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cartes lectors.
dels

Taula de salvació cooperativa
Quan una empresa cooperativa fa aigües, gairebé sempre
s’apunta el fracàs del mateix model com a causa. Això
no passa mai amb un altre tipus d’empreses; un judici
que no deixa de ser preocupant perquè en el millor dels
casos denota ignorància. No sol transcendir, per contra,
que el model cooperatiu s’ha convertit en els últims
anys en la solució per a moltes empreses a punt de
desaparèixer. Segons dades de la Confederació Espanyola
de Cooperatives de Treball Associat (COCETA), ni més
ni menys que al voltant d’unes 150 empreses espanyoles
han evitat el tancament durant els anys de crisi i han
gaudit d’una segona oportunitat gràcies al fet que els seus
treballadors s’hi han posat al davant, bé per la jubilació
dels seus antics amos o per l’amenaça d’un concurs de
creditors. La fórmula cooperativa, el model al qual s’acusa
de fracassar quan una cooperativa se’n va en orris, ha
resultat ser durant els últims anys la taula de salvació
d’aquest altre model que no sembla ser mai l’origen dels
problemes d’una empresa.
Juan José Mosquera
Andújar (Jaén)
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editorial.
Cuida’t: la salut també
depèn de tu

Dr. Genís Carrasco
Especialista en Medicina
Intensiva de l’Hospital
de Barcelona

«Les persones
han de
convertir-se
en agents
actius de salut,
fomentant la
seva pròpia
salut, la dels
seus familiars
i la dels seus
conciutadans»

La societat actual està sotmesa a transformacions contínues i de tot tipus:
econòmiques, tecnològiques, socials i culturals. Moltes d’aquestes transicions
vertiginoses aporten valors socials positius, mentre que d’altres posen en crisi
alguns valors humanistes dels que hauríem de sentir-nos orgullosos. Aquest
és el cas, en l’àmbit de l’atenció a la salut, del paradigma consumista que
anteposa l’egocentrisme i l’afany de lucre a la responsabilitat i la solidaritat
que, tradicionalment, han caracteritzat els nostres ciutadans i pacients.
Afortunadament, els nous pacients (pacients intel·ligents, experts, educats,
proactius, e-pacients...) han entrat amb força en aquest escenari per tornar
a la medicina el seu enfocament humanista. Aquests pacients propugnen un
nou compromís per garantir la sostenibilitat i la solvència del nostre sistema
sanitari. Un compromís responsable i solidari que implica que les persones
han de convertir-se en agents actius de salut, fomentant la seva pròpia salut de
si mateixes, la dels seus familiars i la dels seus conciutadans amb l’objectiu de
millorar tant individualment com col·lectivament.
El monogràfic que dediquem a «Tenir cura de si mateix» pretén aprofundir en
cinc estratègies per cuidar-se, cuidar i ser cuidat, que són funcions humanes
indispensables per millorar la qualitat de vida de les persones i la qualitat
humana de la societat.
La primera pretén ser la meva reflexió personal sobre el futur del pacient
intel·ligent des de dues perspectives diferents: com serà l’escenari en què es
desenvoluparan els nous pacients en els propers anys i com seran els actors, els
pacients intel·ligents del futur immediat. La segona consisteix en una entrevista
al filòsof Josep Maria Esquirol, que aborda el gest humà dels professionals
com el gest humà per excel·lència i la millor actitud per millorar la qualitat
de vida de les persones en el convuls món actual. El tercer article el signa el
Dr. Jordi Morillas, cap del Servei d’Urgències de l’Hospital de Barcelona, que
ens presenta interessants consells per utilitzar assenyadament Internet i les
xarxes socials. El Dr. Juan Carlos Abad, de l’Hospital Moncloa, exposa la quarta
estratègia relatant irònicament, en un article molt original, les petites trampes
que fan els metges per no cuidar-se a si mateixos i l’exigència que després tenen
amb els pacients perquè millorin els seus estils de vida en salut. El monogràfic
finalitza amb l’interessant reportatge del periodista Daniel Romaní sobre la
necessitat de tenir cura del cuidador i com s’estan organitzant els cuidadors per
crear xarxes associatives.
No hi ha dubte que la salut constitueix el pilar del nostre futur. La tecnologia
és la nostra aliada, però només amb el compromís individual de ciutadans i
pacients per millorar la salut individual i col·lectiva construirem una atenció
sanitària millor.
Animem el lector a reflexionar sobre el contingut d’aquest monogràfic amb la
certesa que convertir-se en protagonista actiu de la cura de la salut millorarà la
seva qualitat de vida i la dels seus familiars i conciutadans.
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salut.
prevenir/guarir

Es parla de sedentarisme per designar l’estil de vida quotidià que inclou poc exercici,
caracteritzat, doncs, per la inactivitat física.

Sedentarisme
Dr. Adolf Cassan

Es pot dir que l’estil de vida sedentari és un segell distintiu
de les societats modernes, caracteritzades per disposar de
comoditats i propiciar recursos que, d’una manera o una
altra, ens eviten realitzar grans esforços: diversos mitjans
de transport, ascensors, escales mecàniques, tecnologies
que permeten realitzar infinitat de treballs sense gaire exigència física, multitud d’electrodomèstics que faciliten les
tasques de la llar...
Per descomptat, aquests avenços tenen un vessant positiu, ja que ens fan la vida més fàcil i agradable. Però, com
a contrapartida, la inactivitat física com a hàbit de vida
es considera un dels principals factors de risc de diverses
malalties, i tan perillós com seguir una mala alimentació,
el tabaquisme o el consum excessiu d’alcohol. Fins al punt
que avui dia s’accepta que el sedentarisme està involucrat
en el desenvolupament de nombrosos trastorns orgànics,
alguns tan greus que poden posar en perill la vida i d’altres
que no són tan severs en si mateixos però que, en conjunt,
a la llarga atempten seriosament contra la qualitat de vida.
No es tracta de rebutjar els avenços de la vida moderna,
però val la pena qüestionar-se, per exemple, si realment
cal fer servir un ascensor o una escala mecànica per estalviar-nos pujar uns graons sense tenir cap més motiu que
l’habitual: «és més còmode».
I si bé les autoritats sanitàries alerten cada vegada més
sobre aquest fet, la veritat és que, com a societat, cada vegada som més proclius al sedentarisme, i això comporta
tal quantitat de riscos per a la salut que val la pena combatre aquest hàbit, indiscutiblement nociu. Per comprendre-ho, n’hi ha prou d’assenyalar algunes de les repercussions desfavorables del sedentarisme que, d’una manera
o d’una altra, afecten tots els aparells i sistemes orgànics.
Perjudicis per a l’organisme

Un dels més perjudicats és l’aparell locomotor: l’activitat
física és fonamental per al desenvolupament de músculs,
ossos i articulacions, i bàsica també perquè es mantingui
el seu metabolisme i la seva funcionalitat. Si durant la infància i l’adolescència es fa una vida sedentària, el desenvolupament d’aquest sistema orgànic no serà harmònic, i
això provocarà infinitat de trastorns en el futur. I si durant
l’edat adulta i la vellesa no es manté una vida moderadament activa, els músculs perdran la potència, els ossos

tendiran a descalcificar-se i les articulacions perdran la
seva flexibilitat. Sedentarisme equival a desviacions de la
columna vertebral, susceptibilitat a les fractures, osteoporosi, artrosi...
Però hi ha altres parts de l’organisme que resulten encara més afectades, si és possible, com és el cas de l’aparell
cardiovascular. El cor necessita certa exigència per tal que
pugui treballar amb tota la seva potencialitat i no sucumbir davant un esforç inusual. Es tracta d’un òrgan bàsicament muscular i, per tant, com tots els músculs, respon a
l’entrenament: una activitat física regular i moderada fa
que les parets del cor es mantinguin potents i tendeixin a
incrementar la seva vascularització; és a dir, la seva font de
nutrició. I l’aparell vascular resulta molt perjudicat per la
manca d’activitat física, ja que el sedentarisme propicia un
increment de la pressió arterial, un augment dels nivells
de colesterol en la sang i la formació de plaques dures a les
parets arterials, una dilatació de les venes en algunes regions del cos i un llarg etcètera. Sedentarisme, doncs, equival a malaltia coronària (angina de pit, infart de miocardi
i mort sobtada), hipertensió arterial, aterosclerosi, varius...
I ja no cal parlar de l’excés de pes corporal, una de les
grans preocupacions d’avui dia. Per descomptat que, per
controlar el pes, el més important és seguir una alimentació adequada, però no hi ha dubte que el sedentarisme
és un factor a tenir en compte quan es pensa en l’obesitat,
font de tants problemes. No solament perquè la despesa
energètica que suposa l’exercici físic ajuda a contrarestar
el consum excessiu d’aliments calòrics, sinó també perquè
l’activitat influeix en la regulació de sensacions, com ara
la fam i la set: moltes vegades la inactivitat és responsable
que sorgeixi el desig de picar alguna cosa o de beure un
refresc o un producte alcohòlic. El sedentarisme, doncs,
s’associa a sobrepès i obesitat.
Així es podrien seguir analitzant les repercussions del
sedentarisme en altres sectors de l’organisme. L’aparell
respiratori millora la seva funcionalitat amb l’exercici físic practicat regularment, i el sedentarisme, per tant, es
converteix en factor de risc per a les cada vegada més esteses malalties respiratòries cròniques. I el sistema nerviós
també resulta influenciat per la pràctica d’activitat física
que, entre altres beneficis, ajuda a regular el son, a canalitzar l’agressivitat i, en definitiva, a millorar l’estat d’ànim.
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EXERCICI EN CONDICIONS
Si bé per combatre el sedentarisme l’ideal
és practicar exercici físic, no es tracta de
fer-ho de manera esporàdica ni exagerada:
una persona sedentària que vulgui modificar
el seu estil de vida, a més d’implementar
uns canvis bàsics en la seva vida
quotidiana, podria començar a fer exercici
regularment, entre tres i cinc vegades per
setmana, en sessions d’una mitja hora. Al
principi s’han de fer sessions curtes, amb
l’equipament apropiat i sempre realitzant
exercicis d’escalfament previs i exercicis
de recuperació posteriors. I, a poc a poc, a
mesura que s’adquireixi un millor estat, es
podran allargar les sessions, però evitant els
sobreesforços.
Ara bé, si es pretén començar un programa
d’exercicis físics, convé que abans es dugui a
terme una visita mèdica de control per a una
avaluació de l’estat físic, tant per descartar
l’existència eventual de trastorns orgànics
que contraindiquen alguna pràctica com per
ajudar a determinar el tipus d’exercici físic
més adequat per a cada cas en particular.
Aquest tipus de control és imprescindible
quan es tracti de persones més grans de
35 anys, en general, i per a totes aquelles
que pateixin malalties que impliquen
alguna limitació física, com ara trastorns
cardiovasculars, pulmonars o de l’aparell
locomotor, per a les que presentin obesitat
i per a les que tinguin antecedents més o
menys recents d’afeccions greus. Sempre
serà possible estipular el tipus d’activitat
física més apropiada, perquè, això sí, el
sedentarisme no és bo per a ningú.

la soluciÓ

No és qüestió de fer-se esportista, atès que només poden
ser-ho els que estan més o menys capacitats i s’hi aboquen. És clar que l’ideal seria practicar alguna activitat
física moderada i regular, però del que es tracta és de no
mantenir-se tan inactius, i per aconseguir-ho les possibilitats són molt variades: fer servir les escales, anar a la feina
caminant, ballar –no només els més joves a la discoteca,
sinó també els més grandets, per exemple en clubs de balls
de saló i populars–, fer treballs de jardineria, desplaçar-se
amb bicicleta, sortir d’excursió al camp o a la muntanya,
jugar a la petanca, pescar, anar a la platja a l’estiu o practicar esquí a l’hivern, o bé, simplement, passejar una estona
cada dia.
No importa el tipus d’activitat física que es faci, sinó
fer-ne alguna i al més regularment possible, evitant els
sobreesforços, que poden ser tan dolents o pitjors que la
mateixa inactivitat, especialment si són esporàdics i inhabituals. Cadascú té una idea de les seves possibilitats
i limitacions, i en tot cas sempre es pot comentar amb el
metge quina activitat pot ser beneficiosa i quina, perjudicial. El bàsic és moure’s, fer algun exercici físic moderat
de manera habitual.

.

salut.
prevenir/guarir

L’Hospital Universitari Moncloa obre
la Unitat de l’Esquena Kovacs amb
els darrers avenços científics
El centre hospitalari, que pertany al Grup HLA, ha inaugurat aquesta nova àrea assistencial
multidisciplinària que se centra en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recuperació de les
malalties del coll i de l’esquena, i usa totes les tecnologies que, científicament, han demostrat ser
efectives i segures.
Meritxell Tizón

El doctor Francisco Kovacs, director mèdic de la Unitat i
director de la Xarxa Espanyola d’Investigadors en Malalties de l’Esquena (REIDE), explica que «la Unitat neix de
la unió entre un dels hospitals més avançats d’Espanya i el
grup investigador responsable de la majoria de la producció científica internacional del nostre país sobre malalties
del coll i de l’esquena».
«L’objectiu és que els pacients –continua– puguin accedir, en un mateix lloc, a totes les tecnologies que han
demostrat científicament ser eficaces, efectives i segures,
i rebre el tractament que el coneixement científic més
actualitzat recomana en el seu cas concret. A més, posa
una atenció especial a la qualitat humana de l’assistència
sanitària i al fet que, un cop recuperat, el pacient sàpiga
què fer per poder gaudir d’una vida plena i autònoma, tot
reduint el risc de recaigudes.»
El doctor Francisco Kovacs.

Patologies i perfil dels pacients

La Unitat està dissenyada per atendre tot l’espectre de
malalties del coll i de l’esquena, i els seus pacients són des
de persones sanes que volen prevenir els seus problemes
fins a pacients crònics i complexos en què han fracassat
els tractaments previs.
Segons assenyala el doctor Domingo Carretero, director clínic de la nova Àrea, la prevalença vital –és a dir, al
llarg de la vida– de les malalties d’esquena i de coll és del
80 %.
La prevalença actual, segons la intensitat amb què
s’avaluï el dolor, es considera d’entre un 17 % i un 31 %. «És
la primera causa de consulta mèdica», destaca el metge, i
afegeix que «el dolor lumbar és la primera causa de baixa mèdica, i el dolor cervical, la quarta, amb una despesa
econòmica en els països de l’OCDE, referit al producte
interior brut, que varia entre l’1,8 % i el 2,2 %, amb les
despeses mèdiques, les baixes laborals, etc. incloses.»
El doctor Carretero assenyala que el perfil dels paci-

ents que acudeixen a aquesta unitat és molt variat, encara
que hi ha un grup majoritari: «el d’aquells que ja han rebut
tractaments en altres centres sanitaris que, malauradament, no han funcionat, i vénen aquí buscant solució als
seus problemes. Un altre subgrup important és el dels que
van a la recerca d’una segona opinió mèdica, la majoria
a causa d’una cirurgia imminent, encara que també per
altres raons». Del total de pacients, aproximadament el
50 % són de fora de la Comunitat de Madrid i un 15 %
procedeixen de fora d’Espanya.
Una unitat pionera

D’acord amb el doctor Francisco Kovacs, les característiques que converteixen en pionera aquesta Unitat són
cinc: «El seu enfocament científic, el seu caràcter multidisciplinari, la individualització del tractament i la decisió
mèdica compartida, el fet de centrar-se especialment en el
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pacient i que s’avaluen objectivament tots els aspectes de
l’atenció sanitària, per tal d’optimitzar-los constantment».
Respecte a l’enfocament científic, el director mèdic
posa en relleu que «s’apliquen totes les tecnologies que
disposen de proves científiques sobre la seva eficàcia,
seguretat, efectivitat i eficiència, i no se n’aplica cap de
les que han demostrat ser inútils o contraproduents. Això
millora els resultats i evita riscos i retards».
Quant al trasllat dels resultats de la recerca a la pràctica clínica, el doctor Domingo Carretero afirma que cal ferho «en el moment adequat. No es poden incorporar simplement perquè hi hagi grans promeses, grans esperances
en una línia d’investigació –adverteix–, perquè, efectivament, de vegades aquestes grans esperances resulten ser
el cant del cigne. Per això, incorporar qualsevol tecnologia
abans d’hora, quan no s’ha demostrat que serveix i que és
segura, és un error i només comporta problemes afegits.
D’altra banda, que es faci a temps vol dir que, un cop s’ha
demostrat de manera immediata, s’assimili».
Un altre dels punts forts de la Unitat, el seu caràcter
multidisciplinari, té a veure amb el fet que hi participen
experts de totes les especialitats mèdiques rellevants en
aquest camp, quirúrgiques i no quirúrgiques, que es regeixen per un protocol comú i de base científica. «Això
evita la descoordinació, les confusions i els retards que
comporta el pelegrinatge del pacient d’un especialista a
un altre», explica el doctor Kovacs.
Per al pacient, aquest caràcter multidisciplinari té
molts avantatges. «Que hi hagi diferents especialistes
que es basin en un protocol comú –destaca el doctor Domingo Carretero– evita en gran mesura els consells, els
diagnòstics contradictoris i la confusió, el desconcert que
provoca al pacient el fet que, a més de tenir els seus propis
problemes, els metges no es posin d’acord en què li passa.
També evita que hagi de peregrinar d’uns especialistes a
uns altres. A més, cal tenir en compte que el pacient amb
un patiment pur rarament existeix. El normal, i sobretot
a mesura que anem fent anys, són les pluripatologies».
Decisions compartides

Una altra de les característiques que defineixen aquesta
Unitat és la individualització del tractament i la decisió
mèdica compartida. S’hi apliquen mètodes comprovats
científicament per determinar quins són els tractaments
més apropiats per a cada pacient, tenint en compte les circumstàncies que concorren específicament en el seu cas,
així com la probabilitat exacta que aquest pacient concret
té de millorar amb cada un d’ells.
Segons assenyala el director mèdic, «donar aquesta
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La Unitat està dissenyada
per atendre tot l’espectre
de malalties del coll i de
l’esquena

El doctor Domingo Carretero.

informació objectiva al pacient també l’ajuda a participar
en les decisions mèdiques que l’afecten, incorporant-hi les
seves preferències i els condicionants personals».
Això enllaça amb la seva quarta característica, el fet de
centrar-se sobretot en el pacient, segons la qual «tots els
aspectes clínics i organitzatius s’han dissenyat per donar
prioritat a l’interès i la comoditat del pacient i al fet que
el metge actuï amb cada pacient com li agradaria que actuessin amb ell si estigués al seu lloc».
Finalment, a la Unitat s’avaluen objectivament tots
els aspectes de l’atenció sanitària, per tal d’optimitzar-los
constantment. «Això inclou els resultats clínics, la formació continuada dels metges i el grau de satisfacció dels
pacients», afegeix el director mèdic.

.

salut.
el racó de l’usuari
Encara que fumar ja no estigui socialment ben vist i que tots siguem conscients dels greus
efectes que aquest hàbit té per a la salut, encara són molts els fumadors que, tot i desitjarho, no poden abandonar el tabac. No és fàcil, però amb ajuda i assessorament mèdic, les
seves possibilitats d’aconseguir-ho augmenten considerablement.

Fumar o no fumar
Dolors Borau

Va haver-hi un temps en què fumar era glamurós i es feia
a tot arreu: als comerços, a les classes dels instituts i de
les universitats, als bars, als cotxes, a les cases, als programes de televisió o al Congrés dels Diputats. Si en una
casa de no fumadors hi anava un convidat que ho era,
els amos de la casa no s’atrevien a demanar que el convidat no fumés. Ara això ha canviat. Semblava impossible
que la prohibició de fumar als espais tancats (oficines,
bars, restaurants...) pogués arribar-se a complir, però finalment ha canviat la mentalitat i fumar ja no queda bé.
Millor no començar

És difícil començar perquè ni la primera ni la segona
vegada són fàcils i ni tan sols és agradable. Per fumar
cal insistir, però un cop ja no costa, llavors ja és difícil
de deixar. De totes maneres, tothom sap que fumar és
perjudicial. Ho saben els que fumen, ho saben els nens
de totes les edats que quan són petits són sensibles a la
informació que reben i demanen als pares i adults de la
vora que no fumin. Però, malauradament, molts d’aquests
nens, després fumaran i compraran aquells paquets de
tabac que duen unes fotos terrorífiques amb imatges de
diversos òrgans malalts (pulmons ben negres, genives
fosques, llengües amb nafres, ulls entelats, faringes i laringes sagnants...) i que també porten una inscripció amb
lletra gran, clara i gruixuda que diu: fumar mata. Per què
una frase que és una sentència no té cap efecte sobre els
fumadors? Potser perquè ja ho saben i ho accepten. O es
pensen que ho accepten. Les persones que he conegut i
que han patit alguna patologia relacionada amb el consum del tabac m’han expressat clarament que, si poguessin fer anar el temps enrere, no començarien a fumar.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix
que la síndrome de dependència del tabac és una malaltia. Tots els fumadors reconeixen que el tabac és addic-

tiu, que crea dependència. La principal responsable de
l’addicció és la nicotina, una substància d’origen vegetal
amb gust amarg i un efecte insecticida que les plantes
utilitzen per protegir-se.
Efectes greus

Quan s’inhala el fum, la concentració de nicotina a la
sang augmenta i arriba al cervell ràpidament. Llavors
estimula la secreció d’un neurotransmissor anomenat
dopamina que està relacionat amb la motivació i el desig; és a dir, que fa que repetim alguna cosa quan ens
resulta satisfactòria. El fumador necessita fumar un altre
cop per tal que la nicotina activi la secreció de dopamina que li causa plaer. La nicotina també té altres efectes
sobre l’organisme, com el de reduir la sensació de gana,
augmentar l’activitat intestinal, la producció de saliva i
flegma, incrementar la freqüència cardíaca i la pressió
arterial o estimular la memòria. És per tot això que els
símptomes d’abstinència que es pateixen quan es deixa
de fumar són el neguit per tornar a fumar, l’angoixa i fins
i tot la depressió, somnolència, mal de cap, problemes
de concentració i augment de la gana que s’acompanya
d’augment de pes. L’augment de pes no es deu només
al fet que fumar treu la gana sinó al fet que augmenten
molt les necessitats de l’organisme per reparar tots els
danys que produeix. Quan es deixa de fumar ja no cal
la despesa d’energia per reparar danys i, a més, es recuperen el gust, l’olfacte i les ganes de menjar.
A part de nicotina, les cigarretes contenen també quitrà (que taca els dits, les dents i els pulmons); monòxid
de carboni (disminueix el transport d’oxigen a la sang);
metalls com l’arsènic, el níquel, el cadmi, el crom i el
plom (associats a la formació de tumors); substàncies iniciadores de tumors i compostos radioactius: la mort per
càncer es duplica entre els fumadors. El càncer més fre-
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La nicotina i el tabac:
goo.gl/EIVg5j
Guia per deixar de fumar:
goo.gl/bS16JT

Una malaltia
L’Organització Mundial de la Salut (OMS)
reconeix que la síndrome de dependència del
tabac és una malaltia.
© Jordi Negret

• El tabac és addictiu i crea dependència.
• El principal responsable de l’addicció és la
nicotina, una substància d’origen vegetal que les
plantes utilitzen per protegir-se.
• Quan s’inhala el fum, la concentració de
nicotina a la sang augmenta i arriba al cervell
ràpidament, on estimula la secreció de
dopamina.
• La dopamina és un neurotransmissor que
transmet sensació de plaer i benestar.
• Les cigarretes contenen quitrà; monòxid de
carboni; metalls com l’arsènic, el níquel, el cadmi,
el crom i el plom; substàncies iniciadores de
tumors i compostos radioactius.
• La mort per càncer es duplica entre els
fumadors.

qüent és el de pulmons, seguit del de boca, faringe, laringe, esòfag, estómac, pàncrees, cèrvix, ronyons i bufeta.
També està relacionat amb la formació de cataractes, les
malalties coronàries i les pulmonars (com la bronquitis
crònica, l’emfisema i l’asma), que també afecten els fumadors passius.
El més recomanable és no començar a fumar, però en
cas de fer-ho, mai no és tard per deixar-ho. Els assegurats
d’Asisa i d’Assistència Sanitària saben que tenen a la seva
disposició els metges de família i altres especialistes que
poden donar consell i tractament mèdic als fumadors. Si
no s’assoleix l’èxit a l’hora de deixar-ho, cal no desistir i
es pot tornar a provar tantes vegades com calgui fins a
aconseguir-ho. Tothom hi guanya.

.
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El tabac mata. Tot i saber-ho, molts fumadors atrapats en la seva addicció a la nicotina
n’assumeixen els riscos sense ser conscients del sofriment que la seva decisió els causarà a
ells i a les persones del seu entorn més pròxim.

No era una cortina de fum
Dolors Borau
Tot i que ens ho esperàvem, la mort de la meva amiga
Carme em fa estar trista. La Carme era amiga de les meves germanes grans i ens portàvem set anys. Quan la vaig
conèixer, jo era una adolescent càndida i ella, una noia
moderna. Va ser la primera noia jove que vaig veure fumar
i que ho feia d’una manera tan descarada. Sempre duia
una cigarreta a la mà, sempre estava envoltada de fum.
Més tard vaig descobrir que les meves germanes grans
també fumaven i em vaig adonar que gairebé tots els joves ho feien. Fins i tot jo ho vaig provar, però no em va
agradar gens.
Amb el pas del temps, la relació amb la Carme es va
anar enfortint perquè jo em vaig fer gran. Les meves germanes van deixar de fumar, jo no vaig aconseguir enganxar-m’hi i ella seguia envoltada de fum. Al principi, ni se’m
va ocórrer dir-li que no fumés tant, ningú no hi pensava.
Però la seva addicció anava avisant. Abans dels quaranta,
la seva veu ja era molt fosca, cada cop més ronca, i sempre
tenia tos. Però ens hi havíem acostumat i ningú no recordava el to original de la seva veu.
Bronquitis i infart

Després van arribar els greus i repetits episodis de bronquitis amb una tos que mai no l’abandonava, amb els tractaments eterns i amb els ingressos. Quan sortia del metge
o de l’hospital, el primer que feia era entrar a un estanc.
Allò ens va amoïnar a tots: a la seva família i als amics. La
seva filla Sara li amagava els paquets, li feia sermons, li
suplicava que hi rumiés. Ella fumava d’amagat (com si es
pogués amagar el fum i l’olor del tabac!), comprava més
arsenal i el guardava per tots els racons de la casa, i quan
la seva filla li demanava que provés de deixar-ho ella se’n
burlava:
–Us creieu totes les ximpleries que diuen sobre el tabac, i tot això és una cortina de fum per distreure els ciutadans d’altres temes més importants.
La seva filla lluitava contra l’addicció i contra la ideologia tan personal que ella tenia i que l’obligava a desobeir

L’addicció al tabac
Al principi ni se’m va ocórrer dir-li que no fumés
tant, ningú no hi pensava.
Havia pres una decisió: no volia viure sense fumar,
li agradava, li encantava i no estava disposada a
deixar-ho.
Ens deia que n’assumiria totes les conseqüències,
que ja es pensava que podia morir pels efectes
del tabac, però no sé si va pensar de quina
manera es moriria.

sempre. Mai no ens va fer cas. Però va tenir un infart, es
va espantar de debò i la Sara va pensar que havia arribat el
moment de convèncer-la perquè els metges li van dir que
havia de deixar de fumar. La Sara va buscar assessorament
i la va acompanyar a una consulta on ajudaven a deixar
de fumar seguint unes pautes, amb l’ajuda de fàrmacs i la
supervisió de metges. Semblava impossible, però la Carme va deixar el tabac. L’infart l’havia espantada prou com
per fer-la rumiar, ja que encara no havia fet els cinquanta
i es trobava sense forces. Al cap d’un any, es trobava molt
millor i va pensar que si fumava una cigarreta de tant en
tant no passaria res, que podria controlar-ho, però no ho
va controlar i va tornar a ser la gran fumadora d’abans,
però això sí, estava molt més tranquil·la perquè estava
supervisada per un cardiòleg.
Fins a la mort

Havia passat prou temps perquè l’opinió pública canviés
respecte al tabac i la gent ja no fos tan permissiva. Com
que ja no quedava bé fumar, quan va tenir una afta a la
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boca que no es curava, va comprar col·lutoris i una nova
pasta dentifrícia que no van servir de res i, al final, va haver d’anar a l’estomatòleg. Hi va anar massa tard, i aquella
primera ferida a la part de dins de la galta ja s’havia desplaçat fins a la llengua. Va passar per una intervenció quirúrgica molt dura i desagradable i per un tractament molt
agressiu. No va tornar a ser la mateixa i no va poder tornar
a treballar. La seva filla Sara va tornar a saquejar els armaris i va llençar molts paquets, però tot era en va, perquè la
Carme en tornava a comprar. La seva filla i jo vam parlar
amb ella, les meves germanes, que també eren les seves
amigues, també hi van parlar, però havia pres una decisió:
no volia viure sense fumar. Li agradava, li encantava i no
estava disposada a deixar-ho. Ens deia que n’assumia totes
les conseqüències.

Suposo que ja es pensava que podia morir pels efectes
del tabac, però no sé si va pensar de quina manera es moriria. Va ser duríssim. La malaltia coronària va empitjorar.
La seva qualitat de vida, després de l’operació en què li van
extirpar part de la llengua, no va ser gens bona a causa de
les repercussions que va tenir sobre el seu aspecte físic,
sobre la parla i a l’hora de menjar, i sobre la seva vida social. Al final, van trobar-li un tumor en un pulmó i després
en els dos. El tractament no va tenir èxit i això li va servir
d’excusa per dir que no li serviria de res deixar de fumar.
Els efectes perjudicials del tabac sobre la salut no eren
una cortina de fum per enganyar-nos, per exagerar i fernos por. Ella va viure i va morir envoltada de fum, i em sap
molt de greu que aquesta addicció tan destructiva sigui
tan poderosa.

.

salut.

Volem compartir
aquesta revista amb tu

Ara la pots rebre en versió
digital gratis cada tres mesos
Per rebre-la:
Omple el formulari
que trobaràs a la web:
www.fundacionespriu.coop/compartir
O

Escaneja aquest codi QR amb el teu
telèfon mòbil o tauleta tàctil

abril 2017

15

Pel seu elevat contingut en àcids grassos, que prevenen
les malalties cardiovasculars, i per ser una font de
proteïnes d’elevat valor biològic, el salmó és un dels
aliments més saludables. A aquestes qualitats, s’hi uneix
la de ser un peix accessible i molt versàtil a la cuina.

El salmó, un aliment
saludable i saborós
núria jané i dra. montserrat montraveta

Rotlles de salmó
amb paper d’arròs

El peix ha estat important en la nutrició humana des de temps prehistòrics i
la pesca, una constant en la majoria de cultures d’arreu del món. Actualment,
el desig de cuidar la nostra alimentació afavoreix el consum de peix, i un dels
més consumits és el salmó, que n’és el més cultivat i comercialitzat a escala
mundial.
El salmó és el nom comú de diverses espècies de la família dels salmònids,
i es caracteritza per la seva carn vermella. Neix, es reprodueix i mor en aigua
dolça, tot i viure la major part de la seva vida al mar. A grans trets, hi ha dues
famílies de salmons: la de l’Atlàntic o europeu i la del Pacífic, de carn més
seca i rosada.
La carn d’aquest peix ha estat sempre apreciada, però actualment la seva
demanda cada cop creix més, especialment als EUA i a Europa. Avui dia se’n
produeixen més de 2 milions de tones al món, i Noruega i Xile en són els principals exportadors. El salmó fumat i el que trobem fresc als nostres mercats
és de l’Atlàntic; el congelat sol ser del Pacífic.

INGREDIENTS: (per a 4 persones)
• 8 làmines de paper d’arròs
• 6 talls de salmó fumat
• 1 ceba
• 1 alvocat
• fulles d’espinacs
• oli d’oliva, sal i pebre
• ratlladura de llimona

ProPietats nutricionals

El salmó es caracteritza pel seu contingut elevat d’àcids grassos, concretament d’omega 3. Aquests greixos aporten múltiples efectes beneficiosos per
al nostre organisme: prevenen del risc cardiovascular, redueixen el colesterol
i tenen un efecte antiinflamatori i antioxidant. Els científics fa anys que investiguen les propietats de l’omega 3, després d’evidenciar que cultures amb
un consum elevat de peix blau tenen una mortalitat més baixa per patologia
cardiovascular. Alhora, el salmó és una excel·lent font de proteïnes d’alt valor
biològic (conté aminoàcids essencials), aporta vitamines (B3, B6 i B12) i és
ric en magnesi i ferro.
A part de les seves propietats nutricionals, té l’avantatge de ser versàtil,
saborós i fàcil de digerir. Avui dia, es pot gaudir d’aquest peix en cuines tan
llunyanes com les del Japó, Escandinàvia i Canadà.

.

ELABORACIÓ:
- Prepara tots els ingredients que han
d’anar dins dels rotlles. Talla a tires
el salmó, l’alvocat, la ceba i les fulles
d’espinacs.
- Remulla una làmina de paper d’arròs
amb aigua tèbia durant uns 10 segons,
fins que quedi ben tova.
- Estén la làmina i farceix-la amb els
espinacs, la ceba, el salmó i l’alvocat.
- Afegeix-hi l’oli, la sal, el pebre i la
ratlladura de llimona. Pots substituir
aquests ingredients per salsa de soja i
mel.
- Finalment, enrotlla la làmina perquè
quedi un paquetet.
- Repeteix aquest procés amb la resta
de làmines, una per una, perquè no
s’enganxin.
Bon profit!

Gabriela Buffa
Presidenta de la Xarxa Mundial de la Joventut de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

«Les cooperatives són una gran eina perquè cada
vegada hi hagi més gent que visqui millor»
En aquesta entrevista, Gabriela Buffa, membre del Consell de l’ACI i presidenta de la seva Xarxa
Mundial de la Joventut, ens endinsa en el funcionament d’aquesta estructura que pretén establir
un espai de trobada, participació i formació per als joves.

Què és la Xarxa de Joventut de l’Aliança Cooperativa
Internacional?
És un espai d’organització i participació dels joves en el
marc de l’Aliança Cooperativa Internacional. La Xarxa
de Joventut té un comitè executiu on hi ha representació
de les quatre regions de l’Aliança: Amèrica, Àfrica, Europa i Àsia-Pacífic. Aquest espai ens permet coordinar les
accions, promoure l’articulació entre els comitès de cada
regió i tenir més representativitat. La Xarxa s’articula, a
més, amb altres xarxes de l’Aliança i organitzacions internacionals que treballen amb joves.
Quins són els objectius i les prioritats de la Xarxa?
El seu objectiu és facilitar que els joves cooperativistes
dels diferents països es connectin, debatin, comparteixin
experiències, projectes i idees. Però també, promoure la
formació i l’educació perquè puguem aprendre més sobre
el moviment cooperatiu en l’àmbit mundial; difondre informació i eines per donar a conèixer el nostre moviment
cooperatiu en altres espais; comprendre les necessitats i
problemàtiques a què s’enfronten els joves respecte a la
feina, l’educació, la participació en els espais de presa de
decisions, etc., i assegurar que la nostra perspectiva sigui
present en els debats que es produeixen a les nostres organitzacions.
Les nostres prioritats són generar espais de trobada que
ens permetin debatre sobre temes com la participació
democràtica, i reflexionar sobre el context polític i econòmic en què ens toca actuar i sobre els conflictes a què
ens enfrontem com a joves dins el món del treball. També
ens interessa molt promoure la producció col·lectiva de
coneixements, i per això tenim un butlletí i projectes de
diagnòstic i mapatge de la joventut. Tenim el repte d’arribar a més joves, perquè coneguin la Xarxa i hi participin. En aquest moment, estem millorant totes les nostres
eines de comunicació a la web i a les xarxes socials.

«Tenim com a horitzó la
construcció de societats
més inclusives i respectuoses
amb la diversitat, més justes i
igualitàries»

Des de 2013 forma part del Consell de l’Aliança, quins
han estat els avenços del moviment cooperatiu en matèria de joventut durant aquests anys?
El moviment cooperatiu té una història molt rica en la
promoció de la participació dels joves, però està inserit
en un context que no promou que s’hi involucrin; sinó
al contrari, tal com veiem en els mitjans de comunicació, on l’èxit individual prima sobre els èxits col·lectius.
Resulta difícil entusiasmar la joventut amb les propostes
cooperatives quan la competència s’ha convertit en un
valor en si mateixa.
El context no només és advers. També ens ha ajudat
a entendre la necessitat de promoure encara més la participació i la implicació genuïna dels joves i de les dones
en les organitzacions cooperatives.
Crec que durant aquests anys hem anat avançant,
aconseguint més presència i articulació dels temes de la
joventut amb la política de l’organització, i ho hem fet
demostrant organització, responsabilitat i voluntat de treball. En tenir més visibilitat, hem rebut moltes consultes
de cooperatives que volen formar grups de joventut, o
que volen formar part de la Xarxa de Joventut. Entenem
que és un procés, que encara queda molt per fer i, per
això, estem enfortint les bases, perquè tenim com a horitzó la construcció de societats més inclusives i respectuoses amb la diversitat, més justes i igualitàries.
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Com van ser els seus inicis en el món cooperatiu?
La meva mare va treballar tota la seva vida al Banc Credicoop Cooperatiu Ltdo., una entitat que té com a prioritat la promoció de la participació dels associats perquè
és a través d’ells com es vincula amb la comunitat, amb
les institucions educatives i les organitzacions socials. Per
això, des de molt petitona vaig tenir les cooperatives com
una referència. Recordo que a l’escola participàvem en un
concurs de dibuix que es deia “L’aventura de la cooperació”, que promovia Credicoop. Després, mentre estudiava
a la Universitat, vaig treballar com a docent en una escola
que és una cooperativa de treball, un espai que em va
servir molt per formar-me. El meu següent i actual treball va ser a Idelcoop, la Fundació d’Educació de l’Institut
Mobilitzador de Fons Cooperatius, una federació de cooperatives amb 67 anys d’història.
També lidera el Comitè de Joventut de Cooperar, la
Confederació Cooperativa de la República Argentina,
quines activitats desenvolupa aquest comitè?
El Comitè de Joventuts de Cooperar és un espai conformat per representants de les federacions associades. És
un espai formatiu en si mateix perquè ens permet conèixer la feina que realitzen les federacions, que són de tipus
molt diferents (serveis públics i financers, treball, salut,
habitatge, consum, etc.), i els desafiaments i problemes
als quals s’enfronten a cada territori.
Formem part del pla estratègic de la Confederació,
vam participar en les reunions del consell d’administració
i en les assemblees. El fet de conformar un comitè nacional ens permet vincular-nos amb altres confederacions
nacionals i amb ens de l’Estat. Per exemple, vam formar
part de la mesa nacional de joventut de l’INAES (l’Institut Nacional d’Associacionisme i Economia Social, que
depèn del Ministeri de Desenvolupament Social), ens que
regula i promou les cooperatives i mutuals. Això ens permet conèixer les polítiques del sector i mirar d’incidir-hi,
aportant-hi la perspectiva de la joventut, identificant els
punts en què cal treballar.
La intenció és fer visible i promoure el treball de les
cooperatives. També organitzem activitats de formació
per al jovent i coordinem accions en l’àmbit nacional,
com trobades o campanyes, i, a més, tenim representació en el Comitè Regional de Joventut de Cooperatives
de les Amèriques.
Quina és la seva opinió sobre la percepció que, en general, té avui dia la joventut quant a les cooperatives?
Crec que la percepció en general és positiva, perquè se
sol vincular les cooperatives a la solidaritat, als valors, al
comerç just. Però també hi ha molt de desconeixement,
perquè el cooperativisme no s’ensenya a la majoria de
les escoles o de les universitats. Malgrat l’esforç que realitza el moviment cooperatiu per difondre i fer visible el
que fa el sector, és difícil que els mitjans de comunicació
difonguin els seus missatges. Per això, cal aprofundir en

Gabriela Buffa
És llicenciada i professora en Ciències de l’Educació, graduada a la
Universitat de Buenos Aires. Tècnica en Temps Lliure i Recreació.
Integra el Consell d’Administració de l’Institut Mobilitzador de
Fons Cooperatius i el Comitè de Joventut de Cooperar. Treballa a
Idelcoop, Fundació d’Educació, Investigació i Assistència Tècnica. És
associada del Banc Credicoop i de diverses cooperatives de consum.
Integra el Consell Mundial de l’Aliança Cooperativa Internacional en
representació de la joventut i presideix la Xarxa Mundial de Joventut
de l’Aliança.

les estratègies de vinculació amb els òrgans de govern
on es promouen les polítiques públiques. També tenim
el repte d’enfortir el missatge cooperatiu amb més organització i integració dels mitjans de comunicació propis
i més presència en els continguts comunicacionals, en la
cultura i en l’educació.
Què li diria a un jove emprenedor que vol crear una
empresa?
Crear una empresa és tot un repte, per això li recomanaria
que comencés amb un projecte col·lectiu, i li diria que hi
ha moltes experiències cooperatives a les quals pot acostar-se per conèixer millor de què es tracta i on segurament
trobarà ajuda per començar a organitzar-se. Que tingui
en compte que les cooperatives són un model d’empresa
extensament provat, que funciona i que respon genuïnament a les nostres necessitats, ja que ens permet prendre
decisions sobre el rumb dels nostres projectes. El treball
és una activitat que ens organitza la vida, i les empreses
cooperatives són espais on compartim la presa de decisions, treballem solidàriament per millorar les condicions
de vida dels que integren l’empresa i de les nostres comunitats. Les cooperatives, com a projecte econòmic, social
i cultural, són una gran eina per transformar la realitat,
perquè cada vegada hi hagi més gent que visqui millor.

.
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compromesos amb un món millor
Com a entitat sorgida de la col·laboració i la solidaritat inherents a l’esperit cooperativista,
Assistència Sanitària s’ha adherit des dels seus orígens a diferents propostes de
responsabilitat social. En virtut d’aquest compromís, col·labora desinteressadament amb
diferents entitats la raó de ser de les quals és la millora de la qualitat de vida de diferents
col·lectius, especialment d’aquells en risc d’exclusió social.
La responsabilitat del metge és vetllar per la salut de
les persones, concepte que –ampliat en tota la seva extensió– implica i destaca la importància del benestar
general i, en conseqüència, de tots aquells aspectes
que afecten directament l’estat de salut. Per tant, com a
companyia i com a reflex de l’ofici de metge, Assistència
Sanitària assumeix el compromís amb fundacions, ONG
i altres entitats del seu entorn.
integració i coHesió social

La Fundació Aura, creada l’any 1989, és un projecte per
a la integració laboral de persones amb necessitats especials de suport. L’organització busca empreses que,
com Assistència Sanitària, vulguin incorporar persones
que habitualment afronten situacions adverses per accedir al mercat laboral ordinari però que, en canvi, per
a la resta de l’equip, en el dia a dia de l’empresa, són
exemple de valors com la complicitat i la lleialtat.
També la Fundació Ateneu Sant Roc és una organització que, en aquest cas des de la proximitat, contribueix a la integració de les persones i a cobrir les necessitats més bàsiques de la població. En concret, té per
objectiu afavorir la cohesió social d’un barri de la ciutat
de Badalona amb un alt índex de vulnerabilitat i exclusió social. Per posar en relleu els anys de col·laboració,
enguany Assistència Sanitària ha fet protagonistes de
la postal de Nadal els alumnes del taller de titelles del
projecte Aula Oberta de l’Ateneu Sant Roc.
salut i Formació

Ja en el terreny més proper a l’àmbit mèdic, totes les
edicions de la popular campanya Mulla’t, impulsada per
la Fundació Esclerosi Múltiple, han comptat amb l’ajuda d’Assistència Sanitària. I, amb el focus posat en la
salut i el benestar dels metges, especialment al final de

la seva carrera professional, a través de la Mutualitat de
Previsió Social Dr. Luis Sans Solà i en connexió amb el
Consell del Col·legi de Metges de Catalunya, Assistència
Sanitària col·labora amb la Fundació Galatea.
A més dels casos esmentats, més enllà de les iniciatives sorgides en el Tercer Sector, altres línies d’actuació d’Assistència Sanitària van dirigides a impulsar
la qualitat mèdica i els premis a la tasca destacada de
professionals del sector. En aquest sentit, es va crear
el Programa de Beques d’Assistència Sanitària i s’han
establert estrets vincles amb entitats externes, com ara
l’Institut Universitari Avedis Donabedian, que forma
part de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears, entre d’altres.

.
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Jornada científica d’especialistes de
maternoinfantil a l’Hospital de Barcelona
La propera edició de la Jornada sobre Patologia de l’Embaràs, organitzada pels serveis de Medicina
Interna i de Pediatria i Neonatologia del centre sanitari, tindrà lloc el proper 26 de maig.
Més de 100 especialistes de l’Àrea Maternoinfantil d’Assistència Sanitària es donaran cita per sisè any consecutiu a l’Hospital de Barcelona, en aquest cas per analitzar
la relació entre heparina i gestació, d’una banda, i els
efectes del part en el sòl pelvià i la seva rehabilitació,
de l’altra.
Els serveis de Medicina Interna i de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Barcelona, amb la voluntat
d’impulsar una actualització de coneixements amb enfocament multidisciplinari, es fan càrrec de l’organització.
Responsable de vetllar per l’interès i el nivell de qualitat
dels continguts de la Jornada, un comitè format per professionals de l’àmbit maternoinfantil realitza la selecció
de temes, guiat per criteris científics. Així, aquesta sisena jornada pren el relleu de les dedicades als trastorns
hipertensius i la diabetis, a l’obesitat i la prematuritat, a
les infeccions, a CIR i reproducció assistida, i a l’embaràs
en els extrems de la vida fèrtil.
Amb un enfocament molt dirigit a l’Àrea obstètrica,
la primera part aglutinarà diverses ponències al voltant
de diferents aspectes relacionats amb els efectes de l’heparina durant la gestació. La segona part, en canvi, es
dividirà en una primera introducció sobre el sòl pelvià
i, al final, un taller pràctic sobre cirurgia rehabilitadora,
que de forma simultània es combinarà amb una sessió
sobre protecció del sòl pelvià en el part natural.
Obstetres, ginecòlegs, llevadores, pediatres, neonatòlegs, internistes i metges d’altres especialitats relacionades, així com infermeres de l’Àrea Maternoinfantil,

ompliran la sala d’actes de l’Hospital de Barcelona durant
aquesta cita promoguda anualment per Assistència Sanitària.

.

Èxit del pla especial contra la grip
Com cada any, l’hivern passat va portar el virus de la grip, que sol tenir una incidència
notable en la salut de les persones. L’Hospital de Barcelona, prenent com a referència les
dades històriques i estadístiques i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries,
va posar en funcionament un pla especial per combatre la grip. A més de les mesures
d’higiene per extremar les precaucions i de les pràctiques habituals en aquests casos,
es van reforçar el Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD) d’Assistència Sanitària i les
Urgències hospitalàries, i es va incrementar el nombre de llits en previsió dels ingressos
possibles. Gràcies als mitjans disposats, l’epidèmia es va superar amb resultats satisfactoris.
La incidència del virus va arribar al pic màxim a principis de gener i la seva virulència va
disminuir progressivament a partir dels primers dies de febrer. Tot i la vacuna disponible i
que en la majoria de les ocasions sol tractar-se d’una afecció passatgera, no sempre és així.
La grip té un període d’incubació d’un a dos dies i no és fàcil prevenir-la, ja que en els llocs
tancats conflueixen els virus i contínuament s’hi està en contacte.

noticíes

Arrencada d’any en plena forma a
l’Àrea de Participació
A més de les activitats especials amb motiu de les festes nadalenques i de Reis, s’han programat visites
culturals, excursions, projeccions d’òpera i cinema.

Els mesos de final i principi d’any han estat sempre un
moment de concentració d’activitats a l’Àrea de Participació de SCIAS. En aquesta ocasió, es van succeir diverses mostres d’esperit nadalenc i bons desitjos, com la
recollida solidària d’aliments (Gran Recapte) i joguines
(Creu Roja), les cartes als Reis Mags o l’arrelat concert
de corals. El grup de teatre, l’art dels cada vegada més
virtuosos pessebristes i l’habitual festa de Nadal del dia
22 van coronar un desembre amb innombrables mostres de generositat i unitat entre els socis de SCIAS.
Com a novetat, aquest any hi va haver també un component esportiu, ja que en els dies previs a Cap d’Any,
aprofitant les vacances escolars, es va realitzar una visita matinal al museu del FC Barcelona amb participació

de nens i nenes. I l’últim dia de 2016, en la tradicional
Cursa dels Nassos, un grup de socis va fer gala de la
seva bona forma física completant els deu quilòmetres
del recorregut.
Ja al gener i febrer, es van reprendre les propostes lúdiques i culturals, puntuals i programades, de
l’Àrea de Participació, així com els cursos regulars per
a adults, nens i joves. Visites culturals a TV3 i al Palauet Casades, excursions per Collserola i al massís de
les Gavarres, projeccions d’òpera i cinema, conferències culturals i sanitàries... Així, l’Àrea de Participació
converteix els assegurats d’Assistència Sanitària en autèntics protagonistes del cooperativisme sanitari en el
dia a dia.

.
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Primer campionat de golf per a metges
Ja està disponible la web
del Club Doctor Espriu

El proper 17 de juny tindrà lloc al Golf La Roca, situat a la Roca
del Vallès (Barcelona), el primer Campionat de golf per a metges d’Assistència Sanitària. Emmarcat en la nova programació
d’activitats del Club Doctor Espriu –un espai de trobada, oci i
cohesió exclusiu per als facultatius del quadre de l’entitat–, es
tracta d’una iniciativa destinada a fomentar l’esport saludable
entre un col·lectiu en què la pràctica del golf és habitual.
La coincidència entre molts dels valors de l’esport i del cooperativisme –com la solidaritat o la igualtat, entre d’altres– fa
d’aquesta cita un escenari excel·lent per promoure la participació de tots els metges i, en última instància, adaptar la realitat
de la companyia a les necessitats dels professionals de la salut.
Premis, sorpreses i, sobretot, il·lusió i companyonia seran la tònica d’una jornada memorable.

.

La política d’actualització constant i de renovació digital
d’Assistència Sanitària ha assolit una nova fita amb la recent
posada en marxa de la pàgina web del Club Doctor Espriu, el
punt de reunió i oci pensat per als metges de l’entitat. El portal
del Club Doctor Espriu és un aparador obert on consultar la seva
programació completa d’activitats, a les que tots els metges
d’Assistència Sanitària poden inscriure’s mitjançant un codi
d’usuari personal. En la seva àrea privada, també poden accedir
a altres serveis, com la reserva de l’espai gastronòmic. A més, la
web permet conèixer les instal·lacions de la seu del Club i, en el
seu apartat d’actualitat, informa de notícies d’interès per als seus
usuaris.
En una secció específica, la web conté tota la informació
corporativa del Montepío d’Assistència Sanitària, la mutualitat
exclusiva i obligatòria dels metges accionistes de la companyia
i socis de la cooperativa. El seu objectiu és oferir una sèrie de
prestacions i ajudes que cobreixin els infortunis recollits en els
seus estatuts i reglaments i, alhora, és responsable del Club
Doctor Espriu.
www.clubdoctorespriu.cat

Assistència Sanitària, amb la cultura popular
Fidel al seu compromís d’estar a prop dels seus assegurats, Assistència
Sanitària ha desplegat una àmplia xarxa de delegacions i oficines
repartides per la geografia de la província de Barcelona. Aquesta és la
fórmula més efectiva d’arribar allà on les persones que formen part de
l’organització ho necessitin. Però a més, i amb un objectiu idèntic, des
de fa més de 50 anys, Assistència Sanitària participa en les mostres de
cultura popular més multitudinàries. Així va succeir en els primers dies
de febrer a Molins de Rei, durant la celebració de la Fira de la Candelera,
declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional i que ja acumula 166
edicions ininterrompudes. Dies abans, a Vilafranca del Penedès, també
es va viure una jornada de celebració dedicada, en aquest cas, a la
tradicional desfilada dels Tres Tombs.
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Després d’incrementar el seu volum de primes més d’un 3,5 % i de consolidar la seva
presència en nous rams de l’assegurança, els beneficis d’ASISA permetran seguir reinvertint
en millores assistencials. A més, el Grup Hospitalari HLA ha reforçat la seva posició al mercat,
amb un increment de pacients, ingressos i beneficis.

amb un benefici de 42 milions d’euros, asisa
tanca el 2016 amb el millor resultat de la seva
història
Aquests resultats, els millors de la història de l’asseguradora, van ser presentats a la Junta Consultiva d’ASISA,
que es va celebrar a la Torre Foster de Madrid, presidida
pel Dr. Francisco Ivorra, president del Grup ASISA, i en
què van participar els màxims responsables de la companyia.
Durant el 2016, les primes de l’assegurança de salut
van arribar als 1.068,7 milions d’euros, un 3,5 % més que
el 2015. Aquest creixement encara és més gran si es té
en compte que, el 2016, no s’han computat les primes de
les Àrees de Salut. Això permet a ASISA seguir guanyant
quota de mercat i enfortir el seu model assistencial.
Pel que fa al nombre d’assegurats, ASISA va tornar a
registrar un augment important dels clients d’assistència
sanitària, després d’incrementar un 23 % els clients collectius i un 8 % els privats, molt per sobre de la mitjana
del sector, i que s’uneix a l’increment registrat en els cinc
anys anteriors que, acumulat, supera el 40 %. La cartera
d’assegurats es consolida per sobre dels 2 milions.

L’avenç en el volum de primes i l’augment d’assegurats va permetre a ASISA consolidar els seus beneficis,
que el 2016 van superar per primera vegada els 42 milions d’euros. Des de 2010, el benefici acumulat arriba
als 236.800.000 euros, el que ha permès a la companyia
realitzar inversions per un valor de 243.500.000 euros,
destinats a l’ampliació i millora de la xarxa assistencial
pròpia i a l’enfortiment de la xarxa comercial de la companyia.
eFiciÈncia, qualitat i seguretat

El president del Grup ASISA, el Dr. Francisco Ivorra,
va destacar la importància d’aquests resultats: «Any rere
any, ASISA millora els seus resultats perquè hem estat
capaços de millorar la nostra gestió, canviant la nostra
manera de treballar, buscant l’eficiència, la qualitat i la
seguretat, i eliminant moltes ineficiències. Aquesta actitud és la que ens permet obtenir millors resultats per
mantenir el nostre model de reinversió, ser cada vegada

ASISA Dental, un
model d’èxit

ASISA Vida i ASISA
Decessos

Grup Hospitalari
HLA

Al costat de l’avenç en
l’assegurança de salut, és
igualment significatiu el creixement
registrat per ASISA Dental, que
va obrir sis clíniques pròpies
noves dotades de la tecnologia
més avançada. Amb les obertures
previstes per als pròxims mesos,
ASISA Dental superarà la trentena
de clíniques pròpies. Des de 2014,
la companyia ha invertit més de 16
milions d’euros en infraestructures
i tecnologia i ha duplicat el seu
nombre d’assegurats, que ja
són gairebé 400.000. La seva
facturació el 2016 va ser de gairebé
32 milions d’euros i va crear 74
llocs de treball.

El 2016, ASISA va continuar
impulsant la diversificació de la seva
activitat asseguradora i va enfortir
la seva presència en nous rams
d’assegurances. Es va constituir
una nova societat d’assegurances,
ASISA Vida, les primes de la qual
van arribar als 2,2 milions d’euros,
que ja compta amb més de 50.000
pòlisses, i ha llançat nous productes
innovadors, entre els quals destaca
ASISA Vida Dona [vegeu més
informació en pàgines següents].
Des de finals de 2016, ASISA opera
també en el ram de decessos. Amb
la seva activitat en aquests nous
rams, ASISA podrà ser cada vegada
més competitiva.

L’any 2016 va ser el primer en
què el Grup Hospitalari HLA va
operar com a holding, fet que ha
permès crear sinergies entre els 15
hospitals que el componen, establir
els mateixos criteris d’eficiència
per a tots ells i millorar la capacitat
de gestió. Després de la integració,
els hospitals i les clíniques d’HLA
van consolidar la seva posició al
mercat amb una facturació de
290.300.000 euros, un 4 % més
que el 2015, i un benefici de 12,9
milions d’euros, un 10 % més.
Aquests resultats confirmen
l’eficàcia de l’estratègia d’HLA.
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Primera edició de
“Busquem gent
extraordinària”
abril 2017

ASISA ha celebrat la primera edició de “Busquem
gent extraordinària”, una proposta amb l’objectiu de
reconèixer l’acompliment i esforç dels treballadors que,
en la seva activitat diària, representen millor les actituds
i els comportaments recollits en el decàleg d’atenció al
client definit per la companyia.

El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, durant la seva intervenció a la Junta
Consultiva de la companyia, que va tenir lloc a la Torre Foster de Madrid.

més competitius i transformar el nostre negoci».
El Dr. Ivorra va fixar, així mateix, la meta que persegueix el Grup ASISA: «Seguirem treballant per ser el millor grup assegurador i assistencial. Volem ser els primers
en qualitat. I la qualitat no depèn de la mida: podem ser
el millor grup sense ser el grup més gran».

Per a l’elecció, es va habilitar una plataforma en què tots
els empleats de la companyia podien proposar aquests
“companys extraordinaris”. Analitzades les candidatures,
es va publicar un llistat amb tots els escollits i es
van reobrir les votacions per triar els guanyadors.
En la categoria de ‘Client intern’, els guanyadors
van ser Guillermo Contreras Sánchez, responsable
d’Administració Territorial Centre-Nord i Departament
Comptabilitat de Madrid, i Ana María Roldán Santiago,
d’Assessoria Jurídica. En l’apartat de ‘Client extern’, els
elegits van ser: Benjamín Pastor Sánchez, coordinador
comercial regional de Galícia; Sonia Ribera Pérez, de
l’Àrea d’Atenció al Client de Serveis Centrals; Ángela
M. Delgado Torres, administrativa de la Delegació de
Madrid, i María Luisa Burgos Fernández, responsable
d’Autoritzacions de la delegació de Madrid.

Digitalització i internacionalització

Pel que fa al futur, el Grup ASISA aposta per continuar
dos processos centrals que desenvolupa en aquests últims anys: la digitalització i la internacionalització. Pel
que fa al primer, ASISA aposta per seguir consolidant la
seva capacitat tecnològica amb el desenvolupament de solucions tecnològiques pròpies, com Green Cube, un dels
programaris més avançats que existeixen per a la gestió
hospitalària, que ha estat desenvolupat per ASISA i que
ja està instal·lat en una trentena d’hospitals i centres mèdics d’Espanya. A més, serà el programa que gestionarà la
ciutat sanitària de Rabat (Marroc) i el principal hospital
privat d’Azerbaidjan.
D’altra banda, el Grup ASISA seguirà impulsant el seu
procés d’internacionalització per buscar noves oportunitats d’invertir i créixer a l’exterior. Actualment, el Grup
desenvolupa projectes en diversos països: participa en la
gestió integral de l’hospital públic de Bata (Guinea Equatorial) i de centres mèdics multidisciplinaris a Casablanca i Rabat (Marroc), i treballa en un projecte hospitalari
a Oman. El 2016, el Grup HLA va obrir una clínica de reproducció assistida a Ciutat de Mèxic i actualment busca
noves oportunitats per seguir creixent a l’Amèrica Llatina. En l’àmbit dental, ASISA Dental ja opera a Portugal,
on comercialitza assegurances dentals, així com a Itàlia,
i estudia diversos projectes al Brasil.

.

Els sis guanyadors van rebre el seu guardó i un premi,
un viatge per a dues persones valorat en 1.000 euros. A
la fotografia, presa en l’acte de lliurament, apareixen els
sis guardonats al costat del conseller delegat d’ASISA,
Dr. Enrique de Porres; del Dr. Luis Mayero, conseller i
delegat a Madrid; del Dr. Rafael Navas Fossi, delegat a
Còrdova; del Dr. Joaquín Montolio, delegat a Tarragona;
del Dr. José Manuel Colmenero, delegat a Albacete; de
Jaime Ortiz, director Comercial i Màrqueting; i de Javier
López Jericó, director de Recursos Humans.
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madridfusión i gastrofestival: dues cites amb la
gastronomia i els hàbits saludables
ASISA ha reforçat la seva aposta per fomentar hàbits de vida saludable amb el patrocini de
dues cites referents de la gastronomia: Madridfusión i Gastrofestival. En tots dos fòrums, la
companyia va promoure diverses activitats per tal de difondre la importància de l’alimentació i
el descans per mantenir una vida saludable.
Per primera vegada, aquest any, ASISA ha estat el patrocinador principal de Madridfusión, un dels congressos
gastronòmics més importants en l’àmbit internacional.
Aquesta cita, rebatejada com ASISA Madridfusión 2017,
va reunir durant tres dies més de 10.000 persones que
van analitzar les últimes tendències en l’alta cuina. A
més, coincidint amb ASISA Madridfusión, l’asseguradora
també va ser un dels patrocinadors principals de Gastrofestival, que va comptar amb una agenda d’activitats per
difondre la cuina madrilenya i espanyola amb la col·laboració de bars, restaurants, mercats, biblioteques o teatres.
menJa Bé i Dorm més

En el marc de tots dos esdeveniments, ASISA va impulsar diferents accions. Una d’elles va ser la xerrada Menja millor i #Dorm1HoraMés, impartida per la Dra. Paula
García Casanova, psicòloga de la Unitat del Son de la
Clínica HLA Vistahermosa (Alacant), que va explicar
la importància del son per millorar la salut i de quina
manera una alimentació adequada pot afavorir el descans nocturn. Per difondre aquesta idea, l’asseguradora
va instal·lar una carpa a la Puerta del Sol, on centenars
de visitants van poder informar-se sobre com millorar

Reconeixement de la Reial
Acadèmia Nacional de Medicina
La Reial Acadèmia Nacional de Medicina (RANM) ha reconegut
la col·laboració d’ASISA amb la institució acadèmica en els últims
anys amb el lliurament d’una placa que va recollir el Dr. Manuel
Soria, director general mèdic nacional de l’asseguradora.
El lliurament d’aquest reconeixement es va produir durant la
solemne sessió inaugural del curs acadèmic 2017 de la RANM.
L’encarregat del discurs inaugural va ser el Dr. José Luis Carreras
Delgado, que va pronunciar la xerrada Tomografia de positrons
en la malaltia d’Alzheimer. De l’hipometabolisme a l’amiloïdosi i de
l’amiloïdosi a l’hipometabolisme.
ASISA i la Reial Acadèmia Nacional de Medicina (RANM) col·laboren des de 2014 amb l’objectiu de fomentar l’organització i difusió
d’activitats d’interès científic i mèdic. El conveni va ser signat pel
president de la RANM, el professor Joaquín Poch, i el president
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i des de llavors, gràcies al patrocini
d’ASISA, s’han celebrat diverses sessions científiques, publicat
llibres i organitzat diverses exposicions.

(D’esquerra a dreta): Pedro Larumbe, president de Sabor Espanya; Rafael
Ansón, president de la Reial Acadèmia de Gastronomia; Teresa Valero,
directora d’Informació i Divulgació Científica de la Fundació Espanyola de la
Nutrició; i Jaume Ortiz, director Comercial i Màrqueting d’ASISA.

la seva alimentació i el seu descans, alhora que es van
divertir fent diferents activitats.
D’altra banda, l’asseguradora va presentar a ASISA
Madridfusión 2017 el llibre Gastronomia saludable. Diabetis, editat juntament amb la Reial Acadèmia de Gastronomia i en el qual han col·laborat la Fundació Espanyola
de la Nutrició i la Societat Espanyola de Diabetis. En ell,
ASISA hi ha reunit 14 menús elaborats per diferents cuiners espanyols a partir d’aliments compatibles amb la
prevenció de la diabetis i adequats per a les persones que
pateixen aquesta malaltia.
gastronomia saluDaBle

Aquest llibre forma part de la col·lecció Gastronomia saludable, l’objectiu essencial de la qual és difondre la idea
que gaudir menjant és perfectament compatible amb
tenir cura de la salut, fins i tot en aquells casos en què
algú pateix o ha patit una malaltia vinculada directament
amb l’alimentació. Hi col·laboren Juan Mari i Elena Arzak, Joan Roca, Ramon Freixa, Pedro Larumbe, Nacho
Manzano, Paco Roncero i Mario Sandoval, entre d’altres.
El següent volum d’aquesta col·lecció estarà dedicat a la
malaltia celíaca i presentarà 14 menús sense gluten.

.
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HLA obté la certificació ISO 9001: 2015 d’AENOR per a
tots els seus centres i processos
Amb el certificat, lliurat per AENOR, el Grup Hospitalari HLA consolida la seva aposta per la
qualitat i l’excel·lència.
El certificat de gestió de qualitat suposa que tots els hospitals del Grup HLA treballen d’acord amb els mateixos
procediments, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de
l’assistència prestada i garantir que els processos es realitzen d’acord a les mateixes especificacions i augmentar
així l’eficiència, la seguretat i la satisfacció de les parts
interessades (pacients, acompanyants, metges col·laboradors, entitats d’assegurança, organismes públics, etc.) dels
diferents centres.
El president del Grup HLA, el Dr. Francisco Ivorra, va
rebre el certificat de mans del director general d’AENOR,
Avelino Brito. En l’acte de lliurament, el Dr. Ivorra va
destacar que «aquest certificat posa en valor la feina dels
professionals del Grup Hospitalari HLA i la nostra aposta
per la millora contínua i per oferir la màxima qualitat assistencial. És un orgull que el nostre grup hospitalari hagi
aconseguit en només un any de vida aquesta certificació
per a tots els seus processos i tots els seus centres, d’acord
amb la normativa internacional més exigent».
Política de qualitat i desenvolupament tecnològic

La certificació ISO 9001:2015 garanteix el mateix nivell de
qualitat en els 15 hospitals del Grup HLA, a través d’una
política de qualitat i d’un Comitè de Qualitat únic per a
tot el grup, en el qual s’integren representants dels serveis centrals i responsables d’alguns dels seus hospitals,
juntament amb la representació de l’alta direcció de la
companyia.
L’aposta per la qualitat a HLA s’ha basat en la implantació en tots els seus centres de Green Cube, el programari
de gestió integral desenvolupat pel Grup ASISA que permet monitoritzar diàriament el rendiment dels processos
que realitza HLA mitjançant el seguiment en temps real
de gairebé 60 indicadors, tant assistencials com econòmics.

Benito García-Legaz, sotsdirector mèdic del Grup HLA; Luisa Bautista,
cap de Mitjans i Control Pressupostari del Grup HLA; Dr. Francisco Ivorra,
president del Grup HLA; i Avelino Brito, director general d’AENOR, durant
el lliurament del certificat de qualitat.

Per obtenir la certificació, s’han realitzat 25 auditories de qualitat (1.134 hores) en sis mesos. Els auditors han
destacat la importància de les inversions realitzades en
els últims anys en diferents centres per renovar algunes
instal·lacions i incorporar-hi noves solucions tecnològiques que permeten millores substancials en els processos realitzats. Igualment, les auditories assenyalen com a
punts forts la qualitat, tant dels controls de bioseguretat
com dels plans de formació. HLA compta amb un campus
virtual i inclou en el seu monitoratge diferents indicadors
del procés de formació.
L’aposta del Grup HLA per implantar un sistema de
gestió de qualitat modern i avançat s’ha traduït en estalvi
de costos, generació de sinergies a l’interior del Grup, un
millor control de riscos i una millora de la seva imatge en
l’àmbit intern i en l’extern: HLA obté un 90 % de satisfacció mitjana i el 95 % dels seus pacients declaren sentir-se’n
satisfets o molt satisfets.

.

Una assegurança pensada per a la dona
ASISA Vida ha llançat un nou producte, ASISA Vida Dona, una
assegurança pensada per a la dona i que inclou la cobertura
específica del càncer ginecològic, així com accés a serveis de
valor per ser utilitzats en qualsevol moment. A més, ASISA Vida
donarà el 5 % de les primes d’aquesta assegurança al Centre
Nacional de Recerca Oncològica (CNIO) per contribuir a la
investigació d’excel·lència que aquesta institució desenvolupa
en l’àmbit del càncer i en el desenvolupament de tecnologia
innovadora per millorar l’eficàcia tant en el diagnòstic com en el
tractament d’aquesta malaltia.

ASISA Vida Dona es pot contractar en dues modalitats: Bàsica i
Executiva. Ambdues inclouen indemnització per mort i per diagnòstic de càncer ginecològic, cobertura de despeses de serveis
d’ajuda domèstica, despeses estètiques, assessorament mèdic
telefònic 24 hores, accés a un servei gratuït d’elaboració del testament i del testament vital a través d’Internet o telefònicament,
i revisió dental gratuïta. ASISA Vida Dona Executiva hi afegeix,
a més, indemnització en cas d’incapacitat permanent i absoluta,
indemnització i cobertura d’adequació d’habitatge i vehicle, i
assessorament jurídic telefònic i ajuda legal 24 hores.

noticíes

Donarà suport el nou director general de l’OMS
a les cooperatives en el seu Dia Internacional?
El proper mes de maig, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) elegirà el seu nou director
general, que assumirà les seves funcions coincidint amb la celebració del Dia Internacional
de les Cooperatives.

Ara que es preveu que el nombre total de persones de
65 anys d’edat o més arribi als tres-cents milions, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que la prevalença de malalties cròniques augmentarà fins a un 57 %
el 2020. I no sembla que aquest pronòstic tan desolador
tendeixi a millorar a causa de les retallades pressupostàries i al debilitament del concepte de solidaritat que
afecta sistemes nacionals de la salut com l’Obamacare i
el Servei Nacional de Salut britànic.
Per això, els pacients hauran de prendre una actitud
més activa que la que han tingut fins ara respecte a la
seva salut. I és possible que vulguin fer-ho d’una forma
més col·lectiva. Per exemple, a través d’accions conjuntes
amb amics o ajudant veïns d’edat avançada. Ho demostra un projecte d’allotjament que fomenta la convivència d’estudiants amb gent gran, que ha estat notícia a
Bèlgica. Gràcies als dispositius electrònics portàtils i a
les plataformes en línia, la responsabilitat sobre la salut
farà un gir i recaurà més en els pacients i les comunitats.
Tot això ofereix una oportunitat a aquelles entitats
sanitàries basades en la transparència, la democràcia i la
participació, com són les cooperatives i les mutualitats
que, a tot el món, ja presten servei a tres-cents milions
de persones i a més de cent milions de llars.

La doctora Gro Harlem Brundtland, «mare de la

Dia Internacional de les Cooperatives

Poden repetir les cooperatives de la salut la gran fita de
l’Any Internacional de les Cooperatives i rebre una menció especial per part de l’Organització Mundial de la Salut? Al maig de 2017, l’OMS designarà el seu nou director
general i seria magnífic que les cooperatives del sector
de la salut comptessin amb el seu suport l’1 de juliol, el
Dia Internacional de les Cooperatives.
El reconeixement de l’OMS resultaria útil per convèncer els governs que injectin fons en les cooperatives del sector de la salut, els rebaixin la pressió fiscal,
reconeguin la seva condició de pioneres i els ofereixin
incentius; fet que els permetria competir col·lectivament
amb els sistemes de salut públics i privats, relativament
acabalats. Aquestes són les prioritats que ha plantejat el
Dr. Jagdev Singh Deo, membre del Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de la Salut (IHCO)

i president de la Cooperativa de Metges de Malàisia.
Durant els anys vuitanta, la doctora Gro Brundtland, directora general de l’OMS, va encunyar el terme
«desenvolupament sostenible». I és precisament aquest
concepte de creixement sostenible el que permet que
les cooperatives prosperin, ofereixin estabilitat i donin
feina a més de dos-cents cinquanta milions de persones
a tot el món.
A tot el planeta, les cooperatives participen en iniciatives que contribueixen a assolir els objectius de desenvolupament sostenible marcats per l’ONU, i algunes
de les de més èxit formen part de la plataforma en línia
Coopsfor2030.coop que l’Aliança Cooperativa Internacional va impulsar el 2016.

L’Aliança Cooperativa 27
Internacional rendeix
homenatge al Dr. José
Carlos Guisado
abril 2017

Congrés a Malàisia

L’Aliança té el plaer de confirmar que la Dra. Gro Harlem
Brundtland serà l’encarregada de pronunciar el discurs
inaugural en el nostre Congrés Mundial, que se celebrarà
a Malàisia del 14 al 17 de novembre de 2017 (www.malaysia2017.coop).
Doctora en Medicina, Gro Brundtland va entrar a
formar part del Govern noruec el 1974 com a ministra
de Medi Ambient. Després de presentar inesperadament
la seva dimissió com a primera ministra el 1996, es va
convertir en líder internacional del desenvolupament
sostenible i la salut pública, i ha treballat com a directora
general de l’Organització Mundial de la Salut i com a en-

El consell de l’ACI, reunit a Sao Paulo, va destacar el
compromís i la dedicació del Dr. Guisado al moviment
cooperatiu mundial durant més de tres dècades.

Els membres del consell d’IHCO, reunits a Sao Paulo.

El passat 7 de març, el consell de l’Aliança Cooperativa Internacional
va retre un sentit homenatge en memòria del Dr. José Carlos Guisado, que va morir el passat mes d’octubre al Quebec. Durant l’acte,
celebrat a Sao Paulo, la presidenta de l’Aliança, Monique Leroux, va
destacar el ferm compromís del Dr. Guisado, la seva capacitat de
treball i la seva extraordinària disposició, alhora que reconeixia la
seva contribució entusiasta durant més de 30 anys al creixement
del moviment cooperatiu.

sostenibilitat», inaugurarà la conferència global de l’ACI.

viada especial de l’ONU per al canvi climàtic des de 2007.
És diputada de The Elders (La gent gran), una organització no governamental impulsada per Nelson
Mandela i integrada per personalitats públiques d’edat,
entre les quals figuren estadistes, activistes i defensors
dels drets humans. Brundtland va rebre el Premi Carlemany el 1994, a més de molts altres homenatges i reconeixements.
Els delegats assistents al Congrés de l’Aliança podran
participar en unes sessions de lideratge del pensament
en què s’abordaran diferents models de participació cooperativista en el marc dels objectius de desenvolupament
global i la integració d’aquests objectius en les mateixes
cooperatives.

.

Després de la projecció d’un emotiu vídeo, el Dr. Carlos Zarco,
director general de la Fundació Espriu, va dedicar unes paraules
de record al Dr. Guisado, i va agrair, en nom de la seva família i de la
Fundació Espriu, el suport i la solidaritat mostrada pels consellers
de l’Aliança i el moviment cooperatiu en el seu conjunt.
L’IHCO s’uneix a l’homenatge
El 9 de març, el consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) es va reunir a la seu central de la cooperativa
Unimed del Brasil, a la ciutat de Sao Paulo. Durant la trobada, que
va comptar amb la participació de representants de Brasil, Argentina, Japó i Espanya, també es van dedicar uns minuts a recordar
i homenatjar la figura del Dr. Guisado, qui va presidir l’organització
durant més de 15 anys.
Els membres del consell van ratificar el Dr. Eudes de Freitas com a
president en representació d’Unimed, van acordar incorporar com
a vicepresident el Dr. Carlos Zarco, en representació de la Fundació
Espriu, i nomenar com a conseller coordinador de projectes el representant de les cooperatives sanitàries argentines, el Dr. Ricardo
López. Durant la reunió es van revisar les línies d’actuació per a
aquest any 2017 i es va aprovar el pressupost de l’exercici. També es
van debatre possibles accions per consolidar l’organització i potenciar el seu creixement amb la incorporació de nous membres.

noticíes

Dr. Carlos Zarco. Director mèdic de l’Hospital Universitari Moncloa, i director general i
patró de la Fundació Espriu

«Hem fet molt bé la nostra feina; ara hem de
donar-li la visibilitat necessària»
Paz Hernández

El doctor Carlos Zarco, nou director general i patró de la
Fundació Espriu, en què pren el relleu del Dr. José Carlos
Guisado com a primer executiu, compatibilitzarà les seves noves responsabilitats amb les que actualment té com
a director mèdic de l’Hospital Universitari Moncloa. En
aquest centre sanitari d’ASISA, on va començar a treballar
com a metge d’Urgències, ha desenvolupat tota la seva
carrera professional vinculat a la gestió: «M’he dedicat a la
gestió hospitalària perquè José Carlos Guisado va pensar
en mi, primer, com a coordinador d’Urgències; després,
com a coordinador d’Admissió i sotsdirector», resumeix el
Dr. Zarco en recordar els set anys que van treballar junts
amb el Dr. Guisado mentre aquest dirigia l’hospital.

Nomenaments i renovació
de càrrecs al Patronat de la
Fundació Espriu
El Patronat de la Fundació Espriu va acordar el
30 de novembre passat renovar en els càrrecs al
capdavant de l’entitat la presidenta, Sra. Teresa
Basurte, i els vicepresidents, Dr. Ignacio Orce i
Dr. Francisco Ivorra, per un mandat de cinc anys.
La Sra. Basurte és presidenta de la cooperativa
SCIAS, entitat que reuneix els usuaris d’Assistència Sanitària. Per la seva banda, el Dr. Ivorra
presideix la cooperativa de metges Lavinia i la
companyia asseguradora ASISA. El Dr. Orce és
president de la cooperativa Autogestió Sanitària,
formada pels metges d’Assistència Sanitària.
A més, l’òrgan de govern de la Fundació Espriu va
incorporar com a patrons el Dr. Manuel María Fernández Ilarraza, que forma part del consell rector
de la cooperativa Lavinia, i el director mèdic de
l’Hospital Universitari Moncloa, el Dr. Carlos Zarco,
que ha estat nomenat, a més a més, director general de la Fundació.

Com farà compatible la seva feina a l’hospital i a la Fundació Espriu?
La càrrega de treball a la Fundació Espriu, així com a
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut
(IHCO) i a l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI),
depenia molt dels càrrecs que José Carlos Guisado tenia
en aquestes organitzacions i del grau de representació
internacional que havia aconseguit la Fundació Espriu.
Per descomptat, volem recuperar aquesta posició al més
aviat possible; però, mentrestant, ni el nombre de reunions ni el de viatges tindran gaire a veure amb els que
feia el Dr. Guisado com a president de l’IHCO i conseller
de l’ACI.
Quins reptes s’ha marcat com a director general de la
Fundació Espriu?
Ja feia un any i mig que solia acompanyar el Dr. Guisado
en les seves cites internacionals. Vaig estar amb ell l’any
passat a Antalya, a l’assemblea de l’ACI, que va ser realment molt educativa per a mi. No només per les eleccions que van donar la presidència a Monique F. Leroux,
sinó perquè vaig poder adonar-me del que representava
la Fundació Espriu en l’àmbit internacional i de com
n’era, de reconegut i sol·licitat, el Dr. Guisado, a qui totes
les delegacions demanaven consell.
Encara que en l’àmbit internacional el Dr. Guisado
ens va deixar el camí molt clar; actualment, el vicepresident de l’IHCO és el Dr. Eudes de Freitas Aquino, d’Unimed del Brasil, que és qui de moment és al capdavant de
l’organització. La qüestió ara és com queda la Fundació
Espriu, si optarem a la vicepresidència o a la presidència,
perquè una de les missions que s’ha proposat el Patronat
és que la tasca internacional de José Carlos Guisado es
preservi i que, en un termini curt, la Fundació Espriu
recuperi el camí que ell va marcar i torni a tenir aquest
mateix grau de representació.
A més, una de les coses que necessita la Fundació
és més presència nacional. Aquest és l’objectiu que em
marco, perquè crec que tot el que s’ha fet en l’àmbit internacional és molt poc conegut dins el país; i no només
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«A Antalya vaig poder
adonar-me del que
representava la
Fundació Espriu en
l’àmbit internacional
i de com n’era,
de reconegut i
sol·licitat,
el Dr. Guisado»

això, ja que, a més, molt pocs saben el que representa la
Fundació Espriu i les institucions que la componen. S’ignora que Assistència Sanitària pertany a una cooperativa
de metges, com ho és Lavinia, la propietària d’ASISA; que
SCIAS és una cooperativa d’usuaris propietària d’un hospital... Tot això es desconeix, malgrat que estem parlant
de grans empreses, que creen milers de llocs de treball
i donen servei a milions de persones, que han construït
15 hospitals habilitats amb l’última tecnologia i conduïts
pels millors professionals. Hem fet molt bé la nostra feina; ara hem de donar-li la visibilitat necessària.
Crec que hem d’anar per aquí. I per això estem estudiant idees, per veure com donem a la Fundació i a
les institucions que la integren la importància que tenen
perquè la gent les conegui.
Com va arribar al cooperativisme sanitari?
Vaig començar a conèixer el que era ASISA quan vaig
venir a treballar a aquest hospital, a mitjans dels noranta.
Però podria dir que el meu doctorat en cooperativisme
es diu José Carlos Guisado, que va ser qui em va posar
al dia, juntament amb els doctors Ivorra i De Porres, del
que era el model de cooperativisme sanitari del Dr. Es-

priu, un cas únic a l’estat i molt poc freqüent al món,
en el qual metges i usuaris comparteixen la gestió sense
intermediaris de cap tipus.
Una de les grans paradoxes de les cooperatives és que
són el model empresarial més valorat per l’opinió pública
malgrat desconèixer com funcionen. Quina és l’explicació?
La gent identifica les cooperatives amb conceptes molt
ben acceptats socialment, com la cooperació o l’altruisme. Per descomptat, el moviment cooperatiu es beneficia d’aquesta associació d’idees, encara que després
resulti que les cooperatives només són notícia quan les
coses no van bé, com va passar amb el cas Mondragón.
El que la gent desconeix és que la diferència substancial
de les cooperatives, si bé lògicament han de ser empreses
sostenibles i rendibles, rau en el fet que tots els beneficis
els reinvertim en les nostres pròpies estructures, cosa
que permet generar riquesa, una assistència de la millor
qualitat i amb el millor equipament, i millors salaris per
als nostres metges. I tot això és possible perquè no hem
de pagar dividends a cap accionista. Això és el que cal
donar a conèixer.

«El cooperativisme
sanitari és la solució
per fer sostenibles
els sistemes
nacionals de salut»

En aquesta línia, hi ha iniciatives a escala internacional,
com ara l’ambiciós estudi emprès per l’IHCO per tal de
determinar l’impacte de les cooperatives en la salut dels
ciutadans...
Sí, és un estudi encarregat per l’IHCO a EURISCE (Institut Europeu de Recerca sobre Cooperatives i Empreses Socials). Quant a aquest tema, he de recordar un cop
més el Dr. Guisado, que sempre deia que si les entitats
que integren la Fundació Espriu conformen la tercera o
quarta cooperativa sanitària més gran del món no es deu
tant al nombre de cooperativistes com al de persones a
qui presta servei. Perquè si hi ha tres o quatre milions de
ciutadans atesos, això és el que realment dóna una idea
de la magnitud de l’obra.
ASISA col·labora amb el Sistema Nacional de Salut a
través de Muface des de fa dècades. Com creu que serà
aquesta col·laboració en el futur?
ASISA va apostar des del primer minut per la col·laboració amb el Sistema Nacional de Salut, i les últimes dades indiquen que el 86 % dels funcionaris opten per les
asseguradores privades, i ara només en quedem dues.
Pel que fa al futur, entenc que la Sanitat només pot ser

complementària si volem que sigui eficient i eficaç. Seria
un disbarat duplicar recursos. Per què construir un hospital públic al costat del d’una cooperativa quan també
hi pots enviar els teus pacients? Cal tenir sentit comú i
gestionar els diners públics de la millor manera possible,
perquè els recursos són limitats, i més encara amb una
població envellida.
I en aquest context d’envelliment de la població i de costos cada vegada més elevats que amenaça fins i tot la
sostenibilitat dels sistemes públics, quin paper hi podria
jugar el cooperativisme sanitari?
Crec que és la solució per fer sostenibles els sistemes nacionals de salut. Qui cregui que el futur encara ha d’arribar
en determinats aspectes, s’equivoca. Ja és aquí. I canviaran
moltíssimes coses: la nanotecnologia, els fàrmacs dirigits
per genoma... Tot això allargarà l’esperança de vida, però
farà que els costos siguin molt més alts. I no només em
refereixo a equips de diagnòstic, sinó al dia a dia: la polifarmàcia a partir de determinada edat té un cost terrible,
i això ara amb fàrmacs assumibles, però quan el fàrmac
sigui més costós serà molt difícil de mantenir si no actuem
amb sentit comú i de forma complementària.

.
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Programa d’Activitats
Dia Mundial de la Salut
7 d’abril de 2017
El Dia Mundial de la Salut, que se celebra el 7 d’abril de cada any per commemorar l’aniversari de la fundació
de l’Organització Mundial de la Salut, té com a objectiu fomentar iniciatives al voltant d’un tema específic de
la salut que genera preocupació a escala mundial. El 2017, la campanya se centrarà en la depressió, i informarà
sobre les seves causes i possibles conseqüències, així com les mesures que es poden adoptar per a la seva
prevenció i al seu tractament.

Assemblea general de Cooperatives Europa
27 i 28 d’abril de 2017
Les empreses i organitzacions cooperatives de tot Europa es reuniran a Malta per debatre, intercanviar i
desenvolupar noves formes de millorar el model empresarial a Europa. L’esdeveniment d’aquest any, titulat
De les necessitats a les accions: solucions europees als reptes dels membres, serà una oportunitat per debatre i definir
accions col·lectives per configurar una Europa cooperativa que respongui als reptes i a les oportunitats als
quals s’enfronten els membres.

Conferència internacional d’investigació cooperativa
Del 20 al 24 de juny de 2017
Organitzada pel comitè d’investigació cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional, la conferència,
que tindrà lloc a Stirling (Escòcia), explorarà el paper i el potencial de les cooperatives com a empreses
inclusives, col·laboradores i responsables. L’objectiu és considerar aquestes qüestions des d’un punt de vista
teòric, polític i també pràctic, tot buscant les connexions entre ells.

Assemblea general de l’Organització Internacional de Cooperatives
de Salut
13 de novembre de 2017
L’assemblea general de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) se celebrarà a Kuala
Lumpur (Malàisia) el 13 de novembre de 2017. En aquesta ocasió, els socis de l’IHCO hauran d’elegir el
president i les persones que formaran el consell durant els propers quatre anys.

Conferència global de l’Aliança Cooperativa Internacional
Del 14 al 17 de novembre de 2017
La conferència global que l’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà a Kuala Lumpur (Malàisia) serà una
oportunitat per reunir líders cooperatius de tot el món, aprendre i intercanviar opinions. Organitzada amb
la col·laboració del moviment cooperatiu de Malàisia, els debats de la conferència giraran al voltant del lema
general “Posant les persones en el centre del desenvolupament”.

VI Congrés mundial d’investigadors en economia social
Del 29 de novembre al 2 de desembre de 2017
CIRIEC organitzarà del 29 de novembre al 2 de desembre de 2017 a la Universitat Federal de l’Amazones,
a Manaus (Brasil), el congrés que tindrà com a lema general “Economia social i solidària, sostenibilitat i
innovació: confrontant vells i nous problemes socials”.

HAITÍ, PORT-AU-PRINCE

A Haití,

1 de cada 5 nadons mor
abans de complir els 5 anys

L’hospital pediàtric infantil St. Damien és un hospital privat construït per l’ONGD NPH a
Port-au-Prince l’any 2006 per acollir els nadons de les barriades més vulnerables de la capital
haitiana; una zona que, durant tots aquests anys, ha resistit terratrèmols, huracans i altres
desastres naturals. Aquest 2016 hem salvat més de 80.000 vides d’entre 0 i 16 anys, gràcies a
aportacions privades.

SALVEM VIDES CADA DIA, PERÒ EN VOLEM SALVAR MÉS.

Ajudan’s!

transferències:: Caixabank ES21 2100 0850 120 200 429 048
Fes-te amic de l’hospital St. Damien d’Haití per 10 €/mes a info.es@nph.org

Fundación NPH
1987-2017. 30 años en Haití

www.nph-spain.org

Tenir cura de si mateix
«Quan la filosofia s’ocupa de la vida adquireix una dimensió mèdica: la
filosofia com a cura de si mateix», afirma en l’entrevista que obre aquest
monogràfic Josep Maria Esquirol, últim Premi Nacional d’Assaig pel seu
llibre La resistència íntima: assaig d’una filosofia de la proximitat. A partir
d’aquest plantejament, les pàgines següents aborden els fenòmens que
estan capgirant la figura del pacient passiu davant l’acte assistencial i
la seva conversió en un “pacient intel·ligent” compromès amb la cura
de la seva salut i la dels seus familiars, que s’informa i està disposat a
participar activament en la presa de decisions al costat del professional
mèdic. Dos articles més, un sobre com es cuiden els mateixos metges i
un altre sobre les cures que necessiten els cuidadors de malalts crònics
tanquen aquest especial de compartir.

.

Josep Maria Esquirol (1963) és escriptor i professor de Filosofia a la Universitat de Barcelona.
També és director del grup de recerca Aporia, dedicat a la filosofia contemporània. Els seus
darrers llibres publicats són El respeto o la mirada atenta (Gedisa, 2006); El respirar dels dies
(Paidós, 2009); Los filósofos contemporáneos y la técnica (Gedisa, 2011); La resistència íntima:
assaig d’una filosofia de la proximitat (Acantilado, Quaderns Crema, 2015). Amb aquest darrer
llibre, una reflexió atenta i profunda sobre la condició humana, ha obtingut el Premi Ciutat de
Barcelona (2015) i el Premi Nacional d’Assaig (2016), concedit pel Ministeri de Cultura.
Josep Maria Esquirol, Premi Nacional d’Assaig 2016

«El gest mèdic –l’assistència,
l’ajuda, la sol·licitud, el suport–
cap al proïsme és el que compta
més»

Daniel Romaní

Al seu llibre La resistència íntima: assaig d’una filosofia de
la proximitat vostè reflexiona sobre l’assistència mèdica
i l’atenció mèdica, una activitat que comporta estar al
costat d’algú que ho necessita. És una de les coses més
boniques del món, assistir algú que en té necessitat.
Jo no diria “bonic”. Ajudar qui ho necessita és el gest més
humà i, per tant, el més carregat de sentit. No hi ha res
que tingui més sentit que assistir i emparar. Així, resulta que el gest mèdic de tenir cura no és específic d’una
professió. O, dit d’una altra manera, el metge expressa el
gest humà per excel·lència.
Vostè recull la definició de salut que ofereix l’Organització Mundial de la Salut («estat de complet benestar
físic, mental i social») i posa de manifest que, entesa
d’una manera literal, no es compleix mai; per tant, tothom està malalt.
La definició de l’OMS és maximalista i, per tant, inadequada. Les definicions maximalistes es fan com si la situació humana fos de plenitud, com si fos una situació
paradisíaca. Però vet aquí que la condició humana és
d’intempèrie i de finitud. Per això les definicions han
de ser sòbries i mesurades. Sovint, les definicions més
adients són les “de tota la vida”. La gent d’abans entenia
que s’està sa quan no s’està malalt. Tot i la seva vaguetat,
continua essent la definició més escaient.

Vostè recorda la coneguda narració de Tolstoi La mort
d’Ivan Ilitx, en què el protagonista cau malalt i tot un
seguit de personatges que l’envolten mostren la seva
poca altura moral. Qui l’ajuda, tant físicament com
anímicament, és un dels criats. Una bona lliçó, oi?
Just el que dèiem ara mateix. El gest mèdic –l’assistència,
l’ajut, la sol·licitud, el suport– cap al proïsme és el que
compta més, i de vegades qui el du a terme és la persona
menys previsible, que sol ser humil.
Què vol dir quan afirma que la malaltia pot ser natural
i alhora injusta?
Hi ha gent que s’equivoca quan associa tot allò que és
“natural” amb allò que és bo. Que emmalaltir sigui propi
de la condició humana de finitud no significa que s’hagi
de considerar la malaltia com a quelcom benvingut. De
fet, si fos així, no l’anomenaríem “malaltia”. No em refereixo al constipat. En les seves formes més extremes, el
mal sempre és injust. Entre altres coses, perquè no assota
tothom de la mateixa manera.
Les feines de metge i d’infermer, com la de mestre, són
essencialment vocacionals. Són de les poques que queden essencialment vocacionals, avui dia.
No em sembla oportú restringir l’àmbit d’allò que és vocacional. Amb això s’indiquen unes ganes molt pregones
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de dur a terme algun tipus de projecte, de feina, d’obra.
En aquest sentit, hi pot haver vocació en molts àmbits
diferents. Per descomptat, en l’àmbit de la medicina i de
la infermeria, però també en els de la música, l’art, l’enginyeria, la política, la investigació científica...
També és vocacional l’activitat de cooperant, segons
recorda a La resistència íntima: assaig d’una filosofia de la
proximitat.
És clar. Cooperant és només una denominació. Hi ha
gent que de debò està pels altres, que fins i tot es desviu
pels altres. Aquí es dóna una articulació preciosíssima de
generositat i de responsabilitat. Hom es troba essent generós perquè està lligat als altres. És una mica paradoxal,
però és així: la generositat sembla voluntària i la responsabilitat, involuntària. Hom es troba essent responsable,
sense alternativa.
Ha reflexionat prou la filosofia sobre la salut? Quins
camins hi veu, encara, per explorar?
Mai no s’acaba de reflexionar del tot sobre els temes
més gruixuts. La recerca es fa en l’àmbit de la medicina.
La filosofia ha de mirar de donar elements per orientar
la vida. Tot i que la terminologia ja no la fem servir de
la mateixa manera, això es correspon al que deien els
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«Les cases són el centre
vital del món. Per això,
la casa és el lloc al qual
es torna. Tornes al
centre, al teu centre,
per poder tornar a sortir
cap a fora. La calidesa
i l’espai de confiança
no requereixen ni
sumptuositat ni riquesa,
sinó precisament
companyonia, respecte
i estimació. Per això; les
cases, com més humils,
millor»

antics: la medicina té cura del cos i la filosofia, de l’ànima.
Quan la filosofia té cura de la vida i l’orienta, té la seva
dimensió pròpia, que també és una dimensió mèdica. La
filosofia com a tenir cura de si mateix.
Vostè parla de la importància de la llar, com a lloc de
pau, de protecció. Però si obríssim les portes d’algunes
cases… Hi ha cases que són una olla de grills.
La degeneració posa en evidència la degeneració –si
se’m permet la redundància. La degeneració no lleva la
vàlua d’allò genuí. Hi ha cases acollidores. Quan la casa
és casa, és acollidora.
La casa és, doncs, el raconet que fa de centre del món.
Per això, a La resistència íntima diu que la casa modesta
ho és més, de casa, que no pas el palau, de dimensions
massa grans.
Les cases són centres existencials de recer. En aquest
sentit, són el centre vital del món. Per això, la casa és
el lloc al qual es torna. Tornes al centre, al teu centre,
per poder tornar a sortir cap a fora. La calidesa i l’espai
de confiança no requereixen ni sumptuositat ni riquesa,
sinó precisament companyonia, respecte i estimació. Per
això; les cases, com més humils, millor.
El món exterior no és que sigui la intempèrie... és que
és una tempesta! Hi ha dies que no obriries la porta de
casa, ni la ràdio ni el televisor...
Malauradament, al món continua predominant la violència, des de la dels actes més brutals i paorosos fins a
la violència implícita en les modalitats de la indiferència.
Això és desolador. Tanmateix, les quantitats de bondat,
tot i que no apareixen tant a les pantalles, també hi són i,
al cap i a la fi, són la llum i el fonament del món. El món
no s’aguantaria sense la bondat.

l’estima, del reconeixement, del suport... dels altres. Això
no significa, evidentment, que no hi hagi situacions de
malaltia i de discapacitat que duguin cap a un tipus de
dependència que, en el millor del casos, intentem i aconseguim superar. Però, en qualsevol cas, s’ha de revisar
la utilització del terme autonomia. El seu ús en termes
maximalistes també és inapropiat.
Però en aquest món tan complicat, no pocs triarien
anar a una illa deserta si tingués un terra fèrtil on plantar-hi quatre coses per sobreviure…
Sí, però si fos possible, en una bona companyia.
Allò que anomenem “vida quotidiana” és de molta fondària, afirma vostè al llibre. Per què?
Hi ha molts elements de la vida quotidiana que són valuosos perquè endrecen i orienten la nostra vida. Així, per
exemple, aquest és el motiu pel qual després de certes
malalties o certs trastorns es posa com a finalitat òptima
el poder “recuperar la vida quotidiana”. Es tracta de la
normalitat, de l’acord amb el “dia”. Llevar-se, dir bon dia
als altres, esmorzar, fer feina, descansar, distreure’s...

«Ajudar qui ho necessita
és el gest més humà i,
per tant, el més carregat
de sentit»

Costa, avui dia, trobar espais de silenci. Vostè el reivindica, el silenci. Què vol dir quan afirma que el silenci
no és mut sinó significatiu i eloqüent?
La violència, encara que pugui anar acompanyada de paraules, és muda. En la violència, les paraules són pseudoparaules, verborrea, soroll. En canvi, la paraula de debò
mai no està renyida amb el silenci. Entre altres coses perquè el silenci és eloqüent. Paraula i silenci es demanen
mútuament. El silenci és com la vibració de la paraula, i
la paraula, la vibració del silenci.

Si fem cada dia el mateix, sense que hi hagi novetats,
el nostre ànim pot decaure...
Els ànims no decauen per la repetició sinó per la manca
d’horitzó. La repetició quotidiana no exclou que hom
tingui horitzons sempre oberts. Acabar un projecte,
compartir una excursió amb els amics, tenir una parella,
llegir un llibre... La mimètica consumista és infecunda i
finalment frustradora; en canvi, la repetició quotidiana
és generadora i condició de possibilitat de la novetat.

«Ningú no s’aguanta sol», escriu vostè a La resistència
íntima. Ens necessitem mútuament. Som éssers socials.
M’estimo més dir que depenem els uns dels altres que
no pas que som socials. Entenc que la interdependència
no és cap dèficit sinó una sort. Depenc de la mirada, de

Compartir, el nom d’aquesta publicació, és una de les
paraules que apareixen sovint al seu llibre i en les seves reflexions. Vostè posa de manifest com n’és, d’important, compartir el menjar al voltant d’una taula.
Quins altres espais hi ha, on el fet de compartir té
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un gran valor, en aquesta societat on molta gent va
a la seva?
Espais de la proximitat. Intimitat no significa només
interior, sinó proper, familiar. La casa és un espai d’intimitat perquè facilita la proximitat, la companyonia i
l’apropament a les coses i als altres. “Company” és, literalment, “qui comparteix el pa amb els altres”. No cal
posar exemples grandiloqüents. Es pot compartir una
mirada, un somriure, una estona... Els gestos de l’amabilitat poden no ser formalismes freds. Sortosament,
malgrat el predomini de l’individualisme, també hi ha
moments i espais en què es respira d’una altra manera.
Vostè diu que la proximitat no es mesura en metres ni
en centímetres. Com l’hem de mesurar?
El contrari de la proximitat no és la llunyania, sinó la
indiferència. Òbviament, l’espai humà no es redueix a
les distàncies mesurables en metres o en quilòmetres.
Podem fer-nos properes les coses que tanmateix romanen llunyanes. Prestar atenció als altres i a les coses és
la creació de l’espai humà. El contrari és, literalment, la
indiferència: el no adonar-se, el girar-se d’esquena, el no
advertir la diferència...
Què el va portar a dedicar-se al món de la filosofia?
Tenir un parell de bons professors de Filosofia en els
estudis de secundària i de batxillerat del meu temps. Professors que em deurien despertar la “vocació”.
Vostè és professor de Filosofia política a la Universitat
de Barcelona. D’uns anys ençà, sembla que la filosofia
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i la política són un binomi mal avingut, que no tenen
gaire connexió.
Depèn de com s’estengui “política”. És un concepte que
agafo en un sentit ampli. Així, per exemple, entenc que
donar classes a la universitat té una dimensió política
importantíssima. Vet aquí que estàs ajudant a formar les
persones. Persones que després seran mestres, polítics,
editors... La cura per la feina ben feta és una de les primeres i més rellevants fites de la política.
Vostè dirigeix el grup de recerca Aporia. En quins àmbits fan recerca?
El grup Aporia se centra en el pensament contemporani
i en l’exploració de les possibilitats del discurs filosòfic,
ètic i polític en el si del nostre món tecnològic. En particular, una de les línies que estem desenvolupant els
darrers anys té directament a veure amb l’àmbit de la
salut i la medicina. Creiem que hi ha una estretíssima relació entre filosofia i salut mental, i que podem fer alguna
aportació que sigui valuosa i fecunda. Hem organitzat
congressos on hi ha hagut força participació de metges,
psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials... I també tenim grups interdisciplinaris de treball.
Al segle xxi, hi ha, potser més que mai, unes quantes
apories –un problema la solució del qual presenta una
dificultat lògica insuperable–, oi?
Ja deia Plató que les coses belles són difícils. El pensament és la vida vivint-se, i no s’estalvia les dificultats sinó
que les afronta. És en aquest combat pacífic on s’expressa
la vitalitat del pensament.

.

Si alguna cosa caracteritza la medicina del començament del segle xxi és la irrupció dels
pacients intel·ligents en l’escenari dels sistemes sanitaris públics i privats. A aquests nous
pacients, se’ls pot anomenar de moltes maneres (pacients intel·ligents, experts, educats,
proactius, e-pacients...), però tots comparteixen un factor identitari comú: han arribat, per
diverses vies, al mateix posicionament legítimament crític, la convicció que han de ser ells, al
costat dels professionals, els actors principals de l’atenció sanitària.

El futur del pacient
intel·ligent i el pacient
intel·ligent del futur
Genís Carrasco.
Especialista en Medicina Intensiva de l’Hospital de Barcelona, professor de la Càtedra Universitària
Avedis Donabedian - UAB i autor del llibre El pacient intel·ligent.

La polèmica creixent a Internet i a les xarxes socials
generada pel manifest «150 Million Reasons to Act»
publicat per l’European Patients’ Forum constitueix una
bona ocasió per reflexionar sobre el protagonisme del
pacient intel·ligent en les transformacions que patiran
els sistemes d’atenció a la salut en les pròximes dècades.
En aquest article, centraré l’anàlisi en els dos interrogants que enclou el títol. Em perdonaran, els lectors,
per triar un títol que pretén ser un joc de paraules que
utilitza l’ordre sintàctic per atreure l’atenció sobre dos
elements clau del futur en aquest camp. El primer, «el
futur del pacient intel·ligent», es refereix a l’escenari. És
a dir, com serà l’entorn de les estructures i els processos
d’atenció mèdica dels dispositius assistencials, així com
el context sociocultural en què es desenvoluparan els
nous pacients en els propers anys. La segona reflexió,
«el pacient intel·ligent del futur», explora l’actor. Pretén
albirar les tipologies personals, culturals, socials i associatives que caracteritzaran els pacients intel·ligents del
futur immediat. Aquestes dues reflexions es complementaran amb una reflexió final a manera de conclusió.
Primera reflexió: el sistema sanitari evolucionarà
d’una «medicina centrada en el pacient» a una «medicina centrada en la persona».

Respecte a l’escenari futur, una cosa queda meridianament clara: la medicina centrada en les malalties (MCE)

pròpia de la tecnomedicina del segle xx ha quedat obsoleta. Ha donat pas a la medicina centrada en el pacient (MCPa). No queda cap dubte que la tecnomedicina
va convertir l’atenció sanitària en més científica, però
també va provocar el col·lapse dels valors tradicionalment humanistes de les professions sanitàries. En aquest
sentit, Andrew Miles, un prestigiós expert en salut pública, en el seu article «...Person centered Medicine as
emergent model», crida l’atenció respecte a dues iniciatives que s’han desenvolupat en paral·lel, però amb pocs
intercanvis i escàs diàleg entre elles. La primera és la
medicina basada en l’evidència (MBE), fonamentalment
tecnomèdica, el progrés i els innegables avenços de la
qual a l’hora de racionalitzar les bases científiques de
la pràctica mèdica han estat completament independents de la segona iniciativa, la medicina centrada en el
pacient (MCPa), que ha postulat un protagonisme més
gran del malalt en les decisions sobre la seva salut. En
conseqüència, des del punt de vista dels nous pacients
intel·ligents, tots dos moviments resulten incomplets. El
primer que demanen els nous pacients és que aquestes
dues disciplines s’integrin en una de sola (una atenció
mèdica centrada en el pacient i basada en la millor evidència científica) per donar millor resposta als reptes
que la societat plantejarà als sistemes sanitaris del futur.
Però per a ells, tal com planteja la medicina centrada
en el pacient, no n’hi haurà prou amb reconèixer que els
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pacients i els professionals han de participar en un procés de decisions compartides. No n’hi haurà prou amb
el diàleg imprescindible dins d’una relació entre iguals,
sobre la base de la responsabilitat i la confiança mútua.
Els nous pacients reclamaran més, molt més. Demanaran
un canvi més ampli i profund. Un canvi des de l’actual
sistema sanitari impersonal, fragmentat i descontextualitzat cap a un futur model de la pràctica assistencial
personalitzat, integrat i contextualitzat dins d’un marc
humanista que reconegui el pacient com a persona total
(no com a malaltia). Un nou model o paradigma que tingui en compte els valors, les preferències, les preocupacions, les pors, les esperances i el context socioeconòmic
de les persones. Aquest és exactament l’enfocament del
paradigma emergent de la medicina centrada en la persona (MCPa). Aquesta reconceptualització de l’objectiu
de la medicina que reconeix la “persona completa” com
a eix fonamental de l’atenció sanitària i no només com
a “portadora de malalties”, no és precisament nova. Es
fonamenta en la saviesa de les grans civilitzacions que fa
milers d’anys van posar les bases de la medicina aiurvèdica de Dahnu Antari o la medicina grega d’Alcmeó de
Crotona o Hipòcrates. Aquesta antiquíssima concepció
holística o global de la persona es va reflectir en la definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en el
llunyà 1946: «la salut no és només l’absència de malaltia
sinó també el benestar físic, emocional i social complet».
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Barbara Starfield, una de les investigadores més prestigioses en Atenció Primària, sosté que el nou paradigma
de la medicina centrada en la persona (MCPa) permetrà
dotar la societat d’uns serveis sanitaris més humans, més
justos, més equitatius i més racionals alhora, així com
més sostenibles i més solvents econòmicament.
L’única incògnita rau a saber si els nostres sistemes
sanitaris estaran preparats per respondre amb èxit a
aquest nou repte que, amb tota seguretat, hauran d’afrontar en un futur proper. En aquest sentit, només podem
especular. Tot i això, si considerem l’excel·lent resposta
dels nostres professionals que –amb vocació, entrega
i una escandalosa manca de recursos econòmics– van
aconseguir el miracle de fer sostenible i solvent un sistema sanitari amenaçat críticament per la recent crisi
financera, hi ha prou raons per ser racionalment optimista. Tot fa pensar que ho han aconseguit i que ho tornaran a aconseguir.
Segona reflexió: els pacients intel·ligents evolucionaran a «agents del canvi», protagonistes i cogestors de l’atenció mèdica del futur.

Aquest pronòstic pot semblar una mica ingenu a primera
vista. Sobretot si tenim en compte que, en el moment actual, gairebé la meitat dels europeus té un nivell d’alfabetització en salut (Health Literacy) inadequat o problemàtic.
No obstant això, si hi reflexionem arribarem a la conclusió

que no ho és en absolut. La implantació progressiva d’Internet i de les xarxes socials està canviant per bé l’ombrívola realitat de dèficit crònic en educació sanitària (i
també en educació cívica) de la ciutadania. L’evidència demostra que cada vegada són més els ciutadans –conscients
de l’estreta relació entre alfabetització sanitària i bon estat de salut– capacitats com a pacients intel·ligents. I amb
això guanyen en salut. Perquè els pacients intel·ligents no
abandonen el consultori o la clínica amb preguntes sense resposta. Van a la consulta amb una llista d’assumptes
importants per a ells i no marxen fins que el metge o la
infermera els han aclarit tots els dubtes. A més, encara que
la visita del metge o la infermera duri només 5 o 10 minuts
i que els professionals els interrompin abans de mig minut, no perden l’oportunitat de dialogar-hi assertivament.
D’aquesta manera, tot i que el temps real de consulta no
augmenti, els pacients estan més satisfets i perceben que
han passat més estona amb els seus metges o infermeres. Aquesta actitud proactiva facilita que se sentin més
relaxats, més satisfets amb la consulta i que tinguin més
probabilitats de millorar la seva salut.
Totes les dades disponibles fan pensar que aquests
nous ciutadans estaran plenament involucrats no només
en la gestió de la seva pròpia salut, de la dels seus familiars i, eventualment, de la dels pacients al seu càrrec,
sinó també en la gestió conjunta amb els professionals
(cogestió) dels serveis sanitaris. Els gestors professionals han de tenir en compte les opinions, preferències i
prioritats dels ciutadans per adquirir noves tecnologies,
racionalitzar les llistes d’espera i adequar els dispositius
sanitaris a les noves demandes preventives de salut i a
les noves necessitats de l’atenció a la cronicitat. Aquest
enfocament més intel·ligent permetrà, en un futur proper, desenvolupar indicadors sanitaris més vàlids, més
fiables, més factibles i més sensibles al canvi que reflecteixin les millores reals en la salut i la qualitat de vida de
les persones. D’altra banda, aquest futur previsible també
exigirà més participació i protagonisme dels ciutadans
en la implementació d’aquests nous indicadors.
Els pacients intel·ligents participaran en els avenços
de la telemedicina obtenint dades de la monitorització a
distància dels seus paràmetres fisiològics (pols, respiració, tensió arterial...) o patològics (glucèmia, colesterol,
electrocardiograma...) que remetran als professionals
amb qui es mantindran en comunicació permanent.
També tindran ple accés a la història clínica i als seus
registres mèdics, a través de “comunitats cíviques”, a l’estil de les actuals xarxes socials, que han de facilitar l’obtenció de múltiples opinions professionals, així com un
millor control de les patologies cròniques i una òptima
prevenció de les noves malalties. En altres paraules, el
futur pacient formarà part de comunitats cíviques sanitàries en línia i buscarà la col·laboració igualitària amb
els professionals de manera que l’actitud paternalista del
metge passarà a la història.

El cardiòleg Eric Topol, en el seu llibre The Patient
Will See You Now prediu un futur brillant amb llits intel·
ligents, habitacions intel·ligents i hospitals i centres de
salut intel·ligents. Però en la seva especulació entusiasta
hi ha un biaix important. Un biaix comprensible atès que
aquest cardiòleg treballa en una especialitat altament
tecnològica i en un sistema sanitari com el nord-americà que roman majoritàriament centrat en la malaltia.
Creiem que oblida el més important: la seva visió del
futur no serà tan brillant si els pacients intel·ligents no
poden col·laborar amb metges i infermeres igualment
intel·ligents.
Aquests nous pacients del futur, tecnològicament més
educats, rebran la major part de l’atenció mèdica fora
dels hospitals, en entorns més personals i privats, com
ara el centre de salut, la consulta o el seu propi domicili.
Serà una medicina més personalitzada en un entorn més
proper.
A aquestes transformacions, hi contribuiran els mitjans de comunicació electrònics que han de garantir l’accés continuat a l’atenció mèdica a través de missatges
de text, correu electrònic, veu, xat, videoconferència,
transmissió de dades de monitorització biològica o altres formats.
No obstant això, no tot canviarà. Tot fa pensar que
l’atenció mèdica cara a cara, en llocs convenients per al
pacient, seguirà sent un dels indicadors amb què es me-
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suri la qualitat de l’assistència.
Tampoc no hi ha cap dubte que els pacients del futur
seguiran buscant el consell d’un professional experimentat que els conegui en el seu context natural. Seguiran
demanant l’escolta atenta, el contacte amable i la mirada
còmplice d’un professional de la salut que respecti la seva
dignitat i privacitat. Sovint requeriran una interpretació
senzilla i comprensible de les fredes dades clíniques, així
com consells professionals a manera d’acompanyament
o coaching amb els quals prendran conjuntament les millors decisions sobre la seva salut. De vegades, buscaran
en el metge o la infermera un testimoni silenciós però
empàtic del seu patiment o de les seves preocupacions.
D’altres, demanaran una cura digna, personal i privada.
En altres ocasions, només necessitaran saber que el seu
metge o la seva infermera es preocupen per ells. És evident que són les necessitats de sempre. Necessitats que
transcendeixen les capacitats presents i futures de les
tecnologies (telèfons intel·ligents més intel·ligents, apps
interactives més interactives, xarxes socials participatives més participatives...): els nostres futurs pacients seguiran volent ser atesos per un metge o una infermera
atents, humans i compassius. En altres paraules, pot ser
que els equips i els registres mèdics electrònics del futur proporcionin més continuïtat assistencial, però no
serviran com a substitut del «metge o la infermera que
em coneix».

No resulta fàcil pronosticar el futur de la medicina en
una societat on les transformacions són vertiginoses i
gairebé mai no se sap amb certesa cap a on ens portaran. Una societat que sociòlegs com Zygmunt Baumar
han anomenat «societat líquida» i qualificat com un «entorn sense valors massa sòlids, en què la incertesa per la
rapidesa vertiginosa dels canvis ha debilitat els vincles
humans».
No obstant això, entre tanta incertesa, quatre prediccions semblen segures.
La primera és que el pacient intel·ligent constitueix
i constituirà el principal agent del canvi dels sistemes
sanitaris: «el que pot passar, cal que passi i passarà» en
el futur sanitari, serà decidit per les persones i realment
centrat en elles.
El segon pronòstic raonable és que la visió emergent del nou paradigma de la medicina centrada en la
persona (MCPa) transformarà el paper dels ciutadans
en la provisió i cogestió dels futurs serveis de salut, a
l’estil del model cooperatiu que fa dècades que s’empra
amb èxit a SCIAS Hospital de Barcelona, del Grup Assistència.
La tercera prospecció fa referència a altres conceptes bàsics que he explorat en aquestes pàgines: el
pacient del futur valorarà la continuïtat de l’atenció
amb els seus proveïdors mèdics habituals. Però, per
aconseguir-ho, no es necessitarà tecnologia de fantasia, temps de consulta addicional o un augment dels
costos sanitaris. Per satisfer millor el que els pacients
volen, fonamentalment caldrà escoltar-los amb més
atenció. La miniaturització dels ordinadors no millorarà la comunicació entre metge i pacient. Els bons
doctors eren bons oients en l’època dels registres en
paper, i ho continuaran sent en la dels registres mèdics
electrònics. Els metges i les infermeres del futur seran
entrenats, qualificats i contínuament avaluats segons
les seves habilitats de comprensió empàtica. Només se
seguirà necessitant un pacient intel·ligent i assertiu i un
proveïdor d’atenció mèdica expert, proper, confident i
compassiu, sempre disposat a escoltar. L’evidència de la
investigació és clara: la presa de decisions compartida
en un clima més humanitzat millora la consciència de
si mateix i la qualitat de vida dels pacients, millora la
seva adherència als plans de tractament i condueix a
millors resultats en salut.
La quarta i última previsió fa referència a l’altre actor
principal del sistema sanitari del futur: el professional de
la salut. En el passat, les professions sanitàries han estat
a l’avantguarda de molts canvis socials de la sanitat i han
respost de manera adequada i fins i tot creativa als reptes. Però en el present –i sobretot en el futur pròxim– els
professionals haurem de compartir el protagonisme amb
els pacients tenint la certesa absoluta que junts contribuirem millor a garantir la sostenibilitat i solvència d’uns
sistemes sanitaris més eficients i humanitzats.

.

Que els pacients acudeixin cada vegada més a Internet per obtenir informació sobre les
seves patologies planteja l’interrogant de si els metges donen explicacions suficients i
comprensibles als seus malalts. I, a més, planteja el problema que les respostes que ofereix la
Xarxa, més que completar la informació que proporciona el metge, produeixin desinformació
si no es consulten fonts fiables.

Dr. Google: un element de
confusió o un aliat?
Dr. Jordi Morillas
Cap de Servei d’Urgències de l’Hospital de Barcelona

Prescripció de ‘links’ i ‘apps’

Cada cop més, els metges veiem que els pacients, quan
arriben a la consulta, ja tenen informació prèvia sobre
el que vénen a consultar; o que contrasten la nostra informació amb la que ells busquen després a la Xarxa. Un
estudi publicat a la revista Atención primaria, l’any 2013,
ja posava de manifest que la majoria de consultes que
es feien a Internet eren per tenir una idea del primer
diagnòstic. I que, un cop consultat, més del 30 % deien
seguir les recomanacions del metge més que abans. Per
tant, tenint en compte que parlem de 2013 i que el creixement d’aquesta tendència ha estat exponencial, podem
afirmar que la majoria dels nostres pacients tenen informació obtinguda a la Xarxa.
Davant d’aquesta realitat ens hem de preguntar:
d’una banda, què és el que els motiva a buscar informació a part de la que els facilitarà el metge i, de l’altra,
quines són les fonts consultades per tal de saber el grau
de fiabilitat de la informació que els pacients obtenen.
El pacient intel·ligent

Hem passat d’un pacient que només buscava el guariment d’una malaltia i que confiava plenament en el metge, a un pacient que té la necessitat de conèixer tots els
detalls de la seva malaltia i que vol participar en el pro-

Amb l’objectiu de dirigir els pacients a webs de qualitat,
els metges podem prescriure links i apps (aplicacions
per a dispositius mòbils) que millorin la informació dels
pacients, ja sigui de forma genèrica o específica per al
seu procés patològic.
•E
 l Col·legi Oficial de Metges de Barcelona disposa
d’un sistema d’acreditació de pàgines web (Web
Mèdica Acreditada): (http://wma.comb.es/ca/googlesearch.php)
•L
 ’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia aplica
un distintiu d’AppSaludable per acreditar les
aplicacions relacionades amb la salut (http://www.
calidadappsalud.com/distintivo/catalogo).
•T
 robem altres webs útils com el Canal Salut (http://
canalsalut.gencat.cat/ca/inici/) de la Generalitat
de Catalunya o l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) (http://aquas.gencat.
cat/ca/).
•L
 es diferents societats científiques acostumen a
incloure un apartat específic per informar els pacients
i les diferents associacions de pacients entorn a una
mateixa patologia, i també aporten informació fiable i
específica sobre la patologia que tracten.
Cal un repositori validat de webs i apps per poder
facilitar la prescripció d’aquests recursos als nostres
pacients. D’aquesta manera, podem convertir la Xarxa
en un aliat en lloc de ser un element de confusió.
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cés de diagnòstic i disseny de l’estratègia de tractament.
Aquest pacient és el que el Dr. Genís Carrasco defineix en
el seu llibre com el “pacient intel·ligent”. L’aparició de la
Xarxa acosta aquest coneixement a la població general.
I si hi és, és perquè existeix una demanda per part dels
usuaris. A aquest nou canvi de paradigma de pacient,
hem de sumar-hi una autocrítica per part dels metges.
Ens hem de preguntar si la informació que donem és
suficient i si és entenedora.
Un cop vista la dificultat que tenim per fer arribar
el missatge adequat i que aquest satisfaci les expectatives dels pacients i veient que la Xarxa complementa les
nostres explicacions, hauríem de ser capaços d’utilitzar
els avantatges que Internet ofereix i esquivar els problemes que poden sorgir, d’entre els qual, el més important
és el d’evitar la desinformació. La desinformació es pot
presentar quan les fonts consultades no estan validades
i la informació que presenten és incorrecta. D’entrada,
es visualitzen dos problemes importants. El més obvi,
és que el pacient segueix sense tenir informació correcta
del seu procés, i el segon problema és que si la informació obtinguda entra en conflicte amb la informació del
metge, es corre el risc de perdre la confiança i que la relació necessària entre metge i pacient quedi malmesa. Si
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aquesta relació basada en la confiança no existeix es posa
en risc el procés de diagnòstic i tractament; per tant, es
posa en risc la restauració d’un nivell de salut adequat
del pacient.

fonts fiables
1. Comprovar que la informació ha estat actualitzada.
2. No confiar en una informació només per la bona redac-

ció, l’ús de llenguatge tècnic o la seva bona imatge.
3. Una web fiable no ha de ser anònima.
4. La informació sobre salut s’ha de diferenciar de qual-

sevol contingut publicitari.
5. Comprovar que la font utilitza bones referències (bi-

bliografia, autors, institucions).
6. Verificar si la pàgina web té algun certificat de qualitat

avalat per alguna institució.
7. Internet només és una eina, no oblideu contrastar la

.

informació amb un professional de la salut abans de
prendre qualsevol decisió.

Els metges no sempre són bons pacients. Quan es tracta de la seva pròpia salut, n’hi ha que
poden caure en el “sobrediagnòstic” o en la negació de la realitat. Ara bé, molt pitjor és el que
l’autor d’aquestes línies anomena la “síndrome del recomanat”, que els impedeix adoptar per a
si mateixos i en benefici de la seva salut les rutines i els protocols que ells insisteixen a aplicar
als seus malalts.

«Ho sento, jo sóc metge...»
Dr. Juan Carlos Abad Almendro
Àrea de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Moncloa

Mentre dinava en un restaurant, vaig observar que en una
taula propera una senyora no em treia l’ull de sobre. En
diverses ocasions vaig poder comprovar que, de vegades
de manera dissimulada i d’altres amb un desvergonyiment
absolut, vigilava com em cruspia tot el que tenia al plat.
Puc aventurar que, en algun moment, vaig notar en el seu
gest un cert somriure maliciós que em va fer sentir una
mica incòmode. Temptat vaig estar d’apropar-m’hi i preguntar-li si ens coneixíem, però les empremtes que la salsa
del garrí, ja absent del plat, havia deixat a la meva corbata
em van avergonyir, i vaig decidir demanar les postres, un
flam amb nata, per tal de concentrar-hi ment i mirada.
Uns dies més tard, jo estava a la consulta repassant
les històries clíniques dels pacients que venien: hipertensos, dislipèmics, diabètics, alguna febre desconeguda
i més d’una “totàlgia” inespecífica... Va passar el primer
pacient i, després d’apartar la vista de l’ordinador, vaig
poder comprovar que davant meu hi havia una senyora
obesa, rubicunda i, segons la seva fitxa, diabètica, hipertensa, hipercolesterolèmica i hipotiroidea que esbossava
un somriure de satisfacció. La seva cara em resultava “familiar”, tan familiar com la de qualsevol altra pacient. No
recordava haver-hi tingut un tracte especialment proper,
per la qual cosa aquell somriure, que no desapareixia del
seu rostre, em començava a importunar. Vaig repassar
l’analítica que aportava; allò tenia més estrelletes que
totes les que jo havia vist durant el servei militar, així
que em vaig disposar a retreure-li la conducta dietètica,
a insistir que les coses no es feien així, que estava jugant
amb foc, etc., etc. No es va immutar, ni es va preocupar,
ni va esborrar el somriure burleta. Va recollir els volants
que li lliurava i, en sortir del despatx, va dir: «La seva
corbata, bé, oi?» En aquell moment, vaig comprendre
qui era aquella senyora i on l’havia vist.
Ens cuidem, els metges?

Aquesta situació, que no deixa de ser una mera anècdota que pot passar a qualsevol professional de la salut, em
convida a pensar si em cuido; si ens cuidem, els metges, i
si prestem gaire atenció a la nostra pròpia salut. Quantes

vegades no som l’exemple d’una dita tan reveladora com:
«Fes el que jo et dic, però no facis el que jo faig»? Tanmateix, rere aquesta pàtina de banalitat amb què els metges
relativitzem la cura de nosaltres mateixos i traiem importància als nostres mals, s’hi amaga la realitat de la nostra
fragilitat i l’evidència que el nostre cos no és diferent del
dels nostres malalts; la nostra fisiologia és la mateixa i,
per tant, la nostra capacitat potencial d’emmalaltir, també.
Ara bé, si la negació de la realitat és quelcom perillós,
també ho és el “sobrediagnòstic”, el metge aprensiu. Qui
no té un col·lega que sempre pensa que aquella piga que
ens acompanya des del naixement ha canviat d’aspecte i
s’ha transformat en un horrorós melanoma, o que un simple gangli catarral és la porta de l’avern limfàtic? Recordo
la història que li va passar a un amic amb una companya
de residència a qui, sense èxit, ell li anava al darrera. Un
dia, ella li va trucar perquè anés amb urgència a casa seva;
havia de parlar amb ell d’alguna cosa que no podia esperar.
En arribar, després de la salutació a l’entrada de la casa, el
va fer passar de seguida al seu dormitori. «Vaig començar a
posar-me nerviós», em deia ell. Es van asseure al llit a una
distància menor de la que habitualment mantenien. Ella
va començar a dir-li que necessitava parlar amb ell, que
sisplau no es burlés del que li anava a explicar ja que, per
sorprenent que li semblés, per a ella era molt important i
ho havia de compartir amb ell. Evidentment, el meu amic
va transformar el seu nerviosisme en imaginació i ànsia
satisfeta; tanta, que amb prou feines va poder assentir
amb el cap... Entre llàgrimes, ella li va agafar la mà i se la
va posar al coll... M’estalvio d’explicar el que l’enamorat
sentia i anhelava, convençut que havia arribat el moment
tan esperat. «Toca aquí», va dir ella. «Ho notes? Tinc un
limfoma! Com el meu pacient!», va dir entre llàgrimes,
mentre la mà identificava una adenopatia... Òbviament,
dins l’ànima del meu amic, la màgia del moment va quedar
esmicolada. La cruel realitat d’una il·lusió incomplerta es
va apoderar d’ell, i mentre procurava recompondre el seu
gest i frenar el seu nòdul auriculoventricular, li deia, amb
el to més amigable i proper però rotundament professional: «És una adenopatia única, menor d’un centímetre,
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elàstica, rodoladissa, no adherida, no dolorosa...» No hi va
tornar a haver cap més contacte físic entre ells, ni el meu
amic es va molestar a buscar-lo.
En resum: ni tenir una conducta nihilista que negui
la fragilitat de la nostra salut perible, idèntica a la dels
nostres pacients; ni deixar-nos portar per la irracionalitat
insostenible que patim tots els mals que diagnostiquem.
La via fàcil

També convé recordar que els professionals mèdics som,
en certa manera, uns privilegiats. Són pocs els ciutadans a
qui els sigui tan fàcil fer una consulta mèdica sobre qualsevol símptoma com ho és per a nosaltres. Qui no té un
company de treball o de promoció especialista en la malaltia que patim? Arriba, per tant, el moment de fer-li la
consulta. Però aquí hi ha el parany, l’autoengany del qual,
a més, fem còmplice el company que ens atén, per exemple, quan li proposem: «un dia que estiguis de guàrdia,
passo i m’ho mires». O, a l’inrevés: «vine el dissabte, que
estic de guàrdia, i t’ho miro». O, més greu encara: «Demà,
quan fem la cerveseta dels divendres, t’ho explico». No és
la nostra salut tan important com la del més sa dels nostres pacients? Doncs no. I amb freqüència busquem la via
fàcil, la drecera, per eludir la realitat que nosaltres també
podem estar malalts. Cal tenir en compte, però, que de
vegades qui rep la consulta se sent aclaparat per la pressió
assistencial del pacient citat o ingressat que espera la seva
visita. Aquest aclaparament és el que pot portar el metge
consultat pel camí equivocat i no fer el que sol fer amb els
altres pacients: seure, preguntar, explorar el metge consultant, escriure després la seva història clínica i emetre
un diagnòstic i un tractament. En qualsevol cas mai hem
d’oblidar que no som diferents dels altres.
I d’aquí se’n deriva, aquella malaltia tan freqüent
anomenada “la síndrome del recomanat”; l’etiologia de
la qual és la Llicenciatura en Medicina i el factor precipitant habitual, dir les paraules «sóc metge». L’epidemiologia ens diu que és altament prevalent en la professió mèdica i amb una incidència anual creixent entre els cercles
més propers, amics i parents llunyans; la fisiopatologia es
deu al fet de no aplicar la norma i els protocols habituals;
les manifestacions clíniques es caracteritzen per l’aparició de tot tipus de complicacions, des de les més erràtiques i estranyes a les més comunes; el tractament, tot i
que és senzill perquè és als llibres, es veu dificultat per
la manca d’objectivitat del professional i agreujat per les
interferències alienes; la profilaxi és complicada, perquè
precisament la senzillesa del deixar fer els altres es veu
alterada pel «jo faria...» i el «què et sembla si...». Sovint,
en la prevenció, és eficaç no identificar-se com a metge
quan s’és pacient. El pronòstic i la taxa de curació estan
directament relacionats amb tractar i ser tractat com un
malalt més. Tot plegat, tan senzill i complex alhora.
Autosuficiència

Però el súmmum dels súmmums, el més gran dels errors

Dr. Juan Carlos Abad.

en la cura de la nostra salut, és l’autosuficiència, aquella
frase tan habitual: «em faré unes anàlisis, i ja miro després si això...». Si això, què? Me les guardo a la butxaca de
la bata, i si no m’hi caben, al calaix dels papers oblidats!
Com que ja ens hem fet les anàlisis, hem tranquil·litzat
la consciència i tot seguirà funcionant de la mateixa
manera. Quantes vegades hem vist a la nostra analítica
paràmetres fora de rang que, quan es tracta d’un pacient,
per mirar de corregir-los indiquem un tractament farmacològic o la necessitat d’estudis complementaris, mentre
que en el nostre cas es tradueix en un «pse, és una mica
alt... Segur que es tracta d’un error de laboratori, un dia
que em vagi bé, ja les repetiré». Bravo! Som uns artistes,
en això de negar l’evidència.
Aquella pacient obesa, amb el seu somriure em va fer
veure que jo, afectat de les seves mateixes malalties, no
prenia cap mesura per a mi mateix i que, en canvi, tenia
clar el que havia de fer, el tractament que havia de prescriure i les recomanacions que havia de fer per preservar
la seva salut. Vaig prendre consciència d’això, vaig deixar
el garrí, vaig cuidar la dieta en general, vaig consultar un
internista a qui no coneixia i a qui no vaig dir quina era la
meva professió. Vaig fer tot el que em va manar. I vaig ser
tan obedient que, ja de passada, vaig conèixer l’uròleg (i
em vaig a posar a les seves bones mans de dits ben grossos!), vaig passar proves cardiològiques invasives gràcies
a les quals el meu miocardi té més vida, em vaig estalviar
un dineral a la tintoreria (pel tema corbates) i avui puc
dir que la meva falta de criteri amb mi mateix va estar a
punt de costar-me un disgust molt seriós.
El meu company, hipertens terrible mal controlat amb
cinc fàrmacs, sovint oblida prendre-se’n algun. El meu
antic adjunt de Pneumologia fumava de manera compulsiva: un càncer de pulmó el va eliminar de la cursa de la
vida. El meu amic, amb diversos episodis sincopals, no
tenia temps d’anar fins a la porta del costat perquè el cardiòleg li fes una revisió, va arribar a l’hospital en parada
cardiorespiratòria. Benvolguts amics i companys, no vull
ser alarmista ni catastrofista, però sí convidar-vos a un
exercici de reflexió sobre com i de quina manera el personal mèdic tenim cura de nosaltres mateixos. No siguem
necis, autosuficients, superbs ni “recomanats”, i fem el que
sabem fer més bé: tenir cura de la salut... la nostra.

.

En molts casos, el treball intens del cuidador repercuteix negativament en el seu benestar
físic i psicològic. El cuidador, doncs, ha de conscienciar-se de la importància de cuidar-se a
si mateix, per poder seguir prestant aquesta ajuda tan necessària a la persona en situació de
dependència.

Els cuidadors també
necessiten cuidar-se
Daniel Romaní

«El cuidador tendeix a aïllar-se, perd amics, aficions...»,
diu Anna Brugulat, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, que ha participat en un ambiciós estudi
liderat per l’Obra Social ”La Caixa” i la Fundació Pasqual
Maragall sobre psicoteràpia grupal en cuidadors de persones amb la malaltia d’Alzheimer. Aquesta investigació,
en què han participat 221 cuidadors i un equip de més de
30 especialistes en psicologia i neuropsicologia, distribuïts per Catalunya, Castella i Lleó, Canàries, la Comunitat
Valenciana i Andalusia, ha confirmat que el fet que els
cuidadors comparteixin les seves preocupacions els és
molt positiu. «Hem aconseguit demostrar científicament
que la psicoteràpia grupal millora el nivell de benestar
dels cuidadors de persones amb Alzheimer», diu Anna
Brugulat. «Les millores dels cuidadors que hi han participat han estat significatives pel que fa a la qualitat de
vida, el suport social percebut i la resiliència, que és la
capacitat dels éssers humans de sobreposar-se a situacions difícils i estressants emocionalment i sortir-ne reforçats. Així mateix, ha contribuït a una millora, també
significativa, dels estats d’ansietat i depressió», explica
Brugulat, membre de l’equip científic del Barcelona Beta
Brain Research Center i terapeuta dels grups terapèutics
per a cuidadors de malalts d’Alzheimer de la Fundació
Pasqual Maragall.
Sols amb el malalt

El fet que, d’un temps ençà, es realitzin estudis sobre
cuidadors certifica que aquest col·lectiu, oblidat durant
tant de temps malgrat ser fonamental en la nostra societat del benestar, comença a ser tingut en compte. Però
és clar, necessita molta més atenció: molts cuidadors estan sols amb els malalts les 24 hores del dia, i, a més de
la seva feina física –portar-los al metge, a la residència,
aixecar-los del llit, ajudar-los a seure en una cadira de
rodes–, i fins i tot, en alguns casos, d’afrontar conductes
agressives, han de fer una important tasca psicològica:
ajudar-los a comunicar-se amb els seus familiars –amb
els seus néts, per exemple, a través de contes i altres ti-

pus de material–, amb les seves amistats, a acceptar la
malaltia que pateixen, a acceptar que els símptomes no
són contra ells sinó deguts a la malaltia, a realitzar el
“dol en vida”...
No hi ha dubte que el treball intens del cuidador repercuteix negativament en el seu benestar físic i psicològic. El cuidador, doncs, s’ha de conscienciar de la importància de cuidar-se a si mateix per poder seguir prestant
aquesta ajuda tan necessària a la persona en situació de
dependència.
Magdalena Comadevall participa en un grup de suport a cuidadors que contribueix al fet que el cuidador
trobi la tranquil·litat emocional necessària per poder
estar millor amb el malalt i amb ell mateix. «És molt important que el cuidador pugui compartir les seves preocupacions amb altres cuidadors, ja que li permet veure
que, tot i la individualitat de la seva situació, tots tenen
preocupacions similars», diu Magdalena Comadevall.
«Fem trobades mensuals en què ens ajuntem uns 8 o
10 familiars, fills i cònjuges, de persones amb trastorns,
demència i deteriorament cognitiu i físic. Inicialment,
parlem de les inquietuds davant la malaltia, de les pors
i els dubtes en el tracte al malalt, de qüestions que preocupen a cadascú, de conductes que poden generar les
malalties. A mesura que el grup es va consolidant parlem
més obertament de les pors, del desànim, de la solitud
en què sovint es troben els cuidadors, de sentiments...
Costa molt compartir la profunda inseguretat que poden
viure els cuidadors, i que sovint comporta sentiments
forts de culpabilitat –pel que no es va fer, o no es va fer
prou bé, o no es va pensar a fer. Però al mateix temps

A mesura que el grup es
consolida comparteix
pors, desànims, la solitud
que sovint viuen
els cuidadors.
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compartim estratègies que han funcionat i que poden
ajudar l’altre, especialment la recerca d’espais d’oci que
alliberin algunes hores o dies i els serveixin per tenir
cura de si mateixos».
4,4 milions de cuidadors

Segons l’Enquesta Europea de Salut, el 20,73 % de la població de 65 anys i més gran té dificultats per dur a terme
alguna de les activitats bàsiques de la vida diària, com
poden ser dinar, vestir-se o dutxar-se. Aquestes dificultats augmenten amb l’edat, i afecten al 53,68 % dels més
grans de 85 anys.
En l’escenari social actual, es calcula que a Espanya hi
ha 4,4 milions de persones que realitzen tasques de cura
no professional en l’àmbit domèstic, de les quals 702.000
han superat els 65 anys.
I, en els propers anys, aquestes xifres augmentaran, ja
que es calcula que el 2050 el nombre de persones grans
s’haurà duplicat, i que gairebé la meitat d’aquesta població
tindrà més de 80 anys, segons dades de l’estudi Projecci-
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• Xarxa per a l’ajut a les famílies cuidadores de l’Ajuntament de Barcelona:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/xarxa10.html
• Telèfon d’atenció als cuidadors no professionals de Creu Roja: 900 365 100
• Portal Ser Cuidador del IMSERSO: http://www.sercuidador.org

seves vides, el 84,1 % destaca els beneficis emocionals
que implica, en crear un sentiment d’utilitat i satisfacció.
Davant d’aquesta dada, el 40,5 % declara que els suposa
problemes emocionals que poden afectar el seu estat
d’ànim. No obstant això, és en el lleure on es perceben
més problemes que beneficis: el 50,9 % sent que es redueix el seu temps lliure. Pel que fa a les percepcions
sobre la bona cura, per al 30,9 % de la mostra disposar de
temps és un dels aspectes més rellevants al respecte, per
davant de comptar amb suports i serveis professionals
(26,7 %), tenir formació (22,8 %) i disposar d’informació
i assessorament (19,6 %). Així mateix, entre els aspectes
considerats més importants per a l’assistència, el 39,4 %
dels enquestats prioritza conèixer bé què és el que necessita la persona cuidada i la cuidadora. Altres qüestions
rellevants són mantenir una bona comunicació (26,7 %)
i saber posar-se al lloc de l’altre (23,8 %).

.

PROGRAMES DE RESPIR
ons de població 2014-2064 (INE). A més, es calcula que, en
aquest mateix any, hi haurà més de 172.000 persones de
més de 100 anys, 13 vegades més que en l’actualitat.
De la mateixa manera, paral·lelament a l’augment
de l’esperança de vida, també s’ha multiplicat la participació de les dones –pilars principals de la cura familiar
fins ara– en el món laboral. La conseqüència d’aquesta
realitat és la necessitat de transformar el sistema de les
cures, tenint en compte les noves responsabilitats laborals i personals de les dones.
Del total de participants en una enquesta realitzada
per Matia Institut Gerontològic en el marc de l’estudi
Primer, les persones: tenir cura dels altres com ens agradaria
que en tinguessin de nosaltres, un de cada quatre enquestats
afirma tenir cura d’alguna altra persona d’edat avançada. Hi ha diferències estadísticament significatives entre
grups d’edats diferents. El tram d’edat on es troben més
persones cuidadores és de 35 a 54 anys (38,3 %).
Entre totes les persones cuidadores, quan se’ls pregunta pels efectes que fer de cuidador exerceix sobre les

Els cuidadors de persones dependents solen descuidar la seva
pròpia cura, renunciant a fer vacances i al seu temps lliure. Molts
es veuen sobrepassats per la seva responsabilitat. En l’actualitat,
el cuidador compta amb diferents serveis destinats a l’atenció
de persones en situació de dependència que els ofereixen la
possibilitat “d’alliberar-se” per unes hores de la “càrrega” del seu
treball, i gaudir de temps per poder desconnectar, relaxar-se o
realitzar altres tasques.
D’un temps ençà, han augmentat els programes de respir per als
cuidadors en centres de dia. La majoria són gestionats per les
comunitats autònomes. Aquests programes tenen com a objecte
atendre persones grans en situació de dependència durant els
caps de setmana.
El seu objectiu és donar suport als cuidadors que conviuen
amb persones grans que presenten deteriorament cognitiu o
limitacions físiques, o que tenen familiars d’edat avançada, que
treballen els caps de setmana o que, simplement, han de realitzar
alguna activitat els dissabtes i diumenges. Durant la seva estada
al centre, se’ls proporcionen serveis professionals com els que es
dispensen en els centres de dia: assistència mèdica, activitats de
teràpia ocupacional, rehabilitació, estimulació, cures higièniques,
activitats d’oci i temps lliure, i serveis de manutenció, esmorzar,
dinar i berenar.

Amb un nivell cultural més alt i més informat que en generacions
anteriors, el pacient del segle xxi ha deixat de ser subjecte passiu per
adquirir un paper protagonista pel que fa a la seva salut. Va a Internet
per informar-se sobre les seves patologies, el que planteja la qüestió de si
recorre a la Xarxa perquè les explicacions que rep del seu metge no són
suficients ni comprensibles o si només pretén complementar-les. El risc
d’aquesta àvida recerca és obtenir l’efecte contrari; la desinformació, que
el mateix metge pot minimitzar conduint el seu pacient a fonts fiables i
segures.

.
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Com...
A Maria Rosell Torrent

Com en un mas abandonat un gos que borda,
com un ocell ferit en un carrer desert,
com dins l’aigua estancada el cel falsament verd…
Així l’estrany, l’isolament, la clamor sorda
d’himnes de comiat que m’esquincen el cor,
ara que el teu final i el teu començ es toquen
i les campanes de la vida ja no toquen
per festa assenyalada sinó per somni i mort.
Abans, a totes dues, el Sol amb una rara
fulgor va projectar-nos natura endins i enllà.
Era èxtasi i esclat, i érem paisatge, mare;
i tu i jo vam dir sí, i el repeteixo encara,
aquell sí permanent, el que se’t va emportar
com una gota d’aigua en un desglaç tardà.

© Mar Aguilera

Teresa d’Arenys
Del llibre Obra poètica, Ed. Vitel·la, 2017.
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La indecisió

Fitxa tècnica
Títol original: Silence
Any: 2016
Durada: 159 minuts
País: Estats Units
Direcció: Martin Scorsese
Guió: Jay Cocks i Martin Scorsese (Basat en
una novel·la de Shusaku Endo)
Música: Kim Allen Kluge i Kathryn Kluge
Fotografia: Rodrigo Prieto
Interpretació: Andrew Garfield, Adam Driver,
Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issei Ogata,
Tadanobu Asano, Shin’ya Tsukamoto, Ryo
Kase, Sabu (AKA Hiroyuki Tanaka), Nana
Komatsu, Yosuke Kubozuka, Yoshi Oida i
Ten Miyazawa
Producció: EUA – Itàlia – Mèxic – Japó;
Cappa Defina Productions, Cecchi Gori
Pictures, Fábrica de Cine, SharpSword Films,
Sikelia Productions, Verdi Productions i
Waypoint Entertainment
Enric Sòria
L’últim film estrenat per Martin Scorsese, basat en una novel·la de Shusaku
Endo, planteja un dilema moral que n’inclou un altre de fe. Dos joves jesuïtes del segle xvii viatgen a un Japó immers en la repressió del cristianisme
per assabentar-se de què li ha passat al seu mestre, de qui es diu que ha
apostatat. Les autoritats nipones no tarden gaire a capturar-los. Un d’ells,
el protagonista, haurà de passar per la mateixa prova que hagué de suportar el seu mentor. Mentre no abjure, tots els cristians que ha conegut allà
seran cruelment torturats davant seu. Suspendre aquest suplici inacabable
és a les seues mans. Una possible solució és el subterfugi d’una abjuració
fingida. Fer els gestos exigits, infamar en públic les imatges que venera,
actuar sempre i davant tothom com un apòstata i així deixar de ser còm-
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plice involuntari del mal, mentre conserva la fe dins seu, al preu de decebre
aquells que van posar la seua en ell.
La història és colpidora, i Scorsese la desplega amb destresa veterana en un
film dilatat, que incorre massa en la reiteració, l’èmfasi i els temps morts.
Amb tot, cal reconèixer que la posada en escena és treballada i visualment
eficaç, que moltes imatges tenen força i que el sentit del relat s’expressa
clarament. Tot i això, mentre el film transcorre, se’ns va imposant un vague sentiment de decepció. A Scorsese, ja li va passar una cosa semblant
en un altre film de tema més o menys religiós; Kundun, una cinta dispersa,
amb una intensitat molt diluïda i sense accents rectors. Ho vam atribuir a
l’exotisme del tema i de la fe implicada. Ací, aquest no pot ser el cas, però
tot el que veiem no arriba a corprendre’ns mai. El dilema interior del personatge es mostra, però no incendia la pantalla. Potser hauria calgut contar
aquesta història amb la intensa condensació en fred d’un Bresson o amb la
pura víscera enfebrida d’un Pasolini reverent. No amb aquesta correcció
reiterativa i indecisa. D’altra banda, el protagonista, Andrew Garfield, no
deixa de ser mai un americà del segle xxi comprensiblement astorat davant
del lloc i el temps als quals ha anat a parar. Està tan lluny de ser un jesuïta
del Barroc com un extraterrestre de visita. Rodejat d’uns actors japonesos
(també Liam Neeson) que broden els seus complexos papers amb plena
propietat, aquest anacronisme encara es coneix més. Potser, al director, li
passa una mica el mateix. El seu ofici ens mostra aquest món, però la seua
fe de cineasta no l’inflama.

.
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Testimoni del
nostre temps
Marta Sala Tintoré aplega la passió per la fotografia i
l’entusiasme pel viatge. Namíbia, Tibet, Senegal, Etiòpia o l’Índia
han estat alguns dels escenaris que ha captat amb la seva
càmera. Gràcies a la seva col·laboració amb l’ONG barcelonina
Ajudem, Ayudemos, Help també s’ha desplaçat fins als camps
grecs d’Idomeni i Eko per donar testimoni, aquesta vegada, de
les dificultats i la precarietat en què es desenvolupa la vida dels
refugiats sirians amuntegats a les portes d’Europa.
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Cansat de tants versos que
no fan companyia
Josep M. Jaumà

A la introducció al primer volum de les Obres Completes de
Salvador Espriu, l’editor, Francesc Vallverdú, parlava de
la popularitat del poeta. Popularitat? No es pot dir que la
seva poesia sigui gaire fàcil de llegir; per a un common reader com jo mateix, resulta sovint hermètica. I no perquè
Espriu faci experiments avantguardistes amb el llenguatge o amb el vers; és la mateixa naturalesa del seu tema,
la difícil cerca per donar expressió al sentit (o al “sense
sentit”) de la vida i de la mort, la que l’empeny cap a un
cúmul d’imatges poètiques (el rial, el mur, el laberint, el
mar...) de vegades ben difícils de desentortolligar.
Però dins d’aquest bosc espès d’imatges apareixen també clarianes transparents, expressades en un llenguatge
planer, que crec que ens ajuden a entendre millor l’experiència del poeta, el teló de fons, el mirall nu que, al meu
entendre, és la matriu original del «derrotat esforç» per
l’«impossible guany d’aquella aigua de plata» (segons ens
diu a la dedicatòria de Les cançons d’Ariadna).
És per aquest motiu que escullo el poema d’El caminant
i el mur:
De tan senzill, no t’agradarà
Cansat de tants versos que no fan companyia
–els admirables versos de savis excel·lents–,
i d’admirar com passa l’emperador tot nu,
i del gran plany del vent, aquest vell adversari,
ara us diré, amb paraules ben clares,
amb crit elemental, lluny d’artifici,
que vull només parar-me en el camí,
ja decantat amic de l’última injustícia
i ajaçar-me per sempre, sense recança, mort
damunt la bona terra.
Crec trobar, en aquest poema, força més que una al·lusió
a aquells anys negres en què fou escrit. Hi trobo un ressò
d’un drama habitualment maquillat amb cura dins la nos-

tra cultura occidental: la perplexitat, d’una banda, d’haver
trencat amb un passat que, amb totes les seves vergonyes,
semblava més o menys assumible, i, de l’altra, d’haver de
viure en el «nostre món sense demà». Ja T. S. Eliot, a La
terra eixorca, veient passar els londinencs, exclamava (com
Dante a l’infern):
«No em creia que la mort n’hagués destruït tants»
Albert Camus ho explicà com un sentir-se foraster dins la
pròpia vida. El mateix Espriu confessa a Una closa felicitat
es ben bé del meu món:
Darrere d’aquesta porta visc,
però no sé
si en puc dir vida
En el poema que comentem, la fredor d’uns «versos admirables» recorda, per contrast, els versos del poeta a Les
hores:
He donat la meva vida a les paraules		
i m’he fet lenta pastura d’aquesta fam de gos
de la mateixa manera com l’emperador nu recorda, també
per contrast:
l’inic flagell
del ric que lleva fins la pell
del despullat			
de Per a la bona gent.
L’angoixa, tan omnipresent contra l’adversitat del vent,
no és la mateixa que la de Les cançons d’Ariadna, on diu:
«escolto i miro i cerco, i no hi ha pau enlloc»?
Alhora, l’anhel d’unes «paraules clares», «lluny d’artifici»,

© Cal·ligrafia Keith Adams

no queda expressat en versos com aquests?:
Queden sols un noms:
arbre, casa, terra,
gleva, dona, solc.
[...]
	La mar, el vell pi,
pressentida barca.
	La por de morir.

I, finalment, el desig de jaure «damunt la bona terra»,
ni que sigui després d’haver-se hagut de doblegar davant
«l’última injustícia». Què és, sinó, el rebuig del domini de
la «terra eixorca»?
Vull dir que aquest poema és, per mi, com l’escenari on
escriu i lluita el poeta no només contra el seu destí, sinó,
segurament, contra el de tots nosaltres.
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A Asisa res no ens importa
més que la teva salut
Per això invertim tots els nostres recursos a cuidar-te, començant
per la nostra publicitat. Comprova-ho a publiterapia.com

asisa.es

901 10 10 10

FUNDACIÓ ESPRIU

REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

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

Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona ı Tel.: 93 495 44 90
Juan Ignacio Luca de Tena 12 3ª ı 28027 Madrid ı Tel: 91 595 75 52
fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop
Les empreses cooperatives
ajuden a construir
un món millor

.

