatge a Es·
panya i és especialment significatiu per a ASISA, ja que mantenim 
un compromís fort i arrelat amb el suport a múltiples activitats 
esportives. Volem que l’esport mantingui els seus valors de supera·
ció, esperit sa, esforç i competició en igualtat de condicions, i som 
conscients que com a patrocinadors i, per tant, com a part impli·
cada en l’esport, hem de fer un esforç intens contra el dopatge i 
contra qualsevol pràctica que atempti contra l’essència de l’esport».

ASISA aposta per la promoció de l’esport com un hàbit de vida 
saludable que ajuda al desenvolupament de valors essencials, com 
són el treball en equip, la competitivitat, la superació personal i la 
constància. En aquest sentit, patrocina diversos equips de diferents 
categories i múltiples competicions esportives, com el Torneig de 
Futbol Infantil ASISA Regne de Lleó o l’equip d’handbol Màlaga 
Costa del Sol.

A més, ASISA manté un suport destacat a la natació, esport 
amb el qual col·labora des de fa gairebé deu anys amb diferents 
iniciatives, entre elles el patrocini dels XV FINA Campionats del 
Món de Natació (BCN 2013). L’asseguradora patrocina la Selecció 
Espanyola de Natació Sincronitzada des de 2005 i dóna cobertura 
als esportistes de la Reial Federació Espanyola de Natació a través 
d’una pòlissa d’accidents.

ASISA s’uneix al Compromís 
empresarial per a l’Esport Net per 
vetllar per l’antidopatge

ASISA ha estat guardonada en la IV Edició dels Premis 
concedits per Cegos i Equipos&Talento a les Millors 
Pràctiques en RRHH en la categoria de Formació i Des·
envolupament. “Un curs = un recurs” és el nom que ha 
rebut la innovadora iniciativa que va posar en marxa el 
2012 el Departament de Recursos Humans de l’assegu·
radora amb la intenció de fomentar la formació en línia 
dels empleats.

L’acció premiada va unir dos projectes en els quals 
treballa la companyia. Així, d’una banda, ASISA, 
mitjançant un acord amb la Universitat de Michigan, 
col·labora des de 2006 en el projecte de recerca del Dr. 
Eduardo Villamor, acadèmic de la Universitat de Har·
vard, anomenat Proyecto Cohorte Escolares de Bogotà. 
Aquest consisteix a analitzar de quina manera la manca 
de certs nutrients afecta el creixement i desenvolupa·
ment de més de 3.200 nens colombians. D’altra banda, 
el 2012 el Departament de RRHH d’ASISA va decidir 
impulsar el pla de formació online per als seus treballa·
dors.

Per tal d’enfortir aquestes dues iniciatives, ambdues 
van vincular·se, de manera que cada vegada que algun 
empleat acabava un curs dins l’Espai de Formació 
d’ASISA, l’empresa donava un incentiu econòmic per a 
l’adquisició de material clínic, oli i suport al transport 
escolar, amb l’objectiu que aquest projecte d’investiga·
ció seguís endavant. A més, entre tots aquells que van 
acabar aquests cursos de formació en línia es va sortejar 
un viatge a Bogotà per conèixer de prop com s’estava 
duent a terme aquest projecte.

La participació en els cursos va ser molt intensa i la 
iniciativa es va acollir de manera molt positiva per part 
dels empleats, que reconeixien que la seva motivació 
per realitzar i acabar les unitats formatives augmentava 
en conèixer que el seu esforç comportava un fi solidari.

ASISA, premiada per les Millors 
Pràctiques en RRHH 
en la categoria de Formació 
i Desenvolupament

Investigadors i desenvolupadors del projecte solidari al costat de la 
guanyadora del viatge a Bogotà. D’esquerra a dreta: Dra. Mercedes 
Mora (Universitat Javeriana); Constança Marín (Finasud); Belén 
Rodríguez (ASISA); Eduardo Villamor (Universitat de Michigan) i 
el Dr. Henry Oliveros (Universitat de la Sabana).
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ASISA convoca el 
V Certamen Internacional de Fotografia 

Un any més, ASISA ha convocat el Certamen Interna·
cional de Fotografia (ASISAFoto 2013), que enguany 
arriba a la seva cinquena edició i en el qual podrà 
participar qualsevol fotògraf, aficionat o professional, 
d’arreu del món.

Com ja és habitual, hi haurà tres categories: “Lliu·
re”, “Infància i Maternitat” i “Naturalesa”, cadascuna 
d’elles dotada amb un premi de 5.000 euros i la me·
dalla d’or de la Confederació Espanyola de Fotografia 
(CEF). També es concediran 22 premis més de 300 
euros cadascun (10 en la categoria “Lliure” i sis en cada 
un dels altres dos apartats). Com en edicions anteriors, 
totes les obres premiades formaran part d’una exposi·
ció i d’un catàleg.

A més, com a premi extraordinari i per primera 
vegada en aquesta cinquena edició del Certamen In·
ternacional de Fotografia ASISAFoto, el jurat triarà 
el millor autor del concurs entre els guanyadors del 
premi d’honor en les tres categories. En aquest cas, 
el premi consistirà en la producció i organització per 
part d’ASISA d’una exposició amb 30 fotografies se·
leccionades lliurement per l’autor i que recorrerà els 
diferents centres que ASISA té arreu del país.

El concurs manté l’objectiu amb què va néixer: 
promoure la cultura i l’art a través de la fotografia d’au·
tor i crear un arxiu fotogràfic per compartir amb els 
pacients d’ASISA a través d’exposicions itinerants en 
les diferents clíniques de la companyia. Amb les seves 
quatre edicions anteriors, el Certamen Internacional 
de Fotografia d’ASISA s’ha convertit en un referent na·
cional i internacional entre els concursos fotogràfics 
gràcies, sobretot, a la qualitat dels treballs presentats. 
En l’última edició es van valorar 1.540 fotografies pre·
sentades per 187 autors.

Les bases del certamen estableixen que 
cada autor podrà presentar·se a un o diver·
sos apartats, amb una col·lecció d’un mínim 
de cinc fotografies, de tècnica lliure sobre 
paper fotogràfic. L’única limitació s’esta·
bleix en el tema “Naturalesa”, en què els 
treballs s’han d’ajustar a la definició de la 
Federació Internacional de l’Art Fotogràfic 
(FIAP) i seran obligatòriament en color. A 
més, les fotografies hauran de presentar·se, 
necessàriament, muntades sobre paspartú 
amb finestra, en un format de 40 x 50 cm.

Un cop finalitzat el termini de lliura·

ment, el 20 de novembre, un jurat d’admis·
sió vetllarà pel compliment de les bases del 
concurs, i rebutjarà les obres que no com·
pleixin els requisits establerts pel certamen.

La valoració de les obres la realitzarà un 
jurat format per cinc fotògrafs de reconegut 
prestigi, que serà el responsable de classifi·
car els treballs, seleccionar les fotografies 
que han de formar part de l’exposició iti·
nerant i atorgar els premis. Posteriorment, 
ASISA editarà un catàleg i exposarà les 
obres seleccionades en les seves diferents 
clíniques.

DaDes D’interès

Data límit: 
20 de novembre de 2013

Lloc d’enviament: 
Clínica El Ángel 
(especificant per al Certamen de Fotografia)

adreça: 
C/Corregidor Nicolas Isidro, 16. 
29007 Màlaga

Una de les imatges participants 
en les edicions anteriors: Dona, 
de Juan Carlos Aragonés 
Congostrina.

Bases del certamen
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Les memòries d’Assistència Sanitària i SCIAS es renoven

Homenatges i inici de curs a l’Àrea de Participació de SCIAS

Coincidint amb el moment de fer balanç dels dotze 
mesos que es deixen enrere i amb la celebració de l’As·
semblea General ordinària de SCIAS, el passat mes de 
juny es van publicar per part d’Assistència Sanitària 
i de SCIAS les memòries corporatives anuals corres·
ponents a l’any 2012. Enguany, però, tant el format 
com el contingut d’aquests complets informes s’han 
renovat profundament i, tot i seguir oferint una visió 
actualitzada de les dues entitats i de la seva tasca du·
rant l’any, ara llueixen un disseny més actual i posen 
l’accent en els avenços científics i els aspectes més in·
novadors de l’activitat.

A més de les presentacions del Dr. Orce i de la Sra. 
Basurte, presidents d’Assistència Sanitària i de SCIAS, 
respectivament, i d’un apartat contenidor on, mit·
jançant quadres i xifres, es concentren les dades més 
rellevants, les memòries contenen un seguit d’articles 
que repassen amb detall algunes fites destacades. En 
el cas d’Assistència Sanitària, són objecte d’estudi els 
serveis que ofereix en exclusiva per als seus assegu·
rats, com ara el SUD, la Clínica d’Atenció al Viatger, el 
PAPPA i el Pla Oncològic. Avenços mèdics i canvis en 
teràpies i tractaments són analitzats en la memòria 

Com cada any, l’Àrea de Participació de SCIAS ini·
cia un nou cicle amb una oferta renovada d’activitats 
culturals i formatives. Abans de l’estiu, però, es van 
celebrar les tradicionals festes de final de curs, en què 
el component musical va tenir un paper destacat. L’es·
glésia de Pompeia de Barcelona va servir de marc per 
al concert conjunt de totes les corals de l’entitat; nom·
brosos assistents van omplir el temple.

La promoció de la participació dels socis en la pre·
sa de decisions i en els òrgans de govern de SCIAS és 
un dels principals objectius de l’Àrea de Participació, 
per això al novembre va tenir lloc la reunió de secre·
taris, portaveus i coordinadors de la cooperativa. I és 
precisament en reconeixement i agraïment a la tasca 
desenvolupada en aquest sentit, i durant tants anys, 
que es va lliurar la insígnia de plata de l’entitat a An·
tonio Lorita i a Pere Torner, dues persones que han 
deixat petja en el dia a dia de l’organització gràcies a 
la seva inestimable col·laboració.

Amb la incorporació de Joan López a l’equip de 
responsables, el nou curs 2013·14 s’inicia amb un ex·
tens programa d’activitats lúdiques i culturals adreçat 
exclusivament als socis de la cooperativa. A més dels 
tallers i cursos per a nens, joves i adults, que es dedi·

quen a temàtiques diverses (des del repàs escolar als 
jocs de taula, passant per les arts marcials, la informà·
tica, la fotografia i els idiomes, entre d’altres), l’ofer·
ta per a les tardes a l’Àrea de Participació recull una 
munió de propostes. Les tardes de cinema i òpera, les 
conferències sanitàries i culturals, així com les excur·
sions i visites a punts d’interès de la geografia catalana, 
complementen un programa que previsiblement farà 
pujar el nombre d’inscrits.

de SCIAS, que, entre altres temes, repassa el model 
d’infermeria, els estudis sobre prematurs tardans, la 
cirurgia de la carcinomatosi peritoneal i la fractura 
de maluc.
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Assistència Sanitària beca 31 professionals de la salut

Per cinquè any consecutiu, Assistència Sanitària ha 
renovat el compromís amb la comunitat mèdica i uni·
versitària amb la concessió de les seves beques per a 
professionals de la salut. Els ajuts, amb una dotació de 
30.000 euros, cobreixen el 50 % de l’import de la ma·
trícula de tots els programes formatius de tercer cicle 
de l’àmbit de la Salut, de qualsevol universitat catalana 
i centres adscrits –el programa comprèn prop de 500 
màsters i postgraus–. Enguany, després de rebre 227 
sol·licituds (38 més que el curs anterior), s’han con·
cedit 31 ajuts a l’estudi. Els estudiants procedeixen de 
camps diversos, amb majoria d’infermeres i metges, i 
entre les àrees predominants escollides pels becaris 
d’aquesta última promoció destaquen les orientades 
al tractament del malalt crític i a les urgències hos·
pitalàries.

Des de l’any 2008, en conjunt han estat becats 136 
estudiants; els fons destinats sumen més de 133.000 
euros i més de 650 estudiants n’han presentat la sol·
licitud. La iniciativa, nascuda de la voluntat d’Assistèn·
cia Sanitària d’impulsar el progrés científic, la recerca 
i la qualificació professional de metges i infermeres, 
ha comptat des de l’inici amb la col·laboració i el reco·
neixement de les universitats catalanes i de la comu·
nitat mèdica. Les beques d’Assistència Sanitària volen 

ser una eina per mantenir i garantir el nivell d’excel·
lència del sistema sanitari català en un escenari com·
plex i amb la necessitat creixent dels professionals de 
complementar la seva formació. La cinquena edició 
d’aquest programa és, doncs, una plataforma pensada 
per impulsar l’accés al món laboral, més necessària 
que mai en el moment actual. O. C.

Amb un programa dedicat a l’obesitat i la prematuritat, 
la jornada per a professionals de la medicina de l’àrea 
maternoinfantil celebrada al mes de juny a l’Hospital 
de Barcelona va despertar l’interès de nombrosos as·
sistents: el saló d’actes es va omplir i les previsions de 
participació més optimistes es van acomplir. Ponents 
experts d’un entorn multidisciplinari van dedicar les 
seves conferències a dues de les patologies que sovint 
cal afrontar. D’una banda; l’obesitat en l’embarassada, 
que es pot produir durant la gestació i/o posterior·
ment. De l’altra; la prematuritat, que pot suposar un 
desenvolupament amb unes característiques especí·
fiques en el fill, o alguns problemes derivats.

Organitzada anualment pels serveis de Medicina 
Interna i de Neonatologia de l’Hospital de Barcelona 
i impulsada per Assistència Sanitària dins la seva polí·
tica de promoció del coneixement, la jornada ja pensa 
en els possibles temes a tractar en futures edicions.

La segona Jornada sobre patologia de l’embaràs 
torna a omplir el saló d’actes de l’Hospital de Barcelona
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La Fundació Espriu, 
entre les empreses líders de l’economia social

Les institucions de la Fundació Espriu se situen en el 
cinquè lloc en el rànquing d’empreses rellevants de 
l’economia social espanyola que elabora anualment 
CEPES.

La Confederació Empresarial Espanyola de l’Eco·
nomia Social (CEPES) ha publicat el Rànquing d’Em·
preses Rellevants de 2012, que inclou informació de 
827 empreses d’economia social, de les seves diferents 
fórmules jurídiques i dels vuit grups empresarials de 
l’economia social que formen part de l’organització.

El rànquing, que s’actualitza anualment amb les 
dades dels socis de CEPES, té com a objectiu visibilit·
zar aquest model d’empresa, format per cooperatives, 
societats laborals, mutualitats, empreses d’inserció, 
centres especials d’ocupació i confraries de pescadors. 
En ell s’ofereix informació sobre el volum d’ocupació i 
la facturació d’aquestes entitats.

Les institucions agrupades al voltant de la Fun·
dació Espriu figuren en el cinquè lloc del rànquing, 
amb una facturació el 2012 de 1.367 milions d’euros 
i proporcionant feina a 33.338 persones. A més, el 
Grup Assistència i el Grupo Asisa, conjuntament, 

proporcionen serveis sanitaris a gairebé 2 milions 
de ciutadans.

Segons l’estudi realitzat per CEPES, l’economia 
social espanyola va facturar un total de 145.299 mili·
ons d’euros. Destaca l’activitat de vuit grans grups em·
presarials de l’economia social, que, ells sols, facturen 
18.500 milions d’euros i donen ocupació a 138.376 per·
sones. Aquests grups són Mondragón (amb empreses 
tan conegudes com Eroski, Fagor Electrodomèstics, 
Orona, Caja Laboral), Grup Asces (Consum, Aneco·
op), Fundació Espriu (Grupo Asisa i Grup Assistència), 
Grup Clade (La Fageda, Suara), Unide, Grup Coope·
ratiu Gredos San Diego, Atlantis i Grup Cooperatiu 
Cajamar·Caixa Rural.

Des de CEPES afirmen que es constata la diversi·
tat i flexibilitat de les empreses de l’economia social, 
que operen en tots els sectors econòmics i s’adapten 
a totes les mides, des de microempreses fins a grans 
corporacions mundialment reconegudes. Quatre de 
les empreses analitzades són líders mundials en el seu 
sector, tres ho són en l’àmbit europeu i més d’una de·
sena encapçalen el mercat estatal. Jose Pérez

Rànquing d’Empreses Rellevants de l’Economia Social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mondragón

Grupo Eroski

Grupo Asces

Consum

Fundació Espriu 

Fagor Electrodomésticos

Coren, S.C.G

An, S.Coop.

Fagor Ederlan

Orona

Anecoop

S.C.A. Hojiblanca

Arroyo Bodonal

Sca Ganadera del Valle de Los Pedroches Covap

Ulma Construcción

Nom empresa Tipus Sector Facturació(milions  d’€) Ocupació Provincia

Grups

Cooperativa

Grups 

Cooperativa

Grups

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Varis (Indústria, Distribució i Finances)

Distribució

Intersectorial

Agroalimentari

Salut

Béns de Consum de llarga durada

Agroalimentari

Agroalimentari

Components industrials

Construcció

Agroalimentari

Agroalimentari

Vivenda

Agroalimentàri

Construcció

14.081,00

6.222,00

2.300,00

1.764,20

1.367,00

1.078,20

1.005,00

611,80

583,20

569,10

508,40

389,07

378,00

332,59

313,60

31.503,16

80.321

38.420

11.220

10.440

33.338

6.222

3.892

1.087

2.978

4.112

202

228

6

556

2.062

195.084

Guipúscoa

Biscaia

València

València

Àmbit nacional

Guipúscoa

Ourense

Navarra

Guipúscoa

Guipúscoa

València

Màlaga

Madrid

Còrdova

Guipúscoa
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Les cooperatives, una eina per sortir de la crisi

El Parlament Europeu aprova una resolució en què 
reconeix la contribució de les cooperatives i de les em·
preses de l’economia social per sortir de la crisi.

El Parlament Europeu ha reconegut el paper de les 
cooperatives en l’economia europea i la seva especial 
contribució per superar la crisi. Per això, ha sol·licitat 
a la Comissió Europea i als estats membres que afavo·
reixin el model empresarial cooperatiu en ser una eina 
de recuperació econòmica.

La resolució, que va ser defensada per l’euro·
diputada italiana Patrizia Toia, manifesta que a la 
Unió Europea hi ha al voltant de 160.000 empreses 
cooperatives, que pertanyen a 123 milions de socis i 
que proporcionen feina a 5,4 milions de persones. En 
termes macroeconòmics, les cooperatives contribuei·
xen aproximadament a un 5 %, de mitjana al PIB dels 
estats membres.

El text exposa que «les cooperatives, juntament 
amb altres empreses de l’economia social, tenen un 
paper essencial en l’economia europea, especialment 
en temps de crisi, en combinar la rendibilitat amb la 
solidaritat, crear llocs de treball de qualitat, reforçar la 
cohesió social, econòmica i regional, i generar capital 
social».

El Parlament Europeu opina que la resistència 
d’aquest tipus d’empreses es deu en gran part «al mo·
del cooperatiu de governança, que es basa en la pro·
pietat conjunta, la participació i el control econòmic i 
democràtic i l’organització i gestió per part dels socis 
interessats, així com en el compromís amb la comu·

nitat». També destaca que la sostenibilitat de les coo·
peratives és conseqüència de la seva limitada depen·
dència de l’evolució dels mercats financers, gràcies al 
model propi d’acumulació de capital.

L’informe considera que «les cooperatives adopten 
un enfocament a llarg termini que passa de generació 
en generació i que les consolida en l’economia local, 
contribuint al desenvolupament local sostenible i ga·
rantint que no es deslocalitzen, fins i tot quan adqui·
reixen una dimensió internacional».

La resolució recorda la necessitat que la Comissió 
Europea reconegui i tracti de la mateixa manera les 
diferents formes d’emprenedoria existents, i insta els 
estats membres que difonguin el model cooperatiu 
com a instrument privilegiat per a la creació de nova 
ocupació, elaborant mesures que donin suport a l’ocu·
pació juvenil en les cooperatives.

D’especial rellevància és el reconeixement del pro·
cés, cada vegada més freqüent, de la transformació de 
nombroses empreses en cooperatives, que cedeixen 
la propietat dels mitjans de producció als treballadors, 
com a sortida per a empreses en fallida. En aquest sen·
tit, l’organisme europeu «considera necessari reforçar 
la capitalització de les cooperatives, aprofitant millor 
els recursos que pot aportar la seva estructura social 
i demana a la Comissió que promogui iniciatives de 
suport a la capitalització, inclosos avantatges fiscals, 
encara que estiguin limitades en el temps, després de 
la constitució o l’operació d’adquisició, sense que es 
considerin ajudes estatals». J.P.

L’eurodiputada italiana 
Patrizia Toia ha 
promogut la resolució 
del Parlament Europeu.
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L’accés a l’assistència sanitària i als serveis de salut, a debat
La Cimera Internacional de Cooperatives 2014 deba·
trà sobre l’accés a l’assistència sanitària i als serveis de 
salut a través de models cooperatius.

La prestació d’assistència sanitària i de serveis de 
salut és, en l’actualitat, un procés irremeiablement in·
flacionista. L’augment de l’esperança de vida, juntament 
amb el progrés científic, implica una demanda creixent 
de serveis sanitaris vinculats tant a les malalties pro·
piciades per l’envelliment com a aquelles que avui dia 
no són mortals, gràcies a l’avenç de la medicina, però sí 
cròniques i suposen costosos tractaments de per vida.

Per això, els costos de la sanitat solen ser una de les 
principals preocupacions dels governs, i en èpoques 
de recessió o poc creixement, en què la despesa sani·
tària competeix amb altres partides de l’erari públic, 
els ciutadans veuen com s’incrementen les dificultats 
per accedir a l’assistència sanitària.

Davant d’aquesta situació, la innovació ha de guiar 
les solucions que permetin adaptar·se a les necessi·
tats de la població. Fer les coses de manera diferent 
és primordial perquè els sistemes de salut siguin sos·
tenibles a llarg termini. Els diferents models de coo·
peratives de salut, malgrat la seva llarga experiència, 
són sistemes avantguardistes que donen resposta als 
reptes de l’accés als serveis de salut. Les cooperatives 

de metges al Brasil, les cooperatives de consumidors 
que asseguren el benestar i els serveis mèdics al Japó, 
les cooperatives d’assistència social a Itàlia, les coope·
ratives que apleguen metges i pacients a Espanya, les 
cooperatives farmacèutiques a Bèlgica... totes aquestes 
empreses són exemples creatius i innovadors que han 
d’inspirar accions per afrontar el repte de la cobertura 
sanitària universal plantejat per l’Organització Mun·
dial de la Salut (OMS).

Per mostrar aquestes experiències i fomentar el 
debat, la Cimera Internacional de Cooperatives 2014, 
que se celebrarà del 6 al 9 d’octubre al Quebec (Cana·
dà), ha triat L’accés a l’assistència sanitària i als serveis de 
salut com un dels temes principals de reflexió, sobre 
el qual es presentaran estudis reveladors i debatran 
prestigiosos experts.

La Cimera Internacional de Cooperatives es va ce·
lebrar per primera vegada el 2012, i va aplegar gairebé 
2800 participants vinguts de 91 països. Hi van parti·
cipar 156 conferenciants, que van tenir l’oportunitat 
d’exposar els diferents enfocaments i experiències de 
les empreses cooperatives, i s’hi van presentar infor·
mes que van documentar, en termes econòmics i em·
presarials, que les cooperatives són una solució sòlida 
i fiable a les crisis actuals i futures. J.P.

A la Cimera Internacional de 
Cooperatives 2012 hi van assistir 
gairebé 2800 participants.
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Per cada SMS enviat al 28018, Oxfam Intermón rebrà 1,20 €. Hi col·laboren Movistar, Orange i Vodafone. Per a majors de 18 anys. 
Servei prestat pel Grupo Monsan. Apt. 287, 08184 Barcelona. 902 330 331. info@OxfamIntermon.org. Cost de l’SMS: 1,20 € + IVA.

www.alimentsambpoder.org

Quan pateixes la fam descobreixes el veritable poder dels aliments.
Perquè sense menjar no hi ha futur, no hi ha res.

Amb el teu sms contribuiràs al fet que milers de famílies puguin 
cultivar aliments amb el poder de canviar vides.

Oxfam Intermón rebrà 1,20 €. Hi col·laboren Movistar, Orange i Vodafone*.

ENVIAALIMENTS  28018AL

A4 NUEVO  Cat Saco y arroz.ai   1   31/10/13   12:59
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*Por cada SMS enviado al 28018, Oxfam Intermón recibirá 1,20 €. Colaboran Movistar, Orange y Vodafone. Para mayores de 18 años.  
Servicio prestado por Grupo Monsan. Apdo. 287, 08184 Barcelona. 902 330 331, info@OxfamIntermon.org. Coste del SMS: 1,20 € + IVA.

www.alimentosconpoder.org

CUANDO SUFRES EL HAMBRE DESCUBRES EL VERDADERO PODER DE LOS ALIMENTOS.
PORQUE SIN COMIDA NO HAY FUTURO, NO HAY NADA.

Con tu sms contribuirás a que miles de familias puedan cultivar 
alimentos con el poder de cambiar vidas.

Oxfam Intermón recibirá 1,20 €. Colaboran Movistar, Orange y Vodafone*

ENVÍAALIMENTOS  28018AL

A4 NUEVO Saco y arroz.ai   1   31/10/13   12:52
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Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
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riure, estimar...
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les millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

Compartir, també. Subscriu-t’hi.
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Centenars d’històries cooperatives

Al Japó, el 91 % dels grangers formen part d’una coo·
perativa. A França, el 60 % de la banca de proximitat i 
el 40 % de la producció agroalimentària són cooperati·
ves. A Kenya, les cooperatives són responsables del 45 
% del PIB. A Bolívia, un terç de la població és membre 
d’una cooperativa. I, com es pot llegir més endavant a 
l’article “Medicina sense ànim de lucre”, les coopera·
tives sanitàries (com les que gestionen SCIAS, ASC o 
ASISA) atenen més de 300 milions de persones arreu 
del món. Tot plegat provoca centenars, milers d’histò·
ries interessants: com neixen les idees de col·laboració, 
com s’apleguen entorn d’una cooperativa, com viuen 
dia a dia la solidaritat, com superen els reptes d’un 
temps econòmic tan difícil com l’actual...

El web Stories.coop representa la primera cam·
panya global i digital per difondre els beneficis de les 
cooperatives a través d’una tradició tan antiga com la 
de narrar històries. El seu objectiu és aplegar els relats 

de la cooperació arreu del món. Quan un lector s’hi 
capbussa, descobreix la diversitat d’iniciatives i coneix, 
des de dins, la realitat econòmica de països llunyans, 
i alhora s’adona de l’esforç de camperols, industrials, 
artesans, impressors, estalviadors, periodistes, mestres, 
metges o pacients per treballar plegats i oferir el millor 
servei. I tot gràcies a la saviesa de la idea cooperativa.

El web Stories.coop només fa un any que funciona 
i ja aplega 450 històries. És un web participatiu: inclou 
els consells sobre la millor manera de redactar la his·
tòria d’una experiència cooperativa. Els organitzadors 
del web són Euricse (European Research Institute on 
Cooperative and Social Enterprise, que és l’Institut 
europeu per a la recerca en cooperació i empreses 
socials) i l’Aliança Cooperativa Internacional, dins la 
qual la Fundació Espriu presideix IHCO (Internatio·
nal Health Cooperatives Organization), l’Organització 
internacional de cooperatives de salut. Redacció

La història de la Koperasi 
Warga Semen Gresik 
(KWSG), nascuda a 
Surabaya i estesa després 
arreu de Java, mostra 
com aquesta cooperativa 
d’Indonèsia, a partir 
d’uns inicis especialitzats 
en la producció de 
materials per a la 
construcció, ha eixamplat 
la seva activitat cap a 
altres serveis.

 



Assemblea General de la IHCO
L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut celebrarà la seva Assemblea General 
a Ciutat del Cap (Sud·àfrica), juntament amb la conferència global de l’ACI. Serà, doncs, la 
primera vegada que se celebra aquesta trobada en un país del continent africà. En aquesta 
ocasió, els membres de l’IHCO hauran d’elegir el president i els membres del consell per als 
propers quatre anys.

Conferència Accés als serveis d’interès general
A causa de les noves tendències econòmiques dominants que redueixen els pressupostos dels 
estats i els canvis en les estructures socials, les cooperatives han assumit progressivament 
la prestació de serveis d’interès general a la societat, en la majoria dels casos de forma més 
eficient que altres fórmules. Gràcies a la seva estructura democràtica, les cooperatives per·
meten la participació de tots els actors que hi estan vinculats, potenciant la seva capacitat 
per satisfer les necessitats de les comunitats. IHCO i CICOPA organitzaran a Ciutat del Cap 
una conferència per exposar nombrosos exemples que demostren que els serveis d’interès 
general són una font de creixement per al moviment cooperatiu i un element clau del des·
envolupament econòmic, la generació d’ocupació i la riquesa sostenible.

Conferència global de l’ACI
La Conferència Mundial i l’Assemblea General de l’ACI se celebraran a Ciutat del Cap, Sud·
àfrica. A més de les reunions dels òrgans estatutaris, en la conferència, que portarà per títol 
La dècada cooperativa en acció, s’hi abordaran els aspectes principals del Pla per a una dècada 
cooperativa, que té com a objectiu que l’any 2020 la cooperativa sigui el model empresarial 
preferit pels ciutadans i el de més creixement.

Congrés Europeu sobre emprenedoria i economia social
La Comissió Europea organitzarà a Estrasburg un Congrés europeu sobre emprenedoria 
i economia social. El Congrés ha estat promogut pel Comitè Econòmic i Social Europeu 
(CESE) amb l’objectiu d’analitzar el paper i les oportunitats que té el sector a partir de les 
nombroses disposicions aprovades en els últims anys per les institucions de la Unió Europea 
en favor de l’economia social. L’esdeveniment es configura com una gran ocasió per a tots 
aquells interessats en l’economia social com a sector empresarial social i compromès amb 
els ciutadans de tot Europa.

Cimera internacional de cooperatives
La Cimera és el lloc de trobada biennal per als líders del món cooperatiu i mutualista que 
vulguin discutir les seves preocupacions sobre els reptes actuals i futurs. La cimera serà una 
oportunitat per establir una xarxa mundial amb la finalitat de crear una veritable esfera d’in·
fluència en l’àmbit econòmic i polític, i assegurar que les cooperatives assumeixen el lloc que 
els correspon en l’escenari econòmic mundial. En aquesta ocasió, un dels temes principals 
de la cimera serà l’accés a l’assistència sanitària i als serveis de salut .
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Es diu que no hi ha malalties sinó malalts. I és ben cert. No només perquè no tots responem igual a la mateixa malaltia, encara 
que les diferències entre un pacient i un altre siguin de vegades imperceptibles, sinó també perquè percebem d’una manera 
única els efectes de la malaltia que patim. Per això, a l’hora de guarir o suavitzar-ne les conseqüències, és fonamental que el 
metge conegui molt bé el pacient, i com la malaltia l’afecta físicament i psíquicament. Cal que hi hagi, doncs, un intens diàleg 
metge-pacient, sobretot en les malalties més greus i en les cròniques.

La relació metge-pacient és un tema que no acostuma a debatre’s massa sovint ni a les facultats de Medicina ni als 
congressos, ni a ser gaire tractat en les revistes científiques. A |compartir| ens hem proposat analitzar-lo a fons. En els 
articles d’aquest monogràfic hi trobareu l’opinió d’uns quants experts. S’hi perfila la figura del pacient intel·ligent: aquell 
que participa activament en la gestió de la seva malaltia de múltiples maneres, i que, sobretot a través de la relació amb el 
metge, fa un aprenentatge. Metges i pacients exposen, en les pàgines que segueixen, tot un saber que neix de la recerca i de 
l’experiència. Us convidem a tots a tenir-ho molt en compte.

La participació activa del pacient en el diagnòstic i el tractament mèdic
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Quina responsabilitat 
tenen els pacients?

L’EUrobAròMEtrE, EN LA SEvA MISSIó dE fEr UN SEgUIMENt dE L’oPINIó PúbLICA dELS EStAtS dE LA UNIó EUroPEA, 

hA dESENvoLUPAt L’EStUdI PAtIENt INvoLvEMENt, SobrE LA IMPLICACIó dELS PACIENtS EN EL trACtAMENt MèdIC. 

Una pacient jove d’un país d’Europa de l’Est 
explica que no aconsegueix sentir que la seva 
malaltia estigui sota control, ni per part del 
metge ni per part seva. Raó principal? La man-
ca de temps per a una bona relació: «No, no 
tinc pas la impressió que hi hagi qui controli la 
situació. Els metges ho fan tot massa de pres-
sa. És molt difícil sentir que tens el control de 
les coses quan els metges et veuen només com 
un número en un llibre». Tot plegat crea un 
sentiment d’impotència perquè no s’ha rebut 
prou informació per comprendre el diagnòstic 
o per estar d’acord, com a pacient, en el trac-
tament prescrit. 

Un pacient de mitjana edat amb una ma-
laltia greu, hospitalitzat al mateix país, diu: 
«Tinc una relació magnífica amb el meu met-
ge. Em considera com un igual: puc parlar-li 
de tot i té tota la meva confiança, perquè sé 
que és un especialista». «Puc parlar-li de tot», 
diu el pacient. «Té tota la meva confiança.» 
Potser poder parlar de tot sigui, senzillament, 
el secret de la confiança.

Els drets i els deures dels pacients
Fa temps que, quan ens referim a l’accés de 
tothom a la ciutadania i als drets que això 
comporta, parlem també dels deures dels ciu-
tadans: drets i deures. En constatar que ens 
veiem contínuament incitats per campanyes 
de tota mena a ser consumidors, ho contrape-
sem buscant formes de consum responsable. 
També amb la informació: davant l’allau de pa-
raules i dades que cada dia ocupen les nostres 
pantalles, molts insisteixen en la responsabili-
tat de triar la informació, perquè acaba donant 
forma a les nostres opinions i ens guia com 
a ciutadans. Davant les diverses maneres que 
té la nostra societat de reduir-nos a persones 
passives, la consciència troba cada vegada la 

manera de dir: no, vull ser un ciutadà actiu, 
vull ser més lliure, vull responsabilitat. 

La participació dels pacients
Des dels anys setanta, la Comissió Europea, a 
través de l’eurobaròmetre, fa un seguiment de 
l’opinió pública dels estats membres. Aquest 
cabal d’informació també permet fer estudis 
en àmbits concrets. És molt significatiu que el 
2012 un dels principals estudis de l’eurobarò-
metre fos una “Enquesta qualitativa sobre la 
participació dels pacients.” Les dues cites del 
començament de l’article són extretes d’aquest 
informe.

En les seves conclusions, tot i que es con-
firma que tant metges com pacients entenen 
l’avantatge d’una responsabilització més gran 
dels pacients pel que fa a la seva salut, també 
es mostra la dificultat de fer visibles els avan-
tatges concrets de la participació dels pacients 
en el tractament.

Les enquestes fetes arreu d’Europa posen 
en relleu que la comunicació és al cor mateix 
de la participació dels pacients. Es tracta d’ex-
plicar-los bé tant el diagnòstic com el tracta-
ment. I també d’escoltar-los: que el pacient 
descrigui els símptomes amb cura i informi 
detalladament sobre el progrés del tractament. 
La principal barrera per a aquesta bona co-
municació, afirma amb contundència l’euro-
baròmetre, és el temps que els metges poden 
dedicar a atendre els pacients.

Pel que fa al model de metge, oscil·la entre 
dos extrems. D’una banda, una «relació tradi-
cional entre metge i pacient» –són paraules 
dels mateixos enquestats– en la qual el metge 
és percebut com una persona incontestable 
fins al punt que els pacients sovint no gosen 
expressar la seva opinió. De l’altra, una relació 
de tipus igualitari, dialogant. Quan els pacients 

Josep Maria ferreiro
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no troben aquest diàleg amb el metge, sovint 
el busquen a través de la infermera, sobretot 
en els hospitals.

Quina responsabilitat volen tenir els pacients 
enquestats? La de fer les preguntes adients i 
comprendre les decisions que es prenen, en-
cara que l’eurobaròmetre mostra la voluntat 
dels pacients que la responsabilitat final sobre 
el tractament sigui del metge.

La possibilitat de triar el tractament és un 
punt de fricció. Si bé, per a la majoria de pa-
cients és un aspecte essencial de la seva par-
ticipació, molts metges ho veuen de manera 
problemàtica, sobretot perquè els fa por que 
els pacients es desorientin quan coneguin pro-
postes alternatives i que això els faci perdre 
confiança en el tractament proposat pel metge. 

Internet ha desenvolupat moltíssim la 
consciència dels pacients pel fet que els és 
molt fàcil trobar ràpidament informació sobre 
la malaltia, però no és vist encara com un àm-
bit que promogui la participació activa. Molts 
metges entrevistats es congratulen d’aquesta 
evolució, tot i que adverteixen del risc del que 
anomenen «errors de diagnòstic a Internet» 
per part dels pacients. 

Avantatges de participar en el diagnòstic i en 
el tractament
Quins avantatges té la participació dels pa-

cients? Més motivació, més implicació en el 
tractament i una millor comprensió. Riscos 
d’aquesta participació? L’enquesta n’esmenta 
dos: necessitats i recursos. Cal més temps de-
dicat a la relació metge-pacient, hi ha neces-
sitat de més personal per donar-se el temps 
adient.

L’estudi destaca un col·lectiu de pacients 
per damunt dels altres: el dels malalts crò-
nics. Tenen tendència a fer una experiència 
d’autocontrol més afinada i comprenen bé els 
avantatges de la seva participació activa en el 
tractament.

Hi ha diversitat europea? L’eurobaròmetre 
constata que arreu del continent es plantegen 
els mateixos temes pel que fa a la participació 
dels pacients. Tanmateix, l’estudi distingeix, 
amb molts matisos, entre l’est i l’oest d’Eu-
ropa. En termes generals, a l’Est (República 
Txeca, Hongria, Letònia, Polònia, Romania, 
Eslovàquia i fins i tot Grècia), l’estat actual de 
les infraestructures d’assistència sanitària és 
descrit com a poc finançat, i la relació entre 
metges i pacients sembla que hi sigui menys 
equilibrada. 

L’estudi mostra sobretot que la participació 
dels pacients és un tema d’abast europeu i que 
calen enquestes i dades per conèixer-lo bé. La 
participació dels pacients és un tema cabdal 
de la medicina del present i del futur.

« Internet ha desenvolupat moltíssim la consciència 
dels pacients pel fet que ara els és molt fàcil trobar 
ràpidament informació sobre la malaltia.»
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> Dr. Felipe Castro: En el tractament mèdic 
cal comptar amb la implicació de les dues 
parts, metges i pacients. Els pacients s’hi im-
pliquen perquè volen conèixer la seva ma-
laltia, volen saber la seva evolució i els graus 
de resposta al tractament. Però l’essencial és 
una complicitat més gran per part del perso-
nal sanitari: ha de dedicar temps i formar-se 
en comunicació amb els pacients. D’aquesta 
manera farà servir un llenguatge que sigui de 
fàcil accés. Sovint, mitjançant Internet els pa-
cients ja vénen amb la lliçó apresa i pregunten 
amb coneixement de causa, i això vol dir que 
el metge ha de tenir temps, dedicació i ganes 
d’explicar. Els temps de l’assistència sanitària 
són limitats, especialment en la sanitat pública 
i en medicina primària, i això exigeix posar 
molt d’afecte en el que es fa. Cal crear fòrums 
d’implicació per als metges. Els pacients te-
nen moltes experiències, comparteixen entre 
ells vivències en directe i a la xarxa, però es 
troben a faltar fòrums dedicats als metges per 
ensenyar-los a actuar com a comunicadors i 
a traslladar el seu saber sobre la malaltia als 
pacients. Tots som pacients, tots ho hem estat 
i ho serem, cal, doncs, saber mirar la malaltia 
amb els ulls del pacient. D’aquesta manera, la 
relació entre metge i pacient serà molt més 
fructífera.

> Montserrat Caballé: El que passa és que 
no tots els metges estan disposats a establir 
aquest tipus de relació. El sol fet de voler ex-
plicar-se bé es una cosa que es troba a faltar. 
De vegades sembla que el metge vulgui que 
el pacient, com menys sàpiga, millor. A alguns 
metges, quan els dius que has entrat a Internet 
i t’has informat sobre la teva malaltia, no els 
agrada.

Per això és tan important la relació entre 
pacients, perquè ajuda a decidir. A una bona 
amiga que no volia patir la quimioteràpia, li 
vaig aconsellar a partir de la meva experiència 
que si el metge li ho proposava segur que era 
necessari fer-ho. És bo que el pacient prengui 
decisions. I per això el metge ha de ser franc i 
explicar-se bé, amb paraules entenedores.

> Dr. Genís CarrasCo: El cas de Montserrat 
Caballé, que va prendre clarament la decisió 
de sotmetre’s a la quimioteràpia, il·lustra molt 
bé que les decisions clíniques, avui en dia, són 
decisions compartides. El metge acompanya 
el pacient en la presa de decisions. Es tracta 
d’una cosa semblant a un partit de dobles: 
metge i pacient contra la malaltia. Cal jugar 
en equip. La relació tradicional entre metge 
i pacient era asimètrica: el metge informava 
en el seu codi, però no es comunicava, no es 
preocupava gaire de si era entès pel pacient. 

El paper actiu del pacient

A LA SEU dE LA fUNdACIó ESPrIU, A bArCELoNA, ES vA CELEbrAr UNA tAULA rodoNA vA QUE rEUNIr MEtgES I PACIENtS 

AL voLtANt dEL tEMA “LA PArtICIPACIó ACtIvA dEL PACIENt EN EL dIAgNòStIC I EL trACtAMENt MèdIC”.

tEXt: CArLES torNEr

Dr. Felipe Castro de la Nuez Montserrat Caballé Dr. Genís Carrasco Santi Alfonso
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En això, també hi influeix que, en el currícu-
lum de les facultats de Medicina, no hi hagi 
continguts de comunicació, sinó que aquesta 
s’ha d’aprendre després, a partir de la pràctica. 
També és cert que els metges tenen diferents 
qualitats: n’hi ha de més empàtics, de més re-
ceptius, de millors comunicadors... I n’hi ha 
d’altres que no disposen d’aquestes qualitats; 
poden aprendre-les, però els costa més. A 
més d’aquesta aptitud per a la comunicació, 
el metge ha de canviar la seva actitud per po-
der entendre el pacient i establir un diàleg de 
confiança. La confiança és el més important, 
perquè el sistema sanitari no són els hospi-
tals, els centres de salut, etc. No: les enquestes 

fetes als pacients mostren que, per a ells, la 
sanitat són els milions de decisions clíniques 
compartides que es prenen cada dia. Si no ens 
n’adonem, no valorarem el que realment im-
porta: aquesta relació personal. La realitat és 
que el pacient considera que un hospital és bo 
o dolent segons la confiança i la comprensió 
que trobi per part del seu metge.

> santi alFonso: Els primers minuts d’una 
consulta s’haurien de dedicar a conèixer-se. 
En el cas de les patologies cròniques, met-
ge i pacient han de ser aliats durant molt de 
temps, i és fonamental que el metge, abans 
d’entrar en la patologia, sàpiga si aquell paci-
ent està casat, si treballa fora de la seva ciutat, 

> PACIENt INtEL·LIgENt
És el que arriba a la gestió de la seva malaltia 
per qualsevol mitjà, però sobretot per 
l’aprenentatge a través de la relació amb el 
metge.

Per influència de l’anglès, al pacient 
intel·ligent, de vegades se l’anomena pacient 
apoderat (empowered patient), sobretot a 
Amèrica Llatina.

> PACIENt EXPErt 
És generalment un pacient crònic, com els del 
fòrum Espanyol de Pacients, que han assumit 
la seva malaltia i la gestionen bé, formant-se 
per a això.

Si els sumem tots, amb els seus matisos; 

PACIENtS INtEL·LIgENtS +
EXPErtS + 2.0 
representen a Espanya aproximadament el 

40 %. Un país amb un índex més alt d’aquest 

tipus de pacients seria holanda, on es calcula 

que les tres categories sumen un 70 %.
 (Dr. Genís CarrasCo)

> PACIENt ACtIU o PACIENt 
PArtICIPAtIU 
És més indefinit, potser seria millor dir-ne  
proactiu, perquè ha adquirit iniciativa i capacitat 
per anticipar-se al desenvolupament de la seva 
malaltia.

> PACIENt 2.0 
És el que fa servir sobretot les xarxes socials, 
amb els problemes derivats de la diversitat de 
fonts més o menys fiables, i utilitza la xarxa 
per relacionar-se amb el metge. En fer-ho 
així, corre el risc de posar el contacte amb 
altres pacients per sobre de l’autoritat del 
metge. En alguns casos pot ser un problema, 
ja que el millor expert en la malaltia és sempre 
el metge especialista.
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si va amb cotxe o amb moto, si té fills o vol 
tenir-ne. Ha de conèixer-lo a fons abans de 
passar a la malaltia. Estem parlant aquí del 
pacient expert, però hi ha encara un col·lectiu 
que, en el metge, hi busca el paternalisme. 
Cal saber detectar de quin tipus de pacient es 
tracta per poder interactuar amb ell. Hi haurà 
pacients que dipositaran en el seu metge tota 
la confiança, com si es tractés d’un assessor de 
salut. Assessor que ha de conèixer el pacient i 
el seu entorn, i sobretot l’afectació psicològica, 
el que suposa patir una malaltia. Saber com 
canviarà la vida de la persona que té al davant 
quan surti de la consulta.

Una relació metge-pacient basada en la confiança
> Dr. Genís CarrasCo: Fa un any vam fer una 
enquesta a cinquanta metges de la medicina 
pública i privada. Per al 80 % de metges en-
questats, la visió del pacient era més la d’un 
simple malalt que no la d’una persona com-
pleta. Definien el jo del pacient més per la 
malaltia que no per la persona. Però això està 
canviant, i ho estan canviant els pacients. Els 
que estem en un sistema cooperativista, com 
jo, que estic a l’entorn d’Assistència Sanitària 
Col·legial - SCIAS, tenim pacients molt parti-
cipatius que volen legítimament cogestionar 
la seva salut, i la veritat és que no ens ha costat 
gens fer un canvi de perspectiva. Però quan 
parlo amb companys que estan en altres en-
torns, sovint s’adonen que és una assignatura 
pendent. Els pacients estan cada vegada més 
preparats, però no tots els metges poden do-
nar-los respostes a aquest nivell.

> Dr. Felipe Castro: El que esdevé vital és 
veure la persona que tens davant, per saber 
quins aspectes de la seva vida són crucials a 
l’hora de prendre decisions. Tota la informa-
ció que es dóna a un malalt ha de ser ajustada 
gràcies al grau de coneixement que tenim del 
pacient. Perquè pot sortir de la consulta amb 
un diagnòstic que li canviï la vida. Jo entenc 
que seguim tenint pacients a dues velocitats: 
la sanitat al nord d’Europa o al nord d’Espa-
nya és diferent de la del sud. A Andalusia, a 
Sevilla, que és la ciutat on treballo, no veig 
tant el pacient proactiu, que vulgui conèixer, 
compartir, prendre determinacions en el di-

agnòstic i el tractament conjuntament amb el 
metge. Comencem a veure’l en alguns joves, 
que s’impliquen més en la presa de decisions.

> santi alFonso: En la millora de la relació 
amb el pacient sempre es busca que el paci-
ent estigui bé, entre altres coses, mitjançant 
l’adherència al tractament. Sobretot, que no 
l’interrompi. En algunes patologies el diagnòs-
tic és fàcil, per exemple en l’asma. Doncs sol 
passar que un diagnòstic tan ràpid no satis-
fà el pacient i aquest surt de la consulta amb 
dubtes: haurà encertat el meu diagnòstic? En 
alguns tractaments de pell, on cal posar-se una 
pomada, sovint el pacient dubta: encara que 
el tractament indicat sigui de quinze dies, si 
en els primers dies no funciona i a més recor-
da que el metge va fer la visita amb desgana, 
l’abandona sense més. És bàsic que s’expliqui 
bé el procés i que es resolguin tots els dub-
tes, amb previsió dels que sorgiran en el dia 
a dia. M’ha dit que cafè sí o que cafè no? I, 
si el tractament té efectes secundaris que no 
han estat anunciats, el pacient s’espanta amb 
facilitat, no pot consultar-ho de manera ràpida 
al seu metge, sobretot en el cas de la medicina 
pública, i abandona el tractament. La relació 
cordial i la bona comunicació asseguren la 
màxima eficàcia dels tractaments i la resolució 
del problema sanitari.

> Montserrat Caballé: Aquesta relació exi-
geix un tracte entre metge i pacient molt més 
intens. En la medicina pública la visita ha de 
durar cinc minuts, a tot estirar set, i es passa 
al següent malalt. En moltes asseguradores 
privades passa el mateix. El marge de temps 
no dóna per a gaire diàleg.

> santi alFonso: Però no tot ha de ser l’acte 
mèdic. Una figura molt important és la cuida-
dora de salut, la infermeria. En les patologies 
cròniques, tenen un paper molt important. 
No totes les preguntes són d’especialitat: en 
molts casos la farmàcia, o la infermeria, que 
coneixen les tècniques d’aquesta malaltia, són 
les que poden ajudar millor. Cal reclamar, en 
tots els àmbits de la medicina, un paper més 
important per a la infermeria.

Montserrat Caballé: Seria un canvi im-
portant, perquè avui en dia, davant d’un pro-
blema del tractament, no se t’acut trucar a la 

La conversa va tenir lloc a la 
Fundació Espriu.
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infermera del teu metge per consultar-li-ho 
directament. Les farmàcies ho fan: se’ls pot 
consultar quan no hi ha manera de contactar 
amb el metge.

> santi alFonso: Per als pacients amb una 
malaltia crònica no és bo sortir d’una consulta 
només amb la informació que li ha donat el 
metge, sense cap altre suport per al seu tracta-
ment. Això passa tant en la medicina privada 
com en la pública.

> Dr. Genís CarrasCo: Segons l’última en-
questa europea realitzada als països escandi-
naus sobre malalts aguts i patologies en per-
sones grans, de més de seixanta- cinc anys, el 
70 % dels pacients que sortien de la consulta 
del traumatòleg no sabien si els posarien una 
pròtesi, si els donarien antiinflamatoris o si els 
farien sessions de fisioteràpia. Aquestes reve-
lacions reflecteixen la dificultat que tenen al-
guns ciutadans per assolir un nivell suficient 
d’alfabetització en salut (health literacy) i l’es-
càs esforç que dediquen alguns professionals 
a fer-se entendre pels pacients. Un altre gran 
problema que tenim al nostre país, especial-
ment en la medicina pública, és el temps. Cinc 
minuts, o tres en algunes àrees, no permeten 
una bona relació entre metge i pacient. La 
manca de temps pot convertir l’entrevista 
metge-pacient en una cosa frenètica i imper-
sonal. Precisament per això, el pacient ha de 
tenir un paper actiu: ha de preparar l’entrevis-
ta. Abans d’anar al metge li resultarà molt útil 
fer una llista amb tot el que desitja preguntar, 
i no ha de marxar-ne sense haver-ho demanat 
tot. I si li sembla que no serà capaç de fer-ho, 
convé que vagi a la consulta amb un acom-
panyant. El pacient també és responsable de 
gestionar aquests cinc minuts de la manera 
més profitosa. No he vist mai un metge que, 
encara que hagin passat els cinc minuts, si veu 
que el pacient li fa preguntes raonades i que 
apunta les respostes, li digui que la visita ha 
acabat. El temps de la consulta és tan valuós i 
tan curt que tots dos han de preparar-lo, met-
ge i pacient.

El tercer problema rau en la dificultat d’es-
tablir una bona comunicació metge-pacient a 
través d’un llenguatge comú. El metge i el pa-
cient poden ser empàtics, però de vegades no 

> MoNtSErrAt CAbALLÉ
Montserrat Caballé va néixer a barcelona. 
Casada, és mare de dos fills. Sòcia de la 
cooperativa d’usuaris SCIAS des de 1994, 
deu anys més tard va ser elegida membre 
del Consell rector de l’entitat. Actualment 
és vicepresidenta de la cooperativa, 
consellera responsable de l’Àrea de 
Participació de SCIAS i patrona de la 
fundació Espriu.

La malaltia que he patit és coneguda: he tingut càncer en dues ocasions. Com 
que és un tema popular, no em va ser necessari consultar massa per informar-
me’n. he tingut sort amb els metges, potser per la meva actitud sempre oberta 
a saber en quin punt estava la meva malaltia. No em considero una persona 
malalta. farà divuit anys que vaig tenir el primer càncer i nou del segon. van 
ser dos problemes concrets, tots dos s’han solucionat, no per això em definiré 
com una persona malalta. Si arribés un altre problema ja el solucionaríem, si es 
pot, i si no fos possible, voldria dir que ha arribat la meva hora. ho tinc assumit. 
Crec que em va ajudar la gran confiança que vaig depositar en el primer metge 
que em va tractar, que era el meu ginecòleg. M’ho va dir sense embuts: «Aquest 
tumor és dolent, és càncer, cal operar immediatament». En un primer moment 
vaig quedar descol·locada, perquè no m’ho esperava: em feia revisions des 
de feia anys, tot semblava ben controlat; sis mesos abans m’havien fet una 
mamografia on apareixia sana. I de sobte, gràcies a una ecografia que em van 
fer per un altre problema, es detecta un càncer de mama. Llavors va venir la 
tumorectomia, la quimioteràpia, una radioteràpia... Però el metge va ser molt 
franc ja d’entrada. Per altres ocasions anteriors, ell ja sabia que a mi m’agrada 
parlar sense embuts. Aquesta relació sincera amb ell va ser molt important. 
Sens dubte, saber que tenia un càncer als quaranta-sis anys va ser com si em 
tiressin una galleda d’aigua freda, però vaig reaccionar i ho vaig superar. Em va 
ajudar la bona relació amb els metges. El pacient s’ha d’atrevir a preguntar i el 
metge ha de tenir el valor de respondre en cada moment. És bàsic: el pacient té 
dret a saber què li passa. tot i que la família li ho vulgui amagar, com a pacient 
ha d’estar ben informat. Si li queda poc temps de vida, ha de poder organitzar-lo 
com li plagui. ha de poder decidir si vol quimioteràpia o no, com jo mateixa vaig 
fer. hi havia dos metges que em recomanaven fer-la i dos que em deien que no 
era necessària, i vaig ser jo qui ho va decidir. Em vaig sotmetre a la quimioteràpia 
per prudència: no volia que, si apareixia una metàstasi dos anys més tard, em 
desesperés per no haver fet la quimio. va ser mig any molt dur, però vaig ser jo 
qui va decidir passar per tot això. El metge orienta, informa, proposa, però, un 
cop valorades totes les possibilitats, la decisió ha de ser del pacient.

« Va ser mig any molt dur, però vaig ser jo 
qui va decidir passar per la quimioteràpia.»
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poden evitar un xoc de codis, de llenguatges 
diferents. En aquests casos, el pacient emet en 
una longitud d’ona i el metge en una altra. Cal 
buscar un codi comú, un nivell de llenguatge 
que ambdós entenguin, perquè si no és així 
no hi ha comunicació, sinó simple transmissió 
d’informació. Hi ha d’haver un esforç gran per 
part dels dos protagonistes de les decisions clí-
niques.

> santi alFonso: Aquesta codificació, el 
metge l’ha de modular cap al pacient, perquè 
per a ell és fàcil posar-se en el lloc del pacient, 
però el pacient, en canvi, no té accés al codi 
del metge.

> Dr. Genís CarrasCo: El metge ha de sa-
ber com parlar al pacient. Als que també ens 
dediquem a la docència, el primer que ens 
expliquen és que cal saber trobar la distància 
òptima. Quan entro en una classe, els primers 
cinc minuts els dedico a observar les cares 
dels que assisteixen i decideixo si puc ser més 
proper o si he de mantenir un distanciament 
acadèmic. El mateix passa amb el pacient: al 
cap d’un minut de parlar, ja saps si t’entén o 
no i adaptes el nivell, et poses a la seva altura. 
D’altra banda, no cal oblidar que el pacient ha 
de ser totalment sincer, que no ha d’ocultar 
ni minimitzar res de la seva malaltia, perquè 
la confiança és bàsica per poder prendre les 
millors decisions. La confiança és la base de 
l’acte mèdic.

Les associacions de pacients
> santi alFonso: Aquest temps breu de relació 
durant la visita fa molt necessàries les associa-
cions de pacients. Perquè ofereixen informa-
ció veraç i formació. Estem a punt d’iniciar 
una experiència basada en el fet que tots els 
pacients crònics creuen conèixer bé la seva 
patologia. Farem com en les acadèmies d’idi-
omes; proves de nivell als pacients. Com passa 
amb l’anglès, que hi ha molta gent que diu que 
el sap i en fer el test s’emporten una sorpre-
sa, posarem a prova el seu coneixement de la 
malaltia que l’afecta. Els posarem una nota, i 
si és convenient els proposarem una formació 
online perquè es puguin convertir en pacients 
experts. El fòrum els donarà una capacitació 
que els permetrà interactuar bé amb el seu 

metge, aprofitar el temps, dir-li què coneix 
d’aquest tema o d’aquell altre. El més habitual 
és que el pacient pensi que té un nivell que 
realment no ha assolit. Per això és important 
que, des de la medicina, es derivin pacients a 
les associacions de reconegut prestigi com el 
Fòrum de Pacients.

> Dr. Genís CarrasCo:  Hi ha associacions 
nord-americanes que donen guies als pacients 
per ensenyar-los a dirigir la consulta, durant 
la primera visita i la segona. És un procés: 
en la primera visita es queden amb ganes de 
preguntar, després el pacient va a fòrums i fa 
la seva llista de coses a esbrinar, de manera 
que la segona visita resulta més productiva 
que la primera. Existeixen un gran nombre 
de guies de pràctica clínica per a pacients (la 
majoria en anglès), tot i que a Espanya encara 
no estem acostumats a utilitzar-les. Són molt 
útils perquè el pacient pugui tenir un paper 
veritablement actiu. Una altra qüestió és què 
fer quan el pacient no vol ser informat d’una 
malaltia greu. És clar que hi té dret. De vega-
des, la negació de la malaltia és deguda a no 
voler assumir la responsabilitat que la malal-
tia comporta. Són pacients que prefereixen 
un metge paternalista que els digui el que han 
de fer perquè hi deleguen completament la 
responsabilitat. Òbviament, aquest també és 
un altre dret del pacient. El metge no ha d’in-
fluir en aquest tipus d’actituds dels pacients si 
considera que s’han pres assenyadament. Pas-
sa igual que en la vida quotidiana; quan, per 
exemple, vaig al mecànic i em vol ensenyar la 
peça del motor que m’ha canviat, jo sóc lliure 
d’escoltar-lo o de llençar-la a la paperera sense 
voler-ne saber res.

> santi alFonso: Al final, la relació met-
ge-pacient en una patologia crònica, quants 
minuts de visita a l’any representa? Trenta, 
quaranta minuts? Tot un any de vida es basa 
en aquest lapse de temps, i en canvi el pacient 
ho és cada dia. La relació amb el metge és un 
percentatge mínim, encara que ell no pugui 
deixar de pensar mai en la seva malaltia. Co-
nec bé aquest cas a través d’Acció Psoriasi: us 
imagineu què representa per a una persona 
amb aquesta patologia anar a la platja? O pu-
jar a l’autobús? L’altre dia m’ho explicava un 

« A més d’aquesta aptitud per a la comunicació, el metge ha 
de canviar la seva actitud per poder entendre el pacient i 
establir un diàleg de confiança.»
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pacient: el pitjor moment de la seva vida va 
ser agafar-se a la barra de l’autobús i veure que 
un altre passatger separava immediatament 
la seva mà. És un sentiment fort d’estigma-
tització, que castiga, i que, sense exagerar, és 
a la base de tants casos de pacients que aca-
ben refugiant-se en l’alcohol, el tabac... I, per 
descomptat, el que està a l’ordre del dia és re-
córrer a tot tipus de curanderos que tenen a 
Internet un bon brou de cultiu. Hi ha gent que 
es pren medicaments i productes comprats a 
través d’Internet sense cap tipus de control 
sanitari, i això pot ser molt perillós. Perquè 
si algú decideix anar a Lourdes no passa res, 
però prendre aquest tipus de productes per 
credulitat comporta un risc.

Metges i pacients 2.0
> Dr. Felipe Castro:  Per això cal felicitar les 
associacions de pacients, que estan fent molt 
bé la seva feina. Quan us doneu a conèixer, 
els malalts disposen d’una entitat fiable a la 
qual poden dirigir-se quan tenen dubtes so-
bre l’evolució de la malaltia o el tractament 
que segueixen. Jo he tingut malalts amb lu-
pus, amb Alzheimer i altres malalties cròni-
ques que saben on acudir en cada moment. 
Fixem-nos per un moment en un cas que no 
és tan infreqüent: el pacient que, tan aviat surt 
de la consulta, comença a pensar en la visita i 
s’adona que li queden dubtes. Aquest pacient 
em preocupa, i per això jo aprofito les xarxes 
socials, per a això tenim Internet. Els dono el 
meu correu electrònic i atenc les seves consul-
tes perquè entenc que així, aquests pacients 
que demanen més informació o un seguiment 
dia a dia, més continu, tindran resposta en un 
termini curt de temps.

> Montserrat Caballé: Em sembla un exem-
ple molt bo, i és la primera vegada que m’assa-
bento d’un cas semblant d’atenció mèdica.

> Dr. Felipe Castro: Però és que així allibe-
ro també la demora inevitable que tinc a la 
consulta. Perquè el telèfon tampoc és opera-
tiu: puc estar en una reunió, en un congrés o 
ocupat amb altres malalts i trigar a respon-
dre una trucada. En canvi, d’aquesta manera 
puc atendre’ls i, molt important, el pacient 
es tranquil·litza perquè sap que compta amb 

> dr. gENíS CArrASCo
genís Carrasco (barcelona, 1955) és 
doctor en Medicina i Cirurgia, premi 
extraordinari de doctorat per la 
Universitat Autònoma de barcelona 
(UAb) i màster en Metodologia 
de la Qualitat Assistencial per la 
fundació Avedis donabedian-UAb. És 
especialista MIr en Medicina Intensiva 
amb experiència clínica de més de 
20 anys a l’hospital de barcelona-
SCIAS. ha obtingut diversos premis 
a la investigació, com el Premi a la 
millor investigació de l’European 
Society of Intensive Care Medicine i el 
golden helix a la Qualitat Assistencial. 
En l’actualitat, combina la seva tasca 
clínica al Servei de Medicina Intensiva 
de SCIAS hospital de barcelona 
amb la d’assessor de la Comissió de 
Qualitat de l’hospital. Entre les seves 
publicacions científiques destaca el 
Manual de gestió del coneixement, 
medicina basada en l’evidència i 

Internet. És autor de tres novel·les 
i un assaig de divulgació: El pacient 
intel·ligent, un manual perquè els 
pacients entenguin les malalties i es 
comuniquin millor amb els metges. 
El seu bloc té més de 75.000 visites 
(http://elpacienteinteligente.blogspot.
com.es/).

El problema principal és aquest gruix de metges que segueix definint el pacient 
més per la malaltia que per la persona. Montserrat Caballé ens ha explicat la seva 
experiència del càncer; aquesta malaltia l’afecta a ella, però també afecta la seva 
família, la seva vida sencera. Quan l’abordo com a metge he de veure-la com 
una persona i transmetre-li-ho: que també ella es vegi com a persona i no com a 
malalta. Ella no és un càncer. té un càncer, sí, però també té una família, un horari 
de treball, un ordinador personal de què fa ús, unes aficions... És un dels problemes 
clàssics de la relació metge-malalt, perquè se’ns ha ensenyat a veure el pacient 
estrictament com un malalt. totes les associacions de pacients insisteixen en això, 
i a la consulta, quan parles amb el teu pacient, el primer que et demana és: «té 
capacitat d’escoltar? Atengui’m, però faci-ho com a persona. No em faci prendre 
un diürètic per baixar la pressió si sóc camioner, per molt que sigui el que consti 
en la guia del tractament, perquè no me’l prendré. No em puc permetre anar 
parant cada dos per tres per anar al lavabo». És l’aspecte clau, el que ha canviat 
la relació entre metge i pacient. El professor Muir deia que el segle XX ha estat el 
dels metges i les infermeres i que el segle XXI seria el segle dels malalts. I així ha 
estat: el que està canviant la sanitat no són els avenços farmacotecnològics sinó 
els nous pacients. Els que estem en un sistema sanitari cooperativista, com jo, 
que estic a l’entorn d’Assistència Sanitària Col·legial-SCIAS, tenim pacients molt 
participatius que, legítimament, volen cogestionar la seva salut, i la veritat és 
que no ens ha costat gens passar de la perspectiva tradicional a una relació més 
igualitària i col·laboradora amb ells. En fer-ho, les decisions clíniques que prenem 
conjuntament són millors. Però, en canvi, quan parlo amb companys que treballen 
en hospitals públics, sovint s’adonen que dins el seu entorn això encara és una 
assignatura pendent. Molts companys són conscients que els pacients estan cada 
vegada més preparats i que, no obstant això, el metge encara no pot donar-los 
respostes adequades a aquest nivell.
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aquesta oportunitat. Per exemple, en el con-
trol de sucre dels diabètics, quan s’ha de fer 
una modificació en una pauta d’insulina, no 
cal hospitalitzar-los si podem atendre’ls fàcil-
ment gràcies a aquestes bones eines que ens 
ofereix la tecnologia de avui en dia.

> santi alFonso: La gent valora molt que 
el metge els truqui per demanar-los sobre la 
seva patologia. És el que fem des de les asso-
ciacions. Quan reben la nostra trucada pre-
guntant-los per la seva psoriasi se sorprenen 
agradablement, perquè mai en la vida ningú 
no els havia acompanyat així. A més, el telè-
fon té un factor de confessionalitat, gairebé 
de confessionari: hi ha qui per telèfon o per 
correu electrònic t’explica el que no t’explica-
ria en persona o en públic. Per exemple, quan 
la psoriasi afecta la zona genital i els fa vergo-
nya. Quan un pacient parla amb un altre per 
telèfon i aquest li demostra interès, aconse-
gueix una relació més íntima que és de molta 
ajuda. Sempre en benefici de l’adherència al 
tractament.

> Dr. Genís CarrasCo: En alguns ambulatoris 
i centres de salut catalans ja es dóna aquest 
tipus d’assistència: el metge facilita el seu 
correu electrònic al pacient per mantenir la 
comunicació quan sigui necessària. I alguns 
metges van més enllà i tot, perquè als pacients 
2.0 els va molt bé la relació gairebé immedi-
ata per WhatsApp: poden fer una pregunta 
puntual de manera instantània, i el metge 
pot contestar fins i tot en segons, perquè ho 
pot fer des de qualsevol lloc, i ja sabeu que els 
WhatsApp es poden contestar amb un missat-
ge de veu, cosa que fa que la resposta sigui 
rapidíssima. El debat actual ens porta cap a 
aquesta relació contínua entre el metge i el 
pacient. A Europa s’estan debatent les noves 
aplicacions (les famoses App) de salut, amb la 
seva diversitat, perquè n’hi ha de molt bones 
però també de dolentes. El British Medical 
Journal s’està plantejant si cal regular aques-
tes App mèdiques, perquè a alguns pacients 
els desorienta. No hi ha dubte que les xarxes 
socials canviaran la relació amb els pacients, 
com han canviat tants àmbits de la vida quo-
tidiana. En aquest camí, l’única manera que 
funcioni en un país com el nostre, amb metges 

desmotivats, mal pagats, etc., és l’obligatorie-
tat. És a dir, que la relació a través de les xar-
xes socials entre metges i pacients s’estableixi 
per llei. Estic d’acord amb els fòrums de pa-
cients 2.0 que plantegen que sigui obligatori 
i que l’Administració faci aquest pas i que ho 
compensi, ja que implica una dedicació extra. 
I perquè sortiria molt a compte: hi ha estudis 
nord-americans que mostren una disminució 
d’un 20 % d’ingressos de pacients crònics. I 
una reducció d’un 40 % en els costos sanitaris 
de farmàcia, quan el pacient pot consultar rà-
pidament el metge si s’ha de prendre una me-
dicació que li ha aconsellat una altra persona 
o casos semblants. Aquest és el futur, tot i que 
encara estigui lluny de la nostra realitat. És un 
canvi que ens portarà la revolució del pacient 
intel·ligent en els propers anys.

Al Fòrum Espanyol de Pacients hi ha cen-
tenars de milers de pacients crònics associ-
ats, i la sanitat atén vint milions de pacients 
aguts més. Tots ells són ciutadans que han de 
participar en els processos de gestió i d’orga-
nització de l’atenció primària i especialitzada: 
aquest és el futur. Avui en dia, cal donar més 
protagonisme als pacients en tots els nivells 
de decisió. Atendre la veu del pacient ajuda a 
millorar les organitzacions sanitàries. Poso un 
exemple que em resulta molt proper: el Grup 
Assistència i en concret SCIAS Hospital de 
Barcelona. D’una banda, som un grup d’uns 
quatre mil metges associats a Assistència Sa-
nitària, i de l’altra, uns dos-cents mil pacients 
assegurats per obtenir atenció sanitària. Els 
dos grups treballem en forma de cogestió. En 
el cas de l’hospital, el Consell Rector del cen-
tre està integrat fonamentalment per pacients, 
que participen activament en la definició de 
l’atenció hospitalària. En la meva unitat de cu-
res intensives, per exemple, el Consell Rector 
va decidir que tinguéssim un horari de visites 
de dos quarts d’onze del matí a les deu de la 
nit. Quan vaig entrar-hi a treballar, i com que 
abans havia estat en moltes UCI d’aquí i d’An-
glaterra i Estats Units, vaig pensar que aquest 
horari tan estès seria un caos, que la inferme-
ria no podria treballar amb els familiars en-
trant contínuament. Però era una decisió del 
Consell Rector, dels pacients, que volien tenir 

« No hi ha dubte que les xarxes socials 
canviaran la relació amb els pacients, com han 
canviat tants àmbits de la vida quotidiana.»
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accés al familiar ingressat. I funciona molt bé. 
El protagonisme dels pacients no és només un 
concepte, sinó que cal traduir-lo en reformes 
reals en la forma de gestionar els centres. En 
el nostre hospital, els metges demanem que 
es compri un nou escàner i s’escolten les nos-
tres raons, però la prioritat de la despesa i els 
temps es decideixen en consell rector. Es trac-
ta d’anar més enllà de la relació limitada a la 
consulta i arribar a una relació metge-pacient 
també en la gestió de la sanitat.

L’Hospital de Barcelona és propietat dels 
pacients, els socis de SCIAS que també són as-
segurats d’Assistència Sanitària i SCIAS. I, un 
aspecte important és que els pacients tracten 
molt bé els professionals: els honoraris són 
correctes i les condicions de treball bones. No 
deixa de ser un aspecte important sobretot en 
els temps que vivim. En tot l’entorn d’Assis-
tència Sanitària, tant en l’àmbit de l’hospital 
com en el de consultes, els metges reben un 
salari digne, cosa que no es pot dir del con-
junt de la professió. El tracte és bo i atenen de 
manera raonable les nostres peticions: quan 
el Consell Rector respon a una de les meves 
peticions, cada vegada he de reconèixer que 
les raons que em donen són assenyades, tant 
si la resposta és positiva com negativa. Estic 
convençut que la veu del pacient és essencial 
en la gestió conjunta del sistema sanitari.

> Montserrat Caballé: El que exposa el 
doctor Carrasco és la materialització del nos-
tre sistema de cogestió. Per descomptat, en les 
nostres reunions tenim l’assessorament de les 
comissions tècniques i prenem totes les deci-
sions conjuntament amb els representants de 
la cooperativa de metges.

> santiaGo alFonso: Se’ls pot anomenar 
pacients, clients, usuaris, però cal adaptar el 
funcionament de la sanitat espanyola a les se-
ves necessitats. Un exemple: com afecta la cri-
si econòmica a molts pacients. Els costa molt 
més demanar permís a l’empresa, o dir que 
tenen una malaltia, perquè la seva empresa 
està en un ERO o simplement perquè temen 
pel seu lloc de treball. Per a algunes xarxes as-
sistencials o asseguradores, tenir un escàner 
en marxa a les quatre del matí és idoni, perquè 
pot anar a fer-se la prova sense que se sàpiga. 

des d’Acció Psoriasi, la nostra associació, ho sabem bé: un problema com aquest 
et canvia la vida. No només t’afecta la pell, sinó la imatge. El pacient es pregunta: 
«Com serà ara la meva vida de parella? I la meva vida laboral?» Al final, la gent 
s’acaba preocupant pel seu aspecte. tot el que significa conviure dia a dia amb 
la seva patologia. El diàleg permet al metge posar-se a la pell del pacient. I és 
el coneixement el que permet trobar les millors paraules per explicar bé la 
patologia. Conèixer és essencial perquè no a tots els pacients se’ls pot aplicar la 
mateixa tècnica.

L’acompanyament familiar és molt important. de vegades, l’interlocutor no és el 
pacient, sinó la persona que l’acompanya. El paper del cuidador interessa molt 
al metge. I l’acompanyament d’altres pacients també és important: per molt que 
confiïn en el seu metge, les persones es poden espantar al llegir el prospecte 
d’un medicament, i és una ajuda compartir-ho a través de les xarxes amb altres 
persones. Quan un vol un ford fiesta no pregunta només al venedor, perquè ja 
sap que li cantarà les excel·lències del cotxe, sinó que busca algú que ja hagi fet 
seixanta mil quilòmetres amb un ford fiesta i li expliqui com li ha funcionat. Les 
associacions de pacients els acompanyem des del diagnòstic fins a la resolució. 
Però en les patologies cròniques, el pacient ha d’assimilar la seva condició com 
més aviat millor. tothom comença negant-ho: no vol pertànyer a aquest club. 
de vegades es busca un altre metge, perquè no li agrada el diagnòstic. Per això 
insisteixo que cal tenir en compte l’afectació psicològica, perquè és freqüent que 
les reaccions siguin les d’apartar-se de la societat: aïllar-se, no sortir de casa, 
no anar a la piscina, ni al gimnàs, ni al cinema, ni... Perquè no s’arriba a assumir 
la malaltia. hi ha qui triga només quinze dies, però també qui al cap de deu anys 
encara no ha assumit la seva patologia crònica. Per això són de tanta ajuda les 
associacions de pacients. I més en una societat on la creixent esperança de vida 
farà que arribem a una edat avançada, per sort, però ho farem amb quatre o cinc 
o deu patologies cròniques. Es tracta, sens dubte, d’un èxit de la medicina, però té 
aquesta contrapartida. La diabetis serà una plaga, l’endèmia del segle XXI. I ja que 
tots serem pacients, per què no preparar-nos per ser-ho?

> SANtI ALfoNSo
Santiago Alfonso Zamora és director-
gerent d’Acción Psoriasis i tresorer 
del foro Español de Pacientes. Membre 
de la junta directora del fòrum Català 
de Pacients, ha estat nomenat com 
a membre del Consell Consultiu de 
Pacients de la generalitat de Catalunya. 
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És una manera d’estar atents a les necessitats 
del pacient en el moment actual. Un altre 
exemple, típic del tractament de la psoriasi, 
és la fototeràpia. Pacients que no s’atreveixen 
a absentar-se de la feina perquè, de fet, sem-
bla que van a prendre el sol i tornen bruns. La 
fototeràpia fora de l’horari de treball els seria 
molt convenient.

Informació al pacient i presa de decisions
> santi lFonso: Un altre front obert és la in-
formació sobre els tractaments. Els pacients 
no poden participar en congressos mèdics, no 
tenen accés a aquesta informació. Hi ha un 
sentiment d’obscurantisme professional. El 
llenguatge tècnic dels metges actua com una 
pantalla.

> Montserrat Caballé: L’Hospital de Bar-
celona és un exemple molt bo de guies te-
rapèutiques destinades als pacients, perquè 
tinguin el màxim d’informació possible en un 
llenguatge comprensible.

> Dr. Felipe Castro: El que passa és que ac-
tualment els pacients tenen accés a molta in-
formació, però no tenen la formació suficient 
per discriminar quina informació és fiable o 
per decidir entre dues postures terapèutiques, 
dues alternatives de tractament a una matei-
xa malaltia. Fa un parell d’anys vaig rebre un 
pacient d’uns seixanta anys que a l’hospital li 
havien diagnosticat un càncer de pròstata. I li 
havien donat un paperet amb les tres o quatre 
possibilitats de tractament que té actualment 
el càncer de pròstata: radioteràpia més blo-
queig hormonal, braquiteràpia (que és la radi-
oteràpia dins de la zona pèlvica), intervenció 
quirúrgica... Sense donar-li res més, només el 
document on indicaven les tècniques i els pros 
i els contres de cadascuna. Com podia aquesta 
persona fer-se càrrec del que exposava aquell 
paper?

> Dr. Genís CarrasCo: Però el pacient aprèn 
de pressa. Jo he fet, a Gran Bretanya i després 
aquí, cursos de vint hores per a pacients. Es 
tracta de capacitar un pacient explicant-li les 
sis malalties més importants, perquè les en-
tengui, i a partir d’aquí com s’ha de comunicar 
amb els metges, com ha de preparar el guió de 
la visita, com gestionar les receptes... El públic 
és molt variat: periodistes, lampistes, depen-

dents d’un comerç, mestresses de casa, gent 
de tots els oficis. Els fem un test al principi i 
un altre al final del curs. La millora, en con-
junt, és del 80 %, i això només amb un curs de 
20 hores. Una formació bàsica no és difícil. El 
gran problema de l’educació per a la salut (el 
que la Unió Europea anomena alfabetització 
sanitària) no és el d’aquells pacients que ja en-
tenen, perquè un 40 % de pacients saben què 
han de fer. El gran problema són els pacients 
que no tenen coneixements (pocs, un 5 %) i 
aquells que creuen tenir-los (molts, un 45 %) 
però que s’estavellen perquè tenen un dèficit 
d’educació per a la salut. Per descomptat, no 
estem parlant dels crònics, que per força aca-
ben tenint una formació. La veritat és que les 
demandes dels pacients, en el conjunt d’Eu-
ropa, només s’aconseguiran si són capaços 
d’organitzar-se i de fer pressió per millorar el 
sistema.

> José Carlos Guap : És la nostra experiència 
en el Fòrum Espanyol de Pacients: pressionar 
molt, se’ns veu com un sindicat i ningú no vol 
els pacients organitzats. Durant molt de temps 
la sanitat ha estat una eina política en què ha 
predominat el “despotisme” sanitari: tot per 
al pacient, però sense el pacient. Ha estat una 
eina que donava vots: hem vist com a Madrid 
es construïen hospitals i després no hi havia 
especialistes per omplir-los. La pressió per 
part dels pacients i la seva formació: tots dos 
són aspectes bàsics. La salut hauria de formar 
part de la formació bàsica, s’hauria d’aprendre 
a l’ESO. Quantes malalties es podrien prevenir 
si els joves s’haguessin format? Si sabessin el 
que significa consumir sucre en excés?

> Dr. Genís CarrasCo: L’Educació per a la 
Salut no està establerta i no ho ha estat per 
aquells que ja tenim una certa edat. L’Estat 
no hi ha destinat pressupostos, malgrat que 
tots els estudis epidemiològics demostren 
que l’esperança de vida depèn de la medicina, 
evidentment, però en un percentatge altíssim 
també depèn de tenir bones clavegueres, bons 
mètodes d’higiene i estils de vida sans.

El consentiment informat
> santi alFonso: També hi ha pacients que es 
queixen que els fan signar massa papers, i això 
ho senten com una desprotecció, com si fos 

« El pacient ha de preparar la visita.Quan va al metge li 
resultarà molt útil fer una llista amb tot el que desitja 
preguntar, i no ha de marxar-ne sense haver-ho demanat tot.»
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una manera d’alliberar el metge de qualsevol 
responsabilitat.

> Dr. Genís CarrasCo: El document de con-
sentiment informat –d’això es tracta– úni-
cament fa constar que el pacient ha estat 
informat. Si passa, com passa a vegades, que 
en el moment de l’ingrés es fa signar un do-
cument de consentiment informat però sense 
que el pacient hagi rebut realment informa-
ció, aquest consentiment no té cap valor: un 
jutge el rebutjarà. En canvi, si no hi ha hagut 
signatura però sí informació, i la infermera o 
un altre testimoni confirmen que el pacient 
ha estat informat i ha decidit, tot està d’acord 
amb la llei. Perquè això és la idea central: les 
decisions metge-pacient són decisions del pa-
cient en les quals el metge actua com a asses-
sor. Encara que la relació sigui de tipus pater-
nalista i el pacient vulgui ser passiu, almenys 
el pacient ha de dir: «Decideixi vostè, doctor». 
Aquest és el canvi que estem vivint en la re-
lació metge-pacient: la capacitat de decidir. A 
l’entorn de l’Hospital de Barcelona, amb pa-
cients apoderats o intel·ligents, l’exigència és 
alta, molt alta. Et pregunten on poden trobar 
bona informació a Internet, quin llibre poden 
llegir... La crisi sens dubte ha frenat el procés 
de canvi de rol, sobretot en el cas del pacient 
que viu aquesta situació d’inseguretat i que és 
assistit en la medicina pública. Però és d’espe-
rar que el pacient segueixi reclamant el seu 
protagonisme, que la crisi no sigui un fre per 
a les seves justes demandes.

> Dr. Felipe Castro: Hi ha un factor inde-
pendent de la crisi; els pacients que ja són 
pacients experts i pretenen restar protago-
nisme al metge. És una tasca conjunta i ha de 
ser simètrica.

> santi alFonso: El pacient ha de conviure 
amb la seva malaltia, i procura que això tras-
balsi al menys possible la seva vida quotidia-
na. Al final, el que vol és menjar magdalenes, 
encara que sigui celíac, o pasta de sopa, i per 
tant s’informa de com fer-ho.

> Dr. Genís CarrasCo: Els pacients intel-
ligents, tant si són aguts com si són crònics, 
segons estudis holandesos i alemanys, tenen 
un 25 % menys d’ingressos hospitalaris, gasten 
un 35% menys i demostren millor puntuació 
en les enquestes respecte a la relació metge-

pacient. No és negatiu donar protagonisme 
als pacients: és el millor per a tots, i també 
per al sistema sanitari. Fins i tot redueix el 
nombre de denúncies als professionals: un 
pacient informat, satisfet, que al llarg del pro-
cés ha pogut plantejar qualsevol problema o 
dubte que tingués, té molta menys tendència 
a denunciar. Perquè el pitjor en la relació en-
tre metges i pacients és la desconfiança: quan 
un malalt percep que van dir-li que li farien 
una cosa i n’hi van fer una altra, que no li ho 
van explicar, que li van fer un pneumotòrax 
a l’UCI i després li van dir que li havia entrat 
aire a la pleura espontàniament encara que fos 
un accident durant la punció... no hi ha dubte 
que si alguna vegada es produeix algun esde-
veniment advers en un tractament cal dir-ho a 
la família i al pacient, i si s’actua així no sol ha-
ver-hi problemes. El problema apareix quan 
s’omet el dany produït i més tard el pacient el 
descobreix pel seu compte; aleshores es crea 
desconfiança i animadversió.

> dr. fELIPE CAStro dE LA NUEZ 
(Sevilla, 1963) és llicenciat en Medicina i 
Cirurgia per la facultat de Sevilla, i va obtenir 
el Certificat Mèdic d’Urgències i Emergències. 
Especialista en Medicina Interna, pertany a la 
Societat Espanyola de Medicina d’Urgències 
i Emergències i a la Societat Espanyola 
de Medicina Interna. també és professor 
adjunt d’auxiliars de clínica en pràctiques a 
la Clínica Santa Isabel de Sevilla, on també és 
coordinador de l’Àrea de Medicina Interna i 
subdirector mèdic.

Moltes persones segueixen sense voler saber gaire res de la seva malaltia. 
també cal ser clars: quan fem un diagnòstic de presumpció, amb diagnòstics 
diferencials, no podem assegurar a cap pacient que la malaltia que pugui tenir es 
desenvoluparà d’una manera pautada. Cal buscar aquells aspectes que fan que 
el pacient se senti satisfet amb la informació, preguntar sempre si han quedat 
dubtes, si cal algun aclariment... Els explicaré què em va passar l’altre dia, en 
presentar-me, com faig sempre, a un pacient, un home jove d’uns cinquanta anys 
amb un angor, una angina de pit. A l’entrar a l’habitació, li vaig dir: «Sóc el doctor 
Castro, internista, seré el seu metge a partir d’ara...» I ell em va preguntar: 
«¿Què significa internista?» volia saber davant de quin metge estava per formar-
se una opinió. Segona pregunta: «¿Quines proves em realitzarà?» Les proves que 
es poden realitzar han de ser explicades, d’acord amb la gravetat de l’assumpte, 
i s’ha de donar informació complementària, així com dels pros i contres de cada 
decisió diagnòstica. El metge ha de saber preguntar i entrar en la ment del pacient 
ajustant sempre la informació a les necessitats i els requeriments que el pacient 
expressa. Abans s’ha dit que hi ha persones que es preocupen més dels aspectes 
secundaris d’un tractament, com la caiguda de cabell en el tractament del càncer. 
Jo entenc que no: qui té un càncer sap que la caiguda del cabell forma part del 
tractament, i ho assumeix com a part de la malaltia i del procés de la seva curació.
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L’alfabetització en salut, 
una assignatura pendent

Els ciutadans de la societat del coneixement 
del segle XXI s’enfronten a una gran parado-
xa a l’hora de prendre decisions relatives a la 
seva salut. Cada vegada amb més freqüència 
s’anima les persones perquè prenguin deci-
sions de vida saludables. No obstant això, no 
reben ni la formació ni l’ajuda necessàries 
per emprendre aquestes tasques. Avui dia hi 
ha disponible més informació que mai per 
poder mantenir una vida sana, per adquirir 
estils de vida saludables, per adoptar mesures 
preventives davant les malalties o per involu-
crar-se activament en el seu tractament, però, 

Informe Health literacy, publicat 
recentment per l’ofi cina 
regional europea de l’OMS.

realment, ¿la població està preparada per ac-
cedir a aquesta informació, entendre-la, pro-
cessar-la i aplicar-la adequadament a les seves 
circumstàncies particulars?

A Europa, un nivell baix d’alfabetització 
en salut és bastant comú. Això es desprèn de 
l’informe Health literacy (L’alfabetització en sa-
lut), publicat recentment per l’ofi cina regional 
europea de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS). La publicació, que exposa els resultats 
d’un estudi realitzat en vuit països europeus, 
remarca mesures pràctiques i efectives que les 
administracions públiques i altres organitza-
cions sectorials desenvolupen per enfortir 
l’educació per a la salut de les persones. A me-
sura que les societats es fan més complexes, 
amb el consegüent bombardeig d’informació 
(o desin   formació), l’educació per a la salut 
esdevé essencial.

Però, què és l’alfabetització en salut? Se-
gons va defi nir el 2012 el Consorci Europeu 
d’Alfabetització en Salut, aquest concepte 
«està vinculat a l’alfabetització i implica el 
coneixement, la motivació i les competències 
necessàries per accedir, comprendre, avalu-
ar i aplicar informació sobre la salut per tal 
d’emetre judicis i prendre decisions en la vida 
quotidiana respecte a la cura de la salut, la pre-
venció de malalties i la promoció de la salut 
per mantenir o millorar la qualitat de vida».

Correlació entre l’educació sanitària i l’estat 
de salut
S’ha demostrat la correlació entre l’educació 
sanitària i l’estat de salut de les persones. Se-
gons l’informe de l’OMS, «una alfabetització 
en salut limitada implica decisions menys sa-
ludables, conductes de risc, poca salut, menys 
autonomia i més hospitalitzacions».

tEXt: JoSE PÉrEZ
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Gairebé la meitat dels europeus tenen un 
nivell d’alfabetització en salut inadequat o pro-
blemàtic. Es constata que l’educació sanitària 
limitada no és un problema minoritari quan 
el 12 % dels enquestats refereix una alfabetit-
zació en salut inadequada i el 35 %, proble-
màtica.

Un altre aspecte revelat per l’informe 
són les marcades diferències territorials que 
existeixen. D’entre els vuit països en què es 
va realitzar l’enquesta, l’alfabetització en salut 
inadequada varia entre el 2 % als Països Baixos 
i el 27 % a Bulgària. A Espanya, aquest proble-
ma afectaria el 7,5 % de la població.

Dins dels països també hi ha diferències, 
de manera que alguns grups de població són 

més vulnerables que d’altres. Els factors que 
agreugen l’alfabetització en salut limitada són 
el baix nivell educatiu, el reduït poder adqui-
sitiu, els problemes de salut i l’edat avançada.

Per a la realització de l’enquesta, van plan-
tejar a prop de 8.000 persones qüestions que 
valoraven la dificultat percebuda en la realit-
zació d’accions relacionades amb la salut, com 
entendre les explicacions del metge, avaluar si 
la informació que ofereixen els mitjans de co-
municació sobre una malaltia és fiable, buscar 
informació per afrontar problemes de salut 
mental com la depressió o l’estrès, entendre 
la informació que proporcionen els embolcalls 
dels aliments o participar en activitats que mi-
lloren la salut i el benestar.

PErCENtAtgES d’ALfAbEtItZACIó gENErAL EN SALUt
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> Dr. GEnís CArrAsCo: Actualment estem da-
vant d’un debat molt interessant: què passa 
en el nostre sistema sanitari amb la crisi? 
Quines són les perspectives de futur? Els po-

lítics i els gestors solen plantejar dos models 
sanitaris: la medicina degestió pública i la de 
gestió privada. I els mitjans de comunicació, 
de vegades, semblen plantejar-los com els dos 
únics. En aquests casos és quan plantejo l’exis-
tència d’un tercer model: el cooperativisme 
sanitari. Un model que ja és aquí encara que 
l’opinió pública majoritàriament en descone-
gui l’existència. Els hospitals cooperatius han 

demostrat que són rendibles, almenys per a 
una important capa de la població. I ho han 
demostrat mitjançant la implicació dels paci-
ents en la gestió dels serveis sanitaris. SCIAS - 

Hospital de Barcelona té una història reeixida 
en aquest sentit, ja que el doctor Espriu ho va 
saber plantejar d’una forma que encara avui 
esdevé innovadora, de manera que fos efectiva 
i eficient gràcies a la incorporació dels usuaris 
a la gestió. Aquesta és la clau del tercer model 
de gestió sanitària.

> Dr. José CArLos GUIsADo: Aquest model és 
important internacionalment. Perquè SCIAS 

« L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut 
atén més de 300 milions de pacients al món.»

Medicina sense ànim de lucre

EL doCtor JoSÉ CArLoS gUISAdo, PrESIdENt dE L’orgANItZACIó INtErNACIoNAL dE CooPErAtIvES dE SALUt, vA 

CoNvErSAr SobrE ELS hoSPItALS CooPErAtIUS AMb ELS PArtICIPANtS EN LA tAULA rodoNA dEdICAdA AL PACIENt 

INtEL·LIgENt.

tEXt:  CArLES torNEr

Els participants a la taula rodona amb els membres de la Fundació Espriu.
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Hospital de Barcelona.

(la cooperativa de pacients que és propietària 
de l’Hospital de Barcelona), juntament amb 
Assistència Sanitària Col·legial i Lavinia-ASI-
SA, formen la Fundació Espriu. I la Fundació 
Espriu ostenta actualment la presidència de 
l’Organització Internacional de Coopera-
tives de Salut, que atén més de 300 milions 
de pacients al món. 300 milions de registrats, 

perquè n’hi ha més. A la Xina, per exemple, 
on sabem que hi ha serveis de salut que estan 
cooperativitzats, però no registrats. Fa poc que 
hem incorporat les cooperatives de salut de 
Turquia –que seran admeses aviat– a l’Assem-
blea de l’Aliança Cooperativa Internacional, 
que es reunirà al novembre de 2013 a Ciutat 
del Cap. És la nostra paradoxa: el model coo-

« El model cooperatiu fa que tots ens entossudim 
a aconseguir la qualitat màxima en l’assistència sanitària.»
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peratiu que aplega metges i pacients té tot el 
reconeixement internacional, però és menys 
conegut dins d’Espanya. Potser perquè el mo-
del cooperativista no és ni de dretes ni d’es-
querres, sinó que acull les dues tradicions, amb 
l’inconvenient que, finalment, cap de les dues 
ens reivindica. La solució de la crisi mundial, 
estic convençut, passa per les cooperatives: les 
tenim al costat de casa, però no les coneixem 
prou.

> Dr. GEnís CArrAsCo: En diversos debats als 
quals assisteixo, se solen donar les xifres dels 
associats al cooperativisme sanitari en països 
tan distants com el Japó o Suècia, sense obli-
dar oferir dades de la bona salut econòmica 
del cooperativisme sanitari a Espanya. I nor-
malment la gent se sorprèn molt, perquè ho 
desconeix. Cal millorar el màrqueting del mo-
del cooperatiu, difondre el que el singularitza: 
la participació dels metges i dels pacients en la 
gestió de la salut.

> Dr. José CArLos GUIsADo: És el famós es-
lògan del doctor Espriu: “Una medicina soci-
alment satisfactòria per al professional de la 
medicina i per a l’usuari”.

> Dr. GEnís CArrAsCo: La principal virtut del 
model és que és senzill: aconseguir una relació 
simètrica entre metges i pacients.

> Dr. José CArLos GUIsADo: Fa poc vaig do-
nar una conferència a l’Agència d’Avaluació de 
la Qualitat d’Andalusia. Em van demanar que 
parlés dels hospitals cooperatius i va causar 
molta sorpresa saber que el nostre hospital 
a Madrid, l’Hospital Moncloa, és el primer 
hospital d’Europa amb EFQM, amb el màxim 
nivell de la qualitat, l’anomenat Segell d’Or. Per 
què? Estic convençut que el model cooperatiu 
fa que tots ens entossudim a aconseguir la mà-
xima qualitat.

> sAntI ALfonso: El pacient, l’usuari, no sol 
conèixer com es gestionen els hospitals: qui-
na estructura té l’Hospital Clínic de Barcelona 

o qualsevol altre. Les nostres associacions de 
pacients els expliquen aquest funcionament, 
quins són els seus drets i deures, i com poden 
reclamar al sistema.

> Dr. José CArLos GUIsADo: Un matís: el coo-
perativisme sanitari que promou la Fundació 
Espriu no és medicina privada, sinó medicina 
no pública. És un matís rellevant. La gestió 
solidària és el que ens caracteritza.

> Dr. GEnís CArrAsCo:  No es tracta de dis-
tingir entre el públic i el privat, sinó entre 
medicina amb ànim de lucre o sense. Tant 
el model públic com el privat tenen els seus 
avantatges i els seus inconvenients, i el debat 
és ple de matisos interessants. Però si parlem 
de models innovadors de gestió, sí que hi ha 
una diferència substancial: si el model busca el 
profit econòmic o no. En la gestió de SCIAS, 
ASC i ASISA, el que ens distingeix és que no 
tenim ànim de lucre. Ni els nostres metges ni 
els nostres pacients cooperativistes no reben 
mai beneficis, sinó que els reinverteixen en la 
mateixa organització amb un únic objectiu: 
fer la millor medicina per a satisfacció dels 
pacients, i amb la seva participació. Aquesta 
és la nostra aportació al debat europeu entre 
models de gestió: ha de ser entre les organit-
zacions sanitàries non profit i les que tenen 
una perspectiva de profit. Amb ànim de lucre 
o sense.  Aquesta és la diferència essencial, la 
que marca la forma de gestionar els recursos. 

> MontsErrAt CAbALLé: En el nostre siste-
ma no hi ha retorn cooperatiu, sinó que tots 
els beneficis s’utilitzen en seguir donant la mi-
llor assistència possible.

> Dr. GEnís CArrAsCo: Em sembla difícil con-
jugar la bona medicina amb la perspectiva de 
l’afany de lucre. És molt difícil acontentar els 
accionistes i fer una medicina de qualitat i sos-
tenible al nostre entorn econòmic. 

M’agrada parlar d’una medicina solvent. 
SCIAS i ASC, i ASISA també, han demostrat 

« Els hospitals cooperatius han demostrat que són rendibles, 
almenys per a una important capa de la població.»
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que no són només sostenibles sinó també 
solvents, perquè no han oblidat preparar-se 
per als canvis de la societat, del mercat, de les 
noves tecnologies, dels avenços mèdics... Ser 
solvent és tenir aquesta capacitat d’adaptació 
als canvis i evolucions del mercat sanitari.

> MontsErrAt CAbALLé: Sens dubte és la co-
gestió, la gestió conjunta de metges i pacients, 
el que ens fa tan positius. El doctor Guisado 
em comentava que va fer una conferència a la 
universitat de Bolonya explicant el nostre mo-
del i que el públic estava molt sorprès. Una de 
les preguntes que li van fer era: Com és possi-
ble que els usuaris decideixin quina nova ma-
quinària cal comprar per a l’hospital? Doncs és 
així perquè els usuaris estan ben assessorats. 
I decideixen conjuntament amb els metges, 
en el que anomenem un model de cogestió, 
de manera que entre tots podem prioritzar la 
despesa per aconseguir, amb els nostres recur-
sos necessàriament limitats, el millor funcio-

nament de l’hospital. Cada dimecres a la tarda 
es reuneix la comissió integrada pels respon-
sables de la cooperativa de metges i la d’usua-
ris. La comissió de grup, amb l’assessorament 
de les diferents comissions tècniques neces-
sàries, elabora i eleva al Consell Rector, amb 
el concurs de direcció, les propostes sobre els 
diferents temes que afecten la bona marxa del 
grup, per a la seva aprovació, si s’escau.

> Dr. José CArLos GUIsADo: La nostra pro-
posta és original perquè uneix la perspectiva 
de metges i pacients. Hi ha exemples paradig-
màtics de cogestió, com l’Hospital de Barce-
lona, que demostren que el nostre model no 
només és idealment bo sinó que és perfecta-
ment factible i que és eficient. Ens el copien 
en el món sencer. Potser ens costa donar-nos a 
conèixer dins les nostres fronteres, però contí-
nuament rebem visites de delegats i comissi-
ons d’Europa de l’Est, d’Amèrica Llatina, dels 
països escandinaus...

« Sens dubte, és la gestió conjunta de metges i pacients el 
que fa tan positiu l’Hospital de Barcelona.»



No fa pas gaires anys, en veure que un metge feia mala lletra, més d’un deia: «És que no vol que se l’entengui!» Sortosament, 
els metges que fan mala lletra estan actualment en franca minoria –entre altres motius perquè les noves tecnologies han anat 
arraconant l’escriptura a mà– i, a més, els que no fan l’esforç de comunicar i de compartir els seus coneixements d’una manera 
didàctica són realment una rara avis. La figura del metge ha canviat molt en relativament poques dècades, i en la majoria de casos 
el canvi ha estat positiu. El metge del segle XXI acostuma a tenir una actitud empàtica amb el pacient; a més de preocupar-se per 
la seva malaltia, també s’interessa per la seva situació personal i laboral, que lògicament pot sentir-se afectada per la malaltia. 
Avui, és clar que metge i pacient formen part d’un mateix equip que lluita per curar la malaltia o minimitzar-ne les conseqüències. 
La necessària confiança mútua entre metge i pacient ha anat guanyant terreny. Però encara n’ha de guanyar més, perquè és 
evident que comporta un munt de beneficis per a totes dues parts. 

Metge i pacient són un mateix equip
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Un àngel que muntava en bicicleta —
les rodes eren quatre sols en flames—
pujant tranquil·lament per la sendera
vaig veure un dia, de camí al mar;
tapant el cel i els ulls d’una oreneta
la pols daurada de les seves cames
deixava un rastre càlid al darrere,
i els núvols queien sobre el manillar.

Enormes com la llum que les envolta,
les seves ales, esquitxant la bici
d’espurnes que la feien roja i blava,
enderrocaven pins de tot el món.
Me l’he estimat; i quan de cop i volta
va caure daltabaix d’un precipici,
al fons de la maleta que portava
hi eren els meus poemes tal com són.

Xènia Dyakonova

Del llibre 50 poemes amb àngel, Barcelona: Ed. Ara llibres, 2013. 
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Al cor d’un hospital    de l india
,



Fotografia 
MANUEL VIOLAAl cor d’un hospital    de l india

,



El director mèdic de l’Hospital 
El Ángel d’Asisa a Màlaga, el 
doctor Manuel Viola, és un gran 
aficionat a la fotografia. Durant 
les vacances, sempre porta una 
càmera de fotos, i això li permet 
gaudir del viatge a posteriori, 
recordant paisatges i escenes de 
la vida quotidiana que ha conegut. 
Un dels seus últims viatges ha 
tingut com a destinació l’Índia. 
En una ciutat mitjana d’aquest 
país va tenir l’ocasió de visitar un 
hospital, on va fer les fotos que ha 
decidit compartir amb els lectors 
d’aquesta publicació. 



En aquest centre hospitalari no 
es queixen de la manca de mitjans 
materials, sinó humans: falten 
metges, infermeres... “Per a què 
volem aparells si no tenim prou 
personal preparat per fer-los 
funcionar?”, raonen. Els nens que 
hi neixen –la natalitat a l’Índia 
continua sent elevada– no tenen 
bressol: els posen a terra, amb 
mantes i amanyacs. Les condicions 
higièniques són clarament 
millorables, i les possibilitats de 
contagi dels pacients força altes.  
Desesperació? Mirem-nos-ho des 
d’un altre prisma: queda molta 
feina per fer.  
Daniel Romaní 



HOLA,
HI
HA
ALGÚ?

Quan et quedes sense casa, 
sense feina, sense recursos 
per seguir endavant, la por i 
l’angoixa t’envolten. Quan no 
pots deixar passar més temps, 
només vols sentir-te estimat
i que algú t’ajudi. 

“Veniu a mi tots els que esteu cansats 
i afeixugats, i jo us faré reposar.”
Mt. 11,28

933 013 550
www.caritasbcn.org

facebook.com/caritasbarcelona
twitter.com/caritasbcn

Ara fes la teva
 donació a través 

de l’App de Càritas, 
descarrega’t aquí 

l’aplicació.

af_navidad_corpus_carteles_BN.indd   1 25/07/13   14:02
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SOTA LA PLUJA

Sota la pluja,
arbres, camí, silenci,
vides llunyanes.
Sense recança miro
com el meu pas s’esborra.

HO VOLDRIA DIR AMB ELS MEUS LLAVIS DE VELL

Amb sofriment he vist. Ja no recordo el mar. 
Camino l’últim solc, després vindrà el desert.
Sota claríssims cels, escolto com el vent
em diu el nom guanyat, aquest meu nom: “Ningú”.
Seran temps de repòs, i em decanto a mirar
per darrera vegada la llum d’un llarg ponent.
Ara, sense cap por, tot sol, m’allunyaré,
nit endins, Déu endins, per la sorra i la set.

Al capdavall, és qüestió de tarannà. Hi ha qui es fa erigir 
estàtues eqüestres i moles de marbre amb la intenció 
que la seva fama perduri més enllà de la mort. I hi ha, 
també, qui prova de passar per la vida aixecant la mí·
nima polseguera possible, sense deixar a penes rastre, 
desitjant que la pluja s’encarregui d’esbandir i d’esbor·
rar tot allò que en les nostres existències hi ha de sobrer 
i d’excessiu –que és molt. 

Els dos poemes triats, inclosos en el recull Les hores 
(1952), constitueixen una meditació renovada sobre 
l’antic tema de la vanitat. Gairebé com si li fos vocació, 
el jo líric palesa el seu passar efímer, la insignifi cança 
de tot, les petjades que s’esborren. I ho fa sense gestos 
tràgics ni escarafalls, com qui ha comprès l’autèntic ar·
gument de la història.

Sota la pluja
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El mateix Salvador Espriu, en una entrevista con·
cedida a Baltasar Porcel el 1966, es confessava de poca 
vida: «S’esgarrifaria de veure el poc que menjo», deia 
amb un xic d’entremaliadura. Per bé que traçar paral·
lelismes entre vida i obra és sempre una activitat d’alt 
risc, en aquest cas resulta massa temptador. Com no 
endevinar, rere la reconeguda frugalitat a taula, l’ex·
pressió d’una frugalitat que s’estén a altres àmbits de la 
vida? Som davant d’una persona austera que defuig la 
complaença de l’excés, començant per l’excés verbal: 
«Per què tantes paraules / per al meu cansament?», es 
pregunta a El caminant i el mur. 

El poema “Sota la pluja” és en si mateix escàpol, 
mínim, amb un cert to d’aquarel·la oriental, prompte 
a esvanir·se sota l’aigua. Poques paraules, en perfecta 
consonància amb allò que s’hi exposa. Però aquests 
quatre apunts esparsos –arbres, camí, silenci, vides 
llunyanes– tenen la capacitat d’eixamplar increïble·
ment l’horitzó mental i l’espai respirable del poema. 
Inconscientment, en llegir·lo inspirem (possiblement, 
perquè ens inspira). 

Ara bé, la constatació de la pròpia petitesa no sus·
cita l’angoixa del subjecte, sinó una dolça conformitat. 
Tot s’esdevé, com apunta el quart vers, «sense recança», 
com aquell llunyà «morir conforme» que presideix les 
Coplas de Jorge Manrique. Vet aquí la saviesa d’una vida 
que no necessita singularitzar·se entre les altres –i en·
cara menys subratllar·se enfront de les altres o contra 
les altres– per prendre sentit. Més aviat batega el desig 
de confondre’s amb l’entorn natural, d’invisibilitzar·se, 
de no excel·lir. Ras i curt, som davant l’imperatiu ètic 
de la discreció.  

Aquesta idea es perfila encara amb més radicalitat 
en el segon text, “Ho voldria dir amb els meus llavis de 
vell”, on el nom que el poeta reclama per a si mateix 
és Ningú. Tot d’un plegat, el poema fa un salt enrere, 
recula més de vint·i·cinc segles i ens situa a la cova de 
Polifem, que ara reté com a presoners Ulisses i els seus 
companys. Quan el ciclop pregunta a l’astut grec quin 
és el seu nom, ell respon (recordem·ho en llatí): Mihi 
nomen est Nemo, és a dir, El meu nom és Ningú. Així, 
quan Ulisses, després d’emborratxar·lo amb vi, li clava 
una estaca al seu únic ull, Polifem crida esfereït de do·
lor que Ningú està intentant matar·lo. 

L’ardit, que revela un cop més la sagacitat de l’heroi 
homèric, pren un caire del tot diferent en el poema 
d’Espriu. No és l’enginy humà davant de l’adversitat allò 
que ara ens contorba. Ulisses es transforma en Ningú 

per sobreviure i, paradoxalment, després de ser Ningú 
s’acreix, augmenta la seva dimensió heroica, deixa en 
nosaltres un record indeleble. En el poema d’Espriu, 
el jo líric es transforma en Ningú justament amb la vo·
luntat contrària: disminuir·se, empetitir·se, dissoldre’s 
en allò que l’envolta fins arribar a ser ningú, ara sí, en 
minúscules. En mans del nostre autor, la narració mi·
tològica s’ha renovat des de l’arrel i ha convergit amb 
la meditació ascètica sobre la vanitat.

Hi ha encara un altre detall –fonamental, com so·
len ser·ho els bons detalls. El poeta es refereix a aquest 
nom seu, Ningú, no pas com aquell que li ha estat con·
cedit casualment, sinó com aquell que s’ha guanyat a 
pols: «Sota claríssims cels, escolto com el vent / em diu 
el nom guanyat, aquest meu nom: Ningú». Perquè el 
nom es fa, en el sentit que cal guanyar·lo i merèixer·lo. 
Trobem aquesta concepció en els inicis del judeocristi·
anisme, en la tradició exegètica basada en els noms de 
Déu i en el lletrisme cabalístic. Recordem, també, com 
el cavaller errant de la tradició artúrica –posem per 
cas, Parsifal– anhela per damunt de tot fer·se un nom, 
trobar el nom autèntic que s’ajusti a la seva identitat. 
Esbrinar qui sóc implica esbrinar com em dic. Identitat 
i nom són les dues cares d’una mateixa moneda. Tam·
bé en el poema d’Espriu, el nom es revela al final d’un 
trajecte i n’és la culminació: «Camino l’últim solc». El 
nom és el destí per fi acomplert. Ho expressa bellament 
Jean Starobinski quan escriu: «El nostre nom ens espe·
ra per endavant». Només hem d’arribar·hi. Descobrir·lo 
i prendre’n possessió.

I si en el poema “Sota la pluja” la desaparició s’as·
sumia «sense recança», ara l’anonimat s’accepta igual·
ment «sense por». Com si la veritable dimensió de 
l’existència fos la humilitat, on les coses importants 
passen en veu baixa, a frec de la invisibilitat. 

En un món com el nostre, dominat per l’excés, per 
la faramalla estrident i per la tirania de l’ego (no només, 
però també en l’àmbit de l’art), m’atreviria a qualificar 
de transgressor el gest de la persona que reivindica 
aquesta mena de discreció (no caracterològica, sinó 
ontològica). Si, com apuntava Albert Camus, l’home 
rebel és aquell que diu que no, aquí tenim un home 
essencialment rebel: és a dir, rebel en allò essencial, i 
no només en les formes. El jo líric es nega als cants 
de sirenes, a la falsedat d’una transcendència a so de 
bombo i platerets. I té la valentia de reconèixer que 
és Ningú, que el seu nom guanyat al final del camí és 
Ningú. I Ningú no deixa petjades.

Inconscientment, en llegir Sota la pluja inspirem, 
possiblement, perquè ens inspira. 
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