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Constituïda el 1989, la Fundació Espriu integra les entitats que 
practiquen el model sanitari cooperatiu creat pel Dr. Josep 
Espriu: Autogestió Sanitària, Scias, Lavinia i Asisa, que formen 
el Grup Assistència i el Grup ASISA. 

Fa uns quants anys que rebo la revista compartir.. Sempre 
m’han interessat els diferents articles dedicats a la salut, 
a la cuina i altres de gran interès. Per això els vull felicitar, 
per la varietat de treballs meritoris que posen en mans 
dels lectors i que resulten de gran interès.

Envio aquestes línies summament agraït a totes les 
persones que, d’una manera o una altra, col·laboren a fer 
una publicació tan interessant.

Eduardo Pérez Martínez
Gibara. Holguín. Cuba

Agraïment des de Cuba

@

dels cartes     lectors.
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President de la 
Fundació Espriu 
entre 1996 i 2000, 
el Dr. Carreño 
va impulsar 
l’Organització 
Internacional de 
Cooperatives 
de Salut en el 
si de l’Aliança 
Cooperativa 
Internacional

Una herència extraordinària

El primer que en recorden els seus amics és la seva alegria. El doctor Francisco 
Carreño era un home amb bon humor i idees generoses. Per als qui hem sentit, al 
llarg dels anys, tantes històries sobre la seva energia i la seva força de convicció al 
servei d’una medicina millor, és un plaer participar en l’homenatge que li fa la revista  
compartir. en aquest número. Perquè la tristor per la seva mort recent va unida a molts 
bons records i a una herència extraordinària.

A la Fundació Espriu, quan mirem pel retrovisor, veiem un recorregut que abasta la 
creació d’Assistència Sanitària Col·legial i d’Autogestió Sanitària pel doctor Espriu; 
l’extensió del cooperativisme sanitari per tot Espanya amb la creació i el creixement 
fulgurant d’ASISA i de Lavinia Sociedad Cooperativa de la mà del doctor Carreño; la 
constitució de SCIAS a Barcelona com la primera experiència cooperativa d’usuaris 
de la medicina i, finalment, l’expansió internacional del projecte mitjançant la 
creació de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut... I, al bell mig 
del retrovisor i del llarg recorregut que ens mostra, sempre hi veiem dos amics 
conversant, treballant, celebrant plegats: el doctor Espriu i el doctor Carreño.

El Dr. Carreño va ser el còmplice necessari perquè el cooperativisme sanitari 
espriuà viatgés enllà de les fronteres de la província de Barcelona. Metge internista, 
va entendre des del primer moment la importància de la proposta d’Espriu: una 
organització de la medicina que donés tot el protagonisme al metge i tota la dignitat 
al pacient que se li acosta, i que posés aquesta relació metge-usuari al centre mateix 
del model sanitari. 

Va ser un home de visió: entre 1980 i 2003, com a president d’ASISA-Lavinia, va 
fer que la companyia esdevingués líder en el mercat de l’assegurança de salut, 
superant el milió i mig d’assegurats. I va ser ell qui va promoure la creació d’un 
grup hospitalari propietat d’ASISA, amb l’objectiu de garantir la qualitat de 
l’assistència que reben els seus assegurats i, alhora, millorar les condicions laborals 
dels professionals sanitaris. Una xarxa que ha dut als tretze magnífi cs hospitals que 
té avui la xarxa d’ASISA.

No puc evitar de posar de costat les dues morts recents del Dr. Carreño i del Dr. 
Guisado. El Dr. Carreño, president de la Fundació Espriu entre 1996 i 2000, va ser 
el gran impulsor de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) 
al si de l’Aliança Cooperativa Internacional. I, tot seguit, el Dr. Guisado va assumir la 
presidència d’IHCO i va dirigir la xarxa del cooperativisme sanitari arreu del món 
amb una embranzida que perdurarà. La desaparició de tots dos en l’espai d’un any 
els uneix en el nostre record, i ens fa valorar encara més el gran camí que junts van 
recórrer.

Quan vaig ser elegida presidenta de la Fundació Espriu era molt conscient que, 
per primera vegada, una usuària de la medicina estaria al capdavant de la nostra 
Fundació. Però també era conscient de l’herència que havia rebut dels metges 
que m’havien precedit en el càrrec: ells havien estat els portadors d’un projecte 
cooperatiu que enalteix la relació entre el metge i l’usuari. El Dr. Carreño va ser un 
metge molt i molt estimat pels seus pacients. I des d’aquesta experiència íntima de 
la cura de l’altre va saber desenvolupar un projecte sanitari que ha dut la proposta 
d’Espriu arreu del món. El recordarem sempre amb estimació. .

Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS 
i de la Fundació Espriu
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L’època estival predisposa l’aparició d’alguns trastorns 
característics, els uns propiciats per les condicions cli-
matològiques que imperen en aquesta estació i d’altres, 
en canvi, afavorits pel tipus d’activitats que se solen prac-
ticar durant els mesos més calorosos.

Entre els primers, provocats per la calor i per l’efec-
te directe de les radiacions solars, tan intenses a l’estiu, 
destaquen les insolacions i les cremades tèrmiques con-
següents a les exposicions inadequades al sol. I entre els 
trastorns que es presenten a conseqüència de les activi-
tats pròpies de l’estiu, bàsicament les aquàtiques, destaca 
una forma d’inflamació de l’orella de causa infecciosa: 
l’otitis externa difusa.

Tant és així, que aquesta alteració, més freqüent en-
tre els que es banyen al mar o la piscina, es coneix com 
a “otitis del bany” o “otitis del nedador”. Un trastorn que 
es dóna amb més freqüència entre nens que passen molt 
de temps a la piscina o que es fiquen al mar una vegada 
i una altra, però que pot afectar qualsevol aficionat al 
bany. L’alteració correspon a la inflamació de l’orella ex-
terna, concretament a la infecció, generalment d’origen 
bacterià, de la pell del conducte auditiu extern, el canal 
que s’estén des de la seva obertura, al pavelló auricular, 
fins a la membrana timpànica, que el separa de l’orella 
mitjana.

Causes
En condicions normals, el conducte auditiu extern es tro-
ba capacitat per defensar-se dels gèrmens que puguin 
arribar-hi des de l’exterior. Per això, entre altres meca-
nismes, la pell d’aquesta zona disposa d’unes glàndules 
especialitzades en la producció de cerumen, una subs-
tància densa, de color groguenc, que a manera de capa 
fina recobreix la superfície, la lubrifica i li ofereix una 

“Otitis de l’estiu” és el terme emprat, entre altres denominacions, per referir-se als típics 
episodis d’otitis externa que es produeixen en aquesta època de l’any a causa, en gran 
mesura, a les llargues permanències dins l’aigua.

Dr. adolf Cassan

Otitis de l’estiu

protecció eficaç contra la possible invasió microbiana. 
Les partícules procedents de l’exterior queden “atrapa-
des” en el cerumen, que llisca a poc a poc cap a l’exterior, 
i les elimina. Cal destacar que els mecanismes defensius 
del conducte auditiu extern són molt eficients, per la 
qual cosa, almenys durant la major part de l’any, les otitis 
externes són poc habituals. No obstant això, durant l’es-
tiu solen actuar uns factors determinats que modifiquen 
la situació, factors afavorits per les activitats aquàtiques.

L’exposició a la humitat, o millor dit, al contacte di-
recte amb l’aigua, i més quan és prolongat, altera l’equi-
libri de la pell del conducte auditiu extern. El cerumen 
s’estova, perquè tendeix a retenir l’aigua, i la pell, des-
protegida, es macera; d’aquesta manera, es constitueix 
un mitjà idoni per a l’assentament i el desenvolupament 
microbià, que és el mecanisme causal més habitual de 
l’otitis externa difusa, que en moltes ocasions afecta amb-
dues orelles.

ManifestaCions i evoluCió
A l’inflamar-se, la pell del conducte auditiu extern sol 
estar envermellida i tumefacta. És característic que apa-
regui una picor més o menys acusada, que sol conver-
tir-se en dolor, un dolor que de vegades és força intens i 
que es manté de forma continuada i s’exacerba en mas-
tegar. De fet, aquesta molèstia dolorosa és la principal 
manifestació de l’otitis externa. També hi ha ocasions 
en què es produeix una supuració, no gaire abundant, 
que en general fa mala olor, és poc densa i d’una colora-
ció groguenca o verdosa. I si la inflamació és tan intensa 
com perquè les parets del conducte auditiu, tumefactes, 
obstrueixin la llum, pot aparèixer una pèrdua d’audició, 
una sordesa; però això és molt estrany que passi i nor-
malment es manté una audició normal.
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La infecció sol progressar espontàniament, fins que 
els mecanismes defensius poden controlar-la. Així doncs, 
generalment el problema es resol tot sol, encara que no 
es faci res per posar-hi remei. Però, si bé la seva evolució 
sol ser benigna, i només causa complicacions excepci-
onalment, provoca moltes molèsties, entre les que de 
vegades destaca un dolor molt acusat. Per això convé 
actuar i procedir al tractament adequat.

un traCtaMent senzill
El tractament és senzill, ja que es basa en l’aplicació local 
d’antibiòtics i en una neteja acurada del conducte audi-
tiu; si el dolor és molt intens, pot ser necessari emprar 
també antiinflamatoris i analgèsics. És molt convenient 
que s’efectuï el diagnòstic al més aviat possible, per co-
mençar immediatament el tractament, ja que com més 
aviat s’iniciï, més ràpidament es controlarà la infecció. 
Si ja ha evolucionat, mentre esperem que els medica-
ments facin efecte, l’aplicació de calor sobre l’orella, per 
exemple mitjançant compreses o bé amb una estoreta 
elèctrica, ajuda a pal·liar-ne els símptomes.

Però és tan important començar oportunament el 
tractament com aplicar-hi la teràpia correcta. És fona-
mental que sigui un professional qui indiqui l’antibiòtic 
més convenient i la seva dosificació, perquè, per exem-
ple, una medicació que no actuï eficaçment contra els 
gèrmens responsables o que els ataqui de manera insu-
ficient no només podria ser ineficaç, sinó que de vegades 
empitjora la situació o afavoreix que es faci crònica. El 
mateix cal dir quant a la correcta higiene de l’orella in-
flamada, que ha de ser acurada perquè al netejar el con-
ducte auditiu de secrecions i detritus no es produeixin 
erosions a la pell tumefacta, la qual cosa afavoriria una 
intensificació de la infecció. . 

Els mecanismes defensius de l’orella no són iguals 
en totes les persones; sens dubte n’hi ha que 
estan especialment predisposades a patir aquest 
tipus d’otitis. Per exemple, així com hi ha persones 
en què l’elaboració de cerumen és tan intensa 
com per provocar taponaments, n’hi ha d’altres 
en què aquesta protecció del conducte extern és 
molt escassa. La veritat és que moltes persones 
pateixen otitis externa repetidament amb relativa 
freqüència a partir de l’època de l’any en què 
comencen les activitats aquàtiques. Per tal de no 
disminuir les defenses del conducte auditiu, cal 
que vagin en compte a l’hora d’higienitzar l’orella: 
no han de fer servir sabons molt detergents ni 
netejar massa el conducte auditiu, ja que en cas 
contrari quedarà poc cerumen i la barrera de 
protecció podrà fallar.

Com que la causa del problema correspon a 
l’exposició perllongada de l’orella externa a la 
humitat, una manera de prevenir-la és evitar 
aquest factor. Per això, n’hi ha que propugnen 
l’ús de taps durant el bany, dels quals n’hi ha 
de diversos tipus, amb formes i mides variades 
i de materials diferents. No obstant això, molts 
especialistes consideren que no és un bon 
mètode per prevenir el problema en persones 
predisposades a patir-lo; en primer lloc, perquè 
els taps difícilment impedeixen completament 
l’entrada d’aigua al conducte auditiu, i, en segon 
terme, perquè la seva mateixa utilització pot 
afavorir la maceració de la pell i, en definitiva, 
predisposar a una infecció eventual. La mesura 
més important és assecar bé les orelles després 
del bany i evitar que hi quedi aigua retinguda, per 
exemple, inclinant el cap primer cap a un costat 
i després cap a l’altre. I els que tinguin propensió 
al problema poden posar en pràctica una mesura 
preventiva eficaç: després del bany, instil·lar-se 
unes gotes d’alcohol bòric en tots dos conductes 
auditius externs, ja que aquest producte és un bon 
antisèptic.

COm prevenir-la
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Si hi ha un servei que es troba al “cor” de l’Hospital de 
Barcelona aquest és, sens dubte, el Servei de Cardiolo-
gia, actualment en plena transformació. Això és degut 
al fet que darrerament ha rebut un impuls decidit, amb 
l’objectiu de poder oferir una atenció cardiològica de 
primer nivell, amb tots els equipaments d’un hospital 
d’alta complexitat, i amb la incorporació d’un nou cap 
de servei, el doctor Faustí Miranda, que anteriorment 
havia treballat com a cardiòleg clínic i hemodinamista 
a l’Hospital Clínic de Barcelona, a l’Hospital General de 
Catalunya i a l’Hospital del Mar, on va dirigir la secció 
d’hemodinàmica entre els anys 2010 i 2015. 

Personal i equiPaMent
El Servei consta d’una Unitat de Cardiologia Clínica for-
mada per tres metges que atenen els pacients ingres-
sats per qualsevol patologia cardiovascular i coordinen 
l’atenció cardiològica oferta pels diferents gabinets i es-
pecialistes. La sala d’hospitalització, ubicada a la novena 
planta de l’hospital, disposa de 30 llits i la possibilitat de 
monitorització a distància del ritme cardíac (telemetria) 
en 16 d’ells. Tres infermeres i dues auxiliars tenen cura 
dels pacients ingressats durant els torns de matí i tarda, 
un personal que es redueix a dues i a una respectiva-
ment durant les nits. 

Un dels aspectes en què el Servei de Cardiologia està 
especialment interessat és la insuficiència cardíaca. Així, 
compta amb una cardiòloga especialista en aquesta pa-
tologia i dues infermeres especialment experimentades. 
La insuficiència cardíaca és una malaltia de gran i crei-
xent prevalença a mesura que la població envelleix; els 
nous tractaments permeten millorar el nivell de super-
vivència després de patir una malaltia cardiovascular. 

Aquests professionals acullen els pacients amb in-
suficiència cardíaca des del moment en què ingressen 
per urgències i se’n fan càrrec durant tot l’ingrés hospi-
talari, amb una atenció específica i detallada que inclou 
una avaluació global del pacient amb les seves diferents 
patologies associades, en col·laboració amb altres espe-

El Servei de Cardiologia de l’Hospital de Barcelona ha rebut un impuls decidit, amb l’objectiu de 
poder oferir una atenció cardiològica de primer nivell, amb tots els equipaments d’un hospital d’alta 
complexitat. 

Daniel romaní

el Servei de Cardiologia de l’Hospital 
de Barcelona, en plena transformació

CoroNarIografIEs

aNgIoPLàstIEs CoroNàrIEs 

rECaNvIs vaLvuLars PErCutaNIs (tavI) 

CIrurgIEs CardíaquEs I ImPLaNtaCIoNs dE marCaPassos

CardIovErsIoNs ELèCtrIquEs

ECoCardIogramEs 

ECoCardIogramEs traNsEsofàgICs

ECoCardIogramEs d’Estrès

HoLtErs

aLtEs (2015)

428

178

6

200

59

2.653

156

87

94

1.051

activitat del Servei de Cardiologia 
de l’Hospital de Barcelona. any 2016
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cialitats mèdiques, i l’inici d’una educació específica per 
tal que el pacient entengui la seva malaltia i pugui col·la-
borar de la millor manera possible en el seu tractament. 

HosPital De Dia
Per tal d’evitar la desconnexió abrupta de l’atenció hos-
pitalària al rebre l’alta mèdica, en els propers mesos s’ini-
ciarà l’activitat ambulatòria d’insuficiència cardíaca amb 
format d’hospital de dia. Aquest nou servei assegurarà 
la continuïtat assistencial i possibilitarà el seguiment de 
ben a prop dels pacients un cop donats d’alta de l’hos-
pital, cosa que permetrà ajustar la medicació i detectar 
precoçment descompensacions incipients. Aquesta ac-
tivitat d’hospital de dia permetrà també el tractament 
endovenós intermitent d’aquells pacients amb insufici-
ència cardíaca crònica que, altrament, haurien de fer so-
vint ingressos hospitalaris per descompensació, i restarà 
obert a tots els cardiòlegs d’Assistència Sanitària, que hi 
podran dirigir els seus pacients quan ho necessitin.

D’altra banda, els últims mesos s’han contractat dife-
rents especialistes en cardiologia per cobrir les guàrdies 
d’aquesta especialitat, la qual cosa permet oferir atenció 
cardiològica de primer nivell de manera continuada les 
24 hores del dia els 365 dies de l’any. Ja que hom no pot 
triar quan caure malalt, l’Hospital de Barcelona s’esforça 
així a disposar de la mateixa capacitat de tractament en 
qualsevol moment del dia.

El Servei de Cardiologia col·labora també estreta-
ment amb la Unitat de Cures Intensives en l’atenció al 
malalt cardíac crític cardiològic (infart agut de miocardi, 
insuficiència cardíaca aguda greu, postoperatori imme-
diat de la cirurgia cardíaca).

teCnologia i exPloraCions CoMPleMentàries
El gabinet d’Imatge i Exploracions Complementàries 
està format per dos especialistes de primer nivell que 
realitzen els estudis ecocardiogràfics transtoràcics i 
transesofàgics bidimensionals i tridimensionals, així 
com els ecocardiogrames d’estrés. S’acaba d’adquirir 

una segona sonda d’ecocardiograma transesofàgic que 
permet la monitorització de la funció miocàrdica i valvu-
lar durant les operacions de cirurgia cardíaca, al mateix 
quiròfan. Aquest gabinet també és el responsable de les 
cardioversions que permeten el tractament d’arrítmies 
d’elevada incidència, com la fibril·lació auricular, i dels 
estudis Holter d’electrocardiografia.

Conjuntament amb el Servei de Radiologia, l’Hos-
pital de Barcelona realitza exploracions de ressonància 
magnètica cardíaca i TAC cardíac i coronari.

També, els últims mesos, s’ha potenciat la Unitat 
d’Hemodinàmica Cardíaca, on es fan els cateterismes 
i s’implanten stents i pròtesis per tractar sense cirurgia 
les patologies coronàries i valvulars. En aquesta unitat 
treballen set dels millors especialistes de Barcelona, que 
ara disposen d’un ampli ventall de tecnologies per dur a 
terme intervencions d’alta complexitat, com aterectomia 
rotacional, ecografia intravascular o estudis de reserva 
de flux. Gràcies a aquesta tecnologia, aquesta unitat 
s’ha posicionat com una de les més capdavanteres de la 
sanitat privada catalana. Així, també en aquests últims 
mesos, s’ha iniciat amb èxit el tractament percutani de 
les afectacions valvulars, amb la implantació de vàlvules 
aòrtiques transcatèter i el tractament percutani de les 
insuficiències mitrals. L’equip d’hemodinàmica dóna co-
bertura també les 24 hores del dia durant els 365 dies de 
l’any per poder atendre de manera immediata patologies 
com l’infart agut de miocardi.

La Unitat de Cirurgia Cardíaca consta de diferents 
equips de gran prestigi, especialistes en tota mena 
d’intervenció: revascularització amb bypass, reparació 
i substitució valvular, aneurisma d’aorta, etc. És també 
responsable de la implantació de marcapassos. Com la 
resta del servei, els seus especialistes donen cobertura 
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

Per últim, cal destacar que els propers mesos es po-
sarà en marxa l’activitat d’electrofisiologia i arrítmies, 
amb una unitat especialitzada en el tractament d’aques-
tes patologies. . 

el Servei consta d’una Unitat 
de Cardiologia Clínica formada 
per tres metges que atenen els 
pacients ingressats per qualsevol 
patologia cardiovascular i 
coordinen l’atenció cardiològica 
oferta pels diferents gabinets i 
especialistes



salut.

viatges segurs:

Compte amb la ingesta 
d’aigua!

Quan es viatja a determinats països, especialment d’Àfrica, Amèrica del Sud o del Sud-
est asiàtic, cal prendre precaucions. A més d’informar-se prèviament sobre la necessitat 
de vacunar-se, un cop al lloc de la destinació s’ha d’extremar la cura amb l’alimentació i, 
sobretot, amb l’aigua.

Dolors Borau

el racó de l’usuari

www. informació per viatjar:
goo.gl/nn9hvv

Una persona adulta ha de beure, com a mínim, 1,5 litres 
d’aigua al dia, tot i que les necessitats variaran segons 
l’edat, el sexe, l’estat de salut, l’activitat física realitzada 
i la temperatura. Cal pensar que a l’estiu, quan fa més 
calor, la ingesta d’aigua ha de ser més important i sempre 
ha de tractar-se d’aigua potable. Es considera que l’aigua 
és potable quan les característiques fi sicoquímiques i mi-
crobiològiques la fan apta per al consum humà i animal 
de manera que no es puguin contraure malalties imme-
diatament ni a més llarg termini.

tres tiPus De ContaMinaCió
Cal tenir en compte els diferents tipus de contaminació 
de l’aigua: la contaminació microbiològica, la química i 
la radiològica. La  microbiològica és la més freqüent i fa 
referència al contingut en protozous, bacteris, paràsits i 
virus. La contaminació química es deu a la presència de 
metalls pesats, pesticides, adobs, olis usats i altres pro-
ductes tòxics a l’aigua. Alguns contaminants produeixen 
una toxicitat aguda d’efecte ràpid i d’altres tenen efec-
tes a llarg termini i són acumulatius. La contaminació 
radiològica es produeix en zones on hi ha hagut vessa-
ments o accidents radioactius. 

Abans de viatjar és imprescindible buscar informació 
del lloc escollit pel que fa a la seva història, geografi a, 
meteorologia, cultura, gastronomia i, evidentment, sobre 
les condicions higièniques i els perills potencials per a la 
nostra salut. Aquesta informació és molt necessària quan 
es viatja a països en vies de desenvolupament. 

La qualitat de l’aigua de consum està regulada a tots 
els països de la Unió Europea per una normativa comu-
nitària, basada en les recomanacions de l’Organització 
Mundial de la Salud (OMS) i a Espanya es desenvolupa 
a través d’un Reial Decret: 140/2003. Aquest Decret es-
tableix el control de 3 paràmetres que els diversos de-
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partaments de salut i els ajuntaments controlen fent les 
accions de vigilància necessàries. 

EL pH, que ens informa sobre l’acidesa o l’alcalinitat, 
és un dels paràmetres que cal tenir en compte. A l’aigua ha 
de ser alcalí i amb valors d’entre 6,5 i 8,5 (en una escala de 
0 a 14). Un altre paràmetre és el de la quantitat de clor re-
sidual mínim (en tota la xarxa d’abastiment), ja que el clor 
té la capacitat de mantenir els nivells microbiològics dins 
els marges de seguretat. També cal mesurar el contingut 
en minerals, que pot variar d’un lloc a l’altre.

la Diarrea Del viatger
En zones on no s’apliquen aquests controls, una de les 
conseqüències de la contaminació química de l’aigua és 
la diarrea del viatger, en què les deposicions són pastoses 
o líquides i es produeixen en una freqüència de tres o més 
cops al dia. Els destins amb més riscs de patir-la són l’Àfri-
ca, el Sud-est asiàtic, Amèrica Central i del Sud i, en menor 
grau, el Carib i l’Europa de l’Est. Aquestes deposicions no 
van acompanyades de sang però sí de dolor abdominal, 
debilitat i, de vegades, de febre, nàusees i vòmits. Encara 
que causa molt malestar, la seva durada està autolimitada 
i desapareix al cap de 4-7 dies. És molt important ingerir 
líquids i minerals, però de manera segura.

Aquests consells us poden ser útils per viatjar a llocs 
on la potabilització de l’aigua no està assegurada: begueu 
només aigua, refrescs i sucs embotellats, i begudes calen-
tes com el te o el cafè; no consumiu glaçons ni us renteu 
les dents amb aigua de l’aixeta; mengeu només aliments 
cuinats calents i eviteu els que estan a temperatura am-
bient; no mengeu peix cru, ni marisc, ni ous crus o poc 
cuinats; eviteu la fruita amb la pell malmesa i peleu-la 
sempre; no preneu maionesa ni salses; begueu només llet 
i làctics envasats i eviteu els gelats; no compreu menjar 
a venedors ambulants del carrer.

CoM reHiDratar-se
En segons quins casos, es pot preparar una fórmula per 
a la rehidratació afegint en un litre d’aigua bullida una 
culleradeta de sal, quatre cullerades de sucre, una de 
bicarbonat i el suc d’una llimona. També es pot beure 
l’aigua de l’arròs bullit.

Som tan afortunats amb els estàndards de seguretat 
amb què vivim que no podem imaginar-nos què signifi ca 
no tenir aigua potable, però per viatjar és imprescindible 
informar-se i comptar amb els serveis que Assistència Sa-
nitària i ASISA ens ofereixen quan sortim a l’estranger. .

Decàleg per a viatgers
•  Begueu només aigua, refrescs i sucs embotellats, i 

begudes calentes com el te o el cafè. 

•  No consumiu glaçons ni us renteu les dents amb aigua de 
l’aixeta.

•  Mengeu només aliments cuinats calents i eviteu els que 
estan a temperatura ambient. 

•  No mengeu peix cru, ni marisc, ni ous crus o poc cuinats. 

• Eviteu la fruita amb la pell malmesa i peleu-la sempre. 

• No preneu maionesa ni salses. 

• Begueu només llet i làctics envasats i eviteu els gelats. 

• No compreu menjar a venedors ambulants del carrer.

•  Prepareu una fórmula per a la rehidratació afegint en 
un litre d’aigua bullida una culleradeta de sal, quatre 
cullerades de sucre, una de bicarbonat i el suc d’una 
llimona. també es pot beure l’aigua de l’arròs bullit.

•  Demaneu informació a Assistència Sanitària i ASISA 
per poder comptar amb la cobertura que us ofereixen a 
l’estranger
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salut.
un relat d’usuari 

És estiu, arriben les vacances i caldrà desplegar tota la logística per organitzar la feina, el 
lleure dels fills i el funcionament familiar: ja tremolo! 

Dolors Borau

peus per tal que li quedessin ben secs, de no compartir 
tovalloles i no dur sabates tancades que li fessin suar els 
peus. Per això, ell ens proposa passar uns dies a la platja, 
sense vestidors ni espais tancats, i ens agrada a tots, però 
el meu home és de pell molt blanca i pigat, i no li convé 
exposar-se al sol: haurem d’adaptar-nos-hi. 
Les pigues comunes, que són una acumulació de melanò-
cits (les cèl·lules de pigmentació), són unes lesions cutà-
nies benignes, i és molt poc freqüent que puguin causar 
un melanoma maligne; de fet, aquest pot aparèixer en 

L’any passat, el petit de casa va anar a unes colònies d’es-
tiu on feien activitats d’aigua. Ell diu que s’ho va passar 
molt bé, però quan va tornar vam haver de fer diverses 
visites al dermatòleg. L’últim dia de colònies, el va picar 
una medusa a la platja i el verí dels tentacles li va produir 
una urticària que li picava molt. Encara que és fonamen-
tal no rascar la zona, retirar amb pinces les restes de ten-
tacles i rentar la ferida només amb aigua salada, mai amb 
aigua dolça, en Martí se l’ha va rascar i mullar amb aigua 
dolça a base de bé i la infl amació era espectacular. Li van 
posar fred sobre la zona afectada i li van prescriure un 
medicament antihistamínic. 

Pell aMB Pell
Per acabar-ho d’adobar, al cap d’uns dies també li van 
aparèixer unes protuberàncies hemisfèriques de color 
rosat: el molluscum contagiosum. Es tracta d’un malaltia 
vírica que es dona, sobretot, en criatures que van a la 
piscina, i es contrau per contacte pell amb pell o amb 
objectes infectats com fl otadors, tovalloles... Un cop es 
té la infecció, és difícil controlar-ne la propagació per-
què el virus actua per autoinoculació. Com que li van 
aparèixer moltes pàpules, al fi nal les hi van treure amb 
una mena de cullereta raspant-li les lesions una a una, 
després d’un tractament amb anestèsia local. Això sí, en 
Martí ens va insistir que s’ho havia passat molt bé, a les 
colònies, però aquest any, n’hem triat unes altres amb 
activitats de muntanya i ja ens hem informat del que 
s’ha d’endur per prevenir les picades d’insectes: roba de 
màniga llarga i repel·lents que s’haurà d’aplicar si no vol 
tornar-se a rascar. 

Peus D’atleta i Pigues
El dermatòleg ja ens coneix perquè el meu fi ll gran, que 
també és afi cionat als esports aquàtics, va tenir una in-
fecció per fongs coneguda com a peus d’atleta. L’espai 
entre els dits dels peus es va tornar blanc, li feia mol-
ta picor i començava a tenir clivelles obertes entre els 
dits. És una infecció que necessita calor i humitat per 
desenvolupar-se, per això les piscines i tot el seu entorn 
(vestuaris, dutxes...) esdevenen un ambient propici. Vam 
fer el tractament amb el medicament (unes pólvores es-
pecífi ques) i va haver de tenir cura d’eixugar-se bé els 

meduses: no us rasqueu la zona, retireu amb 
pinces les restes de tentacles i renteu la ferida 
només amb aigua salada, mai amb aigua dolça. 
Consulteu el metge.

Molluscum contagiosum: es tracta d’un malaltia 
vírica que es dona, sobretot, en criatures que van 
a la piscina i que es contrau per contacte pell 
amb pell o amb objectes infectats com flotadors, 
tovalloles... Consulteu-ho amb el dermatòleg.

peus d’atleta: infecció produïda per fongs a l’espai 
entre els dits dels peus que es torna blanc, fa 
molta picor i pot produir clivelles. És una infecció 
que necessita calor i humitat per desenvolupar-se, 
per això es pot contagiar en els vestuaris de les 
piscines o les dutxes públiques. Es pot prevenir 
evitant caminar descalç per aquests llocs.

pigues: ens hem de fixar en les pigues que són 
asimètriques, que tenen vores irregulars, que 
canvien de color, que tenen dos o més colors i 
un diàmetre superior a 6 mil·límetres. Cal evitar 
l’exposició al sol i usar cremes de protecció.

Candidiasi: és una infecció causada per un fong, 
i els tractaments amb antibiòtics, les baixades 
de defenses, la humitat i la calor n’afavoreixen 
l’aparició. No convé portar el banyador humit 
gaire estona, ni asseure’s a la voreta de la piscina 
xipollejant amb els peus a l’aigua. 

Consells per a les 
vacances d’estiu

a l’estiu, tota cuca viu
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qualsevol zona de la pell. Només ens hem de fi xar en les 
pigues que siguin asimètriques, amb vores irregulars, que 
canvien de color, que tenen dos o més colors i un diàme-
tre superior a 6 mil·límetres. El meu home és rigorós i 
es fa les revisions anuals, evita les exposicions solars en 
les hores de més insolació, tant a la costa com a la mun-
tanya, i sempre es posa protecció solar. Bé, tots els altres 
també ho fem, perquè ja sabem que les cremades solars 
deixen seqüeles.

HuMitat i Calor
Pel que fa a mi, abans de marxar de vacances hauré 
d’anar a fer-me la revisió anual al ginecòleg. Em va bé 
anar-hi abans de les vacances, perquè des de fa un pa-
rell d’anys he tingut candidiasis vaginal cada estiu. Fa un 
parell d’anys vaig patir molt d’estrès a la feina que em va 
causar esgotament, les meves defenses van fl aquejar i, 

al fi nal, vaig caure malalta. Vaig necessitar antibiòtics i 
després va aparèixer aquesta infecció causada pel fong 
Candida albicans que el ginecòleg va tractar i també es va 
curar, però durant les vacances va tornar a aparèixer. Es 
veu que la humitat i la calor també n’afavoreixen l’apa-
rició; per això, no em convé portar el banyador humit 
gaire estona, ni asseure’m a la voreta de la piscina xipo-
llejant amb els peus a l’aigua mentre estic asseguda en 
el pedrís mullat o a la sorra, allà on trenquen les onades. 
Ara intento no anar tan cansada, no arribar tant al límit 
i també em faig la revisió per prevenir aquesta infecció.

Tinc moltes ganes de fer vacances amb la família, 
tinc moltes ganes d’escapar-me al mar i a la muntanya, 
de banyar-me, de sortir a passejar, de fer àpats tranquils, 
de tenir temps per llegir i badar, de fer vacances. L’únic 
que haig d’intentar és no estressar-me a l’hora de pre-
parar-les! .

www. goo.gl/HiBhTo
goo.gl/ihe3KB
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Volem compartir 
aquesta revista amb tu

Ara la pots rebre en versió 
digital gratis cada tres mesos

Omple el formulari 
que trobaràs a la web: 
www.fundacionespriu.coop/compartir

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

O

Per rebre-la:
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Gaspatxo de 
maduixes amb 
menta

núria Jané i Dra. Montserrat Montraveta

Fruita atractiva als ulls, dolça al paladar, sucosa a la boca i amb un punt àcid, 
es conrea en regions temperades de tot el món. En l’actualitat, els Estats Units 
en són el productor principal, seguits de la Xina i Espanya. Tot i que les ma-
duixes són natives d’Amèrica –els indis ja les utilitzaven en molts plats–, avui 
en dia, totes les varietats conreades provenen de l’encreuament que es va dur 
a terme fa 250 anys entre les maduixes saboroses d’Amèrica del Nord (Virgí-
nia) i les maduixes grans d’Amèrica del Sud (Xile). Poc després, al segle xix, 
les maduixes amb crema es van convertir en unes postres de luxe a Europa. 

ProPietats nutriCionals 
Les maduixes són fruites que aporten grans benefi cis amb poques calories. 
Són riques en fructosa i altres hidrats de carboni, i també contenen gran 
quantitat de vitamina C i E. La vitamina C o àcid ascòrbic facilita l’absorció 
del ferro dels aliments que ingerim, reforça el sistema immunològic i pre-
senta també cert efecte antioxidant igual que la vitamina E. Aquesta acció 
antioxidant ens ajuda a disminuir els temuts radicals lliures que afavoreixen 
l’envelliment cel·lular. Les maduixes també són riques en minerals, com el 
potassi i el magnesi imprescindibles per al nostre organisme, i són font d’àcid 
fòlic, indispensable per a diferents funcions cel·lulars. 

Acabades de collir, les maduixes són una delícia, però també són apreciades 
en pastissos, gelats, melmelades i gaspatxos. .

la maduixa, molt més 
que un sabor deliciós 

Ingredients (per a uns 12 gotets)

• 3/4 kg de tomàquets madurs 

•  1/2 kg de maduixes (en reservem 12 
per decorar)

• Sal 

• Pebre

• Fulles de menta

• Oli d’oliva

• 4 cullerades de formatge Mascarpone 

Preparació

—  tritureu les fulles de menta fresca 
amb l’oli i ho deixeu reposar una 
estona.

—  Peleu, talleu i traieu les llavors dels 
tomàquets.

— Netegeu i trossegeu les maduixes. 

—  Ho tritureu tot i hi afegiu sal i pebre 
al gust. 

—  Ho coleu i ho reserveu en fred fins a 
l’hora de servir.

—  afegiu sal i pebre al formatge 
mascarpone.

—  ompliu 12 gotets amb el gaspatxo, hi 
poseu una bola de formatge, hi tireu 
un rajolí d’oli de menta i ho decoreu 
amb una maduixa. 

La maduixa és una de les fruites preferides per gairebé 
tothom i posseeix notables propietats, sovint desconegudes. 



Quines prioritats es planteja com a nou president de 
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut?
És una funció d’una responsabilitat enorme, ja que es 
tracta d’interpretar diferents cultures i diferents con-
tinents a través de les cooperatives de salut, amb un mo-
del integrador que respecti les diferències entre ells i el 
diferent grau de progrés tecnològic de cada un, però que 
al mateix temps tingui la voluntat d’inserir la cura de la 
salut a les poblacions més necessitades des del punt de 
vista econòmic i social.

Però hi ha un altre aspecte que també ha de ser con-
siderat. Encara que hi hagi diversitat entre les diferents 
cooperatives en funció de múltiples factors, les malalties 
que afecten la població són absolutament iguals. La ne-
cessitat de la prevenció primerenca a través d’accions in-
tegrals de salut és la mateixa arreu del món dins d’aquest 
conjunt en què necessitem treballar, en què necessitem 
actuar. Hem de tenir una política de salut única enca-
minada sobretot cap a les persones necessitades i dins 
un perfil de responsabilitat cada vegada més gran. El 
paper del cooperativisme és resocialitzar persones des 
del punt de vista econòmic, social i de salut integral, 
preventiva i primerenca. I desenvolupar mitjans que 
possibilitin guarir malalties i reduir sofriments forma 
part d’aquest conjunt de responsabilitats, d’aquesta vo-
luntat resocialitzadora.

Vostè ha desenvolupat la seva carrera dins el coopera-
tivisme sanitari. Com van ser els seus inicis? Quina va 
ser la seva inspiració?
La meva carrera dins el cooperativisme va començar molt 
d’hora, de seguida que vaig acabar la meva formació en 
Medicina. Després de la residència mèdica, em vaig vin-
cular a una universitat on vaig dur a terme activitats do-
cents. Després em vaig doctorar en les especialitats de 
Nefrologia i Teràpia Intensiva. Tant en l’activitat univer-
sitària com en la vida social, sempre em va molestar la 
manca d’integració de segments de vegades grans de la 
societat respecte a les minories més benestants i afavo-
rides, ja fos des del punt de vista econòmic com des del 
punt de vista d’oportunitats de treball i de progressió en 
la vida personal.

Vaig comprendre que, com a ciutadà, com a metge i 
com a ésser humà, hauria d’abraçar un tipus d’activitat 
paral·lela que em possibilités participar activament en la 
integració d’aquestes persones en la societat on viuen, no 
d’una manera precipitada i ràpida, perquè això seria im-
possible, sinó progressivament, fent que tinguessin accés 
a esglaons de ciutadania de què altres persones de classes 
més benestants ja gaudien. I vaig comprendre que el coo-
perativisme era l’única estructura, l’única filosofia, l’únic 
mitjà ètic, distributiu, equitatiu i solidari que permetria 
aquesta inserció, i que jo podria contribuir-hi d’alguna 

«Hem de tenir una política de salut única 
encaminada a les persones necessitades»

Dr. Eudes de Freitas Aquino
President de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO)

Al doctor Eudes de Freitas Aquino, elegit el passat mes de març nou president de l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), l’avala una trajectòria de més de tres dècades 
dedicades al cooperativisme sanitari. Des de 2009 fins a fa poques setmanes, ha presidit Unimed 
del Brasil, la cooperativa de salut més gran del món, i és també membre del Consell Mundial 
de l’Aliança Cooperativa Internacional. En aquesta entrevista, a més de recordar els seus inicis i 
d’aprofundir en les peculiaritats del cooperativisme en el seu propi país, el Brasil, aborda els que 
considera els seus principals reptes al capdavant de l’IHCO.
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manera des de la meva àrea de treball en la medicina i, 
posteriorment, des de l’àrea de gestió. I així em vaig intro-
duir en el cooperativisme, per motivació, per comprensió 
i com a part d’un projecte de vida que s’iniciava aleshores.

La meva relació amb el cooperativisme va començar 
fa més de tres dècades i mitja. I des de llavors he anat sen-
tint que la meva idea inicial ha estat el camí més adequat 
per assolir els objectius que sempre em vaig proposar. 
Amb la meva actuació com a metge dins les comunitats 
on vaig tenir l’oportunitat d’exercir la medicina, a més 
de practicar l’art de guarir, de remeiar, d’evitar malalties, 
vaig aconseguir transmetre nocions de ciutadania perquè 
les persones busquessin forces i suport per capacitar-se i 
inserir-se en el mercat de treball, en les activitats  socials, 

Nascut el 1948 a Pau dos Ferros, a l’estat brasiler 
de Rio Grande do Norte, Eudes de Freitas Aquino 
és doctor en Nefrologia. La seva trajectòria 
cooperativista es remunta a 1982, any en què es va 
incorporar a la Unimed de la ciutat de Piracicaba. 
Involucrat cada vegada més en el cooperativisme, 
va ser un dels fundadors de la Federação 
Intrafederativa das Unimeds do Centro Paulista, 
que va presidir durant dos mandats. El 2005 
va assumir la presidència de la Federação das 
Unimeds de l’estat de São Paulo, que, sota la seva 
direcció, va passar de 100.000 a 300.000 clients. 
El 2009, el Dr. Freitas va esdevenir el president 
d’Unimed do Brasil, la cooperativa sanitària més 
gran del món; responsabilitat que recentment ha 
abandonat. En paral·lel a aquest nomenament, va 
ser elegit vicepresident de l’IHCO, organització 
que presideix des del passat mes de març després 
de la mort del seu predecessor en el càrrec, el 
doctor José Carlos Guisado.

Al capdavant de la 
cooperativa de salut 
més gran del món



gairebé 20 milions de clients i representa el 38 % de la 
medicina privada del nostre país. Unimed és un projecte 
guanyador i continuarà sent-ho amb l’esforç i la creativi-
tat de tots els que formem aquest sistema.

En quina mesura col·labora Unimed amb el sistema de 
salut públic brasiler?
Unimed té una participació molt important en el siste-
ma de salut brasiler. Brasil té 205 milions d’habitants, i 
aproximadament un 10 % d’ells està vinculat al Sistema 
Unimed com a client. Crec que podem aportar molt a la 
medicina pública, millorant el seu nivell, racionalitzant 
costos, eliminant la cadena de corrupció i altres factors 
que la deterioren i fan que els seus fons siguin insufici-
ents. A la població brasilera, podem proporcionar-li més 
i millor atenció, més qualitat, més eficàcia, més experièn-
cia... No desistirem d’aquesta idea ni deixarem de treballar 
en aquest sentit.

ganitzacions cooperatives estatals i nacionals de diferents 
branques d’activitat, que va ser una altra experiència molt 
enriquidora. I, posteriorment, vaig ser proposat per ser el 
representant del Brasil davant l’ACI llatinoamericana, de 
la qual avui sóc vicepresident, i l’ACI mundial. Aquestes 
dues últimes experiències van enfortir molt el meu pa-
trimoni cooperatiu i em van permetre ampliar la base de 
projectes, propostes i actituds que van ampliar els bene-
ficis cooperativistes de salut a una àrea de població molt 
més gran.

El cooperativisme al Brasil compleix 50 anys d’activi-
tat el 17 de desembre d’aquest any. En aquest temps hem 
progressat molt en presència social. El cooperativisme 
de salut Unimed pròpiament dit aplega 115.000 metges, 

en les comunitats; perquè procuressin una formació bà-
sica per tal de poder viure aquesta experiència d’integra-
ció social. I crec que, amb l’ajuda de moltes persones que 
pensaven de manera semblant, vam aconseguir propor-
cionar un grau d’èxit a molta gent.

En els últims anys, vostè ha liderat Unimed del Brasil, la 
cooperativa de salut més gran del món. Quins avenços 
s’han produït en el cooperativisme sanitari al seu país?
Vaig començar en el cooperativisme com a vicepresident 
d’una cooperativa Unimed de Piracicaba, la ciutat on visc, 
a una distància de 160 km de São Paulo. Més tard, a me-
sura que vaig anar entenent millor el cooperativisme i 
practicant-lo, vaig ser ascendit a director de la Unitat Es-
tatal a través del seu Consell d’Administració. Després, 
em va correspondre fundar i posar en marxa una federa-
ció regional que englobava 15 Unimed de la meva pròpia 
regió. En aquell moment, l’estat de São Paulo tenia 75 
cooperatives i 6 federacions regionals, jo vaig fundar-ne 
i presidir-ne una. Posteriorment vaig ser elegit director 
de programes educatius i assistencials de la Federació de 
l’Estat de São Paulo. Alguns anys després vaig ser ascendit 
a president d’aquesta mateixa federació i més tard vaig ser 
elegit president d’Unimed del Brasil, on durant tots els 
mandats vaig tenir l’oportunitat d’aportar una mica del 
coneixement acumulat i de l’experiència que vaig viure a 
tot l’univers del cooperativisme de salut nacional.

Vaig tenir, així mateix, l’oportunitat de militar en or-

«Vaig comprendre que el 
cooperatiVisme era l’única 
filosofia, l’únic mitjà i l’única 
estructura que permetia la 
integració social de grans 
segments de la població més 
desfaVorida»



juliol 2017 19

Creu que el cooperativisme sanitari és una alternativa 
real per al desenvolupament dels sistemes nacionals de 
salut? Per què?
És una alternativa absolutament real i concreta. Primer, 
perquè el cooperativisme és una experiència extrema-
ment reeixida i, segon, per la seva trajectòria sense màcu-
la, que ha aportat confort, seguretat i, sobretot, gran qua-
litat assistencial al nostre país.

Com correspon a la seva filosofia, el cooperativis-
me s’enforteix gràcies a la integració de les seves for-
ces darrere de metes i objectius comuns. Precisament, 
aquesta unitat, enfocada cap al progrés, les millores i la 
qualitat, amb un fort biaix social, és el que ha fet que en 
la societat brasilera hi hagi un reconeixement públic de 
la força i la puixança del cooperativisme sanitari i de la 
seva contribució al llarg de mig segle a la salut dels seus 
assegurats.

Des de 2013 forma part del Consell Mundial de l’Aliança 
Cooperativa Internacional. A quins reptes s’enfronta ac-
tualment el moviment cooperatiu internacional?
Crec que la meva entrada en l’Aliança Cooperativa Inter-
nacional com a membre del seu Consell d’Administració 
en l’assemblea celebrada a Sud-àfrica em va donar l’opor-
tunitat de tenir una visió mundial del cooperativisme com 
un tot, no només de la salut. Els debats, els seminaris, les 
assemblees, en els quals vaig conviure amb persones de 
diferents orígens, i les visites a diversos països del món 
van ampliar la meva visió del cooperativisme i de la seva 
importància com a element catalitzador de l’estabilitat, la 
sostenibilitat i l’equilibri que proporciona a la societat que 
el practica dins les normes, els principis i els fonaments 
que el regeixen i el guien.

Vaig passar a tenir-ne una visió molt més àmplia, molt 
més completa. Els diferents països tenen diferents visi-
ons del corrent de pensament i de pràctica única que és 
el cooperativisme. Practiquen la cooperació de formes 
adaptades a la seva cultura i moltes vegades fugint una 
mica de la línia mestra determinada per la seva filoso-
fia i els seus fonaments. La recerca d’una identitat úni-
ca, d’una imatge comuna en qualsevol país, en qualsevol 
llengua, en qualsevol poble, en qualsevol lloc del planeta, 
certament ens enfortiria molt i ens col·locaria com una 
força viva i integrant de la societat, com tantes altres a 
exemple de les forces armades, les universitats o els grans 
moviments socials, i posaria en relleu el que el coopera-
tivisme mereix per tot el que ha proporcionat a tots els 
llocs on es practica.

Ningú no sobreviu durant gaire temps si no té la seva 
identitat reconeguda, acceptada i enfortida. Crec que 
aquest és el principal camí que ens cal completar, perquè 
en deriven totes les nostres accions que podem submi-
nistrar a tota la societat, a qualsevol agrupació humana, 
a qualsevol comunitat, a qualsevol nucli on hi hagi per-
sones. Tinc l’esperança que aconseguirem assolir aquest 
gran objectiu, el reconeixement mundial del paper del 
cooperativisme i del seu potencial d’enfortir les societats, 
d’homogeneïtzar, de fer que tothom sigui igual en el seu 
dret a la salut, a la seguretat, a l’habitatge o a l’escolaritat, 
independentment del color, de la religió, de l’origen o del 
lloc on visqui. Aquesta és la meva expectativa i aquest és 
el meu desig. .

«unimed és un projecte 
guanyador i continuarà 
sent-Ho amb l’esforç i la 
creatiVitat de tots els que 
formem aquest sistema»
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La Fundació ASISA i el Grup Hospitalari HLA han publi-
cat el Manual de Patologia Vascular, coordinat pel Dr. Ga-
briel España, director de la Unitat d’Angiologia i Cirurgia 
Vascular de l’Hospital Universitari HLA Moncloa, i del 
que també són autors les doctores María Rubio i Victoria 
García-Prieto, i el Dr. Benito Cubo.

L’edició d’aquest llibre deriva de la preparació de les 
classes que el Dr. España va realitzar per als alumnes de 
Medicina de la Universitat Europea que reben el segon 
cicle de formació a l’Hospital Universitari HLA Moncloa.

El llibre va ser presentat en un acte celebrat a HLA 
Moncloa, en què van participar, a més del Dr. España, el 
conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres; el ge-
rent del centre, Dr. José Ramón Vicente Rull, i la directora 
de Planifi cació i Desenvolupament d’ASISA, Dra. María 
Tormo.

«El que vam començar com una guia per facilitar el co-
neixement del temari i els principis bàsics de l’exploració 
física i instrumental vascular ha acabat convertint-se en un 
manual», va declarar el Dr. España. «No és un tractat ex-
haustiu ni pretén ser-ho –va afegir–, sinó una obra que pot 
ser útil tant per a estudiants com per a metges de família 
o metges d’altres especialitats que vulguin introduir-se en 
algun apartat concret de les malalties vasculars».

El caràcter docent del volum, el propòsit del qual 
és facilitar l’aprenentatge dels estudiants i actualitzar o 
aprofundir el coneixement dels metges que accedeixin a 
les seves pàgines, va ser enaltit tant pel Dr. Vicente Rull, 
que el va qualifi car de «manual excel·lent», com pel Dr. 
Enrique de Porres, qui va destacar que el «Manual de Pa-
tologia Cardiovascular és un treball magnífi c, didàctic, molt 
actualitzat, en el qual es pot observar com l’evolució de 
la tecnologia permet fer coses impensables fa uns anys».

Amb l’edició d’aquest llibre s’inicia una activitat edito-
rial per part de la Fundació ASISA que tindrà continuïtat 
amb la publicació de noves obres vinculades amb el món 
de la Medicina i la cura de la salut. .

la fundació asisa i el grup Hospitalari Hla 
publiquen el “manual de patologia Vascular”

Acostament al món laboral a l’HLA Moncloa

L’obra, coordinada pel doctor Gabriel España, té el seu origen en la preparació de les classes per 
als alumnes de Medicina de la Universitat Europea que reben formació a l’Hospital Universitari 
HLA Moncloa.

L’Hospital Universitari HLA Moncloa ha rebut alumnes de 4t d’ESO 
que durant quatre dies han estat observant l’activitat diària en un 
entorn sanitari. L’estada dels alumnes s’emmarca en el programa 
4t ESO + Empresa, un projecte de la Direcció General d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària de la Comunitat de Madrid que té 
com a objectiu apropar el món laboral als estudiants d’Educació 
Secundària.

Aquest programa, que es desenvolupa de forma voluntària i amb 
estatut d’activitats extraescolars, facilita mitjançant estades 
educatives en empreses i institucions que els joves estiguin més 
preparats per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i 
professional. Són pocs els centres sanitaris que participen en aquest 
projecte, i aquest any per primera vegada l’Hospital Universitari HLA 
Moncloa ha acollit una desena d’estudiants en aquesta experiència 
enriquidora per a la seva futura formació laboral. Un grup d’alumnes durant una intervenció de cataractes.

D’esquerra a dreta: els doctors Gabriel España, director de la Unitat 
d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari HLA Moncloa; 
Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, María Tormo, directora 
de Planificació i Desenvolupament d’ASISA, i José Ramón Vicente Rull, 
gerent d’HLA Moncloa.
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L’acte, celebrat a la Reial Acadèmia Nacional de Medicina 
(RANM), va estar presidit per Miguel Gómez Navarro, 
rector de la Universitat Europea de Madrid (UEM), i pel 
Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA. També 
van participar-hi el Dr. José Ramón Vicente Rull, direc-
tor gerent de l’Hospital Universitari HLA Moncloa; Ele-
na Gazapo, degana de la facultat de Ciències de la Salut 
de la UEM, i José Ramón Menéndez, director general de 
Gestió Econòmica del Servei Madrileny de Salut.

Els metges acabats de llicenciar van començar la seva 
formació a l’Hospital Universitari HLA Moncloa el curs 
2014-2015. Des de llavors, dirigits per un equip de profes-
sionals del centre hospitalari, han realitzat les seves pràcti-
ques en diferents àrees, reforçant així l’aposta de Moncloa 
per la investigació i la formació dels professionals sanitaris.

Formació diFerent, Funcional i eFectiva
En la seva intervenció, el rector de la Universitat Euro-
pea va felicitar els nous metges, als quals va agrair ser 
el fruit que «dona sentit a la seva activitat» i va recor-
dar que «formar part d’una professió com aquesta és un 
luxe, però també una responsabilitat enorme» . A més, 
va agrair a ASISA el treball conjunt amb la Universitat 
Europea desenvolupant «un model de formació diferent, 
funcional i molt efectiu, tal com han demostrat els resul-
tats MIR d’enguany.

Per la seva banda, el conseller delegat d’ASISA, el 
Dr. Enrique de Porres, va felicitar els nous metges i els 
professionals de la Universitat Europea i de l’Hospital 
Universitari HLA Moncloa que han col·laborat en la seva 
formació. A més, els va recordar que «ser metge és per-
tànyer a un dels col·lectius socials més ben considerats 
i respectats, i cada dia cal treballar per mantenir aquest 
estatus».

En aquest sentit, el Dr. de Porres va explicar als nous 
metges el futur que els espera, en què «gràcies a les no-
ves tecnologies podran investigar i, fins i tot, aconseguir 
eradicar malalties i estar a l’avantguarda dels esdeveni-
ments», i va fer èmfasi en «l’experiència vital i enriqui-
dora que suposa la pràctica mèdica», la qual ha de ser 
sempre «de persona a persona».

Per la seva banda, el Dr. Vicente Rull va aprofitar per 
agrair la feina dels més de 150 professionals que han par-
ticipat en la formació d’aquests metges, i va destacar la 
qualitat de l’Hospital Universitari HLA Moncloa com a 

centre de referència del Grup HLA.
 
agraïments dels alumnes
La Dra. Rocío Fernández-Montells Rodríguez, delegada 
de la promoció, va agrair en nom dels seus companys la 
formació rebuda a l’Hospital Universitari HLA Moncloa, 
i va aprofitar per destacar que «això acaba de començar» 
i que «gràcies als durs entrenaments a Moncloa hem pas-
sat d’alumnes a metges i estem preparats per donar el 
millor de nosaltres».

A més, els alumnes van participar en un vídeo on 
destacaven que l’Hospital Universitari HLA Moncloa 
«et dona l’oportunitat de treballar directament amb el 
metge, un a un, i això té com a resultat poder fer moltes 
més coses en qualsevol àmbit».

Per la seva banda, el Dr. Enrique Galindo Andújar, 
subdirector mèdic d’HLA Moncloa, en representació del 
claustre de l’Hospital, va agrair la disposició dels nous 
metges durant els tres anys de formació i els va transme-
tre l’orgull que és dedicar la vida a tenir cura dels altres.

En la mateixa línia, José Ramón Menéndez, direc-
tor general de Gestió Econòmica del Servei Madrileny 
de Salut, va felicitar els nous metges i va emfatitzar que 
«aquest jurament és només un punt i seguit per a tota 
una vida d’èxits». .

es gradua la segona promoció de metges formats a 
l’Hospital universitari Hla moncloa

ASISA, l’Hospital Universitari HLA Moncloa i la Universitat Europea han celebrat l’acte final de 
carrera de la segona promoció de metges formats al centre hospitalari del Grup HLA. Allà, els 16 
nous metges que formen part d’aquesta promoció van fer-hi el seu jurament hipocràtic.

Els integrants de la segona promoció de metges formats a l’Hospital 
Universitari Moncloa posen al costat de directius d’ASISA, autoritats 
acadèmiques i representants del Servei Madrileny de Salut.
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conveni amb la fundació dones per àfrica per 
becar investigadores en universitats espanyoles

específi c, pel qual la Fundació ASISA passa a formar part 
del programa Learn Àfrica, que beca estudiants i investi-
gadores africanes en universitats espanyoles.

Concretament, la Fundació ASISA finançarà, en 
l’àmbit de la seva Càtedra de Medicina Humanitària a la 
Universitat Rei Joan Carles, una beca per a una investiga-
dora africana al Programa de Doctorat en Epidemiologia 
i Salut Pública (Interuniversitari), amb una durada de 3 
a 5 anys.

Aquests estudis es realitzaran bàsicament a distància, 
tot i que la persona becada farà estades d’un mes a l’any 
a Espanya.

Dones per Àfrica ha agraït a la Fundació ASISA la seva 
generosa col·laboració a través d’aquesta beca que aborda 
un àmbit, com és el de l’epidemiologia, d’especial interès 
per a les investigadores del continent africà. . 

La Fundació ASISA finançarà el doctorat d’una investigadora en epidemiologia i salut pública 
dins de la seva Càtedra de Medicina Humanitària a la Universitat rei Joan Carles.

Maria Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fun-
dació Dones per Àfrica, i el Dr. Francisco Ivorra, presi-
dent de la Fundació ASISA, han signat un conveni marc 
amb la fi nalitat que les dues institucions treballin juntes 
en l’àmbit de la salut pública.

En aquest conveni, la Fundació ASISA i Dones per 
Àfrica expressen la seva voluntat de col·laborar en pro-
jectes conjunts per contribuir a l’assoliment de l’objectiu 
3 de Desenvolupament Sostenible: garantir una vida sana 
i promoure el benestar. En aquest sentit, les dues organit-
zacions volen sobretot impulsar actuacions en l’àmbit de 
la salut maternoinfantil a l’Àfrica i promoure el coneixe-
ment, la formació i la investigació en àrees relacionades 
amb la salut i, especialment, amb la salut de les dones.

Com a primer fruit d’aquesta col·laboració, en el ma-
teix acte de signatura també s’ha subscrit el primer acord 

Els doctors Francisco Ivorra, president d’ASISA, i María Tormo, directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA, al costat de Maria Teresa 
Fernández de la Vega, presidenta de la Fundació Dones per Àfrica, i el doctor Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA.
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el 7 % dels espanyols interromp el seu son nocturn 
per consultar el mòbil
La dependència dels dispositius mòbils s’està incremen-
tant en tots els segments de la població, però especialment 
entre les dones, ja que entre els qui han admès necessitar 
consultar el mòbil i interrompre el seu son, hi ha un 62 % 
de dones enfront d’un 38 % d’homes, d’acord amb l’enques-
ta realitzada per ASISA el passat mes de març, en què van 
participar més de 600 persones majors d’edat.

Aquest hàbit resulta paradoxal si es pretén tenir un 
son nocturn plaent i reparador, perquè l’exposició tant a 
la llum artificial com al soroll, abans i durant el son, pot 
alterar la seva qualitat i generar problemes de salut. La 
llum que emeten els dispositius electrònics (mòbils, tau-
letes o ordinadors) informa erròniament el nostre cervell 
que és de dia, fet que retarda o impedeix la secreció de 
l’hormona del son, la melatonina. En interrompre la seva 
secreció a causa de la llum, triguem més a adormir-nos, 
ens despertem durant la nit amb molta més freqüència i 
tenim un son de pitjor qualitat.

relaxació i desconnexió prèvies
D’altra banda, aquests dispositius requereixen de la nostra 
concentració, el que produeix l’activació cerebral, que és 
el contrari del concepte de son i dormir, que demana una 
relaxació prèvia i desconnectar de les activitats diàries. 
En aquest sentit, la Dra. Paula Giménez Rodríguez, direc-
tora de la Unitat del Son de la Clínica HLA Vistahermosa 
(Alacant) i delegada d’ASISA a Alacant, aconsella «apagar 
el mòbil o mantenir-lo fora de l’habitació durant la nit», 
contradient així l’hàbit instaurat entre els espanyols de 
mantenir el mòbil encès en mode silenci dins el dormitori 
(el 56 % dels enquestats).

L’atrafegat ritme de vida actual tampoc no contri-
bueix al fet que dormim millor. L’estrès, les llargues 
jornades laborals i haver de compaginar-les amb les 
tasques domèstiques fan que en moltes ocasions no hi 

hagi temps per desconnectar. Referent a aquest tema, 
la Dra. Giménez apunta que «el nostre cervell no té un 
botó d’off que puguem prémer quan vulguem per tal 
d’iniciar el son. És convenient anar-se’n al llit amb son i, 
per aconseguir-ho, és important dedicar un temps previ 
a relaxar-se i desconnectar de l’enrenou diari, i crear un 
ambient que ho faciliti».

els problemes, Fora del llit
«Ara bé, si tot i haver realitzat un ritual previ de relaxació 
no aconseguim dormir, no és recomanable quedar-se al 
llit fent voltes, ja que això sol generar ansietat i més frus-
tració, i augmenta el problema», aconsella la doctora Gi-
ménez, contradient, un cop més, la pràctica més comuna 
entre els espanyols, ja que la reacció més habitual, d’acord 
amb l’enquesta realitzada per ASISA, és posar-se nerviosos 
i començar a pensar en problemes (46 %).

El 48 % dels participants va reconèixer que el princi-
pal factor que els impedeix agafar el son és pensar en les 
preocupacions del dia següent. Entre elles, els joves (de 
18 a 35 anys) i els adults (de 36 a 65 anys) han admès que 
la feina és la seva preocupació principal, per davant de la 
salut, que és el neguit més comú en les persones més grans 
de 65 anys que han participat en l’enquesta.

Davant d’aquesta situació, la doctora Giménez acon-
sella «sortir del llit i fer una activitat monòtona i relaxa-
da: una lectura amb llum càlida i tènue pot ser una bona 
opció».

Els resultats de l’enquesta realitzada per l’asseguradora 
confirmen la necessitat de seguir fomentant hàbits de son 
saludable per prevenir malalties a través de campanyes 
com #Dorm1HoraMés, posada en marxa per ASISA al 
novembre de 2016 i que inclou diferents accions enca-
minades a conscienciar la població de la importància del 
descans nocturn per mantenir una bona salut. . 

Una enquesta recent realitzada per ASISA ha revelat que un 7 % de la població adulta 
espanyola interromp el seu son perquè “necessita mirar el mòbil durant la nit”. Aquesta 
dependència, que és més freqüent entre les dones, afecta la qualitat del son i causa problemes 
de salut.
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boi ruiz analitza el paper de la sanitat 
privada a les “sessions dels dilluns”

El passat 3 d’abril, l’exconseller de Salut de Catalunya 
va tornar a mostrar el seu reconeixement cap a la tasca 
que desenvolupen la cooperativa SCIAS i l’Hospital de 
Barcelona. En una sala d’actes que va registrar un ple 
absolut, va pronunciar la conferència La sanitat priva-
da en la gènesi del sistema sanitari català i en el seu futur, 
una extensa anàlisi del model propi pel qual es regeix 
l’atenció a la població catalana i de la importància que 
hi té la col·laboració publicoprivada.

En primer lloc, el Dr. Ruiz va fer un repàs històric 
en què va abordar les causes que a finals del segle xix 
van portar a la creació de diferents organismes encar-
regats de proporcionar atenció sociosanitària a la ciu-
tadania. El disseny teòric elaborat a partir de 1914 es 
va anar concretant amb les successives lleis i governs 
fins a sistematitzar l’organització dels serveis de sanitat 
i d’assistència social, en què la xarxa sanitària privada 
complementa mitjançant concerts les instal·lacions de 
titularitat pública.

No obstant això, l’exconseller va anar més enllà de 
la perspectiva històrica per acabar apuntant els reptes 
que marcaran en aquest segle xxi el desenvolupament 
de la sanitat privada. Des de la longevitat i la cronicitat, 
la irrupció de les TIC o els dubtes sobre la sostenibilitat 
del sector públic, fins a les estratègies de concentració 
en el negoci, passant pel valor de la informació i la co-
municació.

“Sessions dels dilluns” és un cicle de conferències 
sanitàries que cada setmana tenen lloc a l’Hospital de 

Barcelona i tracten temes diversos relacionats amb la 
medicina, el cooperativisme, la gestió d’organitzacions 
o iniciatives solidàries relacionades amb el sector socio-
sanitari. En aquesta ocasió, el Dr. Boi Ruiz, que va ser 
conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya entre 
2010 i 2016, va ser rebut per la presidenta de SCIAS, 
M. Teresa Basurte, i la resta de membres de la direcció 
del centre. . 

L’exconseller de Salut de Catalunya va participar en el cicle de conferències sanitàries 
organitzat a l’Hospital de Barcelona amb una dissertació sobre la funció de la sanitat privada 
en la gènesi i el futur del sistema sanitari català.

Els socis d’Autogestió Sanitària i 
SCIAS celebren les seves assemblees

Activitats de l’Àrea de 
Participació de SCIAS

El passat 22 de maig, després de les preceptives juntes 
preparatòries, va tenir lloc l’assemblea general de la cooperativa 
Autogestió Sanitària, en la qual s’agrupen de forma exclusiva i 
obligatòria els metges d’Assistència Sanitària. D’aquesta manera, 
amb igualtat de participació, els socis van exercir el seu dret a vot 
i van prendre les decisions més destacades sobre l’entitat, van 
tractar els assumptes de més rellevància i van marcar el rumb de la 
seva direcció.

També SCIAS, la cooperativa formada pels assegurats d’Assistència 
Sanitària i propietària de l’Hospital de Barcelona, va viure durant 
els mesos previs a l’estiu el moment àlgid d’aquest esquema 
organitzatiu encara avui innovador. Del 22 de maig a l’1 de juny es 
van celebrar les assemblees preparatòries prèvies a l’assemblea 
general ordinària, que va tenir lloc el 10 de juny.

Durant el segon trimestre de l’any, l’Àrea de Participació de SCIAS 
va prosseguir la seva ingent activitat organitzant excursions i 
visites a l’aire lliure, però també conferències sanitàries i culturals, 
tardes d’òpera i vetllades cinematogràfiques, a més de cursos i 
competicions de jocs de taula.

Com a novetat, al maig es va iniciar el cicle “El documental del mes”, 
en el qual mensualment es projecten alguns dels llargmetratges 
d’investigació més premiats dels últims temps. A l’abril es van lliurar 
els premis del concurs de narrativa breu infantil i juvenil, certamen 
tradicional de Sant Jordi i la festa del llibre. Però, sens dubte, una 
de les cites del calendari de l’Àrea de Participació més ben acollida 
pels seus socis va ser la visita cultural a la Maternitat d’Elna i a la 
catedral de Santa Eulàlia i Santa Júlia, jornada que es va completar 
amb el passeig per la localitat rossellonesa de Cotlliure.

D’esquerra a dreta: el Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de 
Barcelona; Teresa Basurte, presidenta de SCIAS; el Dr. Boi Ruiz, exconseller de 
Salut de la Generalitat de Catalunya; Lourdes Mas, directora general de SCIAS, 
i el Dr. Genís Carrasco, metge adjunt de l’UCI i president de la Comissió de 
Docència i Formació de l’Hospital de Barcelona.



juliol 2017 25

el servei d’oncologia de l’Hospital de 
barcelona estrena noves instal·lacions

La tercera planta de l’Hospital de Barcelona ha estat 
objecte d’una ambiciosa remodelació integral gràcies 
a la qual s’han millorat tant la dotació d’equips com 
els espais, que es divideixen en dues grans zones: les 
consultes on els oncòlegs i altres especialistes realitzen 
les visites als pacients, i l’hospital de dia oncològic, on 
s’administren els tractaments prescrits. Els assegu-
rats que després dels treballs ja han passat per la nova 
planta valoren molt positivament la intervenció, ja que 
s’han fet en els terminis d’execució previstos i minimit-
zant les molèsties.

Però la transformació de l’àrea oncològica d’Assistèn-
cia Sanitària no ha tingut efectes només en l’arquitectura 
d’interiors sinó que l’atenció als assegurats també s’ha 
vist impulsada en els últims mesos. Amb la creació del 

Servei d’Oncologia, integrat per un equip multidiscipli-
nari amb especialistes de prestigi reconegut i organit-
zat per àrees de patologia, s’ha millorat la coordinació i 
continuïtat assistencial entre l’àmbit ambulatori i l’hos-
pitalització, un aspecte bàsic per a un abordatge de la 
malaltia amb garanties d’èxit.

els estàndards de qualitat més elevats
Segons el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sa-
nitària, «el servei oncològic, que impulsa un tractament 
amb els estàndards de qualitat més elevats, situa l’enti-
tat al capdavant de la medicina catalana en oncologia». 
És una resposta pionera en l’àmbit de l’assegurança de 
salut a un problema de gran magnitud i és, també, un 
servei exclusiu per als seus assegurats que compta amb 
un equip expert procedent dels centres més avançats en 
investigació i tractament oncològics, però en l’entorn de 
qualitat que caracteritza la medicina privada d’Assistèn-
cia Sanitària.

Com a complement expert en l’avantguarda dels nous 
tractaments per al càncer, i també ubicat a l’Hospital de 
Barcelona, Assistència Sanitària compta amb BIOPAT, el 
laboratori de referència que trasllada a l’àmbit assisten-
cial avenços científics i tecnològics en biologia molecu-
lar. D’acord amb el Servei d’Oncologia, posa a l’abast dels 
assegurats les proves diagnòstiques que faciliten la presa 
de la millor decisió terapèutica. . 

Després de la remodelació de la tercera planta de l’Hospital de Barcelona han començat a funcionar les 
noves instal·lacions del Servei d’Oncologia d’Assistència Sanitària, destinat a oferir en exclusiva als seus 
assegurats el millor diagnòstic i la millor atenció possibles.
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el programa de beques per a professionals de la 
salut es consolida amb un rècord de sol·licituds

La novena edició del Programa de Beques Assistència 
Sanitària per a Professionals de la Salut, corresponent 
al curs acadèmic 2016-2017, ha significat la consolidació 
definitiva d’una iniciativa que, impulsada en solitari per 
l’entitat, ha anat adquirint prestigi any rere any. Mos-
tra d’això són les 359 sol·licituds rebudes, un increment 
del 48 % respecte al rècord de l’edició anterior. Un cop 
tancat el termini de lliurament de la documentació, des-
prés del laboriós procés de valoració de cada un dels 
candidats, la dotació de 30.000 euros es distribueix en-
tre els que hagin obtingut una puntuació més alta. En 
aquesta ocasió, el nombre d’estudiants seleccionats per 
realitzar un màster o postgrau que els ajudi a millorar 
en l’exercici de la seva professió ha estat de 34.

Com a entitat formada per metges, Assistència Sa-
nitària sempre ha defensat que, per sobre de qualsevol 
altre factor, la base d’una atenció de qualitat són els 
professionals que la fan possible. Per aquesta raó, l’en-
titat posa a disposició de tots els estudiants de l’àmbit 
de la salut un programa d’ajudes per completar la seva 
formació i millorar en la pràctica professional. Des de 
la seva creació l’any 2008, el programa d’Assistència 
Sanitària ha rebut 1.740 sol·licituds i s’han lliurat 264 
beques i al voltant de 250.000 euros. . 

El nombre d’aspirants a les beques d’Assistència Sanitària per al curs 2016-2017 va augmentar un 48 % 
respecte a l’any anterior.

Renovada l’oficina d’Assistència Sanitària a Sabadell

Com ja va fer recentment a les delegacions de Vic i Vilafranca 
del Penedès, Assistència Sanitària ha implementat el seu pla 
de millora de l’atenció al client i de potenciació de la proximitat 
a la ciutat de Sabadell. La remodelació de les instal·lacions de 
Sabadell ha suposat la seva adaptació a les últimes tendències 
en arquitectura d’interiors. Però, més enllà, en un moment 
en què les noves tecnologies permeten accedir a molts dels 
serveis d’Assistència Sanitària a través de l’aplicació per a 
telèfons intel·ligents, la reformulació de l’atenció presencial 
passa per iniciatives com horaris amplis i compatibles amb els 
dels assegurats, la ubicació dels punts d’atenció al centre dels 
principals nuclis de població o el reforç de personal per cobrir 
llocs vacants, entre d’altres. A la ciutat vallesana es poden 
realitzar les gestions habituals, tant informatives com operatives o 
contractuals, relacionades amb l’activitat d’Assistència Sanitària.

Un total de 359 estudiants han sol·licitat una beca d’Assistència Sanitària.
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Sis anys després de la seva posada en marxa, el balanç no pot ser més positiu. El Programa d’Atenció 
al Pacient Pluripatològic d’Assistència Sanitària (PAPPA), creat el 2011 per metges de l’Hospital de 
Barcelona, va ser una experiència pionera que ha demostrat la seva eficàcia millorant la qualitat de vida 
dels malalts i dels seus familiars, alhora que redueix dies d’hospitalització i estalvia recursos.

el programa d’atenció a pacients crònics redueix 
l’hospitalització i estalvia recursos

El Programa d’Atenció al Pacient Pluripatològic d’Assis-
tència Sanitària (PAPPA) es va desenvolupar de forma 
pionera amb el doble objectiu de garantir la continuïtat 
assistencial adequant els serveis a les característiques del 
malalt crònic i de mantenir o millorar l’eficàcia clínica. Un 
mètode precís i la tasca d’un equip multidisciplinari donen 
resultats molt positius: més confort per al pacient i ajuda 
a cuidadors i família, suport expert al metge de capçalera, 
índex d’ingrés hospitalari que es redueix de 4,7 a 0,9 dies 
per pacient i mes, i medicació més racional. El PAPPA, que 
suposa una evolució del sistema d’especialitats mèdiques, 
és més eficaç que l’hospitalització convencional per als 
pacients crònics i estalvia fins a un 63 % de recursos.

un sistema pioner i únic
El PAPPA, un sistema únic de coordinació de diversos 
nivells assistencials per a l’atenció del malalt crònic a do-
micili, té com a resultat un avenç notable en l’assistència 
a pacients amb patologies cròniques multiingressadors, ja 
que millora l’eficàcia dels tractaments i de les cures, evi-
tant l’ús incorrecte d’altres serveis. El seu disseny és fruit 
de l’increment actual d’aquests casos i de la voluntat de 
millorar els índexs de satisfacció de pacients i familiars. El 
sistema, desenvolupat per metges de l’Hospital de Barce-
lona i Assistència Sanitària, va ser la primera experiència 
al país i es basa en el treball multidisciplinari i l’aprofita-
ment de les noves tecnologies per accedir a la informació 
necessària per a la presa de decisions.

El procés s’inicia amb la detecció i valoració dels casos 
a l’hospital, i la signatura del consentiment informat del 
pacient o familiars. Vint-i-quatre o quaranta-vuit hores 
després de l’alta hospitalària, l’equip d’intervenció (ge-
riatra i infermera) valora integralment l’estat del malalt 
a domicili, estableix el pla de cures i assigna un metge de 
capçalera i una infermera que realitzaran el seguiment en 
cas d’estabilitat clínica; a més, el pacient disposa d’un telè-
fon de contacte diari. 

L’evolució dels casos incorporats al PAPPA –que se-
lecciona malalts amb diagnòstic de MPOC, insuficiència 
cardíaca, demència o pluripatologia– i tractats fins a la 
data mostra que els pacients són atesos de forma àgil i 
resolutiva amb recursos adequats a les seves necessitats, 
i s’ha constatat un alt grau de satisfacció dels pacients i 
familiars. D’uns índexs d’estada hospitalària d’entre 3,5 

i 4,7 dies per pacient i mes, s’ha passat a 0,9 dies per 
pacient i mes. 

les claus de l’èxit
Segons la Dra. Anna Vilà, metgessa internista i geriatra 
de l’Hospital de Barcelona i responsable del PAPPA, «el 
contacte entre professionals, l’intercanvi de la informa-
ció necessària per a la presa de decisions, disposar d’in-
fraestructures com la història clínica electrònica d’accés 
remot i la possibilitat de comptar amb recursos sanitaris 
complexos per al tractament a domicili de les compli-
cacions són la clau de l’èxit». Els programes d’atenció 
a domicili com el PAPPA van més enllà de l’orientació 
clàssica per especialitats mèdiques i donen resposta al 
problema sanitari que suposa l’atenció a la salut de la 
gent gran en les societats occidentals, i fan que els pa-
cients visquin més anys i en millors condicions, ja que 
les estructures convencionals difícilment s’adapten als 
problemes que comporta la cronicitat. . 

Els pacients són atesos de forma àgil i resolutiva amb els recursos 
adequats a les seves necessitats.
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les cooperatives sanitàries, en les polítiques del g-20

Per primera vegada des que es va instaurar, els problemes de salut pública han estat presents 
en l’agenda del G-20, establerta per la presidència de torn alemanya. Els ministres de Salut 
dels 20 països amb les economies més poderoses del món es van reunir el passat 20 de maig 
per abordar assumptes que tenen un profund impacte en l’economia i en la societat civil.

El G-20, o Grup dels 20, és el fòrum de cooperació inter-
nacional que reuneix 19 països, a més de la Unió Europea 
com a bloc econòmic. Espanya, tot i estar dins de les 20 
economies més importants del món, no és membre ofi-
cial del grup, encara que hi participa habitualment com 
a convidat permanent.

Després de la crisi financera desencadenada el 2007, 
les cimeres de caps d’Estat i de govern del G-20 es van 
centrar en qüestions relacionades amb el creixement 
econòmic mundial, el comerç internacional i la regulació 
dels mercats financers. En particular, s’esforcen a enfor-
tir el sistema financer mundial i millorar la supervisió i la 
reglamentació dels participants en els mercats financers, 
inclòs el que es coneix com el sistema bancari paral·lel. 
L’objectiu és garantir que cap mercat ni producte finan-

Foto de família dels ministres de Salut del G-20, al costat d’Angela Merkel.

el sanitari és un dels 
sectors empresarials més 
grans del g-20 i un motor 
important de creixement 
econòmic.
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cer quedi sense supervisió.
Entorn a aquestes cimeres anuals, es desenvolupa 

un procés de reunions i debats sobre diferents temes 
en què participen empreses, associacions empresarials i 
organismes internacionals amb l’objectiu d’elaborar re-
comanacions de política econòmica que es transmeten 
als governs dels països participants. És l’anomenat B20, 
la missió del qual és donar suport al G-20 a través d’una 
representació consolidada de diferents interessos i pro-
postes polítiques. A més, el B20 fomenta el diàleg entre 
legisladors, empreses i societat civil.

la iniciativa sanitària del b20
El sanitari és un dels sectors empresarials més grans del 
G-20 i un motor important del creixement econòmic. 
No obstant això, mai no havia hagut d’afrontar tants de-
safi aments com actualment. El canvi demogràfi c, l’en-
velliment de la població i l’augment de l’esperança de 
vida, juntament amb la demanda creixent de productes 
i serveis sanitaris, suposen una càrrega cada vegada més 
gran per al sistema de salut de molts països i per als siste-
mes de fi nançament, tant públics com privats.

A causa del profund impacte que tenen els problemes 
de salut en les societats de tot el món, les empreses del 
sector són indispensables per assegurar que els sistemes 
sanitaris contribueixin al creixement econòmic i al des-
envolupament sostenible, inclusiu i orientat cap al futur. 
Amb aquest argument, la presidència rotatòria del G-20, 
que el 2017 correspon a la cancellera alemanya Angela 
Merkel, ha establert l’assistència sanitària com una de les 

seves prioritats, posant en marxa la Iniciativa de Salut 
del B20, en la qual participa el Dr. Carlos Zarco, director 
general de la Fundació Espriu.

Els integrants del grup de salut del B20 van elaborar 
recomanacions sobre temes com la resistència antibiòti-
ca, la preparació enfront de les pandèmies, la lluita con-
tra les malalties tropicals desateses, la salut digital o la 
innovació sanitària. En aquest últim aspecte, les coopera-
tives sanitàries han estat reconegudes com un esquema 
empresarial que facilita l’accés a l’assistència sanitària a 
gairebé 100 milions de llars a tot el món.

el paper de les cooperatives
En la conferència d’empreses i organitzacions del sector 
sanitari, entre les que hi havia la Fundació Espriu, que es 
va celebrar a Berlín el 18 de maig, es va entregar al minis-
tre de Salut alemany, Hermann Gröhe, un document que 
recollia les propostes de política econòmica del sector –
que incloïa la menció a les cooperatives sanitàries– i que 
es van debatre en la conferència de ministres de Salut 
celebrada el 20 de maig.

Però no només en l’àmbit de l’assistència sanitària 
s’ha reconegut el paper de les cooperatives, també les 
recomanacions dirigides als governs del G20 en àrees 
com la petita i mitjana empresa, l’ocupació o l’educació 
inclouen mencions al model d’empresa cooperatiu.

Són ara els governs els que han de decidir atendre o 
no la recomanació del B20, i apostar per les cooperatives 
com a model d’empresa sanitària que ha demostrat la 
seva sostenibilitat i la seva vocació social. . 



estudiants i professors de la universitat de 
Vimmerby visiten l’Hospital de barcelona

El 25 d’abril, un grup d’estudiants suecs de la Universitat 
de Vimmerby van participar en una sessió informativa 
a l’Hospital de Barcelona, on van ser rebuts per la pre-
sidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte. El grup, 
format per 20 estudiants i professors de Secretaria Mèdi-
ca, va poder conèixer de primera mà el funcionament del 
centre hospitalari, l’estructura de la cooperativa SCIAS, 
propietària de l’hospital, i la seva interrelació amb la 
cooperativa de metges Autogestió Sanitària, amb la qual 
integren el Grup Assistència.

Gerard Martí, patró de la Fundació Espriu i sots-di-
rector mèdic de l’hospital barceloní, va explicar als es-
tudiants com s’organitza el centre, tenint en compte les 
seves peculiaritats, i quines són les bases sobre les que es 
regeix la seva operativa diària. Per la seva banda, Jordi 
Martí, responsable d’admissions de l’hospital, va exposar 
als universitaris suecs com es realitza la gestió dels pro-
cessos administratius.

Per finalitzar la sessió, es va realitzar un recorregut 
per les instal·lacions, que va permetre fer als universita-

ris poder conèixer, entre altres aspectes, la gestió admi-
nistrativa del laboratori o el procés d’arxiu de la infor-
mació clínica.

La Universitat de Vimmerby, oberta des de 1956, està 
especialitzada en estudis sanitaris i proporciona als seus 
alumnes la capacitació necessària per desenvolupar-se 
professionalment en aquest àmbit. . 
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Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, va donar la benvinguda als estudiants suecs.

la presidenta de la fundació 
espriu, teresa basurte, Va 
rebre els estudiants
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el cooperativisme europeu es reuneix a malta

El francès Jean-Louis Bancel va resultar escollit per una-
nimitat com a nou president, juntament amb els tretze 
membres que formaran el Consell durant els propers 
quatre anys. Bancel és president de Coop FR, l’organit-
zació que agrupa el moviment cooperatiu del país gal, i 
també presideix el banc cooperatiu Crédit Coopératif. 
Així mateix, és membre del Consell Mundial de l’Aliança 
Cooperativa Internacional.

consell paritari
El nou president, que va mostrar la seva satisfacció per 
l’estricta paritat de gènere del nou Consell, a l’assumir el 
càrrec va manifestar la seva intenció de fomentar entre 
els associats l’orgull de pertinença al moviment coope-
ratiu, mantenir la implicació en la construcció d’un món 
millor i treballar al costat de les institucions europees. 
«Treballarem per fer propostes a les institucions euro-
pees (Parlament, la Comissió i els governs) que ajudin 
a establir un nou futur per a Europa, que està passant 
per temps difícils a causa de la manca de confiança i el 
declivi dels processos democràtics», va assegurar Bancel.

Com a representant espanyola, va resultar triada 
Malena Riudavets, qui formarà part del Consell de l’orga-
nització europea. Riudavets és vocal de la junta directiva 
de la Confederació Espanyola d’Empreses d’Economia 
Social (CEPES) i vicepresidenta de la Confederació Es-
panyola de Cooperatives de Treball (COCETA).

temes a debat
Durant l’assemblea, també es van debatre temes tan 
rellevants com la relació entre l’empresa cooperativa i 
l’economia col·laborativa, les oportunitats de les coope-
ratives en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, 
la necessitat que el cooperativisme sigui present en els 
plans educatius i s’aproximi a la joventut, i els desafia-
ments de la governança cooperativa.

Cooperatives Europa és l’organització regional eu-
ropea de l’Aliança Cooperativa Internacional que repre-
senta les empreses cooperatives europees. Amb 86 orga-
nitzacions afiliades en 34 països, defensa els interessos 
de 140 milions de cooperativistes, propietaris de més de 
176.000 empreses cooperatives, i crea ocupació per a 
gairebé 4,7 milions de ciutadans europeus. .

Els dies 27 i 28 d’abril es va celebrar a Malta l’assemblea anual de Cooperatives Europa, en 
què va participar, en representació de la Fundació Espriu, el seu director general Carlos Zarco. 
En aquesta ocasió, l’assemblea va estar marcada per la renovació del Consell de l’entitat.

Votació durant l’assemblea de Cooperatives Europa.

El doctor Carlos Zarco, director de la Fundació Espriu, emet el seu vot.



onze països europeus reivindiquen a madrid un 
pla d’acció europeu per a l’economia social
Els governs d’11 països de la UE van signar el passat 23 
de maig la Declaració de Madrid, per mitjà de la qual 
reivindiquen un fort impuls europeu de l’economia social 
en l’agenda política de la UE, en considerar-la un model 
empresarial prioritari per a un futur sostenible en el qual 
prevalgui la cohesió social i econòmica.

La Declaració de Madrid va ser signada pels governs 
d’Espanya, Luxemburg, Portugal, Grècia, Itàlia, Roma-
nia, Eslovènia, Malta, Bulgària, Xipre i Suècia, dins la 
cimera L’economia social, un model empresarial per al futur 
de la Unió Europea, organitzada per CEPES, Social Eco-
nomy Europe i el Govern d’Espanya.

Els països signants, als quals properament se n’hi po-
den sumar d’altres, sol·liciten a la Comissió Europea que 
l’economia social ocupi un lloc prioritari en les polítiques 
comunitàries i que s’adoptin mesures concretes a favor 
del seu desenvolupament.

L’economia social compta amb dos milions d’empre-
ses a Europa que generen el 8 % del PIB comunitari i 
donen ocupació a prop de 14,5 milions de persones.

La Declaració de Madrid reflecteix que «els valors 
comuns de l’economia social, com la primacia de les 
persones i l’objecte social sobre el capital, la governança 
democràtica i/o participativa, la reinversió de la majoria 
dels beneficis per assegurar la sostenibilitat a llarg termi-
ni de l’empresa, la prestació de serveis als seus membres 
i a les comunitats locals, contribueixen activament a la 
cohesió social i, per tant, a un creixement innovador, 
intel·ligent, sostenible i integrador, a més de la creació 
d’ocupació de qualitat».

A més, la Declaració de Madrid reivindica el foment 
de l’economia social des de les escoles, la creació de me-
canismes comuns de coordinació al més alt nivell en el 
marc de la UE i la inclusió d’un pla d’acció unitari per 
a l’economia social 2018-2020 en el pla de treball de la 
Comissió Europea per a 2018.

economia social és marca espanya
La ministra d’Ocupació i Seguretat Social del Govern 
d’Espanya, Fátima Báñez, va signar la Declaració de 
Madrid com a impulsora del Grup Informal de Governs 

a favor de l’Economia Social, la qual va definir com «un 
estendard de la Marca Espanya per la seva capacitat de 
crear i mantenir l’ocupació, d’innovar, competir i de fer 
de la cohesió social un fonament dels seus valors més 
importants».

Báñez ha assegurat que aquest sector empresarial és 
un «model de present i de futur perquè posa l’èmfasi en 
la importància de les persones». A més, va afirmar que «és 
un model integrador i inclusiu» que s’ha demostrat «im-
prescindible» tant en els moments de creixement com en 
els de «crisi profunda», ja que «gràcies a ell es van protegir 
les persones i es va mantenir la cohesió social».

La ministra també va destacar que l’economia social 
és el model amb el qual s’aconsegueixen les «empreses 
més sostenibles», alhora que va posar com a exemple 
que la destrucció d’ocupació en aquest sector va ser set 
punts inferior a la mitjana global de la resta de modali-
tats empresarials.

A més, la ministra d’Ocupació i Seguretat Social va 
anunciar que el Govern treballa en el disseny de l’estra-
tègia espanyola d’economia social.

pilar bàsic de la cohesió
El president de la Confederació Empresarial Espanyola 
de l’Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, 
va afirmar que «les empreses de l’economia social pos-
sibiliten crear perspectives econòmiques positives per a 
tots els ciutadans de la Unió que permetin salvaguardar 
el nostre model de vida i ofereixen millors oportunitats».

A més, Pedreño va recordar que l’economia social, se-
gons va afirmar el Parlament Europeu, «és un pilar fona-
mental en termes de cohesió social i ocupació a Europa 
i un motor de canvi davant els reptes als quals s’enfronta 
la Unió Europea». «Per tant», va afegir, «és un projecte 
consolidat i compartit que hem de preservar i que ara ha 
d’estar més unit que mai».

Les empreses d’economia social, va explicar Pedreño, 
«donen resposta als desafiaments als quals s’enfronten 
els ciutadans europeus, contribueixen a un creixement 
econòmic sostenible i per a tothom, creen llocs de treball 
de qualitat, ajuden a reduir la desigualtat social, refor-

El passat 23 de maig, els governs d’11 països europeus van signar la Declaració de Madrid, 
en què reivindiquen un paper protagonista per a l’economia social a la UE. La Declaració 
es va aprovar durant la celebració d’un acte –el més gran celebrat fins al moment a Europa 
sobre l’economia social– que va reunir a Madrid més de 400 representants de les institucions 
europees i 16 dels seus estats membres, a més de 200 representants de l’economia social de 
18 països.
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cen la solidaritat entre els europeus i es preocupen per 
innovar en cadascun dels seus projectes empresarials».

cimera al més alt nivell
La Conferència Europea, la més important celebrada fins 
a la data, va comptar amb la presència de més de 400 
representants dels governs europeus –entre els quals 
s’inclouen diversos ministres–, així com de representants 
de les institucions europees, de les empreses i entitats 
de l’economia social i de les diferents administracions 
públiques espanyoles (Govern d’Espanya, comunitats 
autònomes i ajuntaments).

Els signants de la Declaració de Madrid van ser la 
ministra d’Ocupació i Seguretat Social d’Espanya, Fátima 
Báñez; el ministre de Treball, Ocupació i Seguretat Social 
de Luxemburg, Nicolas Schmit; el ministre de Treball, 
Solidaritat i Seguretat Social de Portugal, José Antonio 
Vieira da Silva; el ministre d’Administracions Públiques 
de Suècia, Alrdalan Shekarabi; la ministra alterna de 
Treball, Seguretat Social i Solidaritat Social de Grècia, 
Rania Antonopoulou; el secretari d’Estat del Ministeri 
de Treball i Política Social d’Itàlia, Luigi Bobba; la secre-
tària d’Estat del Ministeri de Treball i Justícia Social de 
Romania, Daniela Gheorghita Barbu; el secretari d’Estat 
de l’Oficina del Primer Ministre responsable d’economia 
social de Eslovènia, Tadej Slapnik; l’ambaixador de Mal-
ta a Espanya, Mark Anthony Micallef; l’ambaixador de 
la República de Bulgària a Espanya, Ivan Kondov, i el 
director del Departament d’Ocupació del Ministeri de 
Treball, Benestar i Seguretat Social de Xipre, Alexandros 
Alexandrou. . 

Foto de familia de los firmantes de la Declaración de Madrid.

julio 2017

25 anys impulsant 
l’economia social
La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social 
(CEPES) celebrarà durant aquest any 2017 el seu 25è aniversari 
com a patronal espanyola d’aquest sector empresarial, que 
compta amb més de 43.000 empreses que representen el 10 % 
del PIB i el 12,5 % d’ocupació.
Amb motiu d’aquest aniversari, CEPES organitzarà diverses 
actuacions al llarg de l’any, entre les quals s’inclouen una àmplia 
agenda d’esdeveniments i actes institucionals.
«El 25è aniversari de CEPES és una ocasió immillorable per fer 
visibles els èxits aconseguits i les fortaleses de l’economia social», 
ha assenyalat el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño. 
«Parlar avui d’economia social a Espanya és parlar d’empreses 
competitives, sostenibles i compromeses amb l’ocupació, en què 
prepondera més la persona que el capital», ha destacat.
CEPES donarà a conèixer al llarg dels propers mesos les grans 
fites que han marcat la seva història i que, en definitiva, són un 
reflex de com l’economia social ha anat evolucionant i adaptant-
se als canvis que ha experimentat la societat espanyola i europea.
«Mirant el passat, han estat 25 anys en què l’economia social ha 
adquirit un pes important dins l’àmbit macroeconòmic, i des de 
CEPES volem mirar el futur per construir un nou model econòmic 
en el qual prevalguin l’interès general i el bé col·lectiu, tal com 
propugna l’economia social», ha afirmat Pedreño.



PRESENTAT PER

Un hotel de cinc estrelles a la bonica Malàisia
Jardins exuberants, piscines, restaurants de primera classe, 
celebracions de la cultura malaia... Tot a preus econòmics 

per als nostres delegats.

Més oportunitats per establir relacions 
Reforceu el vostre impacte establint contactes amb 
companys cooperants de tot el món, fi ns i tot amb 

col·legues de la mateixa regió o sector. Relacioneu-vos 
i connecteu-vos amb gent que té els vostres mateixos 

interessos tot fent un aperitiu o prenent una beguda a les 
nostres recepcions i durant el sopar de gala.

No us perdeu aquesta oportunitat!
Descarregueu el programa i inscriviu-vos a

www.malaysia2017.coop

Una experiència de conferència personalitzada
Debats, taules rodones, tallers de procediments dirigits per 

experts de la indústria, projeccions de pel·lícules.

Informeu-vos sobre els últims desenvolupaments en matèria 
de tendències de cooperació i dels problemes als quals 

s’enfronta el nostre moviment; el dret cooperatiu, l’economia 
de col·laboració, la crisi dels refugiats, les associacions, els 

objectius de desenvolupament sostenible i molt més.

Aquesta és la seva invitació 
al principal esdeveniment de cooperació de 2017

Cooperatives: Posant les persones 
en el centre del desenvolupament

Conferència Mundial 
i Assemblea General 

Del 14 al 17 de novembre de 2017
Sunway Resort Hotel & Spa
Kuala Lumpur, Malàisia
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ASSEMBLEA DE L’OrGAnItZACIó IntErnACIOnAL DE COOPErAtIvES DE SALUt
14 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 d’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 entorn del lema 
general “Posant les persones en el centre del desenvolupament”.

6è 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”.

8a EDICIó DE LES trOBADES DEL MOnt-BLAnC
Del 6 al 8 de desembre de 2017
El Fòrum Internacional d’Economia Social i Solidària aplegarà a Archamps (França) líders de l’economia 
social que reflexionaran i compartiran iniciatives al voltant del lema «L’economia social: la nova eficiència».

programa d’activitats

Aquesta és la seva invitació 
al principal esdeveniment de cooperació de 2017



Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que 
les millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

Compartir, també. Subscriu-t’hi.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si ja rebeu periòdicament Compartir no cal que envieu la butlleta.

Nom i cognoms      

Adreça        

                                                                    

C.P                                  Població    

Provincia-Estat         País         

Telèfon     E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català              Castellà         Anglès



El passat 8 de maig, el cooperativisme sanitari va perdre un dels seus 
primers impulsors. Aquell dia va morir a Màlaga el doctor Francisco 
Carreño, deixeble avançat i company inseparable del doctor Josep 
Espriu, fundador del cooperativisme sanitari a Espanya. A partir d’aquella 
estreta col·laboració, que va permetre que els professionals sanitaris i 
els usuaris de serveis assistencials de base cooperativa s’organitzessin 
independentment, la trajectòria del Dr. Carreño el va conduir a la 
presidència d’ASISA-Lavinia, que va dirigir entre 1980 i 2003, i a la de 
la Fundació Espriu (1996-2000), de la qual era president d’honor en el 
moment de la seva mort. . 

Adéu al Dr. Carreño. 
Eficaç, rigorós i gran persona



La vàlua d’un lideratge 
responsable

Dr. EnriquE DE PorrEs, conseller delegat d’ASISA

No fa gaire; de fet, massa poc, comentava en aquestes 
mateixes pàgines el dolor que produeix la pèrdua d’un 
amic. Sobretot quan el desenllaç és abrupte i inesperat 
i s’avança a l’esperança de vida que caracteritza avui so-
cietats com la nostra. El buit que ens queda és perpetu, 
tot i que el mitiguin els records que l’amistat veritable 
i enriquidora produeix sempre. Són el refugi necessari 
per poder continuar sense els nostres éssers estimats i 
procurem conservar-los com un tresor.

Aquestes sensacions, tan profundes, de pèrdua, 
d’afectivitat ferida en el més íntim per la certesa de l’ab-
sència definitiva de qui ha representat un valor fona-
mental en la nostra vida i en el nostre desenvolupament 
personal, i el record malenconiós de tantes vivències 
compartides, s’han fet presents de nou, amb tota inten-
sitat, aquests dies, perquè ha mort el Dr. Carreño; Paco 
Carreño, per als que vam treballar durant molt de temps  
al seu costat.

EntrEga pErsonal
Durant més de vint anys, les nostres institucions van po-
der gaudir de la seva dedicació per sobre de tota exigèn-
cia; de la seva entrega personal; de la seva bonhomia; de 
la seva lleialtat als principis i valors, a la paraula donada 
i, sobretot, a les persones. Jo vaig gaudir de les seves 
virtuts i del seu talent des d’un lloc privilegiat que, a més 
de marcar la meva trajectòria en el cooperativisme i a 
ASISA, em va permetre poder apreciar en tota la seva 

amplitud la vàlua d’un lideratge responsable; l’honeste-
dat exemplar de qui, en l’exercici de la responsabilitat de 
liderar un projecte col·lectiu, en comptes de pensar en el 
benefici propi, només pensa en el dels seus representats.

Va ser ell qui em va oferir incorporar-me a l’equip 
dedicat a la gestió de les empreses que tenien ASISA com 
a eix i Lavinia com a motor ideològic. Com a adjunt seu, 
vaig ser testimoni d’excepció de la seva proximitat amb 
tothom, de la seva manera de practicar el respecte cap 
a l’altre, fos qui fos i al marge de la seva condició. La 
seva sincera senzillesa en el tracte obligava els altres a 
deixar de banda l’afectació i el protocol, i predisposava a 

El Dr. Enrique de Porres es va incorporar a l’equip de gestió d’ASISA i Lavinia de la mà del doctor 
Francisco Carreño, i això el converteix en un testimoni d’excepció de les virtuts, tant personals 
com professionals, d’un home a qui no dubta a qualificar com a «essencialment bo». D’entre totes 
elles, en destaca el sentit de la lleialtat, la honestedat i l’entrega personal, que van ser els pilars de 
l’executòria del doctor Carreño al capdavant d’ASISA.

«Durant més de vint 
anys, les nostres 
institucions van poder 
gaudir de la seva 
dedicació per sobre de 
tota exigència»
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i la desaparició del mateix Espriu, el seu referent, el seu 
“pare” espiritual, el seu mestre en el cooperativisme i el 
seu líder natural, van precipitar la pèrdua de la seva lu-
cidesa intel·lectual i ens va arrabassar la seva companyia 
molts anys abans d’aquest desenllaç final.

El millor ExEmplE d’EntrEga
Recordo com si fos ahir les seves paraules en la mort 
del Dr. Espriu, que començaven recordant la seva pri-
mera trobada. Aquella primera vegada, en veure com 
n’era, d’atractiu, el seu missatge –ni més ni menys que 
ajudar-los, com a metges, a posar en marxa un ambiciós 
projecte empresarial, a canvi de res!–, li va preguntar tan 
sincerament i directament com solia fer-ho: «Espriu, ¿eres 
trigo limpio?». En perdre’l per sempre, entre les paraules 
que li va dedicar va escriure: «¡Fuiste el mejor trigo de una 
cosecha irrepetible!» Quina sembra més extraordinària!!

Només puc afegir que tots dos han representat el 
privilegi més gran que es pot aconseguir en vida, rebre 
el millor exemple d’entrega al servei dels altres a canvi, 
únicament, d’amistat fraternal. .

la sinceritat en els plantejaments, encara que hi hagués 
distància o dificultat per arribar a acords. Sempre preva-
lia el seu afany conciliador i la seva recerca dels espais 
d’interès comú. Era, essencialment, un home bo.

sEntit dE la llEialtat
El seu sentit de la lleialtat va aconseguir la seva màxima 
expressió en la seva relació amb el mestre comú, Espriu, 
un home amb una personalitat irresistible i un caràcter 
forjat en la persecució permanent i contínua d’un ide-
al, al qual va dedicar la seva vida, que provocava en els 
altres la sensació de no estar mai plenament satisfet de 
la feina que havien realitzat. Per això vaig viure sempre 
amb emoció el dolor sincer que li produïa no aconseguir 
la plena satisfacció d’Espriu amb les polítiques que de-
senvolupava al capdavant d’ASISA. De la mateixa manera 
que m’encomanava l’alegria que sentia cada vegada que 
en rebia un gest de complaença.

Crec que les penes de l’ànima, en aquest cas la tràgica 
mort de qui va ser el seu suport personal, el seu confi-
dent i amic més fidel, el Dr. Fernando Martín Aparicio, 

«Sempre prevalia el seu 
afany conciliador i la 
seva recerca dels espais 
d’interès comú»

«Vaig ser testimoni 
d’excepció de la seva 
proximitat amb tots, de la 
seva manera de practicar 
el respecte cap a l’altre, 
fos qui fos i al marge de la 
seva condició» 



Recorda com va iniciar-se la relació entre el doctor 
Francisco Carreño i el doctor Josep Espriu?
El doctor Espriu tenia el propòsit que els metges tin-
guessin una companyia d’assegurances de salut pròpia. A 
Espanya, durant el franquisme, hi havia només col·legis 
de metges provincials. Va ser ell mateix qui va posar-se 
a recórrer Espanya per convèncer el màxim nombre de 
metges de la seva iniciativa, amb el seu 600 i acompa-
nyat de la seva dona. Així va néixer ASISA, amb seu a 
Madrid i amb unes quantes delegacions provincials. A 
Màlaga ja existia una companyia d’assegurances de met-
ges, l’Igualitario de Málaga, i una de les persones relle-
vants d’aquesta entitat era un bon internista, jove i molt 
simpàtic; el doctor Paco Carreño, que de seguida que va 
conèixer el doctor Espriu hi va establir una relació molt 
estreta, professional i d’amistat. Francisco Carreño va ser 
el primer president d’ASISA. Inicialment, ASISA era una 
companyia molt petita, però va anar creixent... sobretot 
gràcies a una de les últimes decisions de les Cortes de 
Franco, que va establir donar llibertat als funcionaris de 
l’Estat de poder escollir entre rebre assistència sanitària 
pública o privada. ASISA es va presentar a la convocatò-
ria per ser una companyia que donés servei sanitari als 

funcionaris, i va guanyar-la; això ens va fer créixer molt. 
Gràcies a la incorporació de l’Estat com a client, ASISA 
va fer un salt espectacular: en poc temps, va passar de 
tenir uns milers de clients a superar-ne el milió. Encara 
avui, un 82 % dels funcionaris de l’Estat, que segueixen 
podent escollir entre sanitat pública o privada, trien la 
privada. 

Quin paper va exercir Francisco Carreño com a presi-
dent d’ASISA?
Va liderar tota aquesta etapa de creixement d’una mane-
ra molt eficaç i rigorosa. Ell era el president del Consell 
d’administració, i també el president del Consell rector 
de la cooperativa; va implementar els sistemes de gestió 
que, en bona part, avui dia continuen sent els mateixos, 
i era el responsable de nomenar els delegats mèdics pro-
vincials. Crec que va fer una molt bona feina. 

Amb tota aquesta feinada, va poder continuar fent 
d’internista? 
Sí, tenia molta capacitat de treball; compatibilitzava 
les dues coses. A ASISA va impulsar una gran inversió 
en tecnologia, adquirint aparells per fer escàners, res-

El president d’Assistència Sanitària evoca en aquesta entrevista les seves primeres trobades 
amb el doctor Francisco Carreño, quan tots dos col·laboraven estretament amb el doctor Josep 
Espriu en l’expansió del seu model assistencial. Del primer president d’ASISA ara traspassat, en 
recorda la seva simpatia, el seu entusiasme i la seva gran capacitat de treball; qualitats que li 
van permetre liderar de forma eficaç i rigorosa l’etapa de creixement de l’asseguradora.

«Va liderar l’etapa de 
creixement d’ASISA d’una 
manera molt eficaç i rigorosa»

EntrEvista al Dr. ignacio orcE, president d’Assistència Sanitària

Daniel romaní
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sonàncies magnètiques... A més, va creure que es podia 
competir millor amb una xarxa de clíniques pròpies, i va 
muntar fins a 13 clíniques: la clínica Moncloa, a Madrid, 
i moltes altres en diferents províncies: Huelva, Múrcia...
El Dr. Carreño va fer que els centres d’ASISA tingues-
sin unes instal·lacions molt importants i ben dotades 
tecnològicament. ASISA va arribar a tenir fins a 25.000 
metges. Ell va estar sempre preocupat pel benestar del 
metge, perquè la seva feina fos retribuïda de forma digna 
i perquè pogués decidir sobre el malalt. I que el malalt 
també pogués decidir sobre el metge que l’atengués. Es-
tava sempre preocupat per tot el que passava a la gent, 
ja fos un metge, una infermera o un bidell.

Vostè va ser nomenat president del Grup Assistèn-
cia Sanitària; va tenir molta relació amb el doctor 
Carreño?
Sí, tots dos ens consideràvem “fills” del doctor Espriu, tot 
i que el doctor Carreño era vint anys més gran que jo... 
de manera que jo era el “fill petit”. També el vam patir, és 
clar, el “pare”, perquè era tossut, però tot ho feia de bona 
fe. Sempre vam combregar amb el seu model assistencial 
i amb el fet que, a més del metge, l’altre gran protagonista 
de l’acte mèdic és l’usuari, i per això va muntar una altra 
cooperativa, per als clients, SCIAS, que és la propietària 
de l’Hospital de Barcelona.

El doctor Carreño també va ser president de la Fun-
dació Espriu, oi?
Sí, des de la qual va continuar fomentant el cooperati-
visme sanitari i fent realitat la idea del doctor Espriu se-
gons la qual és molt important que metges i usuaris par-
ticipin en les decisions del centre on treballen o que els 
acull. Essent el doctor Carreño president de la Fundació, 
aquesta va entrar a formar part de l’Aliança Cooperativa 
Internacional, en la qual no hi havia cap branca relacio-
nada amb la salut. I vam muntar-la. Ens hi van acompa-
nyar altres països: Japó, Bèlgica, Suècia... El japonès Shoji 
Kato va ser nomenat president de l’IHCO (International 
Health Cooperation Organization) i el doctor Carreño, 
vicepresident.

Quins objectius buscaven, formant part de l’IHCO? 
Volíem explicar que era possible organitzar sistemes 
sanitaris on grups de professionals i grups d’usuaris po-
guessin resoldre conjuntament els problemes de salut 
que els afecten. Vam viatjar molt, a Llatinoamèrica –on 
hi havia problemes de vacunació–, a l’Europa de l’Est... 
Hi havia, de fet encara avui n’hi ha, clíniques on havies 
de dur-hi tu mateix la bombeta i els llençols nets. Una 
de les persones que més ajudava el doctor Carreño en 
aquests viatges era el doctor José Carlos Guisado, que 
després seria president de l’IHCO, i que dissortadament 
també va morir fa poc. Avui, la Fundació Espriu continua 
tenint un gran prestigi i rep moltes visites de molta gent 
interessada en el sistema de cogestió. .

«El Dr. Carreño va 
fer que els centres 
d’ASISA tinguessin 
unes instal·lacions 
molt importants 
i ben dotades 
tecnològicament»

D’esquerra a dreta, els doctors Espriu, carreño i orce.



Vaig conèixer bé Francisco Carreño (Adra, Almeria, 
agost de 1934 - Màlaga 8 de maig de 2017), i no només 
per raons professionals. És veritat que vam treballar 
plegats durant molts anys (vaig ser el seu conseller, con-
seller delegat i vicepresident a ASISA, i més tard em va 
ajudar al relleu com a president) i que sempre em va 
dedicar un tracte preferencial. No obstant això, on real-
ment es va forjar la meva amistat amb ell va ser, com 
passa moltes vegades a la vida, fora de l’oficina. Tots dos 
compartíem la passió per la caça de la perdiu amb re-
clam i, pel febrer, sempre anàvem al camp amb un grup 
d’amics. Va ser allà, en aquests moments de convivència 
amb la natura, on em vaig adonar de la seva excepcional 
dimensió com a persona.

Paco era, en efecte, un tipus extraordinari. La seva 
qualitat humana, que repartia generosament entre 
amics, familiars i companys, rivalitzava amb la seva com-
petència professional i la seva dedicació incansable a la 
feina. Era intel·ligent i honest fins a la medul·la. Com a 
bon jugador de mus, també era intuïtiu i agut. Conversa-
dor infatigable, es movia molt bé en les distàncies curtes, 
i la seva capacitat de persuasió era ben coneguda per tots 
aquells que el freqüentaven (empresaris, càrrecs públics, 
polítics, periodistes...), als quals solia sorprendre amb la 
seva vitalitat i el seu discurs ben embastat. Emilio Botín, 
que va ser president del Banc Santander fins que va mo-
rir el 2014, o Julián García Vargas, ministre de Sanitat 
en la dècada dels vuitanta, el van distingir amb el seu 
afecte i el van ajudar també a fer d’ASISA una empresa 
més pròspera i sòlida.

dEixEblE d’Espriu
Francisco Carreño va ser el principal deixeble del doctor 
Josep Espriu, l’inspirador del moviment cooperativista 
sanitari, i a qui ell considerava el seu segon pare. Ferma-
ment convençut de les bondats de les tesis d’Espriu, va 
dedicar tota la seva vida a difondre-les i a portar-les a 
la pràctica. Tots dos es complementaven bé. Espriu era 

Vital, intel·ligent i honest: així defineix l’actual president d’ASISA el seu immediat 
predecessor al capdavant de l’asseguradora. Les qualitats humanes del Dr. Carreño, afirma 
en aquest article, estaven a l’altura de la seva gran competència professional i dedicació 
incansable a la feina, i van contribuir tant com aquestes a fer d’ASISA l’empresa sòlida i 
pròspera que és avui.

Un tipus extraordinari
Dr. Francisco ivorra, president d’Asisa

«Intuïtiu, agut 
i conversador 
infatigable, es 
movia molt bé en les 
distàncies curtes, i 
la seva capacitat de 
persuasió era ben 
coneguda»
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El Dr. carreño, el Dr. Espriu i l’actual president d’asisa, el Dr. ivorra, a l’assamblea d’asisa a alacant l’any 1984.

Carles de Dènia i en la inauguració el 1982 de la Clínica 
El Ángel, a Màlaga. Aquest va ser el germen del que avui 
és el Grup HLA (Hospitals Lavinia ASISA), que està for-
mat per 15 centres propis i que és la xarxa hospitalària 
més gran d’una asseguradora a Espanya.

Per la seva dilatada i brillant gestió professional al 
capdavant d’ASISA, Francisco Carreño mereix passar a la 
història de la sanitat espanyola. Però jo em quedo amb el 
seu valuós llegat com a persona i amic. A reveure, Paco. .

el mestre, l’ideòleg; una personalitat teòrica i reflexiva. 
Carreño tenia, en canvi, una visió més executiva de l’or-
ganització. El seu sentit pràctic el va portar a professio-
nalitzar la gestió d’ASISA i a fer-la més competitiva en el 
complex mercat de la sanitat privada espanyola.

Durant el seu extens mandat com a president, des 
de 1980 fins a 2003, es va normalitzar la relació d’ASISA 
amb els diners (Espriu, preocupat sobretot per l’impacte 
social de l’activitat mèdica, menyspreava les ambicions 
materialistes) i es va consagrar el principi que els bene-
ficis obtinguts amb l’activitat de l’organització havien de 
reinvertir-se en la mateixa ASISA, en els seus serveis i 
en les seves instal·lacions, per tal de fidelitzar els metges 
i els pacients.

xarxa d’hospitals propis
Va ser així com va sorgir, de forma natural, la idea de 
crear una xarxa d’hospitals propis per garantir una 
atenció adequada als nostres assegurats. Tant ell com jo 
veníem de l’àmbit hospitalari (Paco havia exercit com 
a metge a l’Hospital Carlos Haya de Màlaga i jo havia 
començat a treballar a l’Hospital General d’Alacant), i 
aquesta sensibilitat compartida cap a l’activitat dels hos-
pitals va cristal·litzar en l’adquisició de l’Hospital Sant 

«Per la seva dilatada 
i brillant gestió 
professional al 
capdavant d’ASISA, 
Francisco Carreño 
mereix passar a la 
història de la sanitat 
espanyola»



Les gairebé tres dècades d’història de la 
Fundació Espriu estan lligades íntimament a 
la persona i a la trajectòria professional del Dr. 
Francisco Carreño. Com a deixeble avançat i 
company inseparable del Dr. Josep Espriu, 
fundador del cooperativisme sanitari a Espa-
nya, el Dr. Carreño ha estat una figura clau en 
el desenvolupament internacional de la Fun-
dació Espriu.

Des que el 1989 la Fundació Espriu va iniciar 
el seu camí, el Dr. Carreño va assumir la vice-
presidència de l’entitat i va aportar amb èxit la 
seva visió del cooperativisme sanitari, la mateixa 
visió que va marcar el seu lideratge com a presi-
dent d’Asisa-Lavinia entre 1980 i 2003, en què 
va desenvolupar una estructura assistencial de 
base cooperativa que va permetre l’organització 
independent dels professionals sanitaris.

La seva vocació cooperativa el va convertir 
en president de la Fundació Espriu entre 1996 i 
2000, presidència que va estar marcada per l’ob-
jectiu de portar més enllà de les nostres fronte-
res la fórmula cooperativa que tan bons resultats 
havia donat en l’àmbit nacional. Durant aquesta 
etapa, va impulsar la creació de l’Organització 
Internacional de Cooperatives Sanitàries, IHCO, 
la branca de salut de l’Aliança Cooperativa In-
ternacional, assumint-ne la responsabilitat de la 
regió europea.

L’any 2000, el Patronat de la Fundació Es-
priu va voler reconèixer la seva gran tasca al 
capdavant de l’entitat nomenant-lo president 
d’honor. .

Primer des de la vicepresidència i més endavant com a president, la figura del doctor 
Francisco Carreño va ser determinant en el desplegament internacional de la Fundació 
Espriu i del seu model cooperativista sanitari.

Figura clau de la projecció 
internacional de la Fundació Espriu

ginebra, 15 i 16 de setembre de 1997. assamblea de l’aci.

El Dr. Carreño va 
impulsar la creació 
de l’Organització 
Internacional de 
Cooperatives Sanitàries, 
IHCO, la branca de salut 
de l’Aliança Cooperativa 
Internacional.
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El Dr. carreño inaugura les Jornades de sanitat i cooperativisme. 
sevilla, 1984.

El Dr. carreño condecora al Dr. Espriu durant el seu homenatge.
Barcelona, 1986.

El Dr. carreño durant un homenatge al Dr. Espriu. 
Barcelona, 1986.

El Dr. carreño va ser company inseparable del fundador del cooperativisme 
sanitari a Espanya, el Dr. Josep Espriu.

X Jornades de cooperativisme sanitari nacional i internacional. 
Madrid, novembre de 1998



Des dels càrrecs de responsabilitat que va ocupar al llarg de la seva 
trajectòria professional, el doctor Francisco Carreño no va desistir en 
la seva obstinació de promoure i desenvolupar, tant en l’àmbit nacional 
com en l’internacional, els principis del cooperativisme sanitari. Des de 
la presidència de la Fundació Espriu va ser un dels artífexs de la creació, 
el 1996, de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), 
de la branca europea de la qual va ser president. En l’àmbit nacional, va 
dirigir els seus esforços a consolidar ASISA dins el mercat de l’assegurança 
de salut i a impulsar la creació del seu grup hospitalari per poder oferir 
millors serveis als seus 1,5 milions d’assegurats i millors condicions laborals 
als seus professionals sanitaris. . 
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Anava tota de negre, llevat d’una cua groga

que li sortia de la gorra, i uns guants blaus i lluents

amb els braços oberts i els dits fins estirats

mentre feia passes fermes, clic-clac, sobre la superfície

gelada del món. I allà, amb un estrèpit de fulles de ganivet,

va començar a trenar un camí incert que s’eixamplava

en un prat de rínxols. Llançada, va travessar el gel

i llavors va girar i, a mitjan camí, va doblegar les cames

i va saltar en l’aire com alça el vol una grua, els guants blaus

l’elevaven amb lleugeresa, i va fer una mitja volta

enèrgica en el vent abans de baixar, braços oberts,

patinant cap enrere, sortint d’aquell moment, somrient

a la dona que havia estat just un instant abans.

Patinadora

Ted Kooser
Del llibre de Ted Kooser, L’ocell matiner i altres poemes, traducció 
de Miquel Àngel Llauger i Jaume Subirana, Palma, Moll, 2017
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Ecos del 
món d’ahir

Enric Sòria

Stefan Zweig va ser un dels escriptors més populars de l’Europa d’entre-
guerres i, potser per això, els crítics perdonavides d’aquestes parts el van 
menystenir absurdament durant un temps. Amb tot, va escriure grans no-
vel·les, com La impaciència del cor i Novel·la d’escacs, i també unes esplèndides 
memòries, El món d’ahir. Exiliat d’Àustria durant el nazisme, intentà man-
tenir una actitud ferma i ajudar els seus col·legues, però interiorment es va 
ensorrar. La civilització europea en què creia havia sigut destruïda; el poble 
jueu, al qual pertanyia, estava sent anihilat, i el nazisme avançava de victòria 
en victòria. Zweig no va suportar la destrucció del seu món i se suïcidà, jun-
tament amb la seua dona, a la ciutat brasilera de Petròpolis al febrer de 1942.

Títol original: Stefan Zweig. Farewell to Europe

Any: 2016

Durada: 106 minuts

País: Àustria

Direcció: Maria Schrader 

Guió: Maria Schrader i Jan Schomburg

Música: Tobias Wagner

Fotografia: Wolfgang Thaler

Interpretació: Tómas Lemarquis, Barbara 
Sukowa, Nicolau Breyner, Charly Hübner, 
Lenn Kudrjawizki, Ivan Shvedoff, Josef Hader, 
Harvey Friedman, Nahuel Pérez Biscayart, 
André Szymanski, Matthias Brandt, Nathalie 
Lucia Hahnen, Oscar Ortega Sánchez, Vincent 
Nemeth, João Cabral, Márcia Breia i Arthur 
Igual

Producció: Coproducció Àustria-Alemanya-
França; X-Film Creative Pool / Idéale 
Audience / Maha Productions

Fitxa tècnica
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El film de Maria Schrader prova de mostrar aquest desolador procés a través 
d’un grapat de vinyetes que corren des del congrés del PEN Club de 1936 
fins a la troballa dels cadàvers. Un petit mosaic de fragments d’aire semi-
documental ens narra la desorientació i l’angoixa creixents de l’escriptor, 
que intenta mantenir una posició honesta, però que se sent cada cop més 
impotent, mentre l’oprobi de la persecució als jueus i la guerra continuen.

El film, majoritàriament parlat en alemany, però també en portuguès, fran-
cès, anglès i castellà, reflecteix bé l’ambient alhora cosmopolita i depressiu 
que envoltava l’autor; està airosament rodat i intenta ser subtil. El problema 
és que l’opció que tria, molt distanciada i més evocadora que pròpiament 
narrativa, desatén en excés la construcció dramàtica i no acaba de traçar un 
relat sostingut. Intuïm el drama de l’escriptor, però no arriba a commou-
re’ns. S’hi troba molt a faltar la mirada sintètica i incisiva d’un Axel Corti, 
per esmentar algú que sabia manejar aquest to amb devastadora eficàcia. 

Tot i així, alguns fragments són colpidors, com el de la visita a l’alcalde rural 
brasiler, i el patètic intent de l’orquestra local de tocar “El Danubi blau”. Ací, 
l’esmolada ironia de l’estampa voreja l’humor grotesc d’un Mikhalkov i sap 
suggerir amb eficàcia la trista acumulació d’incongruències que amargaven 
l’esforçat estoicisme de l’escriptor. Josef Hader interpreta amb prestància el 
protagonista, i en un dels fragments podem veure la gran Barbara Sukowa, 
que sempre val la pena, fent de primera esposa de l’escriptor. .
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Per vuitè any consecutiu, ASISA ha lliurat els premis del seu Certamen Internacional 
de Fotografia. En aquesta edició, el jurat va seleccionar els guanyadors de les diverses 
categories entre un total de 2.735 fotografies presentades per 348 autors. Els 
premiats han estat: Mingo Venero, guanyador del premi ASISAFoto al millor autor i de 
temàtica “Lliure”; José Ramón Luna de la Ossa, en la categoria “Maternitat i Infància”; 
Felipe Foncueva Rodríguez, en la de “Natura”, i Mª Cristina Gómez Martínez, en la de 
“Somriures”. Aquestes pàgines són una petita mostra de la qualitat dels seus treballs.
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recordant Salvador Espriu

d’impactar per elles mateixes, fent sobreres les explica-
cions “abstractes”. 

Crec que, al lector, no ha de ser-li difícil reconèixer-se 
en aquest personatge incapaç de posar ordre en la pila de 
coses que la vida li ha carregat al damunt; objectes sense 
importància («cap ni un que em sabés greu de perdre») 
però que, pel seu mateix excés, són els que li fan per-
dre l’equilibri, el temps i fins la dignitat: «acabo assegut 
entremig d’ells». I no pas perquè l’individu no s’esforci: 
amb «mà i ment i cor, si cal, faré tant com podré»; però 
el resultat és a la vista. No som davant d’un “correlat ob-
jectiu” del nostre trobar-nos atrapats en un parany que, 
de tan present, ens és invisible? L’engany sistemàtic sota 
aparences brillants, la bulímia comercial quasi obligatò-
ria, no són els qui governen fins als nostres últims racons, 
deixant-nos caiguts per terra entremig de tot allò que, 
teòricament, era “nostre”? 

El protagonista de Frost, víctima d’un incident sense 
importància, ens ofereix una imatge “chaplinesca”, pa-
tètica, de l’home ordinari. No tan distant, però, de com 
es troba el seu contemporani Espriu, preocupat per la 
mentida establerta o per la fredor dels versos de «savis 
excel·lents» i, finalment, també ell, derrotat («ja decantat 
amic de l’última injustícia»). Tots dos vençuts pel «gran 
plany del vent, aquest vell adversari», per uns corrents de 
fons que semblen incontrolables.
Certament, hi ha un element que diferencia els dos poe-
mes: l’humor. En Espriu, els poemes tràgics i els satírics 
van per separat; Frost compagina les dues visions, de ma-
nera que l’una fa ressaltar més l’absurd de l’altra:

The way of understanding is partly mirth
La manera d’entendre és, en part, l’alegria  

diu en un poema, “Not quite Social”, sobre la necessitat de 
fugir d’aquest món. I en un altre, “The Door in the Dark”, 
el protagonista avança a les fosques, amb els braços es-
tesos endavant, quan de sobte topa de nassos amb una 
porta que s’ha colat entre ells. La caricatura va junyida 
a la reflexió:

[…]      
A slim door got in past my guard,  
And hit me a blow in the head so hard  
I had my native simile jarred. 
So people and things don’t pair anymore 
With what they used to pair with before. 

[…]
Una porta es colà en el meu redós
i va clavar-me un cop al cap tan gros.

Al darrer número de compartir. vaig comentar el poema 
de Salvador Espriu “De tant senzill, no t’agradarà” del 
llibre El Minotaure i Teseu; com vaig dir aleshores, em 
semblava que aquest poema podia servir de teló de fons 
de tota l’obra d’Espriu, no solament de la tràgica, sinó 
també de la satírica i la cabalística. Reflecteix –aventu-
rava– el seu drama personal durant els anys foscos del 
país, però també el drama d’una civilització, la nostra, que 
ha abandonat els referents de segles i s’ha quedat sense 
terra ferma sota els peus (la ja famosa “realitat líquida”).

Sorprendrà el lector que ara posi al costat d’aquell 
poema dramàtic un altre de tan aparentment banal com 
“The armful” (El braçat), del popular poeta nord-americà 
Robert Frost. Les diferències de tema, de to i de llenguat-
ge són tan grans que els dos textos no semblen tenir gai-
rebé res en comú. Intentaré mostrar-ne les coincidències

The armful
For every parcel I stoop down to seize  
I lose some other off my arms and knees, 
And the whole pile is slipping, bottles, buns-    
Extremes too hard to comprehend at once, 
Yet nothing I should care to leave behind. .
With all I have to hold with, hand and mind 
And heart, if need be, I will do my best  
To keep their building balanced at my breast. 
I crouch down to prevent them as they fall; 
Then sit down in the middle of them all. 
I had to drop the armful in the road  
And try to stack them in a better load.  

El braçat
Per cada objecte que m’ajupo a aplegar
me’n cau un altre dels braços i mans
fent que perilli el munt de pastissos i ampolles...
extrems massa difícils d’abastar tots alhora;
cap ni un, però, que em sabés greu de perdre.
Amb tot allò que tinc per subjectar: mà i ment
i cor, si cal, faré tant com podré
per sostenir la pila a la pitrera.
M’acotxo per parar els que van caient
fins que acabo assegut entremig d’ells.
Ho he hagut de deixar caure tot per terra
per mirar de guardar-ho amb més destresa.

Vet aquí un poema despullat de les preocupacions “in-
tel·lectuals” d’Espriu: els «versos que no fan companyia», 
«l’emperador tot nu», el «plany del vent», el triomf de «la 
injustícia»...  “El braçat” es mou en un altre nivell, més ran 
de terra, en la quotidianitat i la concreció. És hereu (però 
només en això) de la consigna avantguardista de William 
Carlos Williams, «No ideas but in things»: les imatges han 

Salvador Espriu i Robert Frost
Josep M. Jaumà



quasi un segle abans, expressava el mateix: «el medi en 
què s’agiten els meus personatges és tan abundant que a 
cada línia s’arrisquen a desaparèixer». La poesia és la veu 
que s’obre pas dins la foscor imperant per deixar cons-
tància de qui som realment i què sentim; per aconseguir 
no desaparèixer. . 

que el meu pobre semblant quedà esclafat.
Les coses i la gent ja no s’avenen ara
amb el que abans solien avenir-se.

Espriu i Frost, dues veus distintes que ens lleguen, però, 
un missatge semblant, difícil d’ignorar. De fet, ja Flaubert, 
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.
 FUNDACIÓ ESPRIU  REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

Les empreses cooperatives
ajuden a construir 
un món millor

Les entitats que integren la Fundació Espriu 
formen, per volum de facturació, la quarta xarxa 

de cooperatives sanitàries més gran del món. 


