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Editorial

Compromesos
amb el futur

L

a medicina social i el cooperativisme sanitari que
representen la Fundació Espriu no són aliens als
canvis permanents que vivim actualment. La
transformació forma part del nostre ADN des
que el doctor Josep Espriu va apostar per un nou
model de cooperativisme sanitari com la manera de garantir l’accés a la salut. Des de llavors, l’evolució ha estat
constant i la xarxa d’empreses sanitàries liderades pel
Grup Asisa i el Grup Assistència s’ha consolidat entre les millors d’Espanya.
El cooperativisme
Uns canvis que sempre miren cap al futur
amb visió positiva i esperit solidari. Una
transformació permanent com la nova revista Compartir que tens entre les mans.

sanitari no tan sols
és determinant
quan pensa en la
salut i el benestar

Fidels als principis i valors cooperatius, en
aquest número de Compartir mostrem el compromís
de la Fundació Espriu amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides. És l’hora de l’acció i nosaltres ja estem en marxa.
Perquè el cooperativisme sanitari no tan sols és determinant quan pensa en la salut i el benestar. Va molt més
enllà amb un compromís per una educació de qualitat,
treballant a favor de la igualtat de gènere i promovent el
creixement econòmic. I en tots aquests objectius treballem diàriament amb un model sostenible i respectuós
amb el medi ambient, com sempre va defensar el doctor
Josep Espriu.
El futur continua estant a les nostres mans i encara som
a temps d’aconseguir els Objectius marcats per al 2030.

Carlos Zarco

Director general de la Fundació
Espriu
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Salut L’esquena

El mal d’esquena
A qui no li ha fet mal l’esquena alguna vegada o en pateix sovint?
En el dossier d’aquest número expliquem les causes, els símptomes i els
tractaments d’aquesta malaltia tan freqüent en la nostra societat amb
l’ajuda d’un dels màxims especialistes, el Dr. Francisco Kovacs, de la Unitat
d’Esquena de l’Hospital HLA Universitario Moncloa i director de la Xarxa
Espanyola d’Investigadors en Malalties de l’Esquena.
per Cristina Puig Soler

El mal d’esquena acompanya la nostra
espècie des de temps remots, però és ara
quan la discapacitat i el cost que suposa a
escala mundial és més gran. El 90% de la
població pateix o ha patit algua vegada mal
d’esquena i coll. En la immensa majoria
dels casos, la causa es troba en el mal funcionament de la musculatura; cosa que no
resulta estrany si tenim en compte l’estil
de vida cada vegada més sedentari d’adults
i nens. I les previsions són poc encoratjadores: “Més del 70% dels nens no arriben
a la recomanació mínima de fer una hora
d’activitat física al dia, de manera que és
probable que cada vegada hi hagi més casos
de mal d’esquena d’origen muscular”, alerta el Dr. Francisco Kovacs, un dels màxims
investigadors en el camp de les malalties de
l’esquena i el coll.
Quant a la població adulta, en tot el món
el dolor lumbar (el que afecta la part baixa
de l’esquena) ja s’erigeix en la principal causa de discapacitat, entesa com la impossibilitat de fer una activitat normal per causa
mèdica, i el dolor cervical, en la quarta, tal
com reflecteix un estudi recent finançat per
la Fundació Melinda i Bill Gates.
LA INVESTIGACIÓ ÉS CLAU
Està les mans del pacient adoptar un estil de vida més actiu per cuidar la seva esquena. “No estem fets per passar sis o vuit
hores asseguts, així que durant l’horari
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FALSOS MITES
laboral hem d’assegurar un mínim d’activitat física”, recomana el Dr. Kovacs. Però
la lluita contra les malalties de l’esquena
també s’afronta des de la investigació científica i la pràctica clínica. En les últimes
dècades, el coneixement sobre aquest camp
ha protagonitzat una autèntica revolució.
Molt d’allò que els metges van aprendre a la
facultat ja no és vàlid. Sens dubte, el desenvolupament científic i tècnic té a veure amb
els canvis dràstics que s’han produït a l’hora de prescriure els tractaments. Només cal
fer una ullada a algunes de les creences que
han caigut pel camí, com la utilitat del repòs absolut al llit sobre un matalàs de màxima fermesa.
Els progressos aconseguits gràcies a la
investigació científica donen molt bones
notícies per als que pateixen mal d’esquena, ja que permeten oferir tractaments més
precisos i individualitzats. Al seu torn, proporcionen una lliçó crucial per a la pràctica
mèdica: cal comprovar de forma rigorosa
tot allò que fins i tot sembla obvi. “Val la
pena per a la salut dels pacients”, conclou
el Dr. Kovacs. •

Més informació:
El libro de la espalda. (Ed. Martínez Roca).
Autor: Dr. Francisco Kovacs
www.espalda.org

1

El repòs. Durant anys es va
recomanar repòs absolut al
llit davant un episodi de mal
d’esquena. En l’actualitat, aquest
tractament s’ha demostrat erroni
i contraproduent: empitjora el
to muscular i la irrigació en el
múscul, allarga el dolor i augmenta el risc que reaparegui en
el futur.

2

Els calmants. Fins fa cinc
anys, s’assumia que el paracetamol era vàlid per tractar el
dolor lumbar. No obstant això, assajos clínics han revelat la seva
inutilitat per aconseguir-ho, afirma el Dr. Kovacs. Segons aquests
assajos, el que pot ajudar-nos són
antiinflamatoris com l’ibuprofèn,
sempre sota prescripció.

3

L’escoliosi. Estudis clínics
realitzats en els últims anys
han refutat la creença que aquest
tipus de desviació de la columna en nens o joves augmenta
el risc de mal d’esquena i s’ha
d’operar per evitar-ho. En realitat,
assenyala el Dr. Kovacs, “en la
immensa majoria dels casos,
l’escoliosi idiopàtica no és més
que una característica personal
sense transcendència clínica”.
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Així funciona
l’esquena
L’esquena té quatre funcions
bàsiques: sostenir el cos dret,
permetre el moviment, contribuir
a mantenir estable el centre de
gravetat en repòs i en moviment, i
protegir la medul·la espinal.

Vèrtebres. Són els ossos de la columna vertebral, en
tenim un total de 33 i serveixen de punt d’ancoratge
per a la musculatura. Són molt resistents: cada
fragment d’os pot suportar un pes de 9 tones.
Les cervicals, dorsals i lumbars
estan disposades una damunt de
l’altra i se sostenen per un sistema de lligaments i músculs.

- 7 cervicals
- 12 dorsals
- 5 lumbars

Les sacres i coxígenes estan fusionades i formen els ossos sacre i
còccix, respectivament.

- 5 sacres
- 4 coxígenes

Músculs. Antigament es creia que
el seu paper es limitava a moure la
columna. Avui dia se sap que, a més,
són imprescindibles per generar la
tensió necessària perquè la columna
es mantingui estable quan està quieta (com en un vaixell fan els obencs
amb el pal), i per mantenir l’equilibri,
compensant les variacions de centre
de gravetat que es produeixen quan
ens movem. La lesió o sobrecàrrega
muscular pot resultar molt dolorosa.
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Lligaments.
Juntament
amb els músculs, actuen
com cordes
que subjecten
els ossos que
formen una
articulació.

Discos intervertebrals. N’hi ha 23, es
troben entre les vèrtebres cervicals, dorsals
i lumbars i actuen com una mena d’amortidor.
• Nucli polpós. La part central del disc intervertebral és de consistència gelatinosa.
- Un individu perd 2 cm d’alçada de dia
i els recupera a la nit. Això es produeix
perquè quan passem molta estona drets
o asseguts la gelatina del nucli polpós
perd altura i es deforma lleugerament;
en canvi, quan estem estirats, es redueix
la compressió sobre el disc.
- 30 anys és l’edat aproximada a partir de
la qual anem perdent alçada. Això es
deu al fet que el nucli polpós es va deshidratant i el disc va perdent altura; un
procés, anomenat degeneració discal o
artrosi vertebral, que no provoca dolor.
• Anell. Capa fibrosa que manté el disc
intervertebral al seu lloc. Quan es trenca
causa una hèrnia discal.

Preguntes amb resposta
Resolem qüestions sobre la cura de l’esquena amb ajuda dels especialistes
de la Unitat d’Esquena Kovacs.
Quin matalàs és el més adequat?
Assajos clínics de qualitat afirmen que l’ideal és que el matalàs tingui una
fermesa intermèdia. El matalàs ha de ser prou ferm perquè es mantingui
en un pla i no es deformi com ho faria una gandula. També ha de ser prou
tou per adaptar-se a les corbes de la columna.
Existeix el coixí ideal?
El coixí ha de facilitar que la columna cervical estigui en l’eix de la columna
dorsal i lumbar, igual que quan estem drets. Així ho indiquen estudis anatòmics i de laboratori a falta d’estudis clínics que demostrin el seu efecte
real. Si es dorm de panxa enlaire, cal fer-ho amb un coixí relativament fi
que mantingui el cap en la mateixa posició que adoptaria si s’estigués dret.
No convé dormir sense coixí (ja que el coll cauria cap enrere) ni amb un
coixí molt gruixut (el coll estaria en flexió). Si es dorm de costat, s’ha de
fer de manera que el coixí cobreixi la distància de l’espatlla al coll assegurant-nos que estigui alineat amb la resta de la columna.
Quan són recomanables les faixes lumbars?
Només en les circumstàncies concretes que sense portar-les no podríem
fer cap activitat (com pot passar transitòriament després d’un aixafament
vertebral), o quan hem de fer un esforç excepcionalment intens (com en
l’halterofília). Si es fan servir habitualment generen atròfia, pèrdua de to i
de coordinació de la musculatura. Convé fer-les servir com menys temps
millor i de manera excepcional.
Són eficaços els collars ortopèdics cervicals?
No. Tots els assajos clínics que s’han fet demostren que el collar ortopèdic
cervical com a tractament no té sentit, fins i tot en pacients que s’han hagut d’operar del coll, ja que l’ús no ha demostrat tenir cap efecte beneficiós
i atrofia la musculatura. Tampoc és útil en els casos de dolor per torticoli.
No s’ha de confondre amb el collar ortopèdic d’immobilització usat durant el trasllat d’una persona accidentada.

Medul·la espinal.
Discorre per l’orifici
que les vèrtebres
tenen en el centre.

Canal medul·
lar. Està format
per la juxtaposició dels
forats que cada
vèrtebra té en el
centre, els anomenats forats
medul·lars.

Què és la intervenció NRT?
La intervenció neuroreflexoteràpica consisteix a mantenir persistentment estimulades unes fibres nervioses que, quan s’activen, són capaces
de contrarestar els mecanismes que mantenen el dolor, la inflamació i la
contractura muscular en els casos subaguts i crònics de malalties de coll
i l’esquena. Per mantenir l’estimulació persistent s’implanta molt superficialment un material quirúrgic (grapes quirúrgiques) que s’extreu al cap
de 90 dies. La intervenció és ambulatòria i no requereix anestèsia, i està
indicada en els pacients en què el dolor dura 14 o més dies i és d’una intensitat de 3 o més en una escala en què 0 significa “absència de dolor” i 10 “el
dolor més intens imaginable”.
És l’únic tractament per a les malalties de coll i l’esquena que prové d’un
procés de recerca, desenvolupament i innovació fet a Espanya, i que ha superat totes les fases d’avaluació recomanades per la comunitat científica
internacional; des dels assajos clínics a doble cec sobre eficàcia, fins a la
monitorització dels resultats que s’obté en la pràctica clínica habitual del
Sistema Nacional de Salut.
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Dr. Francisco Kovacs, director de REIDE

“El risc més important de
tenir mal d’esquena és el
mal estat de la musculatura”
per Cristina Puig Soler

El Dr. Francisco Kovacs és
l’investigador espanyol amb més
producció científica sobre el mal
d’esquena i coll. Va acabar els seus
estudis de Medicina amb només
dinou anys i es va doctorar summa
cum laude als vint-i-dos. Actualment, des de la Unitat d’Esquena
de l’Hospital HLA Universitario
Moncloa de Madrid dirigeix la
Xarxa Espanyola d’Investigadors
en Malalties de l’Esquena (REIDE). Atén la trucada de Compartir via Whatsapp des de l’altre
costat de l’Atlàntic.
Per què ens fa mal l’esquena?

En 1 de cada 100 pacients, el dolor és per una malaltia sistèmica,
és a dir, es manifesta a l’esquena
però l’origen és un altre. Exemple
d’això són alguns tipus d’infecció, càncer, aneurismes i dolors
referits d’origen ginecològic o digestiu. D’altra banda, en 4 de cada
100 casos el dolor es deu a una
afecció estructural, i les més freqüents són alguns casos concrets
d’hèrnia discal i l’estenosi espinal.
En el 95% restant es diagnostica
un mal d’origen “inespecífic” originat pels teixits tous, com músculs, tendons i lligaments.
Hem de preocupar-nos si tenim
una hèrnia discal?
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Hi ha hèrnies discals en moltes
persones sanes que no suposen
un problema per a l’esquena si no
comprimeixen o irriten químicament una arrel nerviosa. Prop del
30% de la població sana té hèrnies
discals que no tenen importància.
Com s’actua davant les hèrnies
problemàtiques?

Només el 4% de les hèrnies discals que comprimeixen una arrel
nerviosa acaben necessitant cirurgia. El que determina la necessitat d’operar és l’evolució del dolor irradiat a la cama, en el cas de
les hèrnies lumbars, o al braç, en
el cas de les cervicals. Si el dolor
irradiat és molt intens i dura més
de sis setmanes val la pena operar.
La cirurgia escurça molt la durada
del dolor irradiat, però ni té efectes sobre el dolor de l’esquena o
el coll ni resulta preventiva. En el
96% restant d’hèrnies que produeixen dolor irradiat o pèrdua de
força, la immensa majoria es recupera igual amb un tractament
conservador.
Què passa si tenim una estenosi
espinal?

En aquesta afecció, el canal pel
qual discorre la medul·la o els forats pels quals les arrels nervioses
abandonen la medul·la s’estre-

nyen, cosa que comença a produir-se en les persones de més de
60 anys en el 60% de la població.
No obstant això, l’estenosi en si
mateixa no té importància si no
comprimeix l’arrel nerviosa o la
medul·la. Quan sí que ho fa, és una
malaltia i, quan és progressiva o
limitant i resisteix al tractament
conservador, la cirurgia ha demostrat ser efectiva.
Per què li fa mal l’esquena al
95% dels pacients amb dolor “inespecífic”?

Essencialment perquè la musculatura no funciona bé, i això posa
en marxa un mecanisme neurològic que pot explicar que el dolor,
la inflamació o la contractura es
perpetuïn i es cronifiquin, encara
que hagi desaparegut la causa que
els va desencadenar inicialment.
Quan el dolor es manté més de
tres mesos tendeix a autoperpetuar-se.

Per això és tan fonamental un diagnòstic precoç?

Per descomptat. L’obsessió dels
metges és que no se’ns escapi cap
pacient amb mal d’esquena a causa d’una malaltia sistèmica, ja que
tot i que només representen l’1%
dels pacients, algunes d’aquestes
malalties són greus i diagnosti-

gues importants en flexoextensió,
rotació o postures extremes.
En sentit invers, què ha demostrat
no augmentar el risc de dolor?

En contra del que els metges hem
pensat durant molt de temps, tenir un sobrepès d’uns 4 o 5 kg; el
nombre d’hores que passem asseguts -que no l’estil de vida sedentari- i la higiene postural, l’efecte
dels quals ha demostrat ser inexistent o mínim.

El futur de la medicina de les
malalties de l’esquena passa per
la individualització?

S’han fet molts estudis per determinar el pronòstic individualitzat
de cada pacient. La idea és que
cada persona pugui introduir totes
les seves característiques personals i clíniques i les proves radiològiques i tractaments rebuts en un
programa que li permeti indicar
la probabilitat que té de millorar
i, en funció del tractament que se
li apliqués, saber com canviaria
aquesta probabilitat si és el cas. De
fet, si entra al web www.pronosticodolorlumbar.es ja podrà fer-ho.
car-les a temps pot canviar la seva
vida o fins i tot salvar-l’hi.
Quins passos segueix el metge per
elaborar un diagnòstic?

El pilar de la diagnosi en les dolències de l’esquena és l’interrogatori clínic i l’exploració física.
És un error i una mala pràctica
mèdica demanar una prova diagnòstica complementària, com
una ressonància magnètica o una
radiografia, sense haver explorat
físicament el pacient. Només val
la pena demanar-la si, com a resultat de l’interrogatori clínic i
de l’exploració física, es deriven
dades que suggereixen que o bé el
dolor es deu a una malaltia que no
és de l’esquena o bé hi pot haver
una compressió neurològica que
pugui ser subsidiària de cirurgia.
El fet de prescriure una ressonància magnètica quan no està indi-

cada clínicament augmenta un
800% el risc que el pacient sigui
operat sense que calgui.
Quins casos de mal d’esquena
requereixen una atenció mèdica
urgent?

L’únic cas urgent és la síndrome de
la cua de cavall, en la qual la part
final de la medul·la o bé és molt
comprimida o bé no rep sang suficient. Aquesta síndrome es dona
en 1 de cada 700.000 pacients.

Quins factors demostrats incrementen el risc de tenir dolor cervical, dorsal o lumbar?

El risc més important és el mal
estat de la musculatura. Després
trobem les vibracions que afecten
tot el cos, com passa en els que
condueixen tractors o helicòpters, i els treballs que impliquen
manipulació freqüent de càrre-

La tecnologia actual és un aliat de
la nostra salut?

Sens dubte. La capacitat actual
de computació i anàlisi que permet la medicina moderna és una
meravella. Utilitzar les dades que
cada dia genera l’assistència sanitària per afinar i perfeccionar el
tractament i permetre individualitzar en cada pacient és el camí
pel qual tota la medicina anirà
evolucionant. •

= El pilar de la diagnosi en

les dolències de l’esquena
és l’interrogatori clínic i
l’exploració física. És un error
demanar una prova mèdica
complementària sense haver
explorat físicament el pacient
prèviament
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Sis exercicis senzills
per cuidar l’esquena
Les taules d’exercicis són útils per desenvolupar la potència, resistència o elasticitat
de la musculatura i per prevenir i tractar el dolor crònic d’esquena. Els metges de la
Unitat d’Esquena Kovacs de l’Hospital HLA Universitario Moncloa ens expliquen pas a
pas alguns dels exercicis d’una taula especialment indicada per a persones amb dolor
dorsolumbar, el més freqüent entre la població.

1

Elevació contraposada
de braç i cama
Estireu-vos de boca terrosa amb els braços cap
endavant. Des d’aquesta
postura, aixecar alhora el
braç dret, el cap i la cama
esquerra, lleugerament
flexionada cap enrere,
mantenint l’altre braç i
l’altra cama recolzats contra el terra. Després d’una
fracció de segon, abaixeu
les extremitats aixecades
i torneu a repetir el moviment fins a completar
la meitat de la sèrie. Després, canvieu de costat fins
que completeu la sèrie.
No oblideu… flexionar
lleugerament la cama que
s’eleva, aixecar el cap en
cada ascens i fer una banda primer i després l’altra.
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2

Bàscula pèlvica drets
Recolzeu-vos amb les natges i espatlles en contacte
amb la paret i la columna
lumbar formant un arc.
Des d’aquesta posició,
feu un moviment consistent a aconseguir que la
columna lumbar toqui la
paret. Per fer-ho, basculeu la pelvis (contraure el
ventre) portant les natges
cap amunt i endavant. Un
cop recolzada la columna, aguanteu la posició
durant uns 5 segons.
Després torneu a la posició de partida i repetiu el
moviment fins que acabeu
la sèrie.
És normal… aixecar els
talons i quedar-se recolzat en les puntes dels
peus o flexionar una mica
els genolls.

3

Bàscula pèlvica en
decúbit
Estireu-vos de panxa
enlaire amb els genolls
flexionats i les plantes dels
peus recolzades. La major
part de l’esquena ha d’estar
recolzada contra el terra,
menys la zona lumbar,
que ha de formar un arc.
L’exercici consisteix a
aconseguir que la columna arribi a tocar a terra.
Perfer-ho ha de bascular
la pelvis. Aguanteu amb
la columna lumbar recolzada contra el terra uns 5
segons. Després torneu a la
posició d’inici i repetiu el
moviment fins que acabeu
la sèrie.
Recordeu… La contracció dels abdominals és la
que ha d’“arrossegar” les
natges cap amunt.

Per tenir
en compte
• Idoneïtat. Qualsevol persona pot

fer aquesta taula, ja que es compon
d’exercicis dissenyats per a algú que
tingui un nivell físic molt baix o que
pateixi dolor crònic. No obstant això,
si algun exercici desencadena dolor
o incrementa el que estigui patint,
interrompeu-lo i consulteu el vostremetge o fisioterapeuta.

4

Transvers abdominal
Poseu-vos de genolls a terra, de quatre grapes, amb
les mans i els genolls recolzats a terra. L’esquena
ha d’estar recta, horitzontal, sense encorbar-la ni
cap amunt ni cap avall, i la
musculatura de l’abdomen
relaxada, de manera que la
panxa “caiui”. Sense encorbar l’esquena, mireu de
contraure la musculatura
abdominal per “amagar
panxa”. Manteniu aquesta
posició durant 4 o 5 segons, i relaxeu. Repetiu el
moviment fins que completeu la sèrie.
No oblideu… “amagar la
panxa” ràpidament i intensament, i aguantar-la
tan enganxada a l’esquena
com sigui possible durant
la contracció.

• Freqüència. Podem començar a fer
les primeres sessions dues vegades
per setmana, en dies no consecutius,
i de manera progressiva –a mesura
que la nostra forma física millori–
augmentar-les a quatre o cinc dies.
• Repeticions. Es recomana fer cada
exercici de la taula en un mínim de 2
sèries de 10 repeticions cadascuna,
i descansar entre sèrie i sèrie un
temps inferior al que s’hagi trigat a
completar la sèrie.

5

Abraçada de genolls
Estireu-vos de panxa
enlaire, amb els genolls
flexionats i les plantes
dels peus recolzades
contra el terra. Els braços, estirats al llarg de
el cos. Des d’aquesta
posició, flexioneu el coll
cap endavant com si us
volguéssiu mirar el melic,
aixequeu els genolls cap
al pit i agafeu-los amb la
mà de la mateixa banda,
o abraceu-los amb les
dues mans. Manteniu la
posició uns segons. Pressioneu lleugerament els
genolls contra el pit(si no
fa mal en fer-ho). Després
torneu lentament a la
posició d’inici i quedeuvos-hi uns segons.
Ideal per… relaxar la
musculatura lumbar.

•Què he de fer si tinc dolor? No s’ha
fer res que desencadeni el dolor o n’incrementi la intensitat, però fins aquest
nivell s’ha de fer tot el que es pugui.
En les crisis agudes (dolor agut de 0
a 15 dies), l’exercici està contraindicat.
Les persones amb dolor crònic (el que
sobrepassa els tres mesos), poden fer
exercici excepte quan pateixen una
crisi molt aguda, moment en el qual
han de fer un repòs relatiu, evitant
tot allò que, quan es faci, augmenti el
dolor.

6

El gat
Poseu-vos de quatre grapes, amb els genolls i les
mans recolzats a terra, els
braços verticals i l’esquena recta, horitzontal. Des
d’aquesta postura, encorbeu l’esquena tot el possible, cap endavant i cap
amunt, i seieu sobre els
talons.Torneu a la posició
d’inici i repetiu el moviment fins que completeu
la sèrie.
Ideal per… relaxar la
musculatura més propera
a les vèrtebres.

Font: www.espalda.org
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Salut L’esquena

ACTIVEU-VOS!
Fer exercici físic disminueix el risc de patir mal d’esquena. A més, mantenir
el grau possible d’activitat més alt possible quan el dolor apareix n’escurça la
durada i redueix el risc que es repeteixi. A moure’s s’ha dit!
“Més val fer una mica d’esport que res”,
afirmen els metges de la Unitat de l’Esquena Kovacs de l’Hospital HLA Universitario
Moncloa. És fonamental per tenir una musculatura en condicions i capaç de protegir la
nostra esquena. A més, “l’exercici adequat i
ben fet influeix positivament en símptomes
com el dolor, la inflamació i la contractura
muscular”, expliquen. A continuació, prenem
nota dels seus consells.
EXERCICI CARDIOVASCULAR
AERÒBIC
Una cosa tan senzilla com caminar 30 minuts o 1 hora al dia és molt positiu per a la
salut en general i per a l’esquena en concret. “Caminar, nedar o anar amb bicicleta
estàtica o en màquina el·líptica generen un
treball cardiovascular aeròbic que farà que
el nostre cor bombi la sang a tots els teixits,
entre aquests, els de l’esquena”.
ALERTA AMB EL PÀDEL
Hi ha activitats físiques que, per les seves
característiques, poden comportar algun
risc per a l’esquena. Esports com l’esquaix,
el tennis, el pàdel o el bàsquet requereixen una gimnàstica que els complementi
perquè, encara que la seva pràctica és be12 Compartir

neficiosa, de vegades generen asimetries,
sobrecàrregues o esforços bruscos que requereixen que la musculatura estigui preparada per poder fer-los sense sobrecarregar-se.

1

LA NATACIÓ, ÉS TAN PERFECTA?
La natació és bona per les seves característiques, però no tant com diu el tòpic. Si nedem
d’una forma inadequada o no sabem nedar
es pot sobrecarregar l’esquena i les espatlles,
sense oblidar que hi ha gent que o bé no sap
nedar o no li agrada o té algun problema amb
l’aigua. En definitiva, “la natació és tan recomanable com ho és anar al gimnàs o treballar amb sèries d’exercicis”.

2

A RITME COMPETITIU
La competició no està feta ni per a la salut
del cos ni per a la de l’esquena. “Els estudis científics coincideixen a reflectir que
el mal d’esquena és més freqüent entre els
esportistes d’alta competició, de qualsevol esport. A aquest nivell, l’objectiu no és
l’exercici saludable sinó guanyar a costa de
portar el cos al límit, i aquí és on comencen
les lesions. A més, alguns esports generen asimetries musculars que requereixen
exercici específic per compensar-se”.

3 claus
Adapteu l’exercici físic a
la rutina segons les vostres
possibilitats, característiques,
edat i malalties (siguin o no de
columna). Per fer-ho, compteu
amb assessorament mèdic o
d’altres professionals de la salut
com els fisioterapeutes. Però, a
totes les edats, qualsevol exercici
és millor que cap.

Sigueu constants i feu
exercici físic un mínim de
2 o 3 vegades per setmana. És
molt més eficaç fer exercici amb
regularitat que només de tant en
tant o quan es tem que l’esquena
va farà mal.

3

Si noteu dolor, pareu. Qualsevol exercici específic per a
la columna que en fer-lo produeixi dolor, o està mal fet o no és el
moment per fer-lo.
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Cooperatives i medicina social
Mirai Chatterjee,
fundadora de la cooperativa índia Lok Swasthya SEWA

“La gent ens deia que
no podien sortir de la
pobresa sense l’atenció
mèdica bàsica”
La doctora Mirai Chatterjee explica per a Compartir com va aconseguir
que la seva cooperativa de salut es convertís en un moviment ampli i
sòlid que inspira altres organitzacions sanitàries de tot el món.
per Sergio Escartín

El 1984, Mirai Chatterjee ja
es va adonar que els problemes
de salut que impliquen algunes
feines requeririen la creació d’una
cooperativa d’atenció mèdica per
promoure amb èxit el model cooperatiu laboral, cosa que avui en dia
donem tots per fet. Els inicis a l’Índia no van ser senzills, però el seu
model va acabar triomfant i des de
llavors ha millorat les condicions
laborals i sanitàries de milions de
dones del seu país.
Com recorda aquells inicis?

L’entrevista
completa a Mirai
Chatterjee al web
de la Fundació
Espriu.

14 Compartir

El sistema de salut públic a principis dels 80 era pràcticament nul,
així que va ser tot un desafiament
i un experiment al mateix temps.
Era tan inaudit desenvolupar una
cooperativa de salut que el registrador de cooperatives va trigar dos
anys a registrar-nos formalment.
En paral·lel, vam capacitar dones
locals, els nostres membres de
SEWA, perquè fossin treballadores
de la salut a les seves comunitats
urbanes i rurals, intervenint per
oferir atenció primària, inclosos els
medicaments de baix cost, porta a
porta per a la població local. Des
de llavors som una cooperativa de
salut financerament viable, administrada i propietat dels mateixos
treballadors de la salut.

Quin va ser l’objectiu inicial de
SEWA?

Ens vam adonar que el sistema
d’atenció mèdica no abordava adequadament les necessitats de la
massa de la força laboral índia, especialment les dones. Els membres
de SEWA ens deien que no podien
sortir de la pobresa sense atenció
mèdica bàsica, per mantenir-se saludables i productius, i a més evitar
despeses de salut elevades. Així,
SEWA va començar una campanya
per a l’educació i la consciència de
la salut anomenada Coneix el teu
cos, que es va centrar a com mantenir-se saludable. Això va derivar en
un complet programa d’atenció primària de salut basat en la comunitat
que, al seu torn, va esdevenir una cooperativa de salut anomenada Lok
Swasthya SEWA o cooperativa de
salut popular. L’objectiu de SEWA
és organitzar les dones per a la plena
ocupació i l’autosuficiència. La plena
ocupació significa seguretat laboral i
d’ingressos, seguretat alimentària i
seguretat social. Aquest últim inclou
atenció mèdica, cura de nens, pensions, assegurances i habitatges amb
serveis bàsics.
Com va aconseguir construir una
organització tan extensa i forta?

La fundadora de SEWA el 1972, Ela

Bhatt, va entendre la importància i
el poder d’organitzar les persones a
escala local per al canvi social cap a
una societat basada en la inclusió,
la justícia i la igualtat, especialment
per a les dones en una societat patriarcal com l’Índia. Per tant, ajudem a les dones a crear les seves
pròpies organitzacions locals on
són usuàries, propietàries i gerents
o líders.
Quina va ser la part més difícil?

Sens dubte, la part més complicada
va ser organitzar les dones i ajudar-les a desenvolupar la unitat, la
solidaritat i la germanor. Aquesta
és la pedra angular de tot la nostra
feina. Va ser el primer pas endavant

Entrevista

Qui és

i el més difícil en un país amb tantes
divisions i diferències: de casta, classe, religió, ètnia, idioma i geografia.
Una altra faceta complicada va ser la
creació d’organitzacions sostenibles
basades en el fet de ser membres.
Hauria estat possible aconseguir
aquest èxit sense dependre de l’acció comunitària?

L’acció comunitària, o el que en
SEWA coneixem com a organització, és el primer pas bàsic. No
podríem haver avançat sense això.
Aquest és un procés lent i constant
d’unir cors i ments, començant amb
les necessitats i preocupacions dels
membres que són el cor i l’ànima de
SEWA.

Com va aconseguir que el Govern
indi apliqués programes de salut
desenvolupats per SEWA?

Sempre hem emprès accions a la
recerca de lleis i polítiques a favor
dels pobres i les dones, i amb una
perspectiva dels treballadors. Des
de l’inici ens vam comprometre
amb les autoritats sanitàries locals
i vam presentar les preocupacions
i necessitats relacionades amb la
salut dels nostres membres a les
autoritats locals, nacionals i estatals. Van passar pel nostre Govern
i també les vam portar a escala internacional: a l’OMS, a l’OIT i l’ACI.
Amb aquest diàleg constant amb el
sistema de salut pública a l’Índia, les
autoritats es van adonar que teníem

Mirai Chatterjee
És coordinadora
de seguretat social de l’Associació
de Treballadores
per compte propi
de l’Índia (SEWA),
un sindicat
creat el 1972 i que
avui dia agrupa
1,8 milions de
treballadores
de l’economia
informal a l’Índia.
Durant 30 anys,
la doctora Mirai
Chatterjee ha estat la responsable
dels programes
d’Assegurança de
Salut i Cura Infantil de SEWA.
Aquesta associació ofereix un
suport integral a
les dones pobres
que treballen per
compte propi.
Chatterjee ha
centrat els seus
esforços a augmentar el poder
de negociació, les
oportunitats econòmiques, la seguretat sanitària,
la representació
legal i les capacitats organitzatives de les dones
índies. El resultat
d’aquesta feina ha
estat espectacular
i ha aconseguit
millores tan
importants que
el seu model s’ha
copiat amb iniciatives similars
arreu del món.

alguns programes, com els beneficis
de maternitat per a les treballadores
o les farmàcies a baix cost, que eren
susceptibles de ser aplicades a escala nacional. També vam advocar
per què els treballadors de salut de
primera línia fossin dones a escala
local. Avui, aquestes dones són anomenades Asha i són pilars bàsics del
nostre sistema de salut pública a
l’Índia.
Quina creu que és la clau del cooperativisme sanitari per obtenir
tan bons resultats?

La salut no és res que es pugui entregar. Hem vist que en un país
tan gran i divers, la planificació, la
implementació i el monitoratge
de totes les accions i programes
de salut s’han de fer sota el control
de la població local. I quina millor
manera de fer-ho que a través de la
cooperativa de salut de les dones?
Les persones són els usuaris, propietaris i gerents. També són elegits
democràticament per a la junta de la
cooperativa i, per tant, el dirigeixen.
Poden decidir quines són les seves
preocupacions de salut, què s’hi pot
fer, com accedir als serveis de salut
pública i com desenvolupar els seus
propis serveis per omplir els buits
existents.

Què s’ha de millorar en el món
del cooperativisme sanitari?

Encara tenim molt per aprendre
d’altres cooperatives. La nostra
experiència mostra que d’aquesta
manera podem construir cooperatives viables que segueixen camins
desconeguts i accions innovadores
de salut, com ara administrar farmàcies de baix cost, produir medicaments aiurvèdics o els nostres
serveis de salut mental. Crec que
les cooperatives encara no s’entenen molt bé, i les de salut potser
fins i tot menys. Necessitem arribar més activament a l’OMS i també als països per mostrar l’impacte
de les cooperatives de salut i com
això pot portar les persones cap a
l’atenció mèdica universal. •
Compartir 15
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El Grup HLA millora la seva qualitat
i reputació en l’àmbit sanitari
L’aposta del Grup ASISA pel desenvolupament de la seva xarxa assistencial
pròpia situa l’Hospital HLA Universitario Moncloa entre els millors.

‘Diario Médico’
premia la iniciativa
‘Formació en
ètica mèdica’,
del Grup ASISA

Els doctors Carlos
Zarco, director
mèdic de HLA
Moncloa, Benito
García-Legaz,
director de HLA,
María Desamparados Marco Lattu,
directora mèdica
de HLA San Carlos,
Yolanda Paules,
responsable de
Qualitat de HLA
Perpetuo Socorro,
i el Dr. Francisco
Marti, director mèdic de HLA Inmaculada, van recollir
els guardons.
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El Grup ASISA ha apostat en els
últims anys pel desenvolupament i
la consolidació de la seva xarxa assistencial pròpia, liderada pel Grup
Hospitalari HLA, com un element
central del seu model sanitari que li
permet garantir la màxima qualitat
a l’hora d’atendre els seus assegurats i pacients, maximitzar l’eficàcia
en la seva gestió i, al mateix temps,
diferenciar-se de la seva competència. I l’esforç ha tingut recompensa,
ja que diversos dels seus hospitals
i centres mèdics han rebut diverses acreditacions de qualitat i han
millorat la seva classificació en els
rànquings de referència en l’àmbit
sanitari.

Entre aquests, l’Hospital HLA
Universitario Moncloa s’ha situat
per primera vegada entre els deu
hospitals privats espanyols amb
millor reputació, segons les dades
de la sisena edició del Monitor de
Reputació Sanitària (MRS) que elabora la consultora Merco.
PREMIS I CERTIFICATS
Junt amb el reconeixement de
Merco, l’Hospital Universitario
HLA Moncloa ha renovat el segell
EFQM 500+ d’Excel·lència (European Foundation for Quality
Management) i ha rebut el premi
Top-20 2019 en la categoria Àrea
Clínica Nerviós. •

La iniciativa del Grup ASISA
Formació en ètica mèdica ha rebut un dels premis que Diario
Médico ha entregat a les Millors
Idees de la Sanitat 2019. Aquests
premis reconeixen la tasca dels
professionals, institucions i empreses que contribueixen a la millora de la medicina i l’assistència
sanitària.
El projecte premiat, impulsat
pel Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA-Lavinia, pretén
acostar la bioètica a la pràctica
clínica. Per fer-ho, es remet a tots
els integrants dels quadres mèdics d’ASISA i als professionals
del Grup Hospitalari HLA –gairebé 12.000 en total– un cas pràctic que conté conflictes bioètics
per tal d’orientar els facultatius
a l’hora de resoldre’ls.
Diario Médico va entregar els
guardons en una gala en què el
Grup ASISA va estar representat per la Dra. Antonia Solvas,
secretària del Consell Rector
d’ASISA-Lavinia i delegada a
Barcelona; i la Dra. María Tormo,
directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA i presidenta
del Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA-Lavinia. •

Breus
•T
 ransmural Biotech, com-

Primera clínica als Emirats Àrabs Units

panyia biotecnològica participada de forma majoritària
per ASISA, s’ha convertit en
un referent de la innovació
sanitària a escala mundial
després de ser escollida per
la revista nord-americana
Technology Innovators entre
les 20 companyies del món
més innovadores en l’àmbit
de la tecnologia sanitària.

•O
 toaudio, la companyia del

Grup ASISA especialitzada
en audiologia i pròtesis
auditives (audiòfons), ha
començat la seva expansió
a Espanya amb l’obertura
en els últims mesos de tres
noves clíniques a Madrid,
Alacant i Múrcia, així com
un centre d’avaluació auditiva a Madrid, que s’afegeixen
a la clínica de Jerez de la
Frontera.

La xarxa dental del Grup ASISA i el grup inversor Faisal Holding als Emirats Àrabs
Units han obert la primera clínica True Smile Works a Dubai. L’estrena de la clínica,
dotada amb sis consultes, va comptar amb la presència del president del Grup ASISA, Dr. Francisco Ivorra, que va destacar que “True Smile Works és la primera cadena
internacional de clíniques dentals d’Espanya als Emirats Àrabs, fet que suposa una
revolució en aquest mercat” i ha avançat que l’objectiu és “obrir deu clíniques més”. •

Fundació ASISA entrega els
premis i beques de les seves
càtedres universitàries
Fundació ASISA ha entregat els premis i les beques de les càtedres universitàries que la companyia
manté actives amb la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), amb la Universitat Europea i amb la Universitat de Lleida en els àmbits de la gestió sanitària i
salut, ciències de la salut i educació i qualitat de vida,
respectivament. Amb aquests reconeixements, ASISA
pretén impulsar la investigació i col·laborar en la formació de diferents professionals i en el desenvolupament de projectes innovadors que permetin millorar
tant el coneixement com la gestió sanitària.
MILLORS TREBALLS SANITARIS
En l’edició del 2019, el premi a la millor tesi doctoral de
la Càtedra UAM-ASISA, que va arribar a la seva 15a edició, va reconèixer l’Estudio de la carga de enfermedad
hospitalaria asociada a la neoplasia maligna y carcino-

ma in situ anogenital en España, de la Dra. Noelia López
Malpartida. Pel que fa al millor treball sobre gestió sanitària i economia de la salut, publicat en revistes especialitzades, es va concedir al treball Cost-effectiveness
of Carotid Surgery, firmat pels doctors Sandra Vicente
Jiménez, Pilar Carrasco, Gil Rodríguez, Manuel Doblas,
Antonio Orgaz, Ángel Flores, Manuel Maynar, José A.
González-Fajardo i Juan Fontcuberta. Aquesta investigació va ser publicada a la revista Annals of Vascular
Surgery. •

El jurat dels premis ASISA-UAM
al costat dels
premiats, diversos
directius d’ASISA
i el Dr. Jaime
Siegrist, ponent en
l’acte de lliurament
dels premis.
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M. Àngels Font,
nova presidenta
de SCIAS
Succeeix en el càrrec M. Teresa Basurte,
que ocupava la màxima responsabilitat de
la cooperativa des del 2007.
SCIAS, l’organització formada
pels assegurats d’Assistència Sanitària i propietària de l’Hospital
de Barcelona, va renovar en la seva
última assemblea general ordinària, celebrada el 15 de juny passat,
els membres del seu consell rector.
A més de la reelecció d’Antonio
Pineda i Rosa Soto com a socis de
treball, com a socis de consum es
van incorporar Francesc Ayala,
Patrícia Cabré, Jesús Ferrer i Antonio Figueras i va ser reelegit Xavier
Gasch. D’acord amb els estatuts, en
la reunió posterior del nou consell
rector els membres van elegir com
a presidenta M. Àngels Font per
unanimitat.
Assegurada d’Assistència Sanitària i sòcia de SCIAS des del 1996,
Font va desenvolupar la seva trajectòria professional en el sector
financer, amb responsabilitats en
l’àmbit de l’organització interna de
la companyia, en concret en l’àrea
de recursos humans. En el terreny
del cooperativisme, ha format part

La Sra. Font
va prendre la
paraula en l’assemblea general de
SCIAS, celebrada
al juny (dreta), i
durant el sopar
de Nadal de les
empreses del
Grup Assistència
va agrair la seva
elecció com a
presidenta davant
els socis de treball
(a dalt).

dels equips cooperatius de SCIAS,
ha ocupat diversos llocs en el seu
consell rector des del 2009 i també forma part del consell rector de
Coopconsum (Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris
de Catalunya).
Després de l’elecció, Font va voler
agrair la gran feina realitzada pels
seus predecessors en el càrrec i va
assumir “amb il·lusió i sentit de la
responsabilitat” el compromís de
seguir treballant, des “d’una organització que és única”, per garantir
la millor atenció sanitària i pels valors d’excel·lència que representa
SCIAS. •
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Breus
Assistència Sanitària, patrocinador principal
dels esports professionals del FC Barcelona
Les seccions de bàsquet,
handbol, futbol sala i
hoquei patins lluiran
el logotip d’Assistència
Sanitària fins al juny del
2024.
El compromís d’Assistència Sanitària amb la salut i l’esport ha
estat manifest durant la seva història. I ara, després de 15 anys de
col·laboració amb el FC Barcelona, Assistència Sanitària i el club
blaugrana han ampliat l’acord de
patrocini fins al juny del 2024. Sota
el lema Units per l’excel·lència, Assistència Sanitària es converteix
en el patrocinador principal de les
seccions professionals de bàsquet,
handbol, futbol sala i hoquei patins,
que lluiran el logotip de l’asseguradora a la part davantera de les samarretes durant les pròximes cinc
temporades.
Assistència Sanitària obté amb
aquest nou acord els drets d’associació i d’imatge, drets de publicitat
i promoció i drets d’hospitalitat,
entre d’altres, tant per a les seccions professionals i l’espai del Palau

Blaugrana, com també en el futbol i
en el recinte del Camp Nou.
Amb aquesta aliança, Assistència Sanitària i el FC Barcelona
reforcen la trajectòria comuna
iniciada el 2004 amb l’objectiu de
consolidar el posicionament poliesportiu de club, que sempre ha
valorat la qualitat assistencial a tots
els centres d’atenció mèdica, així
com a l’Hospital de Barcelona quan
la pràctica mèdica ho ha requerit. •

• Karabulai Fati. Aquest

menut pacient, procedent
de Guinea Bissau, va ser
operat el desembre a Barcelona gràcies a la col·laboració entre Assistència
Sanitària, l’Hospital de Barcelona i l’ONG Infància Solidària, que permet millorar
les vides de nens i nenes de
països en desenvolupament
realitzant-los cirurgies que
en els seus llocs d’origen
no són possibles.

El Dr. Ignacio
Orce, president
d’Assistència Sanitària, va ser l’encarregat de presentar
l’acord junt amb el
president del FC
Barcelona, Josep
Maria Bartomeu.

Renovació de l’àrea
quirúrgica de
l’Hospital de Barcelona
L’Hospital de Barcelona
ha completat la renovació
integral de l’àrea quirúrgica
i ha incorporat a les seves
instal·lacions els equips i la
tecnologia més avançada en
els 14 quiròfans de l’hospital.
A més, també s’han renovat
els espais generals, passadissos i zona administrativa per
adequar-los a les necessitats
del personal sanitari. •

• Investigació. Fidel al

seu compromís de millora contínua, investigació
i qualitat, Assistència
Sanitària, a través del seu
centre de fertilitat Gravida, ha signat un conveni
amb el VHIR, la fundació
de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron, per reforçar
la recerca en l’àmbit de
la reproducció assistida.
L’equip dirigit pel Dr. Jaume
Alijotas rebrà una dotació
inicial de 45.000 € per al
projecte d’investigació
“Alteracions antoimmunitàries i aloimmunitàries en la
infertilitat”.
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Cooperatives i medicina social

Breus
• Les empreses de l’econo-

La Fundació Espriu, segona xarxa
mundial de cooperatives sanitàries
L’informe Monitor Cooperatiu Mundial 2019 valora de manera positiva el
volum de facturació de les entitats que integren la Fundació Espriu.
El treball de la Fundació Espriu i les entitats que la integren
segueix rebent elogis i reconeixements. L’últim d’aquests prové
de l’informe Monitor Cooperatiu
Mundial 2019, l’únic que recull
dades quantitatives anuals sobre
les empreses cooperatives a escala
internacional, que ha considerat
que les entitats que integren la
Fundació Espriu constitueixen
la segona xarxa de cooperatives
sanitàries del món per volum de
facturació.
El document, elaborat per l’Institut Europeu de Investigació en
Cooperatives i Empreses Socials
(Euricse) i l’Aliança Cooperativa
Internacional, analitza l’acompliment de les 300 organitzacions
cooperatives més grans del món
i fa una classificació sectorial basada en les dades financeres del
2017, classificació en què la Fundació Espriu ocupa el segon lloc per
darrere de l’empresa nord-ameri20 Compartir

@
Descarrega
L’informe
Monitor Cooperatiu
Mundial 2019 es
pot descarregar
aquí:

cana Health Partners. En aquest
rànquing, que ordena totes les cooperatives sense diferenciar-les pel
seu sector d’activitat, la Fundació
Espriu puja una posició respecte
a l’any anterior, i se situa en el lloc
192 de la llista.
El Monitor inclou també una
classificació tenint en compte la
relació entre el volum de negoci
de cada empresa i el PIB per càpita
del seu país de referència. Aquesta
dada permet valorar la contribució econòmica i l’impacte positiu
que genera al seu país, i al mateix
temps facilita valorar la mida de
l’empresa en el seu context nacional. L’informe es completa amb
una anàlisi de la contribució de les
empreses cooperatives més grans
al creixement econòmic inclusiu i
sostenible, a l’ocupació productiva
i al treball digne, components de
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible 8 de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides. •

mia social, com són Asisa
o Assistència Sanitària,
tenen un impacte socioeconòmic afegit que és
inherent al comportament
diferencial que marquen
els seus principis i valors.
L’estudi Análisis del
impacto socioeconómico
de los valores y principios
de la economía social en
España quantifica en 6.229
milions d’euros anuals els
beneficis per a la societat,
i també identifica
la creació
d’ocupació
inclusiva
com un
dels trets
principals de
l’èxit
d’aquest
model
d’empresa.

• El llibre La economía

social en el Mediterráneo
és un extens compendi de
les capacitats, la dimensió i el potencial de les
empreses d’economia social a través d’opinions de
representants del Govern
d’Espanya, d’institucions
europees, organitzacions
internacionals i de líders
empresarials. El Dr Carlos
Zarzo, director general
de la Fundació Espriu, ha
col·laborat en la publicació
amb el capítol “El movimiento de cooperativas de
salud en España y en el
mundo”.

La Fundació Espriu participa
en el Fòrum Global per a la
Promoció de la Salut
Carlos Zarco, director general de la
Fundació Espriu, va exposar a la seu de
l’OMS els avantatges de les empreses
cooperatives en el sector de la salut.
La Fundació Espriu, representada pel director general, Carlos
Zarco, va participar en el Fòrum
Global per a la Promoció de la Salut que es va celebrar el novembre
a la seu de l’Organització Mundial de la Salut a Ginebra. El fòrum,
coorganitzat per l’OMS i Aliança
per a la Promoció de la Salut, va
debatre al voltant del tema general la promoció de la salut: el camí
crític per aconseguir la cobertura
sanitària universal.
Durant la intervenció, el Dr.
Zarco va celebrar la recent declaració política aprovada per l’assemblea de les Nacions Unides sobre cobertura sanitària universal
i va exposar els avantatges de les
empreses cooperatives en el sector
de la salut. “Les cooperatives són
un model d’empresa eficient que
poden ser un instrument organitzatiu molt adequat per traslladar

El Dr Carlos
Zarco, durant la
seva exposició a
la seu de l’OMS a
Ginebra per parlar
de les cooperatives
de salut.

les recomanacions de la declaració
política de l’ONU en accions concretes que millorin la cobertura de
salut de la població”, va manifestar
Zarco, que també és president de
l’Organització Internacional de
Cooperatives de Salut (IHCO).
En el fòrum celebrat a Ginebra
també hi van participar la subdi-

rectora general de l’OMS, la Dra.
Zsuzsanna Jakab, i la directora
adjunta de l’OMS per a Cobertura
Sanitària Universal, la Dra Naoko
Yamamoto, juntament amb altres
directius de l’OMS, representants
dels governs, la societat civil i diverses organitzacions internacionals.•

Cooperativisme sanitari
L’Assemblea de l’Organització de les Nacions Unides
(ONU) reconeix el paper important que poden exercir les cooperatives a ampliar l’accés a la salut i recomana als governs que
donin suport a aquest model d’empresa sostenible que contribueix directament a la cobertura sanitària universal. Per això,
l’ONU ha decidit incloure a l’agenda una moció relacionada amb
el paper de les cooperatives en el desenvolupament social, en què
destaca que des de fa gairebé dos segles aquest model d’empresa
participa en la prestació d’assistència sanitària de formes molt
diverses. El document esmenta la Fundació Espriu com “una
aliança estratègica de cooperatives formades per professionals
i usuaris que gestiona hospitals, companyies d’assegurances i
una xarxa d’empreses complementàries”.•
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17 objectius
per a les persones
i el planeta
Nacions Unides obre la dècada de l’acció per impulsar els
Objectius de Desenvolupament Sostenible i complir amb
els compromisos pactats per a l’any 2030.
per Pilar Maurell

A

quest és el decenni de
l’acció i els resultats. Fa
cinc anys, tots els estats
membres de les Naci·
ons Unides van posar
en marxa un ambiciós
pla per aconseguir 17
Objectius de Desenvo·
lupament Sostenible
(ODS) com a part de
l’Agenda 2030.
Cada objectiu té fites específiques
que s’han d’assolir en els propers
deu anys. El primer és la fi de la po·
bresa, seguit de la fam zero. Garan·
tir la salut, el benestar i l’educació
de qualitat; aconseguir la igualtat
de gènere, aigua neta i sanejament
són altres ODS plantejats pels es·
tats membres en l’acord del setem·
bre del 2015.
Però un lustre després, l’ONU
considera que, tot i que s’ha avan·
çat, no n’hi ha prou i que si con·
tinuem així no es compliran els
objectius en el termini previst. El
món no està en vies d’eliminar la
pobresa en els propers deu anys i
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el 55% de la població mundial se·
gueix sense accés a protecció soci·
al. A més, el nombre de persones
que pateixen fam ha augmentat,
segons denuncia l’ONU. S’ha mi·
llorat en l’Objectiu 3, de garantir
una vida sana i promoure el ben·
estar de tothom a totes les edats,
però no en el quart , que tracta
d’aconseguir un ensenyament
equitatiu i inclusiu. Pel que fa a
l’acció pel clima, la temperatura
mitjana mundial el 2018 és apro·
ximadament 1 °C superior a la lí·
nia de base preindustrial i el medi
ambient natural s’està deteriorant
a un ritme alarmant, segons l’úl·
tim informe de l’ONU del 2019 que
denuncia que els últims quatre
anys han estat els més calorosos
registrats i un milió d’espècies de
plantes i animals estan en perill
d’extinció.

»

L’últim informe
de l’ONU
denuncia que en
alguns objectius
la situació ha
empitjorat i
demana a tots
els països que
redoblin el
seu esforç per
aconseguir les
fites marcades en
el termini previst
d’una dècada

Per tot això i per accelerar el
canvi, els líders mundials van sol·
licitar a la Cimera sobre els ODS
del setembre del 2019, un decenni
d’acció i resultats per aconseguir els
objectius en la data prevista, l’any
2030.
COMPROMÍS
Però no només els estats s’han de
posar a treballar. Les grans cor·
poracions internacionals, les pe·
tites i mitjanes empreses de tots
els sectors, i cada un de nosaltres
és responsable d’assolir aquests
objectius. Ho saben a la Fundació
Espriu, que aglutina les empreses
cooperatives Assistència Sanitària
i Asisa. Des del primer moment, la
Fundació Espriu es va comprome·
tre amb els ODS i ja formen part
dels principis i valors que consti·
tueixen el seu ADN. •

La segona xarxa mundial de cooperatives sanitàries

2.552.115
persones ateses

Urgències
hospitalàries
ateses en
centres
propis

socis
cooperativistes
professionals

15.478

540.295

Intervencions
quirúrgiques

418.709

Consultes
mèdiques

13.061.289

Socis
cooperativistes
de consum

165.832
Dades 2018
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“Encara que pensem
en l’ODS3, la nostra
tasca repercuteix en
la resta d’objectius”

E
»

l cooperativisme sanitari
pot ajudar a aconseguir al·
guns dels Objectius de Des·
envolupament Sostenible
i la Fundació Espriu ja fa
un temps que hi treballa.
El doctor Josep Espriu va
ser l’ambaixador mundial del coo·
perativisme sanitari i la Fundació
Espriu, la segona xarxa mundial
de cooperatives sanitàries segons
l’informeMonitor Cooperatiu
Mundial 2019, ha mantingut el
seu llegat en tots aquests anys. El
doctor Carlos Zarco és el director
general de la Fundació Espriu,
director mèdic de l’Hospital Uni·
versitario HLA Moncloa i presi·
deix l’Organització Internacional
de Cooperatives de Salut, IHCO.
Explica que la Fundació Espriu
col·labora amb les Nacions Unides
per detectar en quin ODS pot inci·
dir més el cooperativisme sanitari.
“Hi ha qui els critica perquè creu
que no són objectius sinó desitjos.
En alguns països s’han posat més

“Vam veure que teníem una capacitat
important per repercutir en alguns
dels ODS, des del punt de vista de la
representativitat de la Fundació Espriu i del
cooperativisme sanitari”
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La Fundació Espriu és la segona xarxa
mundial de cooperatives sanitàries i manté la
vocació internacional del seu fundador.
de moda. Nosaltres vam veure que
teníem una capacitat important per
repercutir en alguns dels ODS, des
del punt de vista de la representa·
tivitat de la Fundació Espriu i del
cooperativisme sanitari”.
Amb més de dos milions i mig
d’assegurats i gairebé 166.000 so·
cis cooperativistes de consum, la
Fundació Espriu representa una
medicina social i un cooperati·
visme sanitari que són claus en
l’organització i el diàleg entre els
principals protagonistes de la me·
dicina: els usuaris de la sanitat i els
professionals sanitaris. Carlos Zar·
co reconeix que hi ha alguns ODS en
els quals a priori no es pensa des del
sector però que tenen una influèn·
cia directa. “Una cooperativa de
metges que lluita pel treball digne,
per posar fi als intermediaris entre
metges i pacient, s’ocupa fonamen·
talment de l’ODS 3, sobre salut i
benestar”, però també treballa per
millorar en el cinquè, per afavorir
la igualtat de gènere, en l’ODS 8
per a un treball digne, i en l’ODS 10,
que intenta reduir les desigualtats.
“Encara que nosaltres pensem en
l’ODS3, en realitat la nostra tasca
repercuteix en la resta d’objectius”,
afegeix.
A més, segons l’estudi Análisis
del impacto socioeconómico de los

valores y principios de la economía social en España, elaborat per
Abay Analistas sota la direcció de
Cepes, l’economia social aporta
6.229.000 d’euros anuals en bene·
ficis per a la societat, 3.930 milions
d’euros anuals en rendes salarials
a col·lectius de difícil ocupabilitat
i 1.770 milions d’euros anuals d’es·
talvi a les administracions públi·
ques. Per la seva importància, el
cooperativisme sanitari ha entrat
en l’agenda de l’ONU, que reconeix
el paper important que exerceixen
les cooperatives a ampliar l’accés
a la salut i recomana als governs
que donin suport a aquest model
d’empresa sostenible que contri·
bueix directament a la cobertura
sanitària universal.
INDICADORS
El director de la Fundació Espriu
està convençut que alguns dels
objectius es poden aconseguir en
el termini previst i un dels grans
avantatges és que “per fi s’ha posat
data”. A més, “aquests objectius
comencen a tenir indicadors i fites
en diferents escenaris. En l’àrea
del cooperativisme internacional
s’està treballant en indicadors per a
cada un dels sectors amb l’objectiu
de veure el progrés”, i això obre el
camí cap a la seva consecució. •

Garantir una vida saludable
i promoure el benestar
universal
Dades
ada dia moren 17.000 nens
•Cmenys
que el 1990, però més

de cinc milions de nens moren
cada any avui dia abans de fer
els 5 anys.

de mortalitat materna
•Laalestaxaregions
en desenvolupament és 14 vegades més gran
que a les regions desenvolupades.

es de l’any 2000, les vacu•Dnes
contra el xarampió han
Fotografia de família de l’Equip d’Oncologia de l’Hospital de Barcelona.

Les accions
La Fundació Espriu dona cobertura sanitària a més 2,5 milions
de persones i realitza 14 milions
d’actes sanitaris anuals –intervencions quirúrgiques, consultes i
urgències–.
Impulsa avenços científics en benefici de la salut. Com el conveni
de col·laboració d’Assistència
amb l’Institut de la Vall d’Hebron,
entre molts altres.
La Fundació Espriu promou hàbits
de vida saludables, com les
campanyes de divulgació d’Asisa
sobre la importància de la son
#Dorm1HoraMés, i a través del
blog HLA.

E

l cooperativisme sanitari és
clau per a moltes regions del
món. “A Espanya pot trac·
tar-se d’un sistema comple·
mentari que ajuda la sanitat
pública, però en moltes parts
de món és una alternativa a
qualsevol tipus de sanitat”, adver·
teix Carlos Zarco. “A molts països
no hi ha cap tipus de sanitat i el co·
operativisme sanitari pot ser una
tercera via, entre la pública i la pri·
vada “. En aquest sentit, el doctor
Zarco destaca experiències com
Unimed al Brasil, fundada a imatge
i semblança de Lavinia i Autoges·
tió Sanitària -que formen part de la
Fundació Espriu-, una cooperativa
de metges que dona servei a més de
20 milions de persones.
En aquest sentit, la Fundació
Espriu col·labora estretament
amb organismes internacionals

evitat prop de 15,6 milions de
morts.

per portar la seva experiència a
altres països. “Estem treballant
amb l’Organització Internacional
del Treball i l’Organització Inter·
nacional de Cooperatives de Salut
(IHCO), juntament amb l’Agència
Suïssa per al Desenvolupament i
la Cooperació, en una plataforma
on es tindrà accés a tota la nostra
experiència”, explica Zarco. A la
mateixa plataforma, hi haurà les
diferents legislacions i les millors
pràctiques per a tots aquells que
considerin que el cooperativisme
és un bon sistema per al seu país
o entorn social, “i els posarem en
contacte amb organismes de su·
port”. “A Sèrbia, per exemple, hi
ha un col·lectiu de metges que vol
posar en marxa una llei de coope·
ratives de salut i en aquest context
la nostra missió és promoure-la i
donar-hi suport”. •
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Compromesos per una educació
inclusiva, equitativa i de qualitat

L

a Fundació Espriu treballa en
aquest objectiu des de fa anys
i molts hospitals d’ASISA són
universitaris. Des de l’empresa
asseguradora també s’han tan·
cat convenis amb diverses uni·
versitats i s’ha creat una xarxa
de càtedres per fomentar la difusió del
coneixement, la innovació i la transfe·
rència tecnològica. El 2018 va firmar un
conveni de col·laboració amb Unesco
Chair in Bioethics, a xarxa de càtedres
de bioètica de la Unesco, amb l’objectiu
de treballar conjuntament en l’àmbit de
l’ètica mèdica.
També es convoquen anualment
beques d’estudi per a aquells professi·
onals de la sanitat que vulguin ampliar
els seus estudis. L’any passat, les beques
d’Assistència Sanitària van rebre més
de 470 sol·licituds. La dotació distribuï·
da entre els 32 estudiants que van acon·
seguir la beca va ser de 31.588 euros, que
sumen un total de més de 310.000 euros
acumulats des del curs 2008-09, quan
es va crear el programa.
Des de l’empresa cooperativa també
es busca l’excel·lència de tots els seus
professionals programant durant l’any

jornades mèdiques amb especialitats
diferents i posant el focus en temes
d’especial rellevància científica. El
2019 Assistència Sanitària va celebrar
tres jornades, una primera sobre pato·
logia de l’embaràs, amb la participació
de més d’un centenar d’especialistes
en ginecologia i neonatologia. Després
d’aquesta en va seguir una altra sobre
cirurgia ortopèdica i traumatologia, i
una tercera sobre l’atenció a la fi de la
vida.
COL·LABORACIÓ AMB ACNUR
Conscients de la necessitat de fomentar
una educació de qualitat en països sub·
desenvolupats i en conflicte, Assistèn·
cia Sanitària col·labora amb les agènci·
es de Nacions Unides per als refugiats
(ACNUR i UNRWA) i la Generalitat de
Catalunya, aportant la cobertura sani·
tària a estudiants de Síria, Palestina i el
Pakistan que seguiran els seus estudis
en universitats espanyoles. A través
d’Assistència Sanitària i gràcies a aques·
ta iniciativa, el 2018, 18 estudiants van
poder matricular-se en diverses univer·
sitats catalanes per poder continuar els
seus estudis truncats per la guerra. •

Dades
matriculació
•Laal’ensenyament

primari als països
en desenvolupament ha arribat al
91%, però 57
milions de nens
en edat d’escolarització primària
segueixen sense
assistir a l’escola.

50 milions
•7d’adults
encara
són analfabets.
Dos terços són
dones.

la meitat
•Mdeéslesdeescoles
a

l’Àfrica subsahariana no té accés
a serveis d’aigua
potable o instal·lacions per rentar-se
les mans.

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i
empoderar totes les dones i nenes

E

spanya és un país referent pel
que fa a legislar per a la igual·
tat de gènere, amb la Llei or·
gànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de
dones i homes. La Fundació
Espriu aposta des de fa anys
per la igualtat, amb plans especí·
fics en tots els seus centres. També
aplica polítiques de conciliació la·
boral i familiar per als seus treba·
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lladors i col·laboradors, un 75,5%
dels quals són dones. La coopera·
tiva SCIAS, en concret, “disposa
d’un reglament de règim interior
dels socis de treball que conté la
normativa interna pel que fa a les
relacions laborals, que preveuen
mesures dirigides a fomentar la
igualtat de gènere, la no-discri·
minació i la conciliació de la vida
laboral i personal dels socis treba·

lladors”, explica el gerent de SCI·
AS i de l’Hospital de Barcelona,
Daniel Ramia.
La igualtat de gènere continua
sent una assignatura pendent.
L’ONU denuncia que la bretxa
salarial de gènere està en el 23%
i afirma que si no es prenen me·
sures, es necessitaran gairebé 70
anys per aconseguir la igualtat
salarial. •

Promoure el creixement
econòmic sostingut, inclusiu
i sostenible
ÀMBIT
Empresarial

6.182
Ocupació total

El cooperativisme sanitari
està present en el sistema de salut
de 76 països.

Homes

24,50 %

L’economia social té un teixit empresarial que genera més del 10%
del PIB.
Dones

L’economia social a Espanya
està formada per 42.140 empreses i entitats i genera més de 2
milions de llocs de treball directes i
indirectes.

75,50 %
Dades 2018

Dades
l 2017, la taxa
•Emundial
de desocupació se situava en
el 5,6%, enfront
del 6,4% de l’any
2000.

el món, el 2016
•Ael tot61%
dels treballadors tenia una feina
no regulada.

Es necessiten 470
•milions
de llocs de

treball a tot el món per
als que accedeixin
per primera vegada al
mercat laboral.

Cooperativisme i
ocupació de qualitat

M

és de 6.200 professionals treballen
de forma directa amb les diverses
entitats de la Fundació Espriu, la
taxa d’ocupació fixa és del 82%, per
sobre de la mitjana nacional, situada
en el 73%, segons les últimes dades
d’Eurostat. Una ocupació de qualitat
que és també una de les fites de l’ ODS 8.
La Fundació Espriu va ser reconeguda
com el tercer gran grup empresarials de
l’economia social a Espanya –per la seva
facturació de 1.742 milions d’euros– i va
ocupar el primer lloc del rànquing Empre·
ses Rellevants de l’Economia Social 2018
de CEPES, dins de l’àmbit sociosanitari.
També segons CEPES, l’economia social
va crear 3.100 noves empreses en els dos
últims anys i, en total, dona feina a més
de 2,2 milions de persones a tot Espanya,

entre llocs de treball directes i indirectes
dins el sector.
A més, des de la Fundació Espriu es
treballa dia rere dia per aconseguir l’ODS
8 no només a Espanya sinó a tot el món.
Exemple d’això són activitats com la del Dia
Internacional de les Cooperatives que l’any
passat va posar el focus en aquest objectiu,
destacant el model cooperatiu per a l’àmbit
sanitari. Un model basat en la regla “d’una
persona, un vot” i en el consens de posar les
persones per sobre del capital econòmic.
“Les cooperatives fan possible un model
de medicina social sostenible que permet
proporcionar, d’una banda, una assistència
de màxima qualitat al pacient, i, de l’altra,
unes condicions justes perquè els profes·
sionals de la salut puguin exercir la seva
vocació”, destaquen des de l’organització. •
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A fons

Combatre el canvi climàtic i
apostar per un consum sostenible

Dades
i la població
•Smundial
arribés

als 9.600 milions
el 2050, es
necessitaria l’equivalent a gairebé
tres planetes per
proporcionar els
recursos naturals
necessaris per
mantenir l’estil de
vida actual.

’abril del 2018,
•L175
parts havien

ratificat l’Acord
de París i 168
parts havien comunicat les seves
primeres contribucions determinades a escala
nacional a la
Convenció Marc
de les Nacions
Unides sobre la
Secretaria de el
Canvi Climàtic.
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comú, conclou el doctor Zarco,
i és fàcil perquè “forma ja part
de la cultura del nostre hospi·
tal. Dia rere dia intentem mi·
nimitzar l’impacte en el medi
ambient que l’hospital pugui
tenir”.
També “des del consell
rector de SCIAS, cooperativa
propietària de l’Hospital de
Barcelona, s’han potenciat
polítiques dirigides a la protec·
ció de l’entorn i a la producció
i consum d’energia responsa·
bles, centrades especialment
en la millora de l’eficiència
energètica i en la gestió dels
La nova il·luminació de l’Hospital de Barcelona compleix els requisits d’eficiència energètica.
residus, sota un prisma de res·
ponsabilitat social”, apunta
el seu gerent, Daniel Ramia,
ODS 12 sobre producció i consum que recorda: “En aquest sector, el consum
sostenibles és a la base de l’economia d’energia és una partida de pes específic
circular i de la social, igual que l’ODS
en el compte d’explotació, de manera que
13, que es refereix a l’acció pel clima. l’eficiència energètica contribueix a una
El cooperativisme fa dècades que tre·
millora de la rendibilitat”. Per aquest mo·
balla per fer el seu model sostenible i, tiu, a l’Hospital de Barcelona s’han incor·
en aquest sentit, el doctor Josep Espriu porat elements com l’encesa d’enllumenat
va ser un pioner.
automatitzats, els horaris i les consignes de
Avui, la Fundació Espriu manté el seu lle· l’aire condicionat ajustats a recomanacions
gat i el porta més enllà. Com a director mèdic o màquines consumidores amb horaris de
de l’Hospital Universitario HLA Moncloa, el funcionament ajustats.
doctor Carlos Zarco afirma que els hospitals
estan molt implicats en aquests ODS. “En HOSPITALS SOSTENIBLES
el cas del nostre, més de 20 anys”, assegura.
En la gestió de residus, Daniel Ramia desta·
“És una necessitat que sorgeix per a aquells ca la substitució de les ampolles d’aigua de
residus que es consideren perillosos, com és plàstic al menjador laboral per fonts d’osmo·
el cas de diferents tipus de fàrmacs que s’han si o la implantació de sistemes d’aspiració al
de tractar de forma responsable”.
quiròfan que redueixen els residus del grup
Per a ells, gestionar residus i reduir-ne el III. Per disminuir el consum de paper s’han
consum està en el seu ADN. “Volem limitar
instal·lat assecadors de mà elèctrics, s’han
l’impacte de l’hospital en qualsevol àmbit, i
digitalitzat els comunicats interns i la docu·
pel que fa a l’entorn, tenim una normativa mentació, o la informatització d’ordres mè·
molt exigent”. Es tracta de fer ús del sentit
diques i prescripcions farmacològiques. •

L’

Revitalitzar l’Aliança
Mundial per al
desenvolupament Sostenible
Dades

oficial
•L’assistència
per al desenvolu-

pament es va situar
en135,2 bilions de
dòlars el 2014, el
nivell més alt aconseguit.

l 79% de les impor•Etacions
de països en

El Dr Carlos Zarco, director general de la Fundació Espriu, durant la seva intervenció al Fòrum Cooperatiu Internacional de Moscou.

S

i no ho fem tots junts, fracassa·
rem. Aquest és el missatge de
l’ONU quan llança l’ODS 17. Es
necessita una acció urgent per
mobilitzar, redirigir i desblo·
quejar el poder transformador
de milers de milions d’euros
dels recursos privats per complir
amb els objectius de desenvolupa·
ment sostenible, avisen. El model
cooperatiu sanitari de la Fundació
Espriu ha tingut un gran impacte i la
seva experiència va portar a la crea·
ció de l’Organització Internacional
de Cooperatives de Salut, IHCO, que
actualment lidera el doctor Carlos
Zarco com a president.
Des del principi, la Fundació Es·
priu va tenir vocació internacional.
Des de Barcelona, el doctor Espriu va
estendre el seu model a la resta d’Es·
panya i Europa. “Seguim demostrant
que la seva idea era la més adequa·
da”, defensa el doctor Carlos Zarco, i
per aquest motiu la Fundació Espriu

treballa per portar el cooperativisme
sanitari arreu del món.
VOCACIÓ INTERNACIONAL
“Tenim una relació excel·lent amb
l’Organització Mundial de la Salut
i l’any passat vam acudir a unes jor·
nades a Ginebra per veure com les
cooperatives podem ajudar en la
consecució dels ODS”, recorda Zar·
co. “Treballem perquè es reconegui
el cooperativisme sanitari a escala
internacional i estem molt satis·
fets que hagi entrat en l’agenda de
l’ONU”. I és que la 74a Assemblea de
l’Organització de les Nacions Uni·
des, celebrada el novembre del 2019
va incloure una moció relacionada
amb el paper de les cooperatives
en el desenvolupament social i es
va referir expressament a la Fun·
dació Espriu.
Un programa exitós de desen·
volupament sostenible requereix
aliances entre els governs, el sec·

vies de desenvolupament entra als països
desenvolupats sense
pagar impostos.

tor privat i la societat civil, defen·
sen les Nacions Unides. D’aquí la
importància de la Fundació Espriu
en l’àmbit internacional, i el seu
lideratge en l’Organització Inter·
nacional de Cooperatives de Salut,
IHCO, que presideix el doctor Zarco
des del 2017. “És una de les nostres
assignatures pendents. Ocupo el
càrrec internacional des de fa tres
anys i he viatjat per tot el món. El
coneixement i el respecte que té la
Fundació Espriu al món no es co·
neix a Espanya. A escala interna·
cional, a ningú li passaria pel cap
tractar el cooperativisme sanitari
sense parlar de nosaltres, un dels
puntals de l’economia social. L’in·
forme Monitor Cooperatiu Mundi·
al 2019 ens reconeix com la segona
xarxa de cooperatives sanitàries
del món per volum de facturació.
La nostra missió és divulgar el coo·
perativisme sanitari perquè creixi
a tot el món”. •
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MARRÀQUEIX
Encisadora, fotogènica i caòtica, la ciutat vermella és el més
proper dels viatges exòtics i una escapada perfecta per a un cap
de setmana. Aquest any és Capital Africana de la Cultura 2020, i
per això caldrà estar atents a la programació cultural i als actes
especials, la majoria vinculats a artistes del continent.
per Neus Duran
Una benvinguda exòtica
Un aire càlid i dolç colpeja el
viatger quan baixa de l’avió,
per donar-li la benvinguda
a l’Àfrica. Per començar a
amarar-se de l’ambient de
Marràqueix, res millor que
anar al seu centre neuràlgic,
Djemma al-Fnaa. La cèlebre
plaça, a la qual es torna una i
altra vegada durant l’estada a
la ciutat, està plena d’encantadors de serps, pitonisses
i acròbates. Quan cau la nit,
ressonen els tambors dels músics de carrer i s’instal·len a la
plaça restaurants a l’aire lliure.
Tagins, cuscús, tota mena de
sopes especiades, broquetes
i uns saborosíssims sucs de
fruites són la millor opció per
a un primer sopar a la ciutat.
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Allotjaments amb encant
A l’hora d’escollir allotjament,
hi ha opcions adequades a
cada tipus de viatger. Es pot
optar per un dels acollidors
riads amb encant dins de
la Medina, la ciutat voltada
per muralles de tova, o bé
decidir-se per un dels ressorts
internacionals de luxe, molt
més grans, situats fora muralles. Tres opcions segures són
Riad Enija, antiga residència
de rei Kaid, al cor de la Medina; Palais Namaskar, amb
vistes a l’Atles, un complex
de 5 estrelles gran luxe de
PY Hotels & Resorts, amb
palauets i piscines privades; o
el Radisson Blu Carré Eden, a
la gran avinguda comercial de
Mohammed V.

Matí de cultura i socs
Després d’esmorzar unes
creps marroquines amb melmelada o mel i un te, dissabte
comença amb un recorregut
pels monuments més interessants de la ciutat vella. Entre
aquests, la madrassa de Ben
Youssef, amb 130 cel·les que
allotjaven fins a 900 estudiants, i el palau Badia, l’harem
de les 28 esposes i concubines
d’Abu Bou Ahmed, un esclau
negre que va arribar a visir.
Una altra visita interessant
són les tombes sadites, del
segle XVI, decorades amb
mosaics. Al nord de la plaça
es troben els socs, dedicats als
ungüents, als instruments musicals, a les joies o a les catifes:
cal preparar-se per regatejar.

A la plaça Djemma
al-Fnaa es reuneixen
músics, tatuadores
d’henna i encantadors de serps. La
millor hora per gaudir del seu ambient
és el capvespre. Per
relaxar-se, res millor
que deixar-se cuidar
en un hammam,
com el Hammam
SPA Mille & Une
Nuits.

Tiberi gastronòmic
Sostres pintats a mà, decoració profusa, música de llaüt,
guitarra en viu i una autèntica
experiència gastronòmica esperen el viatger a la històrica
La Maison Arabe. Combina
plats francesos, marroquins i
asiàtics, i també ofereix tallers
de cuina.

Tarda de hammams
Per què no dedicar la tarda a
gaudir d’uns hammams? N’hi
ha de turístics i assequibles,
com el Hammam Ziani, o de
luxe, com el Hammam SPA Mille & Une Nuits. Per tancar el
dia, un xai rostit amb cuscús
i vistes al restaurant i sky bar
Le Salama.

Entre palmeres i disseny
El tercer dia es pot canviar
la bulliciosa Medina pels
altres atractius de la ciutat
en ambients més tranquils.
Començar la jornada, per
exemple, recorrent en quad
o camell el Palmerar, amb
més de 100.000 palmeres, o
passejant sense presses pels
jardins de Menara, envoltats de milers d’oliveres.
Per tancar l’escapada, una
visita imprescindible són
els jardins Majorelle, on va
viure Yves Saint Laurent, fill
adoptiu de Marràqueix. El
cèlebre modista també hi té
des de fa tres anys un museu
dedicat a les seves creacions,
amb 4.000 m2 que contenen
alguns dels seus dissenys
més espectaculars.
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I M M E RS I Ó TOTA L
per Sergio Escartín

Bassins de Lumières: el centre d’art
digital més gran del món
Culturespaces ha convertit una base submarina de la Segona
Guerra Mundial situada a Bordeus en un centre gegantí que
acollirà exposicions immersives i projectarà art en 360 graus
sobre les parets i l’aigua d’aquests històrics búnquers d’acer.
Una base submarina, quatre
estanys d’aigua, 90 canons de
projecció i 80 altaveus. Aquests
són els quatre ingredients bàsics
de Bassins de Lumières, el centre d’art digital més gran de món
32 Compartir

que obrirà les portes a Bordeus el
proper 17 d’abril. L’empresa Culturespaces ha restaurat i rehabilitat
aquests búnquers de construcció
alemanya per convertir-los en un
escenari únic que permet submer-

gir-se en una sorprenent experiència artística.
Bassins de Lumières presentarà exposicions digitals monumentals i immersives projectant
les obres sobre la seva gegantina
arquitectura i els estanys d’aigua.
El recorregut es fa en passarel·les
elevades sobre l’aigua i al llarg dels
molls per afegir una nova dimensió
a l’experiència.
Klimt i Klee per començar
Els primers visitants que passegin per les plataformes d’aquests
estanys podran gaudir de diverses

El germà gran
Bassins de Lumières
representa tres vegades la superfície de
Carrières de Lumières
(una antiga pedrera
de pedra calcària) a
Baux-de-Provence i cinc
vegades la superfície de
l’Atelier des Lumières
(una antiga fàbrica de
fosa) a París. Tots dos
centres són els germans
petits ja consagrats de
la família Culturespaces i museus clau en el
desenvolupament de les
exposicions d’art digital
immersives.

Les xifres de
Bassins de Lumières
¬4
 estanys de 110 m
de llargada, 22 m
d’amplada i 12 m
d’altura
¬ 13.000 m2 de superfície
total
¬ 1 2.000 m2 de superfície
de projecció
¬ 3.000 m2 de superfície
d’itinerari
¬9
 0 videoprojectors i
80 altaveus

exposicions. La principal estarà
dedicada a la pintura vienesa i reflectirà l’obra de Gustav Klimt i els
seus successors a través de retrats,
paisatges, nus, colors i daurats. Tot
això en format XXL, que convidarà l’espectador a entrar dins de les
obres, acompanyat de música i on
no faltaran creacions com el famós
El petó.
Les parets també exhibiran una
altra exposició immersiva dedicada als treballs acolorits i abstractes
de l’artista Paul Klee. El recorregut
ret homenatge als trets pictòrics de
l’alemany i involucra amb la música

el visitant, des de bon principi, per
provocar una connexió especial.
Projeccions damunt l’aigua
A banda de les conques principals,
al centre s’han dissenyat sis nous
espais per oferir tot tipus d’expressions artístiques. Així, l’anomenat
Cube, amb 220 metres quadrats i
8 metres d’altura, se centrarà en
l’art contemporani creat per artistes digitals. Els visitants hi podran
descobrir una nova creació de l’estudi digital Ouchhh, especialitzat
en disseny gràfic, disseny de moviment i projeccions digitals. Per a

Gustav Klimt,
or i colors. Les
fotografies són simulacions de com
serà l’exposició
dedicada a Klimt
dins de Bassins de
Lumières.
Fotos:
Culturespaces

les seves creacions Ouchhh fa servir intel·ligència artificial i qüestiona l’acte de creació artística.
L’espai Cisterne destinarà els seus
155 metres quadrats a explicar els
lligams entre les obres originals i
les que es mostrin a les exposicions
immersives; mentre que la zona
dels Grans Nenúfars es destinarà
a projectar imatges sobre l’aigua. A
més, disposarà d’un museu, un espai pedagògic on entendre millor
l’exposició immersiva, una llotja,
un escenari i unes grades des d’on
contemplar les obres amb diversos
punts de vista. •
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U N A M E N T B L AVA

L’última tendència en la recerca del
benestar proposa acostar-se a l’aigua
A més de ser la beguda
més saludable del món,
acostar-se a l’aigua ajuda el
cervell a expulsar toxines,
reforça la nostra relació
amb la natura i aporta
tranquil·litat i serenitat.

Benestar i estrès són dos conceptes
antagònics que van de la mà en el nostre dia a dia. Tots perseguim l’estat físic
i mental que proporciona satisfacció i
tranquil·litat, però el ritme estressant
en què vivim ens allunya, sense adonarnos-en, de l’objectiu. Per intentar assolir
aquest estat òptim i saludable avui dia
apostem per tota mena de tècniques,
tractaments i hàbits.
L’última novetat és l’anomenada teoria de la ment blava, derivada de la ten-

dència de benestar a la naturalesa, la respiració i els sentits. Inspirada sobretot
pel llibre Blue Mind de Wallace J. Nichols
i Ted Talk, aquesta tendència advoca per
un estat pacífic i serè associat a l’aigua. A
més de les seves saludables capacitats físiques i naturals, l’aigua ajuda el cervell a
expulsar toxines i a fer que les hormones
estiguin estables i equilibrades. Així, per
tenir una ment blava caldrà estar a prop
de l’aigua, ja sigui nedant, fent surf, navegant o simplement seient al costat d’un
llac o un oceà. Aquesta acció, sumada al
color blau de l’aigua, que aporta tranquil·
litat i serenitat, és un nou ingredient a
l’alça que ajuda a reduir l’estrès en les
nostres vides. •

DESCONNEXIÓ
Llibre

Sèrie

App

La era de la humanidad

Mesías (T1)

Khan Academy

Col·lecció Deusto
Com ens hem de
preparar per a la
imminent expansió
de la intel·ligència
artificial i la
robòtica? Com ens
afectarà en el futur
la revolució digital
que vivim? Amb
una mirada a llarg
termini que defuig el
catastrofisme, Marc Vidal aposta per
un futur en què l’ésser humà podrà
aprofitar aquestes transformacions per
viure millor.

Netflix

iOS i Android
Què t’agradaria
aprendre?
Amb aquesta
aplicació
gratuïta podràs
veure més de 4.300
lliçons en vídeo
sobre temes com
ara matemàtiques,
ciències, economia i
humanitats, entre molts
altres. Informació,
teoria i exercicis
per aprendre coses noves de manera
senzilla.
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Una agent de la CIA investiga un
individu carismàtic que de sobte
comença a predicar al desert i inspira
un moviment espiritual que desestabilitza
la política. Un thriller basat en una
història de ficció, a cavall entre la
religió i el suspens.

Compartir 13

Les entitats que
integren la Fundació
Espriu formen
la segona xarxa
de cooperatives
sanitàries més gran
del món per volum
de facturació.

Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. - 08029 Barcelona
Juan Ignacio Luca de Tena, 12, 3a - 28027 Madrid
Tel.: 934 954 490
fundacionespriu@fundacioespriu.coop
www.fundacioespriu.coop

Les empreses cooperatives
ajuden a construir un món millor

