
Compartir
Núm. 10 • Nova època • Octubre 2022

Revista de cooperatives sanitàries i medicina social www.compartir.coop

Com 
les ciutats 
afecten 
a la salut

Salut 
Horari d’hivern: 
una hora menys 

que implica 
molts canvis 

A fons
Espais verds i 

menys soroll per 
viure millor

Lifestyle
Mengem 

massa  
sal al dia?



2   Compartir

Sumari

32

Salut

Cooperatives i medicina social

A fons

Lifestyle

Ciutats i salut. Com afecta el lloc on vivim de 
forma directa la nostra salut?

Espais i benestar. El 62% de la població europea viu en àrees 
amb poc verd. 
 
Entrevista a Marcelle Mardon, arquitecta zimbabuesa que 
representa l’organització Dialogue on Shelter. 

Destins. 
La Palma: un any després del volcà. 

Música.  
Un ball per combatre la tristesa. 
 
Nutrició.  
Mengem massa sal?

Mode avió.  
Les notes il·lustrades són millors per recordar les coses.

Canvi d’hora. 
Fins quan continuarem canviant l’hora?

Horari d’hivern.
Una hora menys que implica molts canvis.

Entrevista a Paula García Casanova, psicòloga especialista 
en son del Grup HLA.

Treballadors transfronterers. “Surto de casa a les 6.15 i
després de creuar la frontera començo a treballar a les 6.00”. 
 
Descans. 
Quatre postures de ioga per dormir millor. 

Grup Asisa. El Grup va anunciar un augment del 8,8% en la 
facturació del 2021. 

Assistència Sanitària. Lliurament de 35 beques i un premi a 
favor de la promoció de la salut. 
 
Fundació Espriu. El paper diferencial de les cooperatives en 
el sector de la salut. 

4

14
16
18

20
24

28
30

34

6
8

10
12

26

Staff
Compartir
Revista del cooperativisme sanitari 
www.compartir.coop
compartir@fundacionespriu.coop

Consell editorial:
Dr. Ignacio Orce, president de la Fundació Espriu i d’Assistència Sanitària
Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA-Lavinia
Teresa Basurte, expresidenta de la Fundació Espriu
Dr. Oriol Gras, patró de la Fundació Espriu
Dr. Carlos Zarco, director general i patró de la Fundació Espriu



Compartir   3 

L’hora del canvi

Editorial

‘inici de la tardor que acabem d’estrenar ens recorda que l’últim diumenge 
d’octubre tornarem a canviar l’hora. A las tres seran les dues i entrarem altre 
cop en l’horari d’hivern. Un canvi que implica dificultats per a moltes perso-
nes i que a Espanya s’aplica des del 1940. Però per què fem servir el mateix 
fus que Alemanya i un de diferent de Portugal? Examinem tots els factors i 

també els beneficis i els desavantatges que representa el canvi d’hora, entre aquests 
els problemes per dormir bé durant els primers dies. Parlem amb Paula García Ca-
sanova, psicòloga especialista en son del Grup HLA, per valorar com la falta de llum 
solar agreuja alguns problemes del son i per què hi ha grups de població que pateixen 
més aquest canvi. El mateix passa diàriament amb els treballadors transfronterers, 
que viuen en un doble horari que delimita la seva qualitat de vida. 

Una salut que està marcada pel lloc on vivim. En aquest nou 
Compartir analitzem com el nostre entorn diari influeix de 
manera determinant en el nostre organisme. Diversos estudis 
confirmen que la vulnerabilitat dels que viuen en entorns poc 
saludables, on el soroll, la contaminació, l’excés de calor i la fal-
ta d’espais verds repercuteixen directament en la qualitat de 
vida. El futur passa per buscar solucions innovadores a les grans 
urbs i transformar-les en espais de socialització, sense trànsit 
ni circulació, on predominin els parcs i els espais per reunir-se 
i practicar esport a l’aire lliure.

Aquest mateix benestar físic i emocional que també desco-
brim en l’acció de ballar, una activitat aeròbica que influeix de manera positiva en el 
nivell de felicitat i entusiasme dels qui el practiquen. Siguin passos lents o un ritme 
ràpid, el moviment sempre ajuda a reforçar els músculs i les articulacions, i també 
prevé malalties cardiovasculars. Algunes d’aquestes malalties són provocades per 
un alt consum de sal, un mineral imprescindible per regular l’organisme, però un 
consum elevat comporta molts problemes de salut. Les xifres confirmen que la ingesta 
diària de sal és massa alta i la solució per frenar aquest excés passa per l’educació i el 
consum responsable. 

L
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de manera 
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en la nostra 
qualitat de vida
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Fins quan 
continuarem 
canviant
l’hora? 
A finals d’octubre, a Espanya 
toca oblidar-se de l’horari d’es-
tiu: el rellotge s’endarrereix una 
hora per adequar-se a l’horari 
d’hivern, però d’on ve aquest 
costum? Per què es continua 
fent?

per Ángela Zorrilla

A Espanya, l’últim diumenge de 
març i l’últim diumenge d’octubre estan 
marcats en vermell al calendari. Aquests 
dies canvia l’hora. Dos horaris, el d’estiu 
i el d’hivern, que van néixer fa moltes 
dècades per aprofitar la llum solar i con-
sumir menys energia. No obstant això, 
segons un informe de l’Institut per a la 
Diversificació de l’Energia (IDEA) aquest 
estalvi energètic només representa 6 eu-
ros per persona i any. L’hora sempre ha 
estat un tema caòtic a Espanya. Abans 
del segle XX cada província o comunitat 
duia a terme els canvis horaris segons 
els convenia. Després es va establir que 
l’hora espanyola oficial es basaria en el 
meridià de Greenwich. I el 1918 es va pro-
duir el primer horari d’estiu. Però l’ho-
rari espanyol està desfasat des de temps 

de Franco. Concretament, des del 1940. 
Espanya va començar, llavors, a seguir 
l’hora alemanya com un gest per estar 
més ‘a prop’ de Hitler. 

En realitat, el rellotge espanyol hauria 
d’anar igual que Portugal, però no. I és 
que, geogràficament, Espanya s’hauria 
de regir pel fus horari de Londres. Des del 
1940, el que passa a Espanya és que té en 
realitat dues hores per davant respecte al 
sol. Per això es considera que al país els 
costums són tardans: això de dinar a les 
15 h o anar-se’n al llit a les 23 h. En reali-
tat, respecte al sol, dinem com els altres 
països europeus a les 13 h i ens n’anem 
al llit igual de d’hora. L’actual zona ho-
rària d’Espanya és CET, Central Europe 
Time, com ara Viena, Brussel·les, Berlín 
o Amsterdam. Però, per la seva situació 

geogràfica, és a la zona corresponent a 
l’hora d’Europa Occidental, com el Regne 
Unit i Portugal. 

TOT EL MÓN CANVIA L’HORA?
Tradicionalment, hi ha hagut canvis de 
criteri sobre prendre part o no en aquest 
canvi d’hora. Des del 2018, la Comissió 
Europea debat si eliminar el canvi d’hora 
als països membres, després d’una con-
sulta en què el 84% dels 4,6 milions de 
ciutadans europeus que van participar 
s’hi van posicionar a favor. El problema 
se centra ara en quin fus horari queda 
fix a cada país i en aquest punt creix la 
discòrdia. La mateixa Comissió Europea, 
que ja va posar sobre la taula la propos-
ta d’anul·lació del canvi horari el 2019, 
es va desdir assenyalant que no s’havia 

Salut  Canvi d’hora
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d’aplicar “cap canvi precipitat als fusos 
horaris” sense que tots els ciutadans eu-
ropeus coneguin “els riscos i les oportu-
nitats que comporta”. Espanya, tenint 
en compte el calendari oficial publicat 
al BOE, es mantindrà com Europa i con-
tinuarà canviant el rellotge oficialment 
durant els propers cinc anys. Com a mí-
nim no seria fins al març del 2027, quan es 
podria canviar l’hora per última vegada.   

Paral·lelament, mentre a Europa el 
debat continua obert i sense cap solució 
propera, el senat dels Estats Units ja ha 
votat per implantar definitivament l’ho-
rari d’estiu a partir del novembre de l’any 
que ve. Fins ara, a les zones nord-ameri-
canes amb latituds properes al Pol, com 
passa a Alaska, podien passar més de 
quatre mesos sense veure la llum. Això 

vol dir que és una de les zones amb taxes 
més altes de depressió, cosa que s’espera 
que baixi amb aquesta nova llei. I és que, 
en realitat, no tots els països del món can-
vien les busques dues vegades a l’any. És 
una pràctica molt instaurada a Europa i 
Amèrica del Nord, però gens popular a 
l’Índia, la Xina o l’Àfrica. En realitat, no-
més el 40% dels països del món ajusten 
els rellotges. 

Ja ho deia la popular cançó mexicana, 
“reloj, no marques las horas porque voy 
a enloquecer”. I és que més enllà dels 
beneficis en l’ús (i la factura) de la llum, 
als canvis horaris s’hi afegeix un altre 
factor: la salut. Aquesta mena de jet lag 
autoimposat pot arribar a causar fatiga, 
somnolència, insomni, falta de concen-
tració o irritabilitat. •

Sabíeu que…?

•  Hi ha molts països al món 
que mantenen les busques 
dels rellotges estàtiques. 
De fet, la major part de 
Centreamèrica, Amèrica del 
Sud, l’Àfrica i l’Àsia no canvia 
d’horari. 

•  Durant la Guerra Civil 
espanyola hi havia dos 
horaris diferents: depenent 
de si es pertanyia al bàndol 
republicà o al nacionalista. 
Per això, la guerra es va 
acabar a hores diferents 
segons qui ho expliqués. 

•  El 1784, Franklin va publicar 
un assaig titulat Un projecte 
econòmic per disminuir 
el cost de la llum en què 
proposava avançar els 
horaris per aprofitar el sol del 
matí. Tot i això, es creu que 
va ser més tard, el 1895, quan 
l’astrònom George Vernon 
Hudson va fer seva la idea 
del canvi d’hora. 

•  La primera vegada que es va 
posar en marxa va ser l’abril 
del 1916, en plena Primera 
Guerra Mundial, per reduir 
l’ús de carbó en el conflicte. 

•  Rússia és el país amb més 
fusos horaris. Un total d’11. 
De fet, hi ha alguns estats 
que no segueixen la norma 
internacional d’hores 
completes. Hi ha llocs on la 
diferència horària és igual a 
30 o 45 minuts. Un exemple 
d’aquest fenomen és la ciutat 
índia de Bangalore. 
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Una hora 
que implica 
molts
canvis
El canvi horari, l’objectiu del qual era al 
principi estalviar energia, repercuteix 
en el ritme circadià de les persones i, 
és clar, en la salut i el seu descans. 

L’hora oficial d’Espanya actualment no és la que s’hauria de 
tenir d’acord amb la localització geogràfica. I què representa? 
Per exemple, que a les zones més occidentals com Galícia, el sol 
es pongui a les deu de la nit a l’estiu i a l’hivern no surti fins a les 
nou del matí. Espanya, que es regeix per l’hora de Berlín i no la de 
Londres, aconsegueix dades curioses. Tornant a Galícia, aquesta 
comunitat té la mateixa hora que Varsòvia (Polònia), que és a 
més de 3.200 quilòmetres, però una hora més que Portugal, el 
país veí. I tot plegat es trastoca encara més quan, dues vegades 
l’any, cal canviar l’hora. Hi ha estudis que certifiquen que el can-
vi d’hora provoca desajustos a l’organisme, principalment una 
alteració de son. Una cosa semblant a un jet lag, encara que no 
són problemes duradors.

Ara tornem a canviar al fus d’hivern, que es caracteritza per 
menys temps de llum natural. La prioritat aquests mesos ha de 
ser “rebre la màxima llum natural possible”, explica Paula García 
Casanova, psicòloga especialista en son del Grup HLA. Per això, 
l’ideal és exposar-se tot el temps que sigui possible a la llum. La 
psicòloga recomana, a més, evitar les ulleres de sol de camí a la 
feina i mirar que l’espai de treball estigui a prop d’una font de llum 
com, per exemple, una finestra”. A l’hivern, en pondre’s abans el 
sol, la segregació de melatonina també comença abans. “Per això, 
és normal sentir somnolència de manera avançada”, afegeix. Per 
combatre-la, l’exercici físic és una bona eina.

RITMES CIRCADIANS 
El sistema circadià (del llatí circa, que significa “al voltant de”, i 
diez, que significa “dia”) permet a les persones anticipar-se als 
canvis cíclics de l’ambient. Així garanteix una organització tem-
poral dels diferents sistemes interns. “A escala cerebral, funciona 
com un rellotge, per això és habitual referir-s’hi com a rellotge 
biològic”, explica Paula García. I, com a bon rellotge que és, ne-
cessita que el sincronitzem amb l’ambient cada dia. “La manera 
en què hem de posar en hora el rellotge amb l’ambient és a través 

A favor
  Les persones es desperten amb llum solar i això ajuda 
que s’activin millor.

  Es millora considerablement l’estat d’ànim ja que es pot 
allargar el dia amb llum natural. Més temps de llum sig-
nifica més exposició al sol, que representa més vitamina 
D, i, per tant, una disminució del risc de patir depressió.

  Com més hores de sol, més temps per gaudir d’activitats 
d’oci, exercici físic i contactes socials.

  En disposar de més hores de llum, es consumeix menys 
energia i, per tant, es redueix la contaminació.

  Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi 
de l’Energia, cada llar estalvia 6 euros l’any en electricitat 
gràcies al canvi d’horari.

En contra
  En avançar el rellotge, la població dorm una hora menys 
i és habitual que augmenti la somnolència i la dificultat 
de concentració i rendiment.

  Aquests canvis d’horari produeixen alteracions en l’orga-
nisme. L’adaptació a aquest horari requereix generalment 
uns set dies.

  Durant l’horari d’estiu, s’allarga més el dia i es tenen 
menys  oportunitats per descansar.

  Alguns estudis consideren que el canvi d’hora que es 
produeix a la primavera implica un augment de proble-
mes cardiovasculars.

Horari d’estiu
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dels estímuls sincronitzadors o zeitgebers”, afegeix. Sens dubte, 
el més potent és el cicle llum-foscor, però també n’hi ha d’altres, 
com els contactes socials, l’activitat i el repòs.

En aquest sentit, el canvi d’hora representa un reajustament 
del rellotge biològic intern respecte a l’ambient extern i això 
requerirà, en més o menys mesura, una adaptació que podria 
tenir efectes en els ritmes circadians dels diversos sistemes 
orgànics, a escala hormonal i metabòlica, i de conciliació o 
manteniment del son.•

A favor
  En endarrerir el rellotge, la població dorm una hora més. 
Això és especialment important per als adolescents.

  L’adaptació a aquest horari és més ràpida. En termes ge-
nerals sol ser d’uns 3-4 dies.

  S’iguala l’exposició a llum natural amb la jornada laboral 
o acadèmica. 

  Es redueix la privació de son secundari respecte a l’horari 
d’estiu i al màxim aprofitament de les hores de lleure.

  El cos rep menys hores de llum i, per tant, es produeix una 
segregació més gran de melatonina. És a dir, es descansa 
més i millor.

En contra
  Es disposa de menys temps de llum natural i això té con-
seqüències en la sincronització del rellotge biològic.

  Energèticament, la llum que no es consumeix al matí, es 
consumeix a la tarda ja que es fa fosc abans.

   La gent gran i els nens són els que més en pateixen les 
conseqüències i veuen alterat el son i el descans.

  Molta gent té la sensació de ser menys productiva, ja que 
hi ha menys hores de llum natural i els dies semblen més 
curts.

  La poca llum natural en acabar la jornada pot provocar un 
increment dels accidents de trànsit, ja que els conductors 
no disposen de tanta visibilitat. 

Horari d’hivern
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Paula García Casanova,
psicòloga especialista en son del Grup HLA

“La falta de llum solar 
dificulta una sincronització 
adequada del nostre 
rellotge biològic”

Quins són els problemes princi-
pals del son associats a la falta de 
llum solar?
La llum és l’estímul sincronitzador 
per excel·lència del rellotge biolò-
gic de les persones. La presència 
de llum indica al nostre cervell que 
és de dia, mentre que l’absència li 
diu que s’acosta el moment d’anar 
a dormir. L’absència progressiva 
de llum a partir del capvespre per-
met l’alliberament de melatonina, 
l’hormona del son, també anome-
nada foscor química. I aquesta obre 
les portes del son. 

La falta de llum solar dificul-
ta una sincronització adequada 
del nostre rellotge biològic amb 
l’ambient, cosa que pot provocar 
problemes de conciliació i mante-
niment del son, despertar precoç, 
privació de son, irritabilitat, disfò-
ria, tristesa, dificultats de concen-
tració, problemes de memòria, 
apatia…

Què podem fer aleshores perquè 
el cervell distingeixi el dia i la nit?
La manera que tenim d’ajudar el 
nostre rellotge biològic a saber 
quan és de dia i quan de nit és es-
tablint el màxim contrast entre 
tots dos moments a través dels di-
ferents estímuls sincronitzadors. 

Durant el canvi d’hora es reben 

més consultes relacionades amb 
el trastorn del son?
No necessàriament, però això no 
significa que no hi hagi dificultats 
en aquest sentit. Afortunadament, 
cada cop es parla més sobre el son 
en general i sobre el rellotge bio-
lògic en particular. Això ajuda a 
fer que les persones facin el possi-
ble per adaptar-se al canvi d’hora 
d’una manera adequada. 

Hi ha grups de població que se’n 
ressenten més? 
Les poblacions més vulnerables 
al canvi d’hora són els infants 
i la gent gran, ja que el rellotge 
biològic té la particularitat de 
tenir menys plasticitat al canvi. 
En aquests dos casos, haurem de 
tenir en compte que necessitaran 
una mica més de temps perquè el 
seu rellotge biològic se sincronitzi 
adequadament amb els imperatius 
de l’ambient. 

És normal durant l’època d’adap-
tació al nou horari despertar-se 
molt sovint i fins i tot tenir mal-
sons?
La manera d’adaptar-se al canvi 
d’hora dependrà de cada persona. 
Dit això, és més habitual que hi hagi 
més despertars que malsons. De 
fet, aquests últims s’associen més 
a factors psicològics, com l’estrès, 

que a qüestions cronobiològiques, 
com són els canvis al rellotge bio-
lògic. 

Com és un son i descans de qua-
litat? 
Habitualment es parla més de la 
quantitat de son que de la qualitat. 
Tot i això, la qualitat és un parà-
metre fonamental perquè, inde-
pendentment del nombre d’hores 
que dormim, si no són de qualitat, 
no ens sentirem descansats. La 
qualitat del son és la responsable 
de la sensació de son reparador 
a l’hora de despertar-se. Un son 
continuat s’associa amb una qua-
litat de son adequada, mentre que 
un son fragmentat s’associarà amb 

Paula García 
Casanova 
es va llicenciar en 
Psicologia el 2011. 
Avui és psicòloga 
especialitzada en 
son al Grup HLA

per Ángela Zorrilla
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una qualitat de son inadequada. La 
qualitat de son es pot veure com-
promesa per diferents motius. Hi 
ha diversos trastorns del son que 
poden afectar-ne la qualitat, com 
la síndrome d’apnea obstructiva, 
la síndrome de moviments diaris 
de les extremitats o la síndrome 
de cames inquietes, entre d’altres. 

D’altra banda, altres trastorns 
com els relacionats amb el dolor i 
la patologia digestiva, encara que 
no tenen una relació directa amb 
el son i el descans, també poden 
afectar-ne i reduir-ne la qualitat. 
Per acabar, hi ha altres factors rela-
cionats amb la higiene del son que 
també és important tenir en comp-
te: la temperatura del dormitori, si 

és una habitació sorollosa o no, la 
influència de la llum o el tipus i l’es-
tat del matalàs.

Per acabar, què és la rutina pre-
son?
La realitat és que no disposem d’un 
botó al cervell que ens permeti ac-
cionar-lo i fer que la son aparegui 
de sobte. De la mateixa manera que 
a la natura hi ha transicions, com 

= De la mateixa manera que a la 
natura hi ha transicions, com l’alba 
i el capvespre, el cervell necessita 
aquesta transició: la rutina preson 
és la millor manera d’aconseguir-la”

en el cas del clarejar i el capvespre, 
el cervell també necessita aquesta 
transició. I la rutina preson és el 
recurs que ens pot ajudar a acon-
seguir-la. Són conductes o compor-
taments que tenen com a objectiu 
ajudar el cervell a preparar-se per 
anar a dormir.

Això sí, no hi ha una rutina pre-
son estàndard per a tothom. Cada 
persona ha de construir la seva en 
funció de les necessitats i prefe-
rències. L’única condició que ha de 
complir aquest tipus de rutina és 
que estigui composta per elements 
que generin benestar i relaxació a 
aquesta persona, per tal de poder 
tallar amb el dia i donar la benvin-
guda al descans. •
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“Surto de casa a les 6.15 i 
després de creuar la frontera 
començo a treballar a les 6.00”
A Europa, gairebé dos milions de persones 
han de travessar cada dia una frontera per 
anar a treballar. De vegades, com la línia 
imaginària entre Espanya i Portugal, a més, 
han d’afrontar un canvi horari.

per Ángela Zorrilla

Un 40% del territori de la Unió 
Europea està format per regions 
frontereres. Hi viuen gairebé dos 
milions del que es coneixen com 
a treballadors transfronterers. La 
Cristina n’és una i es coneix molt 
bé la frontera més antiga d’Europa, 
aquesta línia imaginària que separa 
Espanya de Portugal, que és testi-
moni de desenes d’anècdotes diàri-
es. Coneguda com La Ratlla, aquesta 
frontera té dos fusos horaris dife-
rents, cosa que la fa única a Europa. 
Centenars de persones traspassen 
aquesta línia diàriament per anar 
a la feina o per anar a estudiar. Dos 
països i una hora de diferència que, 
de vegades, causa cert caos amb el 
rellotge biològic. 

És el cas de la Cristina, una galle-
ga treballadora transfronterera de 
48 anys, que cada dia es desperta a 
Espanya i treballa a Portugal. Viu a 

Gondomar, a la província de Ponte-
vedra, però treballa en territori lu-
sità des de fa dos anys. Casada i amb 
dos nens petits, va viure un ERO 
en el sector de l’automoció. Esta-
va travessant una crisi a Espanya, 
“així que quan un dia em va trucar 
un número portuguès en resposta 
a una oferta d’un portal d’ocupació 
en línia, no ho vaig dubtar”, recorda. 
Estava sense feina, i, encara que “al 
principi em tirava una mica enrere 
el tema del canvi d’horari”, s’hi va 
arriscar. L’entrevista va anar geni-
al i va aconseguir la feina en aquell 
mateix moment. “Vaig començar a 
treballar en una empresa d’automo-
ció especialitzada en cables a Valen-
ça, a poc més de 21 quilòmetres de 
casa meva. Això sí, en un altre país”, 
explica. 

Els seus horaris varien, però el 
més habitual és que treballi –en ho-

rari portuguès– de sis de la matinada 
a dues de la tarda. Això implica dos 
rellotges per controlar. El primer fa 
que salti l’alarma del despertador a 
les cinc de la matinada a Espanya. 
Allà prepara les coses de l’escola dels 
fills, esmorza i es disposa, una hora 
més tard, per agafar el cotxe. Són poc 
més de les sis de la matinada a Gon-
domar. “M’agrada sortir amb temps 
per anar més tranquil·la. A més, la 
carretera per on circulo és compli-
cada perquè creuen molts animals”. 
Trenta minuts més tard arriba a la 
feina. Comença a treballar a les sis 

= La Ratlla és una frontera 
invisible que separa Espanya 
de Portugal i té dos fusos 
horaris diferents, cosa que la 
fa única a Europa
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de la matinada, també, però a Por-
tugal. O el que és el mateix, a casa 
seva a Galícia ja són les set del matí. 
Ja està a punt per estar pendent de 
dues hores diferents. 

Aquesta situació també es viu 
en altres comunitats frontereres 
amb Portugal, com Extremadura. 
Des del Servei Públic d’Ocupació 
Extremeny (SEXPE) han desen-
volupat un projecte transfronterer 

d’adormir-me o equivocar-me. Per 
això dormia malament i és una cosa 
generalitzada”. Quan li toca el torn 
de matí, només mira el telèfon du-
rant el descans i és l’únic moment 
per revisar les trucades, el correu de 
l’escola dels seus fills o fer gestions 
personals. “He de pensar quina hora 
és en realitat a casa per saber si puc 
trucar o no en aquell moment”, diu 
com a exemple. 

Aquesta necessitat de corrobo-
rar constantment l’hora també for-
ma part del dia a dia del Servei Ex-
tremeny d’Ocupació Pública. “Tot 
i que empreses i administracions 
som conscients del canvi d’hora, 
sempre necessitem recalcar si una 
reunió és a l’hora espanyola o por-
tuguesa i costa mantenir-ho al cap”, 
explica Nacho Sánchez. Per la seva 
banda, la Cristina recorda que, fa 
uns mesos, tocava dia de formació 
a la seva empresa i necessitava ar-
ribar una mica més d’hora a Portu-
gal. “Amb les presses de la casa, de 
preparar les coses dels meus fills i 
amb l’embolic de les diferents ho-
res, em vaig estressar. Penses que és 
tardíssim i surts corrent”, diu rient. 
En arribar, es va adonar que anava 
amb l’hora espanyola i que encara li 
quedava una hora de marge. “Em va 
alleujar molt i vaig gaudir d’aquella 
hora de més només per a mi”, afe-
geix. En realitat, aquests ensurts i 
nervis de creure que s’arriba tard 
és molt habitual entre els treballa-
dors transfronterers de La Ratlla. 
La conclusió és clara: “Per estar 
tan a prop com estem, tant de bo 
tinguéssim el mateix horari perquè 
seria més fàcil per a tots”. •

Extremadura-Alentejo. Segons 
Nacho Sánchez, conseller EURES 
del SEXPE, cal tenir en compte que 
la frontera és “molt més permea-
ble” i que entitats públiques com la 
que representa fan de mitjanceres 
“en una part de les contractacions 
transfrontereres que hi ha”. De 
fet, aquest projecte de cooperació 
transfronterera entre Extremadu-
ra i Alentejo (regió del centre-sud 

de Portugal) va aconseguir l’any 
passat 81 col·locacions en sec-

tors com “la construcció i 
l’agricultura bàsicament, 
seguits de l’hostaleria, la 
sanitat o l’atenció telefò-
nica”. Sánchez creu que 
la dificultat de les feines 
transfrontereres és, princi-
palment, la poca visibilitat 
que tenen i no tant que els 

espanyols no els acceptin. 
De fet, explica que “a una per-

sona de Badajoz li costa menys 
desplaçar-se a Campomaior o 

Elvas (Portugal) que a Mèrida”. 

POR A ADORMIR-SE
La Cristina està satisfeta amb la 
seva nova feina. “Em trobo molt 
bé, però reconec que mentre no 
t’adaptes a l’horari, la vida es torna 
una mica caos”, afirma. Ella porta el 
telèfon amb l’horari espanyol –que 
en creuar la frontera es canvia auto-
màticament– i un rellotge manual 
amb l’hora portuguesa. I és que, al 
final, s’ha de guiar per l’horari lusità 
durant la major part de la jornada. 
“Al principi costa. Cal pensar molt 
bé quina hora és a cada lloc i, quan 
vaig començar, em feia molta por 

El recorregut que 
completa la Cris-
tina cada matí per 
anar de Gondomar 
a Valença. Arriba 
abans que la seva 
hora de sortida, 
però quan torna a 
casa perd el doble 
de temps. 

= “Em trobo molt bé a la meva empresa 
portuguesa, però reconec que mentre no 
t’adaptes al canvi d’horari constant, la vida es 
torna una mica caòtica”

Cristina, treballadora transfronterera
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postures de ioga
per dormir millor4

Practicar 
seqüències senzilles 
d’estiraments abans 
d’anar-se’n al llit 
ajuda a agafar el son 
i garanteix una nit de 
descans òptima.

Descansar bé és fonamental per gaudir 
d’un benestar físic i mental, però és im-
possible aconseguir-ho sense dormir satis-
factòriament. Una dieta equilibrada o fer 
exercici físic no són suficients per adquirir 
la sensació de restauració necessària en el 
cos. El son profund sí que garanteix l’efec-
te recuperador, però amb els canvis d’hora 
hi ha moltes persones a qui els costa ador-
mir-se. La solució per dormir millor passa 
per la relaxació prèvia, que es pot aconse-

guir practicant diverses tècniques, com la 
respiració profunda, el mindfulness o el 
ioga.

Practicar algunes postures de ioga per 
dormir no només facilita agafar el son, sinó 
que també en millora la qualitat. Només 
cal fer cinc repeticions de cada postura o 
mantenir-les durant cicles de respiració 
profunda perquè el cos respongui a la crida 
de la relaxació. Després de fer aquests exer-
cicis, dormir serà molt més senzill.  •

Gir espinal supí

Postura del nen Postura del cadàver

Cames contra la paret
Estireu-vos de panxa enlaire amb la meitat 
superior del cos plana i els braços estirats, 
flexionant suaument una cama i després gi-
rant-la cap al costat. Després, invertiu cada 
cama i repetiu els moviments durant cinc 
minuts. El gir supí ajuda a equilibrar el cos 
i allibera la tensió de la columna de manera 
suau. És un estirament perfecte per sentir-se 
més relaxat. 

Descanseu el pit sobre les cuixes, amb els braços 
estirats cap endavant, amb els palmells cap avall i 
quedeu-vos immòbils durant sis respiracions lentes 
i profundes. Aquesta postura ajuda a trobar la 
calma i a enfocar la ment ja que us desconnecta de 
les distraccions externes. 

Poseu-vos de panxa enlaire amb les cames rela-
xades i els braços descansant als costats, amb 
els palmells cap amunt. En cas d’incomoditat, es 
pot col·locar un petit coixí sota els genolls i el cap. 
Deixeu descansar tot el pes del cos entre llargues 
exhalacions durant 5 minuts per disminuir la pres-
sió arterial i el ritme cardíac. L’estat de relaxació 
serà absolut. 

Seieu a prop de la paret i aixequeu 
les cames fins que les tingueu 
recolzades, amb els glutis al més 
a prop possible de la paret. Si us 
fan mal els isquiotibials, podeu 
flexionar una mica els genolls. 
Quedeu-vos amb els ulls tancats 
durant 40 respiracions. Aquesta 
posició restauradora redueix l’es-
très i la fatiga.
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Lavinia, accionista única d’ASISA, va celebrar a Granada la 46a assemblea, 
en què va anunciar un augment del 8,8% en la facturació del 2021. 

El Grup ASISA continua creixent

Lavinia Societat Cooperativa, 
accionista accionista única d’ASISA, 
va fer a Granada la 46a assemblea 
general ordinària, en què va ana-
litzar l’evolució i els resultats de la 
companyia i va reafirmar els eixos 
de la seva estratègia per als propers 
exercicis. L’assemblea, celebrada 
amb el lema “Ganes de créixer”, 
va repassar els temes principals de 
l’activitat del Grup ASISA durant el 
darrer exercici, marcat encara per 
l’impacte de la pandèmia, que ha 
afectat significativament els sectors 
sanitari i assegurador en què opera 
la companyia.

Malgrat l’impacte de la pandè-
mia, el Grup ASISA va tancar l’any 
2021 amb una facturació consoli-
dada de 1.567,9 milions d’euros, un 
8,8% més que el 2020. “El 2021 hem 
aconseguit uns resultats raonables 
que ens han permès accelerar in-
versions estratègiques per al nostre 
Grup i continuar desenvolupant el 
nostre pla estratègic, que té el crei-
xement com a objectiu essencial”, va 
destacar el doctor Francisco Ivorra, 
president del Grup ASISA. Per avan-

46a assemblea 
(d’esquerra 
a dreta): Dr. 
Gregorio Medina, 
vicepresident 
d’ASISA-Lavinia; 
Dr. Enrique de 
Porres, conseller 
delegat d’ASISA; 
Indalecio Sánchez-
Montesinos, delegat 
del Govern de la 
Junta d’Andalusia 
a Granada; Dr. 
Francisco Ivorra, 
president d’ASISA-
Lavinia; Dra. 
Antonia Solvas, 
secretària del 
Consell Rector 
Lavinia-ASISA, i Dr. 
Francisco Anguita, 
durant l’obertura de 
la 46a assemblea 
general de Lavinia 
S. Coop.

çar en l’objectiu de creixement sos-
tingut, el Grup ASISA continuarà 
desenvolupant el seu pla estratègic, 
fonamentat en cinc grans pilars: 
avançar en el desenvolupament de 
la seva oferta asseguradora multi-
ram; consolidar la xarxa assistenci-
al pròpia; incrementar la presència 
internacional; accelerar el procés 
de transformació digital i reforçar 
el compromís amb la sostenibilitat.

DESENVOLUPAMENT
DE LA XARXA
El creixement registrat ha permès 
al Grup ASISA continuar desenvo-
lupant el segon pilar de la seva estra-
tègia: impulsar la xarxa assistencial 
pròpia, liderada pel Grup Hospita-
lari HLA. 

El 2021, les empreses assisten-
cials del Grup ASISA van facturar 
534,8 milions d’euros, un 15,9% 
més que el 2020. En aquest mateix 
període, el Grup ASISA va destinar 
60,5 milions d’euros a inversions, 
la majoria per al desenvolupament 
i la modernització de la seva xarxa 
assistencial pròpia. •

Breus
•  Promoció d’alumnes. La 

Fundació ASISA, l’Hospital 
Universitario HLA Moncloa i 
la Universitat Europea de Ma-
drid (UEM) van celebrar l’acte 
final de carrera de la sisena 
promoció de metges formats 
al centre hospitalari del Grup 
HLA. Els 24 alumnes de Ci-
ències de la Salut de la UEM 
van fer el jurament hipocràtic 
davant la presència d’Elena 
Gazapo Carretero, rectora de 
la UEM, i del doctor Enrique 
de Porres, conseller delegat 
d’ASISA, entre altres perso-
nalitats. 

•  Una gesta amb el suport de 
Fundació ASISA. El neda-
dor alacantí Jorge Crivillés va 
aconseguir creuar nadant el 
canal de Bristol en un repte 
solidari a favor de pacients 
oncològics d’AEAL i GEPAC 
que va ser patrocinat per la 
Fundació ASISA. Amb aquest 
nou desafiament completat, 
Crivillés s’ha convertit en el 
primer espanyol i el quart 
esportista del món que com-
pleta la Triple Corona Ori-
ginal, un conjunt de proves 
que n’inclou dues més que 
va culminar amb anterioritat: 
el canal de la Mànega (2012) 
i el canal del Nord (2019). Cri-
villés va recórrer gairebé 50 
quilòmetres en menys de 10 
hores en què es va enfrontar 
amb el segon rang de marees 
més alt del món. 
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Homenatge al doctor Diego Lorenzo amb la música 
de l’Escuela Superior de Música Reina Sofía

La Fundació ASISA va celebrar a 
Múrcia un concert de l’Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía, que va 
tenir lloc al Teatre Romea i que va 
homenatjar el doctor Diego Lorenzo, 
exvicepresident de Lavinia-ASISA i 
exdelegat de la companyia a la regió 
de Múrcia. El recital va servir per re-
conèixer la tasca desenvolupada pel 
doctor Diego Lorenzo durant gaire-
bé cinquanta anys per consolidar el 
cooperativisme sanitari i el desenvo-
lupament d’ASISA i el seu grup d’em-
preses i per situar la companyia com 
a líder de l’assegurança de salut i de 
la sanitat privada. •

ASISA ha rebut el Premi Na-
cional de Creativitat 2022, en 
la categoria or de campanya en 
craft per la seva redacció, per 
la campanya “Tranquil·litat 
mental i emocional”, composta 
per les peces “Dubte”, “Muda la 
tristesa” i “El mirall de l’ànima”, 
tres microrelats il·lustrats. El 
director de Publicitat d’ASISA, 
Carlos Eiroa, i l’equip de Wun-
derman Thomson, van recollir 
el Premi Nacional de Creativitat 
a la gala celebrada al Kursaal de 
Sant Sebastià.  •

El Grup HLA invertirà 24 milions d’euros en
un nou centre medicoquirúrgic a Sevilla

El Grup HLA ha posat en mar-
xa el desenvolupament d’un nou 
centre medicoquirúrgic a Sevilla. 
La companyia invertirà 24 milions 
d’euros en aquest centre, que dis-
posarà d’una trentena de consultes 
multiespecialitat i quatre quiròfans 
d’última generació que permetran 
oferir una atenció de la màxima 
qualitat basada en el desenvolupa-
ment de les tècniques de diagnòstic 
i tractament més avançades. 

El centre, situat a l’avinguda Ra-
món y Cajal (31 i 35) i que es troba 
en una fase de remodelació i adap-
tació, es dirà HLA Ramón y Cajal i 
estarà operatiu durant l’últim tri-
mestre de l’any. Les instal·lacions 
constaran de més de 4.400 metres 
quadrats, a més d’un aparcament 

integrat al soterrani de l’edifici, 
amb una capacitat de 120 places 
d’estacionament per als pacients 
i professionals. El centre HLA Ra-
món y Cajal acollirà diverses con-
sultes i unitats especialitzades, 
entre les quals hi ha la Unitat de 
Radiodiagnòstic, que tindrà les úl-
times tècniques en diagnòstic per la 
imatge, així com el suport d’equips 
multidisciplinaris amb l’objectiu 
d’oferir una atenció integral als 
pacients.  •

El nou centre 
medicoquirúr-
gic HLA Ramón 
y Cajal estarà 
operatiu al tercer 
trimestre de l’any i 
se suma als altres 
tres centres HLA 
a la província de 
Sevilla.

Gairebé tres-centes persones es van reunir al Teatre Romea per 
escoltar la música de l’Escuela Superior de Música Reina Sofía i 
retre homenatge al Dr. Diego Lorenzo.

El nou centre HLA 
Ramón y Cajal oferirà 
serveis quirúrgics i 
ambulatoris i estarà 
operatiu a finals d’any. 

Nova app 
per als pacients 
del Grup HLA

Premi Nacional  
de Creativitat 

El Grup Hospitalari HLA ha 
fet un pas més en el procés de 
transformació digital amb l’ob-
jectiu de fer l’assistència sanità-
ria més àgil als pacients. La com-
panyia ha desenvolupat una nova 
versió de la seva aplicació per a 
dispositius mòbils, ja disponible 
per als sistemes operatius iOS i 
Android.

L’aplicació millora l’experi-
ència i simplifica tràmits admi-
nistratius, com ara la consulta 
d’informes d’alta o els resultats 
de proves, la gestió de visites i la 
modificació de dades sense ne-
cessitat de desplaçar-se al centre. 
Igualment, facilita i accelera el 
procés d’identificació i el registre 
d’arribada dels pacients als cen-
tres, cosa que estalvia esperes als 
taulells d’admissió.  •
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Assistència Sanitària i el progra-
ma de beques per a professionals de 
la sanitat han renovat, per catorzè 
any consecutiu, el compromís amb 
la formació en l’àmbit de la salut. El 
curs 2021-22, ha rebut 278 sol·lici-
tuds que, després del procés de se-
lecció, han esdevingut ajut per va-
lor de 29.985 euros a 35 estudiants 
de màsters o postgraus de l’àmbit de 
la salut.

Com va destacar durant l’acte de 
lliurament de diplomes el Dr. Ig-
nacio Orce, president d’Assistència 
Sanitària, “la iniciativa va néixer de 
la voluntat d’impulsar l’actualitza-
ció de coneixements dels sanitaris 
com a contribució a la millora del 
sistema de salut, però també com 
a reconeixement especial a la pro-
fessió, una tasca indispensable per 

a una bona atenció mèdica i sovint 
poc valorada socialment. Des de tots 
els punts de vista, el balanç d’aques-
tes catorze edicions és positiu: s’han 
rebut 3.758 sol·licituds, s’han lliurat 
434 beques i s’han adjudicat prop de 
410.000 euros”.  

A més, amb l’objectiu de reco- 
nèixer l’actuació cívica per l’impuls 
de la salut, el projecte solidari pre-
sentat per l’Associació Idiwaka (ONG 
Fundación África Directo) va rebre 
de mans del Dr. Josep M. Llobet, 
secretari del consell d’Assistència 
Sanitària, el premi Ramon de Tese-
rach 2022, creat per l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i les 
Balears el 1989 per tal  de reconèixer 
l’activitat que, en pro de la promo-
ció de la salut, hagi desenvolupat una 
entitat cívica sense ànim de lucre.  •

Assistència 
Sanitària 
vol garantir 
la preparació 
òptima de metges, 
infermeres i altres 
professionals que 
vetllen per la salut 
de la ciutadania.

Cooperatives i medicina social

Assistència Sanitària entrega 
35 beques i un premi prosalut
Els ajuts es destinen a la millora contínua de professionals i el premi Ramon 
de Teserach 2022 se l’adjudica un projecte sobre el càncer a Uganda.

Premis a la gestió i a l’excel·lència mèdica
Marta Sans, directora econòmica i finance-
ra de SCIAS Hospital de Barcelona, ha estat 
reconeguda amb el premi de l’Associació de 
Financers d’Empresa (ASSET) en la catego-
ria a la millor direcció financera 2022. En un 
acte celebrat al juny i en què va estar acom-
panyada per Maria Àngels Font, presidenta 
de SCIAS, el premi va posar en valor la seva 

tasca a l’hora d’implantar mesures d’informa-
ció, protecció, suport logístic, econòmiques i 
de gratificació durant la crisi provocada per la 
covid-19. D’altra banda, la Societat Catalana de 
Pediatria va reconèixer el Servei de Pediatria i 
Neonatologia de l’Hospital de Barcelona amb 
el premi a la millor presentació de malalties 
infeccioses.  •

Breus
•  Assistència Sanitària 

i SCIAS han publicat les 
seves memòries corporati-
ves com a compendi de la 
ingent activitat de les dues 
institucions, les corres-
ponents al 2021. Les dues 
memòries –que ja estan dis-
ponibles en versió digital 
i de les quals s’han editat 
dues edicions acurades en 
castellà i en català– recu-
llen a través d’articles de 
fons tot tipus de temes, així 
com les xifres més desta-
cades relatives als serveis 
prestats per l’asseguradora 
o els èxits més rellevants 
dels serveis capdavanters 
de l’Hospital de Barcelona. 

•  Jornades mèdiques a 
SCIAS. L’Hospital de Bar-
celona ha tornat a acollir 
diverses jornades de treball 
per a professionals, un cop 
han disminuït les restric-
cions provocades per la 
covid-19. Es va celebrar la 
6a Jornada sobre Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatolo-
gia i també la 10a Jornada 
sobre Patologia de l’Em-
baràs. A més, el 17 de juny, 
l’Hospital de Barcelona va 
acollir per primera vegada 
una jornada sobre qualitat 
assistencial. 
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L’Hospital de 
Barcelona continua 
amb la renovació de 
les instal·lacions
Continuant el pla previst, fa 
poc ha entrat en funcionament 
a l’Hospital de Barcelona la re-
forma integral del Servei d’Ur-
gències i de l’Àrea d’Admissions 
que, més enllà d’intervenir en els 
espais, ha reorganitzat i reestruc-
turat aquestes àrees per oferir un 
servei adequat a les necessitats 
actuals dels usuaris. 

D’aquesta manera, s’ha creat 
un circuit ràpid per a pacients 
amb patologies de baixa comple-
xitat que redueix els temps d’es-
pera i evita la demora en l’atenció 
als pacients greus. Així mateix, 
com ha passat amb la reforma 
al Servei d’Oncologia, s’han ins-
tal·lat pantalles informatives 
que avisen pacients i familiars 
amb un codi alfanumèric i, per 
tant, ajuden a preservar la con-
fidencialitat. L’escala principal 
de l’edifici també ha estat objec-
te d’una adequació necessària a 
causa dels canvis en la normativa 
contra incendis. Tot i així, s’han 
renovat quatre plantes de les dis-
set de què disposa l’Hospital de 
Barcelona, s’han adaptat als nous 
requeriments i s’ha dut a terme 
una completa modernització de 
la zona del vestíbul dels ascen-
sors, annexa a l’escala.  •

SCIAS celebra l’assemblea general ordinària

L’11 de juny passat va tenir lloc 
a Barcelona l’assemblea general 
ordinària de SCIAS a la qual, amb 
igualtat de participació, les perso-
nes que formen part de la coopera-
tiva assisteixen per donar sentit al 
model de cooperativisme sanitari 
del qual és exemple. Prèviament, 
a les assemblees preparatòries, 
socis i sòcies van triar els compro-
missaris i van establir els preacords 
oportuns segons les demarcacions 
i sectors corresponents.

Dirigida per la presidenta de la 
cooperativa, Maria Àngels Font, 
l’assemblea té com a funcions 
principals censurar la gestió global, 

distribuir excedents, aprovar els 
comptes anuals, acordar les aporta-
cions de capital, triar els membres 
del Consell Rector i altres òrgans i, 
si escau, modificar els estatuts so-
cials o diversos reglaments de l’or-
ganització. És, per tant, el màxim 
òrgan de govern de SCIAS, però no 
té caràcter executiu.  • 

La trobada 
es va tornar a 
desenvolupar de 
manera presencial 
un cop eliminades 
les restriccions. 

Maria Àngels Font, 
presidenta de 
l’organització, va ser 
l’encarregada de conduir 
una reunió que va tornar a 
ser presencial. 

Les revisions mèdiques de tots els fitxatges del FC Barcelona

Assistència Sanitària és el partner mèdic del FC Barcelona i per això s’encarrega 
de comprovar-ne la forma i descartar factors de risc fent les proves mèdiques prèvies 
a la signatura del nou contracte. Durant aquest estiu, fitxatges com Lewandowski, 
Raphinha, Nuria Rábano (a la imatge) o Nikola Kalinic, així com altres esportistes que 
s’incorporaven després de les vacances, van passar per les instal·lacions d’Assistència 
Sanitària i de l’Hospital de Barcelona per sotmetre’s a tota mena de controls i garan-
tir-ne el rendiment abans de presentar-los de manera oficial.  •
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Descarregueu 
aquí l’informe 
de l’Organització 
Internacional de 
Cooperatives de 
Salut. 

Cooperatives i medicina social

Una clínica propera a Melbour-
ne que presta serveis a la comuni-
tat aborigen, una farmacèutica de 
Salònica amb més de 90 anys d’ac-
tivitat o una tecnològica belga que 
dissenya solucions digitals per a la 
gestió d’instal·lacions sanitàries 
són algunes de les experiències in-
closes a l’estudi Les cooperatives 
en el sector de la salut.

Publicat fa ben poc per l’Orga-
nització Internacional de Coope-
ratives de Salut, IHCO, la investi-
gació es planteja quin és el paper 
que tenen les empreses coopera-
tives en el sector sanitari i quin 
valor diferencial aporten davant 
d’altres estructures organitzati-
ves o empresarials. Per respondre 
a aquestes qüestions, s’han analit-
zat més de 200 cooperatives amb 
activitat vinculada al sistema de 

salut a més de 40 països.
L’informe constata la idoneïtat 

de l’empresa cooperativa en acti-
vitats com l’atenció primària o es-
pecialitzada, la gestió d’hospitals 
i les instal·lacions assistencials, 
l’assegurança de salut o la presta-
ció de serveis sociosanitaris. En 
l’àmbit de la formació i l’alfabetit-
zació en salut també hi ha exem-
ples. Un altre sector industrial 
en què destaca és el farmacèutic, 
amb iniciatives consolidades en la 
producció i la distribució de me-
dicaments.

Les cooperatives són empreses 
de propietat col·lectiva governa-
des democràticament. Necessiten 
ser eficients per satisfer les neces-
sitats econòmiques i socials dels 
cooperativistes, però actuen en el 
mercat d’acord amb un conjunt de 

El paper 
diferencial de 
les cooperatives 
en el sector de 
la salut

valors propis de la seva naturalesa. 
Aquestes característiques dis-

tintives fan de la cooperativa una 
estructura molt adequada per a la 
prestació de serveis de salut d’alta 
qualitat i amb un enfocament cen-
trat en les persones. 

En l’estudi s’analitzen en pro-
funditat 12 casos d’estudi que són 
representatius de les diferents 
solucions que les cooperatives 
aporten als reptes actuals que 
afronten els sistemes de salut. 
Finalment, es proposen una sèrie 
de recomanacions per assegurar el 
ple desenvolupament del seu po-
tencial i es fa una crida al desenvo-
lupament de polítiques públiques 
encaminades a la seva promoció 
i d’una legislació que respecti i 
reconegui la seva naturalesa par-
ticular. •

Un nou informe d’IHCO il·lustra 
moltes de les maneres en què 
les cooperatives marquen la 
diferència en l’assoliment de 
l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible 3, Millor Salut i 
Benestar, i així contribueix a 
construir un món millor. 
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El Dr. Carlos Zarco, director 
general de la Fundació Espriu, ha 
estat elegit com a  vocal del con-
sell d’administració de l’Aliança 
Cooperativa Internacional. El 
seu nomenament va tenir lloc du-
rant l’assemblea que l’organisme 
internacional va celebrar a Sevilla 
el mes de juny passat en el marc de 
la Trobada Internacional de Coo-
peratives. L’assemblea, en què van 
estar representades 246 entitats 
de 81 països diferents, va renovar 
el suport a l’argentí Ariel Guarco 
per exercir la presidència durant 
els propers quatre anys.

Com a representant del coope-

rativisme sanitari internacional, 
el Dr. Zarco assumeix aquesta 
nova responsabilitat amb l’ob-
jectiu d’impulsar el creixement 
de l’Aliança i desenvolupar més 
la seva capacitat d’influència i de 
representació en els organismes 
internacionals i centres de deci-
sió.

L’Aliança Cooperativa Interna-
cional, fundada el 1895, és l’orga-
nisme que reuneix i representa 
310 organitzacions cooperatives 
a 110 països, i proporciona una veu 
global i una acció coordinada als 3 
milions d’empreses cooperatives 
que hi ha arreu del món. •

A la presentació 
hi van intervenir la 
vicepresidenta se-
gona i ministra de 
Treball i Economia 
Social, Yolanda 
Díaz; i el president 
de CEPES, Juan 
Antonio Pedreño, 
entre altres perso-
nalitats. 

Més de 800 milions d’euros per impulsar l’economia social

Carlos Zarco, nou conseller de l’Aliança Cooperativa Internacional

El Consell de Ministres ha apro-
vat el Projecte Estratègic per a la 
Recuperació i Transformació Eco-
nòmica (PERTE) de l’Economia 
Social i de les Cures en què s’inver-
tiran un total de 808 milions d’eu-
ros durant el període 2022-2026. 

La iniciativa, que compta amb 
els fons europeus Next Generati-
on, té un caràcter transversal i en 
el seu desenvolupament implica 
12 ministeris amb l’objectiu de ge-
nerar polítiques que afavoreixin 
l’expansió de l’economia social a 
tots els sectors productius. 

Segons la Confederació Espa-
nyola d’Empreses d’Economia 
Social, Cepes, el projecte incre-
mentarà un 1% el pes de l’eco-
nomia social que actualment ja 
contribueix en un 10% al PIB na-
cional, representa més de 43.000 
empreses i genera més de 2,5 mili-

ons de llocs de treball. La patronal 
considera que serà un instrument 
fonamental perquè l’economia so-
cial lideri nous sectors emergents 
que generin ocupació de qualitat 
i projectes transformadors que 
donin resposta als reptes de la 
despoblació.

En l’àmbit de l’economia de les 
cures, pretén consolidar i professi-

onalitzar els serveis amb millores 
en les infraestructures i dotant-los 
amb eines tecnològiques i progra-
mes formatius.

Un tercer objectiu, de caràcter 
estratègic, és crear un hub d’avant-
guarda que busca ser una referèn-
cia europea en la gestió del conei-
xement de les entitats espanyoles 
de l’economia social. •

El PERTE augmenta en 
un 1% el pes de l’economia 
social en el PIB i implica 
dotze ministeris. 
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per Pilar Maurell

El codi postal afecta més la 
nostra salut que el codi ge-
nètic. Un nou corrent d’ur-
banistes i arquitectes ja en 
són conscients i busquen fór-
mules per convertir les ciu-
tats en espais una mica més 

saludables. Són professionals com 
Marta Rofín, directora acadèmica 
del Postgrau en Urbanisme i Salut 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i coordinadora des de 
l’Ajuntament de Vic (Barcelona) 
de la xarxa de ciutats del projecte 
europeu URBACT Healthy Cities. 

Reconeix que la relació entre ciu-
tat i salut no s’ha tingut en compte 
fins ara fa uns anys i que encara 
avui queda molt per fer. 

“Des de les polítiques públi-
ques s’insisteix a incentivar la 
mobilitat activa, però moltes 
ciutats mitjanes, que són la gran 
majoria, no tenen les voreres pre-
parades, espais amb ombra o llocs 
per asseure’s”, assegura Marta 
Rofín. També cal tenir en compte 
on són els equipaments esportius, 
per exemple, que se solen ubicar 
als afores. “Tot això compromet 

molt la decisió de les persones de 
portar un estil de vida saludable”, 
explica. 

Per l’experta, “hi ha diversos 
aspectes d’una ciutat que incidei-
xen en la salut física, però també 
mental i ambiental”, de manera 
que entén el concepte de salut 
d’una “forma holística”. El ma-
teix missatge de l’Organització 
Mundial de la Salut, que afirma 
que tenir salut no és no estar ma-
lalt sinó que és un estat complet 
de benestar. “Des d’aquest punt de 
vista, parlem de qualitat de vida, i 

La contaminació, el soroll, l’excés de calor i la falta d’espais verds repercuteixen en la 
nostra salut i la nostra qualitat de vida, a més dels condicionants socials i econòmics. 

Com afecten les ciutats de forma 
directa la nostra salut? 
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la ciutat i l’entorn on ens movem 
tenen molta repercussió”. Perquè 
es calcula que “només un 20% de 
la salut depèn del sistema sanitari, 
mentre que la resta de determi-
nants poden ser socials, econò-
mics i, sobretot, ambientals”.

L’experta recorda que al segle 
XIX hi va haver un corrent d’ur-
banisme higienista i es van crear 
grans espais oberts com l’Eixam-
ple d’Ildefons Cerdà, a Barcelo-
na, el Pla Haussman, a París, o 
les anomenades ciutats jardí. “Es 
tractava d’evitar la transmissió 
de malalties, creant espais am-
plis perquè hi circulés l’aire. Ara 
no estem en aquest escenari, sinó 
que hem de fomentar la qualitat 
de vida, el benestar i la interacció 
entre els ciutadans”.

L’ENTORN COM A EXCLUSIÓ
Una qualitat de vida i benestar 
que han d’arribar a tots els barris. 
“Els determinants socials i econò-
mics condicionen molt l’estil de 
vida que portem. En funció de la 
renda, tenim més o menys temps 
lliure o ens relacionem més i te-

Les ciutats són llocs orientats a la productivitat, escriu l’arquitecta Izaskun Chinchilla al llibre La 
ciudad de los cuidados (Catarata). I quan se situen les activitats productives al centre s’han 
obviat les necessitats dels ciutadans, que passen a ser “individus que contribueixen a la pro-
ductivitat”. Les característiques biològiques i subjectives no són considerades pels polítics quan 
governen o legislen, de manera que es deixen enrere persones grans, les que no hi veuen bé o 
no suporten bé l’estrès, per exemple.
“Les nostres ciutats són un mitjà hostil per a les activitats no vinculades a allò que és productiu: 
intentar dormir una mica, fer ús d’un servei, beure aigua neta sense pagar, respirar aire no 
contaminat, divertir-se sense consumir o passejar sense mullar-se un dia amb pluja constitueixen 
grans proeses en la ciutat actual”, afegeix Chinchilla, catedràtica de Pràctica Arquitectònica a 
la Bartlett School of Architecture (Londres).

Ciutats productives contra la ciutat de les cures

nim accés a un determinat tipus 
d’espais”, segons Rofín. De fet, ella 
i el seu equip van fer un estudi en 
què analitzaven alguns estudis ci-
entífics publicats des del 2015 en 
què s’evidencia una clara relació 
entre l’entorn on vivim i la salut. 
“Vam arribar a la conclusió que 
hi ha una sèrie d’elements, com 
la densitat de població, la barreja 
d’usos, l’accés al verd i l’habitatge 
o la mobilitat”, que estan relacio-
nats amb la salut. 

Des de París, l’alcaldessa Anne 
Hidalgo va posar de moda el con-

cepte de la ciutat dels 15 minuts. 
És aquesta barreja d’usos a què fa 
referència Rofín, “que et permet 
tenir accés al comerç, a la feina i 
a l’oci a menys de 15 minuts d’on 
vius”. Trepitjar i veure zones ver-
des és una altra de les peces clau 
per garantir el benestar dels ciu-
tadans. “Però també condi-

» La densitat de població, la 
barreja d’usos, l’accés al verd i 

l’habitatge o la mobilitat estan  
relacionats amb la salut
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ciona on és, perquè no és el 
mateix tenir una anella verda al 
voltant de la ciutat, on pots anar 
els diumenges, que tenir verd a 
tots els barris, de totes les formes 
possibles, en petits espais, cober-
tes o façanes”. A més, cal garantir 
no només l’accés a aquests petits 
píxels de natura, sinó també la 
continuïtat d’aquesta infraestruc-
tura verda, que fomenta la biodi-
versitat i la mobilitat saludable.

L’experta recorda que hi ha 
molts estudis científics que afir-
men que les persones fem més 
esport si tenim una zona verda a 
prop i valorem la nostra vida so-
cial amb més nota. A més, el verd 
permet a les ciutats ser més resi-
lients davant l’escalfament global, 
perquè regula la temperatura, evi-
ta les anomenades illes de calor, 
i filtra l’aigua de la pluja quan hi 
ha tempestes fortes. També mi-
tiga la contaminació acústica. “A 
Espanya, l’esperança de vida dels 
homes és de 80 anys i de les dones, 
85, però el temps que passem amb 
qualitat de vida són 70 anys en 
tots dos casos. I un dels elements 
que provoquen més problemes és 
el soroll, que t’impedeix dormir 
bé i provoca malestar o ansietat, 
de manera que incorporar ele-
ments a les ciutats que mitiguin 
aquest soroll no és banal”. 

RECEPTA SOCIAL VERDA
També s’ha demostrat científi-
cament que a les escoles on hi ha 
espais verds, els alumnes progres-
sen més que en altres on no n’hi 
ha, i “que els malalts ingressats 
en hospitals amb vistes a les zo-
nes verdes es recuperen un 20% 
més ràpidament”, afirma Rofín, 
que recorda que un 70% de la po-
blació de més de 60 anys consu-
meix psicofàrmacs. Per això s’està 
avançant en mesures per millorar 
el benestar emocional que no pas-
sin per la prescripció de fàrmacs 
i es busquen altres solucions com 
la recepta social verda, que ja s’es-
tà implementant en algunes ciu-
tats espanyoles. 

“En lloc d’una pastilla, es re-
cepta al pacient una activitat 

» A Espanya, 
l’esperança de vida 

dels homes és de 80 anys 
i de les dones, 85, però 
el temps que passem amb 
qualitat de vida són 70 anys 
en tots dos casos. I un dels 
elements que més problemes 
provoquen és el soroll”
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social, però perquè això funcioni 
és important que la ciutat estigui 
preparada” i que aquella persona 
pugui desplaçar-se fins al centre 
cívic o fins a una pista de petan-
ca, i que aquesta no estigui a ple 
sol i tingui bancs. “Molta gent 
gran planifica les sortides al car-
rer en funció dels bancs on podrà 
seure”, explica l’experta. “Fins a 
quin punt és important quan fem 
un projecte urbanístic, decidir on 
posem un banc. Estem influint en 
la seva mobilitat, en el dia a dia. 
Hi ha molts elements de l’entorn 
urbà que condicionen la vida de 
les persones i podem fer molt més 
del que ens pensem”, afegeix.

REFLEXIONS DE LA PANDÈMIA
La pandèmia de la covid-19 que 
hem viscut aquests darrers dos 
anys ens ha fet pensar a cadascú i 
com a societat sobre el lloc on vi-
vim. “Va ser un moment de refle-
xió i es van escriure molts articles 
sobre els elements de l’entorn que 
ens impedien fer la vida que volí-
em, per exemple, com de valuós és 
tenir balcons a casa o poder acce-

» Ens vam adonar de la importància 
de poder caminar per la ciutat 

i tenir espais naturals i senders per 
on passejar els caps de setmana, ben 
comunicats i accessibles”

dir als terrats”, recorda Rofín, “o 
la importància de tenir a prop un 
parc per fer esport o jugar amb els 
nens”. També “es va posar en va-
lor la ciutat mixta mediterrània”, 
on tot és a prop, davant de zones 
residencials, per exemple, que són 
grans consumidores de sòl i on no 
hi ha serveis. 

Gràcies a la covid-19, assegu-
ra l’experta de la UPC, “ens vam 
adonar de la importància de po-
der caminar per la ciutat i de tenir 
espais naturals i senders per on 
passejar els caps de setmana, ben 
comunicats amb la ciutat i acces-
sibles a peu, amb bicicleta o amb 
transport públic”. La pandèmia 
també ens va fer més conscients 
de la nostra salut i “que depenia 
dels altres, que està interrelacio-
nada”. •

El Fòrum Econòmic Mundial va po-
sar en marxa el repte BiodiverCiu-
tats Challenge per buscar solucions 
innovadores a les grans urbs. Entre 
les destacades hi ha BitaGreen, que 
desenvolupa un programari amb 
mapes que identifica com el verd 
urbà ajuda a reduir les inundacions; 
o el projecte Resilio d’Amsterdam, 
per fer front als reptes del clima a 
les ciutats. 
Més iniciatives són Hot Heart, que 
vol cobrir les necessitats de calefac-
ció d’Hèlsinki sense emissions de 
carboni i a un cost un 10% inferior 
a l’actual, i Idas Valley Community, 
a Ciutat del Cap (Sud-àfrica), que 
crea oportunitats de feina promovent 
activitats recreatives a l’aire lliure, 
recuperant la vegetació autòctona 
i preservant l’entorn natural. També 
destaca l’Associació Suïssa de Bar-
ris Sostenibles, que dissenya barris 
sostenibles que respecten el medi 
ambient i el benestar dels habitants.

Iniciatives per 
millorar l’entorn
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om éssers socials i les ciutats de ve-
gades aïllen. Els espais de socialit-
zació també són importants per a la 
salut mental dels ciutadans. La Guía 
para planificar ciudades saludables, 
publicada per la Xarxa Espanyola de 

Ciutats Saludables, apunta que una de les 
línies estratègiques bàsiques “és la creació 
i potenciació d’espais de convivència, cre-
ant ciutats i barris més solidaris i menys 
desiguals”. 

Per fer-ho proposen crear espais de 
trobada a edificis on compartir conei-
xements i experiències; i zones verdes, 
places o parcs, així com zones esportives 
oberts de l’espai públic amb elements que 
permetin seure i incentivar la conversa, 
com ara petits escenaris amb grades on 
poder seure; espais perquè els joves pu-
guin practicar esports, com ara skate o pa-
tinatge; o places amb fonts que a l’estiu es 
puguin utilitzar per al joc. •

ls espais verds públics acces-
sibles per caminar, circular 
amb bicicleta, jugar i prac-
ticar altres activitats a l’ai-
re lliure poden afavorir una 

mobilitat segura i l’accés als ser-
veis bàsics per a les dones, la gent 
gran i els nens, així com als grups 
demogràfics d’ingressos baixos, 
de manera que milloraria la igual-

El 62% de la població europea 
viu en àrees amb poc verd

Compartir l’espai públic 
per al benestar emocional

tat en matèria de salut”, assegu-
ra en un article Nathalie Röbbel, 
oficial tècnica del Departament 
de Salut Pública, Medi Ambient 
i Determinants Socials de la Sa-
lut de lOrganització Mundial de 
la Salut. 

Des d’ISGlobal també desta-
quen els beneficis de les zones 
verdes. Han analitzat més d’un 

miler de ciutats de 31 països eu-
ropeus i han descobert que es 
podrien prevenir fins a 43.000 
morts prematures cada any si es 
complissin les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), que estableix que hi 
ha d’haver un espai verd de com 
a mínim 0,5 hectàrees a una dis-
tància en línia recta de no més de 
300 metres de cada domicili. Els 
resultats, publicats a The Lancet 
Planetary Health, confirmen que 
el 62% de la població europea viu 
en àrees amb menys espais verds 
del que és recomanable.

RESILIENTS I SANS
L’arquitecta Izaskun Chinchilla 
proposa a La ciudad de los cuida-
dos que les zones guanyades als 
cotxes gràcies a les àrees de bai-
xes emissions es destinin a espais 
verds. Això permetria a les ciutats 
ser més resilients al canvi climà-
tic i millorarien la qualitat de 
l’aire, ja que els arbres capturen 
anhídric carbònic de l’atmosfera, 
contribueixen a contenir l’escor-
riment de l’aigua de pluja i ajuden 
a mitigar l’efecte d’illa de calor. A 
més, segons l’arquitecta, l’exposi-
ció a ambients arbrats “redueix la 
pressió arterial, estimula el siste-
ma immune i millora la sensació 
general de benestar”. •
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egons els acords de París del 2015, l’any que ve, 
145 ciutats espanyoles de més de 50.000 ha-
bitants hauran d’habilitar una àrea de baixes 
emissions proporcional a la mida de la seva 
població. Els beneficis d’aquesta iniciativa són 
múltiples i afecten molt la nostra salut física i 

mental. Segons explica Izaskun Chinchilla al llibre 
La ciudad de los cuidados (Catarata), afavorirà un 
consum d’energia més eficient i menys dependent 
del petroli, i reduirà la contaminació, que provoca 
al món nou milions de morts prematures a l’any, 
segons The Lancet.

A més, augmentarà la superfície urbana dedicada 
a altres usos que no són la circulació i l’aparcament. 
L’autora recorda que el vehicle privat es queda el 90% 
del dia estacionat i és el mitjà de transport que més 
espai ocupa en els desplaçaments (90 vegades més 
que si el mateix trajecte es fa amb metro).

El trànsit és responsable del 80% del soroll a les 
ciutats i, segons dades de la Unió Europea, dos de 
cada tres residents a ciutats espanyoles mitjanes 
o grans viuen en ambients sonors considerats in-
acceptables. A curt termini, l’exposició a aquests 
nivells de soroll provoca malestar, problemes de 
comunicació i trastorns del son; mentre que a llarg 
termini genera insomni, malalties cardiovasculars, 
depressió o irritabilitat. •

itòria, al País Basc, és l’única ciutat espanyola 
que ha aconseguit el segell de Capital Verda 
que concedeix la Comissió Europea. Aquest 
distintiu reconeix les ciutats que s’ocupen 
millor del medi ambient i de l’entorn vital 
dels seus habitants. L’accés al verd, la reduc-

ció de la contaminació lumínica, la disminució del 
consum d’aigua i la protecció de la biodiversitat 
van ser alguns dels motius del guardó, concedit el 
2012. Altres ciutats amb el mateix segell són Essen, 
a Alemanya, Estocolm, la capital sueca, o Nantes 
a França.

Però una ciutat saludable va més enllà del verd, 
segons considera l’organització anglesa Money, que 
destaca també l’esperança de vida, la seguretat o la 
qualitat de la sanitat. Segons la seva última llista, 
València ocuparia el primer lloc com a ciutat més 
saludable del món, per la seva esperança de vida, la 
connexió social, les hores de llum i els baixos índexs 
de contaminació. En segon lloc hi ha Madrid, pels 
seus espais verds com el Parque del Retiro, la Casa 
de Campo, el Parque del Capricho, i la qualitat de la 
seva atenció sanitària, i el tercer l’ocupa Canberra, 
a Austràlia, coneguda per ser una ciutat d’energia 
100% renovable i les seves baixes taxes de contami-
nació de l’aire. Money també destaca Lisboa, Tòquio, 
Zuric i Viena entre les ciutats més saludables del 
món. •

El trànsit representa el 80% 
del soroll de les ciutats

València és 
la ciutat més 
saludable del món
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A fons

“Treballem per aconseguir serveis bàsics 
des d’una perspectiva de gènere”

La plataforma crea cooperatives d’estalvi entre les dones dels barris perifèrics de 
Masvingo, a Zimbàbue, per empoderar-les i construir infraestructures bàsiques.

arcelle Mardon és una ar-
quitecta i urbanista zim-
babuesa amb més de 20 
anys d’experiència, com-
promesa amb els drets de 
les dones en entorns ur-
bans. Forma part del MIT 

SIS, de l’Institut de Tecnologia de 
Massachusetts, un grup d’investi-
gadors multidisciplinaris dedicats 
a la investigació i la defensa dels 
barris marginals dels països del 
sud, i des de fa uns anys treballa a 
Bilbao representant l’organització 
Dialogue on Shelter, per aconse-
guir fons per a projectes a l’Àfrica.

Què és Dialogue on Shelter?
És una organització no governa-
mental d’urbanistes i arquitectes 
que actua com a pont entre les 
institucions que fan polítiques so-
bre com han de ser les ciutats i les 
organitzacions basades en comu-
nitats, de persones que viuen en 
barris marginals. Són gent vulne-
rable que intenten mobilitzar-se i 
unir-se per aconseguir millores o 
ser agents del canvi per al benes-
tar propi. Treballem per aconse-
guir serveis molt bàsics i des d’una 
perspectiva de gènere.

Ara sou a la ciutat  de Masvingo 
(Zimbàbue). Què hi feu allà?
El 2050, el 68% de la població del 
món viurà a les ciutats i a l’Àfrica 

M

Marcelle Mardon, arquitecta zimbabuesa que representa l’organització Dialogue on Shelter 

per Pilar Maurell 

Marcelle Mardon 
Arquitecta amb 
més de 20 anys 
d’experiència és 
una apassionada 
pels processos 
de disseny 
participatiu 
impulsats per 
l’urbanisme i, 
especialment, amb 
perspectiva de 
gènere. Treballa 
per millorar les 
condicions de vida 
i econòmiques 
dels habitants dels 
barris marginals 
de les ciutats 
africanes. 

passarà el mateix. A més, és el con-
tinent on més creixen les ciutats i 
la població. Actualment, cada ve-
gada hi ha més persones que arri-
ben a les grans urbs i les infraes-
tructures no es poden adaptar. En 
aquests països, els plànols urbans 
i les polítiques de planificació de 
les ciutats són igual que a l’èpo-
ca colonial, i els barris perifèrics 
que s’han anat creant en realitat 
no existeixen sobre el paper. No 
podem tenir tantes persones vi-
vint en llocs que no es consideren 
oficialment zones desenvolupades 
per a l’urbanisme. Un altre proble-
ma és la pobresa, concretament a 
Zimbàbue molts han d’abandonar 
el centre de la ciutat per trobar un 
espai més barat on dormir.

Com treballeu?
Dialogue on Shelter és una or-
ganització que dona suport a 
Zimbabwe Homeless People’s 
Federation i fem servir una me-
todologia desenvolupada a l’Índia 
sota un paraigua anomenat Slum 
Dwellers International. Hi ha al-
tres persones a l’Àfrica treballant 
amb el mateix mètode i actuem 
en xarxa, aprenent els uns dels 
altres. Ens concentrem en l’apo-
derament de la dona, a través de 
grups d’estalvi liderats per dones, 
per situar-la al centre de tot. Els 
grups es reuneixen cada setmana i 

són les dones les que prioritzen les 
necessitats. Estalvien per millorar 
les infraestructures dels seus bar-
ris i nosaltres dialoguem amb les 
institucions perquè s’adonin que 
és una bona idea millorar aquests 
barris treballant conjuntament. 
És a dir, nosaltres busquem finan-
çament a través de les cooperati-
ves d’estalvi i els ajuntaments; si 
no tenen diners, col·laboren amb 
permisos, terres, coneixements 
tècnics o allò que puguin. A més, 
treballem aprenent en xarxa i les 
ciutats que han desenvolupat una 
iniciativa que funciona venen a 
visitar-nos o nosaltres anem allà 
amb els representants de les ins-
titucions per ensenyar-los què po-
den fer a la seva pròpia ciutat. 

De quina manera està col·labo-
rant amb vosaltres l’Ajuntament 
de Bilbao? 
Des de Bilbao, en els darrers qua-
tre anys hem rebut finançament 
de l’Ajuntament i hem començat 
un diàleg entre la comunitat i el 
consistori per organitzar una es-
tratègia a Masvingo. 

És clau el treball en comunitat? 
Els nostres principis bàsics són 
molt semblants als de les coopera-
tives. Tenim les federacions, que 
són diferents grups que unim per 
fer accions i poder desenvolupar 
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» Gràcies al projecte en què 
col·laborem amb l’Ajuntament 

de Bilbao arribarem a més de 20.000 
persones de dues comunitats”

més projectes: donem suport a la 
creació de negocis, instal·lem mi-
llores en la canalització de l’aigua, 
el sanejament o l’allotjament. Tot 
el que calgui per viure amb dig-
nitat. A més, les accions van més 
enllà dels membres de les federa-
cions i repercuteixen en el con-
junt del barri. Gràcies al projecte 
en què col·laborem amb l’Ajunta-
ment de Bilbao arribarem a més 
de 20.000 persones de dues comu-
nitats. 

Quins són els avantatges de treba-
llar amb les dones?
Les dones gestionen millor els 
diners i, si els controlen elles, ge-
nerem una situació d’igualtat a 
les comunitats. Els grups van més 
enllà d’estalviar diners, les dones 
aprenen sobre lideratge, compta-
bilitat, com fer negocis o aprendre 
a dialogar amb les institucions. Al 
final, elles aconsegueixen la propi-

etat de les terres, que és la finalitat 
de tot, que puguin signar i posar 
els seus noms als contractes, per-
què generalment no és així, a les 
famílies tradicionals és l’home el 
protagonista. Hi ha altres motius 
per treballar amb les dones, i és 
que hi ha un gran percentatge que 
viuen a ciutats i són caps de famí-
lia. La sida va provocar estralls a 
Zimbàbue i hi ha moltes dones 
soles. A més, cada cop hi ha més 
dones solteres que arriben a les 
ciutats per fugir de les tradicions 
que les limiten o per buscar feina. 

Què heu aconseguit amb la vostra 
feina a Masvingo?

Gràcies a la col·laboració amb Bil-
bao, hem fet uns primers projec-
tes d’aigua i sanejament. A més, 
hem portat fins a Masvingo pro-
fessionals de la universitat per co-
mençar a dissenyar millores a les 
llars. Cada any hem fet un nou pas 
per millorar els barris perifèrics. 
Ara ja parlem del futur global de 
la ciutat, perquè aquestes comu-
nitats més pobres també formen 
part important en el desenvolupa-
ment i la planificació de les urbs. I 
ho fem mitjançant plataformes, 
formades per representants de 
tots els agents: institucions, ONG, 
associacions i representants 
d’aquestes comunitats.

Quines són les mancances bàsi-
ques?
Sobretot el sanejament. Hi ha 
un sol vàter per a 50 persones i 
això és terrible, especialment 
per a les dones i els nens. Mol-
tes vegades han d’anar al bany a 
la nit amb el telèfon mòbil per-
què no hi ha llum o són atacades. 
Crec que és important que hàgim 
aconseguit introduir aquesta vi-
sió de gènere i obrir el discurs 
sobre una planificació adreçada 
a la dona en concret. 

És important incloure el compo-
nent de gènere en l’urbanisme? 
Sens dubte. Ho és perquè les do-
nes puguin plantejar al seu propi 
entorn les necessitats específi-
ques per a elles i les seves filles 
que, en general, no estan planteja-
des. Hi has de parlar perquè t’ex-
pliquin què els passa, que l’aigua 
és massa lluny, els lavabos, molt 
bruts, que hi ha poca aigua i s’han 
d’aixecar a les quatre de la mati-
nada... Si no parles sobre els rep-
tes que tenen aquestes dones i no 
els donem veu, seguim dissenyant 
de la mateixa manera que abans, 
per això és un gran pas tenir veu 
en l’àmbit de ciutat, perquè ja no 
parlem de projectes pilot disper-
sos, sinó d’una estratègia global 
que beneficiarà tothom. •
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Després del volcà 

LA PALMA
Un any després que l’entrada en erupció del volcà convertís la petita illa 

canària en el centre de totes les mirades del planeta, les espectaculars colades 
de lava han entrat en procés de refredament i han descobert un paisatge més 

sorprenent que mai. És hora de tornar a la Isla Bonita.

per Neus Duran

Que l’origen de les Illes Canàries 
és volcànic ho aprenem a l’escola 
i ens ho recorden els fullets tu-
rístics, però molts no en vam ser 
conscients fins que vam ser tes-
timonis de la virulenta erupció 
que, ara fa un any, va convertir 
La Palma en el centre de l’aten-
ció mundial. Les espectaculars 
imatges de l’illa convertida en un 
avern hipnòtic van deixar engan-
xades a les pantalles persones de 
tot el món fins que, per Nadal, es 
va donar oficialment per acabat 
el fenomen i va començar la fase 
de refredament de les colades de 
lava.

Convertit el nou paisatge en un 
atractiu més de la que es coneix 

com a Isla Bonita, és un moment 
ideal per descobrir tots els atrac-
tius que amaga aquest petit para-
dís atlàntic. 

Amb una aroma intensa i om-
nipresent de pi, un paisatge en 
tons negres, ocres i vermellosos, 
frondosos boscos de laurisilva, 
barrancs profunds i escarpats i 
una imponent costa abrupta, es 
tracta d’un destí sense trànsit ni 
problemes d’aparcament que con-
vida a submergir-se en la natura-
lesa salvatge i en el ritme relaxat 
i oblidar, per uns dies, la resta del 
món. 

Senderisme, rutes amb bici-
cleta per descobrir-ne els poblets 
amb encant o busseig a les aigües 

cristal·lines plenes de coves són 
només algunes de les possibilitats 
que ofereix aquesta illa, Reserva 
de la Biosfera. Un dels imprescin-
dibles és gaudir de les espectacu-
lars platges de sorra negra i de les 
solitàries cales volcàniques i, per 
descomptat, prendre un bany únic 
en alguna de les piscines naturals, 
com ara La Fajana (Barlovento) o 
Charco Azul (San Andrés i Sau-
ces).

De La Palma al cel
Sens dubte, un dels factors que en 
fa un destí únic és el seu magnífic 
cel nocturn; per això va ser reco-
neguda com la primera Reserva 
Starlight del món, prestigiosa eti-
queta que s’atorga als millors llocs 
del planeta per a l’observació de 
les estrelles. 

Aquesta extraordinària visibi-
litat és gràcies, en bona part, al fet 
que més de la meitat del territori 
té algun tipus de protecció ambi-
ental. És el cas del Parc Nacional 
de La Caldera de Taburiente, sor-
git d’un procés de formació geolò-
gic de milions d’anys, en què con-
viuen múltiples microclimes i una 
vegetació de grans contrastos. A la 
cota més alta, a uns 2.400 metres, 
i per damunt de l’anomenat mar 
de núvols, s’aixeca l’Observatori 

La piscina natu-
ral de La Fajana 
(esquerra) és un 
autèntic paradís on 
es pot gaudir d’una 
capbussada salvat-
ge. A les imatges 
superiors, el 
mirador del Roque 
de los Muchahos; 
l’Observatori d’As-
trofísica, un dels 
més importants 
del món; i el Porís 
de Candelarias, 
una roca impres-
sionant tallada a 
la roca.
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del Roque de Los Muchachos, un 
dels més importants del món, al 
qual es pot accedir amb visites 
guiades. Més enllà de l’observa-
tori, tot a l’illa convida a gaudir 
de les estrelles. Des dels hotels i 
allotjaments de turisme rural, que 
disposen d’instrumental bàsic per 
observar el cel, fins a empreses 
que ofereixen tours astronòmics 
amb guies especialitzats. L’oferta 
també inclou rutes de fotografia 
nocturna, passejades temàtiques 
que combinen vi i estrelles i re-
correguts a la llum de la lluna. Els 
aficionats al senderisme també 
trobaran quatre camins senyalit-
zats amb elements vinculats als 
astres. Alguns restaurants també 
es deixen endur per aquesta febre 
per les estrelles i bategen els plats 
amb noms de constel·lacions. 

Qui vulgui descobrir més sobre 
la cultura local, pot dedicar unes 
hores a algun dels petits centres 
expositius de La Palma, com el 
museu insular, especialitzat en la 
natura, les belles arts i l’etnografia, 
o el curiós Museu del Plàtan.

I, per descomptat, cal degustar 
la gastronomia illenca. Es pot co-
mençar amb algun entrant com 
un plat de llardons, un formatge 
fresc o rostit, seguit de carn de 
cabra amb salsa o un filet de patu-
do –tonyina vermella– a la planxa, 
acompanyat de les famoses papas 
arrugadas amb mojo verd. Una al-
tra autèntica delícia que l’illa deu 
al clima tan especial que té són les 
fruites: ja siguin plàtans, taron-
ges, alvocats o mangos, qualsevol 
d’aquests aliments aquí és una 
menja dels déus.•

Una experiència única

Observar en primera persona el 
paisatge que neix després de l’erupció 
d’un volcà no és una experiència del 
que molta gent pugui presumir. Són 
pocs els que viatgen aquest any a La 
Palma i no volen desaprofitar l’oportu-
nitat única de viure aquesta oportuni-
tat. Tant autoritats com empreses de 
turisme i aventura han organitzat un 
paquet de propostes per fer-ho amb 
total seguretat. Els viatgers el poden 
conèixer amb visites grupals, guia-
des i autoritzades amb qualsevol de 
les empreses habilitades, com ara La 
Palma Natural, Graja Tours o La Palma 
Transfer and Tours. Per contemplar 
una panoràmica de les colades del 
volcà i aprendre més sobre el tema, 
podeu visitar el Centre d’Interpretació 
de les Cavitats Volcàniques Caños 
de Fuego, un espai de divulgació 
que disposa d’una zona expositiva, 
audiovisuals i, als voltants, un sistema 
de passarel·les flotants que donen 
accés al mirador de vidre flotant i tub 
volcànic cova de Las Palomas. També 
es pot apreciar el nou volcà des del 
Parc Arqueològic d’El Tendal, que es 
troba en una enorme cova natural en 
què van viure una vintena de benaho-
arites (aborígens de La Palma) durant, 
com a mínim, mil anys. Altres punts 
des d’on contemplar-lo són el monu-
ment a Fàtima, la plaça església de 
Tajuya o el port de Tazacorte. 
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EL  M I L LOR  REMEI   
CONTRA L A  TR ISTESA
per Ona Falcó

Ballar té més beneficis 
per a la salut que els 
físics provocats 
pel moviment. 
És una 
activitat 
que millora 
l’estat d’ànim 
i practicar-
la, tot sol o 
acompanyat, 
contribueix a 
activar les 
hormones de 
la felicitat. 
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Hi ha diversos factors que poden de-
sequilibrar l’estat d’ànim i provocar des-
motivació i apatia, com l’aparició d’una 
malaltia, l’estrès laboral, els problemes 
econòmics... però, per sort, també hi ha 
tota mena d’activitats i exercicis que 
poden ajudar a superar els alts i baixos 
i influir de manera positiva en el nostre 
nivell de felicitat i entusiasme. Entre 
aquestes destaca el ball, una activitat 
que, a més de cremar calories pel mateix 
exercici aeròbic que implica, contribu-
eix a reduir l’estrès, l’ansietat i el dolor 
crònic, i la pràctica permet al cervell 
desconnectar. 

No cal ser un ballarí expert, només re-
quereix deixar-se anar, no fer cas del que 
puguin pensar altres persones i moure’s 
al ritme de la música. Ballar activa la pro-
ducció d’endorfines, més conegudes com 
"les hormones de la felicitat", i contri-
bueix a regular els nivells de dopamina 
i serotonina, neurotransmissors molt 
vinculats amb el plaer i amb el control 
de les emocions, respectivament. 

Encara que puguem generar pensa-
ments intrusius —vergonya, tristesa, 
inquietud— a l’hora de ballar el més im-
portant és gaudir del moment, ja sigui 

sol o acompanyat, en una festa o al mig 
del menjador o la cuina. No hi ha un lloc 
ni un moment perfecte per exhibir els 
nostres passos més aconseguits. De fet, 
s’ha demostrat que a mesura que avança 
una cançó i comencem a moure’ns, aga-
fem confiança, s’incrementa la sensació 
d’autoestima i augmenten els nivells 
d’energia i milloren el rendiment, l’hu-
mor i la salut física i mental.

A més, cal destacar que aquesta disci-
plina no té edat. Encara que no puguin 
fer moviments tan ràpids i bruscos, les 
persones grans han de continuar ba-
llant, ja que ajuda a prevenir malalties 
cardiovasculars i enforteix els músculs 
i les articulacions. Igualment, el fet de 
recordar passos, improvisar o estar pen-
dent constantment del ritme, obliga la 
memòria a treballar, millora la capacitat 
de concentració, desenvolupa l’agudesa 
mental i rebaixa el risc de patir malalties 
com l’Alzheimer i n’alenteix l’evolució. 
Un estudi que avala aquest benefici és 
el que va fer l’Escola Albert Einstein de 
Medicina de Nova York, que va demos-
trar que ballar sovint redueix fins a un 
76% les possibilitats de desenvolupar 
demència senil.

LA DANSATERÀPIA
En el cas de patir un problema més greu es 
pot recórrer a la dansateràpia o la teràpia 
de moviment, és a dir, “l’ús psicoterapèu-
tic del moviment per promoure la integra-
ció emocional, social, cognitiva i física de 
l’individu”, tal com la descriu l’American 
Dance Therapy Association (ADTA).

Segons un estudi recent desenvolupat 
per l’equip del Departament de Teràpies 
d’Arts Creatives de la Universitat de Dre-
xel (Filadèlfia), les persones que experi-
mentaven esquizofrènia i es prestaven a 
aquest tipus de teràpies de dansa notaven 
una disminució en símptomes com les 
al·lucinacions auditives, la paranoia i els 
pensaments delirants, a més d’incremen-
tar-ne l’expressió emocional i atenuar el 
sentiment d’angoixa.

El ball és una de les moltíssimes vies 
que fem servir per expressar-nos i conèi-
xer-nos, però també per comunicar-nos 
i relacionar-nos amb el món exterior. 
D’aquesta manera és més senzill reflec-
tir i expressar, de manera no verbal, els 
sentiments i els maldecaps. •

Zumba: entrenament, diversió i equilibri

L’univers de la dansa és molt divers i no tothom té els mateixos gustos o habi-
litats. Un dels balls que ha guanyat més popularitat en els darrers anys és la 
zumba, una activitat que fusiona entreteniment i esport. Va néixer a principis 
de la dècada dels noranta a Colòmbia, quan un instructor fitnes, Alberto Beto 
Pérez, va oblidar portar la seva música habitual de gimnàs i va decidir subs-
tituir-la per uns CD que guardava al cotxe. La combinació d’exercicis aeròbics 
i ritmes llatins no va deixar ningú indiferent. A partir dels 2000, la zumba es 
va viralitzar en altres llocs del món fins avui.

Múltiples estudis han demostrat els grans beneficis a escala física, 
però científics de l’Institut d’Exercici i Ciències de la Salut de la 
Universitat de Basel, Suïssa, van revelar que, després de vuit 
setmanes practicant zumba, la qualitat de vida d’un grup de dones 
va augmentar un 9% i l’autoestima un 16%. D’altra banda, també van 
demostrar que els moviments característics d’oscil·lació de maluc i 
de gir d’estómac ajuden a guanyar força a la zona del tronc i milloren 
l’equilibri de dones grans amb sobrepès.
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Lifestyle  Nutrició

per Sergio Escartín

El sodi és un element essencial per al 
funcionament del cos, però un consum elevat 
implica molts problemes en la salut. 

MENGEM  
M ASSA SAL?

“Necesitem que la indústria d’ali-
ments i begudes redueixi els nivells de 
sodi en els aliments processats”. La de-
claració del director general de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, anticipa 
un dels propers grans debats relacionats 
amb l’alimentació i la salut. Es calcula 
que 11 milions de morts a tot el món es-
tan associades amb una dieta deficient 
cada any, 3 milions de les quals s’atri-
bueixen a una ingesta elevada de sodi, 
segons l’OMS.

Aleshores ingerim massa sal? L’OMS 

recomana que les persones adultes con-
sumeixin menys de 5 grams de sal al dia, 
però moltes vegades se superen aquestes 
quantitats. S’estima que prop del 70% de 
la ingesta de sodi en les poblacions oc-
cidentals prové d’aliments processats 
i preparats, amb un 8-20% derivat de 
la sal afegida a taula. Així, la resposta 
a la pregunta és afirmativa i preocu-
pant. “Tenim unes xifres d’ingestió de 
sal força elevades i que hem d’intentar 
reduir. Bona part de la població sobre-
passa el 50% de la ingesta aconsellada. 

Necessitem 1,25 grams de sal al dia i hem 
d’intentar mantenir la ingesta per sota”, 
explica Sònia Vallès, dietista-nutricio-
nista a la Unitat de Nutrició de SCIAS 
Hospital de Barcelona.

El sucre, les calories o el colesterol 
són components coneguts per la pobla-
ció i sobre els quals posem la lupa, però 
no passa el mateix quan parlem de la 
sal. “Els problemes que pot comportar 
no són tan presents en la població i no hi 
ha tanta legislació a l’hora d’etiquetar els 
productes que poden ser perjudicials per  
l’excés de sodi. A la indústria alimentària 
no li interessa reduir més els nivells de 
sal, ja que el sodi és un gran conservant 
utilitzat des de sempre. Un altre motiu és 
que el sodi és un potenciador del sabor i 
si la legislació redueix molt els nivells de 
sal, el sabor dels productes podria can-
viar del tot i tenir un rebuig en la pobla-
ció”, explica Vallès.

Consum responsable
Davant aquest panorama, la solució 
passa per l’educació i el consum res-
ponsable. “Reduir el consum de sal 
afegida als àpats és recomanable. Tot i 
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Menys sal
(saler, al marge)

Sònia Vallès apunta 
quatre accions 
que poden ajudar 
a reduir la ingesta 
diària de sal: 

•  Prioritzar el con-
sum d’aliments 
frescos. La pre-
sència de sodi a 
les fruites i les 
verdures crues és 
ben exigua.

•  Disminuir la inges-
ta d’aliments amb 
alt contingut de 
sodi afegit: processats o 
ultraprocessats, embo-
tits, productes carnis 
elaborats, adobats i fu-
mats, brioixeria industri-
al, salses comercials...

•  Si es consumeixen 
snacks, optar per aquells 
que són sense sal afe-
gida, com la fruita seca 
crua o només torrada.

•  Afegint espècies o con-
diments que donin sabor 
(all, pebrot, alfàbrega, 
julivert, farigola...) en 
lloc de sal. 

Alternatives
saludables
Tot i que la recomanació 
habitual és sempre acostu-
mar-se a reduir la quantitat 
de sal, hi ha alternatives 
que ajuden a ressaltar els 
sabors sense necessitat 
d’afegir sal extra. “Hi ha 
alguns condiments, espè-
cies i herbes aromàtiques 
que aporten sabor als 
plats i una petita o nul·la 
quantitat de sodi, com el 
pebre, l’orenga, la farigola, 
el julivert, l’all, la ceba en 
pols o el suc de llimona, 
entre d’altres”,  aconsella 
Vallès. 

això, si la utilitzem amb moderació, la 
sal fa més saborosos tota mena d’ali-
ments saludables, com les sopes, els 
llegums i les verdures. Dins de certs 
límits, és possible incloure-la en l’ali-
mentació sense preocupar-nos gaire”, 
apunta la nutricionista. El que queda 
clar és que eliminar la sal no és possible 
ni recomanable, ja que “el sodi és clau 
per al manteniment de diversos pro-
cessos fisiològics i funcions de l’orga-
nisme, així que la deficiència d’aquest 
mineral té riscos, però consumir-lo en 
excés en la nostra dieta és perillós per 
a la salut”, recorda la dietista-nutricio-
nista de l’Hospital de Barcelona. 

Malalties com la insuficiència renal, 
la pressió alta, l’obesitat o els problemes 
cardiovasculars requereixen reduir la 
sal de la dieta diària. “Segons l’OMS, la 
hipertensió arterial (HTA) és determi-
nant en l’aparició de malalties i el con-
sum de sodi és un dels factors principals 
implicats en la HTA. Una ingesta alta 

de sal també s’ha relacionat amb l’aug-
ment de risc de tenir càncer d’estómac i 
osteoporosi. D’aquesta manera, reduir 
la quantitat de sal és beneficiós davant 
d’aquestes i altres malalties, però sem-
pre seguint les indicacions d’un profes-
sional de la salut”,  recorda Vallès.

El procés no és senzill. Si ens acos-
tumem des de petits a menjar amb sal 
afegida, readaptar les papil·les gustatives 
als aliments insípids serà més compli-
cat però no impossible. “Cada persona 
necessita un temps diferent per adap-
tar-s’hi, però estaríem parlant de pocs 
mesos. Pot estar condicionat per molts 
factors i malalties”, apunta Vallès, abans 
de recordar que el premi quan abando-
nem la sal és, de vegades, sorprenent. 
“Quan algú s’habitua al fet que hi hagi 
menys sal, és més probable que s’apre-
ciïn els aliments i que es reconegui una 
gamma més àmplia de sabors”, conclou 
Sònia Vallès.  •

Altres sabors

= Si la fem servir amb 
moderació, la sal fa més 
saborosos tota mena 
d’aliments saludables, com 
les sopes, els llegums i les 
verdures

Aliments que
hem d’evitar
La dietista-nutricionista 
de l’Hospital de Barce-
lona recomana eliminar 
alguns aliments de la 
dieta per a aquells que 
vulguin rebaixar el 
nivell de sal dels àpats. 
“La clau seria aban-
donar productes com 
els anomenats snacks 
envasats que contenen 
molta sal. Entre aquests 
hi ha les patates fregides 
tipus xips, la brioixeria, 
la fruita seca salada, 
els snacks salats, salses 
comercials, pastilles de 
brou instantani...També 
és bona idea reduir la 
proporció d’altres cate-
gories d’aliments proces-
sats i ultraprocessats, 
així com els adobats i els 
embotits i enllaunats”. 
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Lifestyle  Mode avió

D E S C O N N E X I Ó

D E L  T E X T  A L  D I B U I X

Santa Evita
Disney+

Cómo hacer que
te pasen cosas buenas
Espasa

Fabulous
iOS i Android

Combinant el punt de 
vista científic, psicològic 
i humà, Marian Rojas 
Estapé ens ofereix 
una reflexió profunda, 
esquitxada de consells 
útils i amb una vocació 
eminentment didàctica, 
sobre l’aplicació de les nostres pròpies 
capacitats en l’esforç de procurar-nos 
una existència plena i feliç, reivindicant 
el paper que hi pot tenir l’optimisme. 

Com va néixer el 
mite d’Eva Perón? 
Santa Evita és una 
sèrie basada en 
el supervendes 
homònim de Tomás 
Eloy Martínez, que 
narra com la primera 
dama argentina es 
va convertir en un 
mite després de morir. Set episodis per 
conèixer perquè van embalsamar-ne 
el cos tres anys mentre es construïa un 
monument que no va arribar mai. 

Aquesta 
coneguda 
i premiada 
app us ajuda 
a motivar-vos 
proposant-vos accions 
saludables diàriament. Us 
ajuda amb consells des 
de com esmorzar fins a la importància 
d’hidratar-se, sortir a caminar o meditar 
uns minuts... Hàbits saludables i rutines 
senzilles de completar per prioritzar 
la vostra salut mental i sentir-vos millor 
cada dia.  

És un gest universal. Quan tenim ne-
cessitat de recordar alguna cosa, el primer 
que fem és apuntar-ho. Ja si-
gui als famosos post-it de 
tota la vida, en un tovalló 
de paper o en una app del 
mòbil. El desig de recor-
dar alguna cosa s’associa a 
apuntar-ho per escrit, però 
un estudi de la revista Experi-
mental Aging Research apunta 
que hi pot haver una manera millor 
de mantenir frescos els records: fer-ne 
un dibuix. 

I és que, a diferència d’un text pla, dibui-
xar fa treballar el cervell d’una manera que 
no ho fa l’escriptura, l’obliga a processar in-
formació visual i traduir el significat d’una 
paraula en una imatge mentre s’executa 
un acte físic, tot alhora. Per això, l’estudi 
assenyala que l’enfocament multifacètic 
de fer servir la tècnica del dibuix benefi-
cia la memòria en posar en línia moltes 
regions diferents del cervell. Per demos-

trar-ho, es va treballar amb 48 adults amb 
edats compreses entre els 20 i els 80 anys. 
A tots se’ls va demanar que escrivissin 15 
paraules i dibuixessin 15 paraules més amb 
una simple il·lustració o un gargot. Després 
d’un període de temps dedicat a una altra 
activitat ben diferent, se’ls va demanar que 
recordessin el màxim nombre de parau-

les i dibuixos que havien fet. L’exercici de 
memòria va revelar, a tots els grups d’edat, 
que recordaven més les paraules que havi-
en dibuixat que les que havien escrit. Van 
repetir l’experiment uns mesos després i el 
resultat va ser el mateix: els investigadors 
van trobar que dibuixar era una eina de 
memorització millor, independentment 
de la qualitat de les imatges o del temps que 
triguessin a completar-se. I més gran és el 
benefici en les persones que comencen a 
patir algun tipus de pèrdua de memòria i 
de demència. Els records són millors si els 
recorden per un dibuix.  •

Les notes 
il·lustrades 
són millors per 
recordar les coses 

Llibre Sèrie App
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La teva revista digital

Les empreses cooperatives
ajuden a construir un món millor
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