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Agafar el son
He llegit amb atenció i força sorpresa l’article sobre el
son publicat en l’última entrega de la seva revista. Vivim
en un país prou sorollós, especialment si es viu al centre
d’una ciutat i, sobretot, durant els mesos d’estiu, com per
poder agafar el son amb facilitat. Però que un percentatge
gens menyspreable dels espanyols (el 7 %, d’acord amb
l’estudi realitzat per ASISA, al qual fa referència l’article
que esmento) necessiti consultar el mòbil enmig del
seu descans nocturn m’ha semblat més que preocupant.
La meva conclusió és que ens falta educació, tant per
aprendre a respectar el descans dels altres com per
adquirir hàbits saludables. I també molta informació sobre
tots aquests dispositius que han irromput en les nostres
vides i han esdevingut d’ús quotidià sense que sapiguem
quins efectes adversos tenen sobre la nostra salut.

Raquel Gonzalo Fernández
Granada
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editorial.
Innovació tecnològica
en medicina
Que les noves tecnologies ho estan canviant tot és una cosa de la qual ningú no
dubta. En l’àmbit de la medicina, l’impacte de la revolució tecnològica i científica
a què assistim ha arribat tant al diagnòstic com a la prevenció i al tractament de la
malaltia, però també a la gestió i a l’organització, així com a la mateixa relació entre
el metge i el pacient.
Un bon exemple és el Big Data, que actualment s’aplica en multitud de sectors,
entre ells, el de la medicina, on s’avança de mica en mica cap a una atenció més
personalitzada i predictiva que respongui a cada cas concret. D’això precisament, en
parla, en aquest número de compartir., el Dr. Ignacio Hernández Medrano, neuròleg
de l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid i un dels professionals que, a Espanya, aposta
més clarament per l’aplicació del Big Data al coneixement mèdic.

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

«La medicina
avança de mica
en mica cap a
una atenció més
personalitzada
i predictiva que
respongui a cada
cas concret»

Un altre aspecte en què les noves tecnologies han permès fer un gran salt és
l’abaratiment de la seqüenciació del genoma humà, fet que obrirà noves vies
d’investigació per combatre malalties. El cost de seqüenciar el genoma d’una
persona s’ha rebaixat tant en els últims cinc anys –en poc temps serà inferior als
1.000 dòlars–, que podrem desenvolupar els fàrmacs més eficaços per combatre les
anomenades malalties poligèniques, que són aquelles provocades pel deteriorament
o per la mutació de més d’un gen, com la diabetis o les malalties cardiovasculars.
Sobre totes aquestes noves tècniques, així com sobre els problemes ètics que
plantegen, s’estenen, en sengles entrevistes, Gemma Marfany, doctora en Biologia
especialitzada en genètica molecular, i el doctor Martínez Montauti, cap del Servei
de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona.
També en aquest número, el lector trobarà un interessantíssim article dels
especialistes del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari HLA Moncloa sobre
una nova tecnologia aplicada al diagnòstic i tractament de la patologia prostàtica: la
biòpsia guiada mitjançant fusió de ressonància magnètica i ecografia, que representa
un avenç revolucionari en el tractament del càncer de pròstata.
No vull acabar sense esmentar una altra gran innovació tecnològica: la cirurgia
robòtica, els avantatges de la qual queden exposats en el reportatge que aquest
número de compartir. dedica a la Unitat que recentment ha posat en marxa l’Hospital
Universitari HLA Moncloa. En compliment del seu objectiu d’estar a l’avantguarda
dels últims avenços tecnològics, el centre ha incorporat un robot quirúrgic da Vinci
d’última generació, el Vinci Xi™, que permet realitzar cirurgies complexes amb
la mínima invasió, i que millora les prestacions dels models anteriors. Gràcies al
fet de posseir un camp d’operació superior a qualsevol altre mètode quirúrgic, i
una precisió i estabilitat més grans que les de la mà humana, multiplica l’èxit de la
cirurgia i redueix notablement el grau d’invasió, els riscos i les complicacions, així
com el temps de recuperació del pacient.
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La tos, un reflex defensiu que té com a missió aclarir les vies aèries, és un símptoma freqüent
de malalties molt diverses que afecten l’aparell respiratori. L’automedicació pot servir per
mitigar les molèsties, però no per curar-la.

Tos i automedicació
Dr. Adolf Cassan
La tos és un dels motius més comuns de consulta mèdica
i també un dels més habituals pels quals es recorre a l’automedicació. No és estrany, ja que es disposa de múltiples
productes farmacèutics per a la tos autoritzats per a la
venda sense recepta i que, per tant, poden adquirir-se
sense prescripció. A més, hi ha una intensa publicitat
sobre productes per a la tos que indueix a la seva utilització. No obstant això, per recórrer a l’automedicació de
la tos i a l’ús d’aquests productes cal estar ben informat
sobre les seves indicacions, contraindicacions i pautes
d’administració.
Primer de tot, cal tenir present que la tos és un símptoma, no una malaltia en si mateixa, de manera que només
es resoldrà quan se’n solucioni la causa, l’alteració que
provoca la tos, ja sigui de forma espontània amb l’evolució del trastorn de base o bé amb el tractament oportú.
Per tant, l’automedicació de la tos és útil per mitigar les
molèsties que produeix, no per curar-la. I, en aquest sentit, hi ha dues qüestions que cal tenir en compte: d’una
banda, aquelles ocasions en què és imperatiu que un
metge diagnostiqui l’origen de la tos i en què, per tant,
l’automedicació sense la consulta facultativa oportuna
està contraindicada; de l’altra, aquells altres casos en què
l’automedicació és oportuna per alleujar les molèsties que
comporta, i en què cal diferenciar dos tipus bàsics de tos
que requereixen un tractament diferent.
Tipus de tos

La tos es diferencia en dos tipus bàsics: productiva o no
productiva. La tos productiva és una tos amb mucositat,
amb flegma, mitjançant la qual s’expulsen secrecions que
obstrueixen les vies respiratòries i que, si es retinguessin,
podrien deteriorar la funció dels pulmons. Aquesta tos
productiva pot ser “eficaç”, quan les secrecions s’expulsen amb facilitat, o “ineficaç”, quan les secrecions persisteixen i són difícils d’expulsar. En aquest cas, l’ús de
productes per facilitar l’expulsió de les secrecions té una
utilitat indubtable.
La tos no productiva és una tos seca, no productiva,
deguda a la irritació dels receptors nerviosos que desencadenen el reflex tussigen i que no té cap finalitat fisiolò-

Contraindicacions per
a l’automedicació
Aquestes contraindicacions es basen en la presència de
signes i símptomes de processos mèdics potencialment
greus que requereixen una avaluació mèdica:
• Nens menors de quatre anys d’edat.
• Tos acompanyada d’un o més dels següents signes
o símptomes: dificultat per respirar (dispnea), dolor
toràcic, expectoració de sang (hemoptisi), calfreds,
sudoració nocturna, sensació de rigidesa a la gola,
cames/turmells inflats, coloració blavosa de la pell
(cianosi), pèrdua de pes involuntària, erupció cutània
(exantema), cefalea persistent.
• Tos que produeix moc espès groguenc, ocre o verdós, o
secrecions purulentes.
• Tos amb febre alta o febre no molt alta, però que no es
resol amb l’autocura habitual.
• Antecedents de símptomes d’una malaltia crònica
associada a la tos (per exemple: asma, malaltia
pulmonar obstructiva crònica, bronquitis crònica,
insuficiència cardíaca congestiva).
• Tos que persisteix més de set dies, que apareix i
desapareix o que reapareix contínuament.
• Tos que empitjora de manera sobtada després que
s’hagi resolt un refredat o un episodi gripal.
• Sospita de tos associada a l’administració de fàrmacs.
• Tos associada a la inhalació de pols, partícules o
objectes, si són irritants o s’allotgen als pulmons.
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gica útil. Aquesta tos pot ser molt molesta i, en aquest cas,
l’ús de medicaments que inhibeixin aquest reflex també
resulta d’utilitat.
La distinció esmentada és fonamental, ja que els medicaments que s’utilitzin per a un o altre tipus de tos són
completament diferents.

ha de ser inhalada i que produeixen un vapor medicinal,
amb diferents efectes segons sigui el producte utilitzat.
D’altra banda, quan una persona està ben hidratada, es formen secrecions menys viscoses i, per tant, més fàcils d’expulsar. Així doncs, sobretot quan es té tos productiva, cal
beure líquid abundant per mantenir una bona hidratació.

Automedicació

Expectorants i antitussígens

L’objectiu de l’automedicació és reduir el nombre i la intensitat dels episodis de tos i prevenir possibles complicacions. Abans de res, s’ha de tenir present que hi ha algunes
mesures no farmacològiques útils que poden millorar la
situació sense recórrer a medicaments. Per exemple, l’ús
de pastilles no medicinals (és a dir, productes de parafarmàcia) que alleugen la irritació de la gola i que, per tant,
poden reduir la tos. També pot ser convenient l’ús d’humidificadors, dels quals n’hi ha de diferents tipus (ultrasònics, impulsors, evaporadors), ja que augmenten la quantitat d’humitat en l’aire inspirat i això pot ajudar a calmar les
vies aèries irritades. També hi ha vaporitzadors, que són
humidificadors amb un recipient per a la medicació que

Seguint amb la distinció de tos productiva i tos no productiva, els medicaments útils seran, respectivament, els
expectorants i els antitussígens.
Els expectorants modifiquen la consistència del moc,
augmenten el volum d’esput expectorat i poden proporcionar un cert alleugeriment de la tos quan hi ha dificultats
per expulsar secrecions espesses i adherents de la via aèria. Els expectorants autoritzats per a venda sense recepta
en el nostre medi són la guaifenesina (guaiacolat de gliceril) i el sulfoguaiacol, indicats per a l’alleujament simptomàtic de la tos aguda productiva ineficaç, si bé també
hi ha altres productes, com l’ambroxol, l’acetilcisteïna i la
carbocisteïna, autoritzats per a la venda sense prescripció
per al tractament de la hiperviscositat bronquial, símptoma habitual de la grip o del refredat comú.
Els antitussígens o supressors de la tos controlen o eliminen la tos i són els fàrmacs que cal elegir en cas de tos
no productiva. No s’haurien d’emprar antitussígens per
tractar la tos productiva, llevat que els beneficis potencials
compensin els riscos, per exemple quan a la nit la tos és
tan intensa que no permet descansar bé. No obstant això,
en aquest cas convé que sigui un facultatiu qui ho indiqui,
perquè la supressió de la tos productiva pot donar lloc a la
retenció de secrecions en el tracte respiratori inferior, la
qual cosa incrementa el risc d’obstrucció de les vies aèries
i d’infecció bacteriana secundària. Hi ha diferents antitussígens orals que es venen sense recepta, amb principis
actius com la cloperastina, el dextrometorfà, la difenhidramina i la levodropropizina, així com antitussígens tòpics
amb càmfora, mentol i diversos olis volàtils (com cineol,
timol o trementina).
Les presentacions d’aquests productes són diverses;
entre d’altres, hi ha formulacions en xarops, líquids, solucions, suspensions, comprimits, càpsules, pastilles, grànuls
orals, pomades i cremes tòpiques, pegats i solucions per
a vaporitzadors. I també són diverses les pautes d’administració, els seus possibles efectes secundaris i les seves
contraindicacions, que en tenen. Per tant, encara que
siguin de venda sense recepta i es facin servir sense la
prescripció del metge, cal informar-se al respecte, mirar
els prospectes o consultar el farmacèutic.

.

salut.
prevenir/guarir

Una Unitat de Cirugia Robòtica
amb tecnologia d’última generació
L’Hospital HLA Moncloa ha incorporat el sistema robòtic da Vinci XI-HD, amb el que es realitzaran
intervencions mínimament invasives en les especialitats d’Urologia, Cirurgia Toràcica, Ginecologia,
Cirurgia General i Otorrinolaringologia.
Meritxell Tizón

Membres de l’equip de la Unitat de Cirurgia Robòtica de l’Hospital HLA Moncloa.

L’Hospital Universitari HLA Moncloa ha sumat als seus
serveis una Unitat de Cirurgia Robòtica, per la qual cosa
ha adquirit l’últim model del sistema robòtic da Vinci,
tecnologia que representa l’última i més recent evolució de la cirurgia mínimament invasiva i en la qual el
cirurgià no opera amb les seves mans sinó manipulant
un robot a distància. El sistema, que està dotat amb visió
3D d’alta definició, no només millora els resultats i la
satisfacció dels pacients sinó que garanteix molta més
seguretat i una elevada qualitat del tractament.
Creat a Silicon Valley a partir de patents militars i
desenvolupat per l’empresa californiana Intuitive Surgical Inc., el robot da Vinci es va llançar al mercat l’any
1999. Des de llavors, ha revolucionat la cirurgia robòtica,
amb més de 3.900 sistemes instal·lats al món, la majoria
d’ells als Estats Units.

La seva ràpida implantació es deu al fet que la seva
cirurgia robòtica ofereix nombrosos avantatges per als
pacients, els cirurgians i el sistema sanitari en general
respecte a la cirurgia oberta, la laparoscòpia tradicional
o la laparoscòpia teleassistida més avançada. D’acord
amb el doctor Carlos Zarco, responsable de la nova
Unitat i director mèdic de l’Hospital Universitari HLA
Moncloa, un dels seus avantatges més destacat és que es
tracta d’un sistema molt més segur.
«És un sistema els moviments del qual són robòtics.
És a dir, qui realment maneja el sistema és l’ordinador
principal, que fa que tots els moviments del robot, que
reflecteixen el que el cirurgià fa amb les seves mans, siguin molt més segurs i precisos. Per tant, jo destacaria
en primer lloc aquest avantatge: seguretat per al pacient
i el cirurgià. Dues coses que són absolutament comple-
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Els avantatges
del robot da Vinci
•M
 enys temps
d’hospitalització
•M
 enys complicacions
•M
 enys necessitat de noves
intervencions
•M
 enys dolor postoperatori
•P
 etites incisions amb millors
resultats estètics
•F
 acilitat d’accés a anatomies
complicades
• Més precisió reconstructica
•P
 ossibilitat d’oferir una
cirurgia d’excel·lència evitant
el turisme sanitari cap a
altres regions

mentàries, perquè com més segur està el cirurgià, més
segur està el pacient», explica el doctor Zarco.
El segon gran avantatge és que redueix el nombre
de complicacions en el pacient gràcies a la seva precisió.
«En la cirurgia de pròstata, per exemple, està demostrat
que produeix molta menys impotència i incontinència»,
afegeix el Dr. Zarco, que assegura que «la taxa de complicacions és molt més baixa que amb altres procediments».
I és que l’ús del robot da Vinci assegura més fermesa
de la tècnica quirúrgica, ja sigui en el procediment de
sostracció com en el de reconstrucció. Això es tradueix
en un gran benefici per al pacient, que afronta una intervenció menys traumàtica, amb incisions reduïdes,
sagnat mínim, menys necessitat de transfusions i una
recuperació postoperatòria menys dolorosa i més ràpida.
La importància de la formació

Per posar en marxa la Unitat de Cirurgia Robòtica, l’hospital ha hagut de fer una inversió propera als dos milions
i mig d’euros, que inclou no només el material fungible
i el reforç del sòl del quiròfan amb fibra de carboni, sinó
també les hores de formació dels professionals sanitaris que componen l’equip, format per dos uròlegs, un
cirurgià toràcic, un ginecòleg, un cirurgià general i un
otorrinolaringòleg.
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Una de les claus de l’èxit del sistema és precisament
la formació dels professionals, d’acord amb el Dr. Zarco.
«La formació adequada exigeix dos mesos com a mínim,
que de vegades cal passar fora d’Espanya, perquè aquí
l’únic centre de formació que existeix és el de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander. Els
uròlegs, per exemple –explica el Dr. Zarco–, van haver
de desplaçar-se a Estrasburg, i, posteriorment, en les primeres intervencions al nostre hospital van participar especialistes per donar un marge de seguretat i comprovar
el bon funcionament del sistema».

Dr. Carlos Zarco:
«La taxa de complicacions és
molt més baixa que amb altres
procediments»
La formació està perfectament reglada i bona part
es realitza en línia. «Si no passen aquesta formació, que
ofereix el mateix fabricant de l’equip, no obtindrien el
plàcet per poder intervenir amb da Vinci. S’ho prenen
molt seriosament, i crec que una bona part de l’èxit rau
precisament en aquesta formació tan exigent», afegeix
el doctor, qui assenyala que potser, a l’equip de cirurgians
de l’Hospital Moncloa, «no li ha resultat tan complicat
canviar al nou sistema gràcies a l’àmplia experiència que
ja tenia amb la videolaparoscòpia».
De moment, ja han estat intervinguts amb el robot
da Vinci sis pacients, la majoria d’Urologia i amb resultats, segons posa en relleu el responsable de la Unitat,
“espectaculars”.
Una aposta de futur

Actualment, a Espanya només hi ha instal·lats 34 robots
da Vinci, la majoria d’ells en hospitals privats. Segons
l’opinió del doctor Zarco, si el desenvolupament ha estat menys ràpid que als Estats Units, on hi ha 2.563 robots funcionant, és per la gran inversió que requereix.
Malgrat aquest cost elevat, el doctor Zarco destaca que
l’objectiu de l’Hospital Moncloa és seguir apostant per
aquest sistema i aconseguir que la Unitat de Cirurgia
Robòtica sigui multiespecialitat.
En aquests moments, el 70 % de les intervencions
amb cirurgia robòtica corresponen a Urologia, però el
repte és estendre-la a altres especialitats. El Dr. Zarco
està segur que el futur passa per aquesta tecnologia. «El
que hem d’aconseguir –assegura– és que altres especialitats s’adonin que les complicacions, com passa en
Urologia, també són menors en el cas de, per exemple,
les histerectomies, en ginecologia en general, en la cirurgia de còlon... De moment, som al començament, però
volem potenciar en la mesura del possible l’ús d’aquesta
tecnologia perquè crec que, en uns anys, segurament ja
no hi haurà laparoscòpies o se’n faran poques. Crec que
el futur és això».
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La menopausa no és una malaltia, no és un tòpic ni un mite: és un procés fisiològic natural
que afectarà totes les dones al voltant dels 50 anys i que produeix uns efectes que es fan
notar físicament i emocionalment.

Què cal saber de
la menopausa
dolors Borau

Actualment, l’esperança de vida al nostre país està situada al voltant dels 80 anys i no té res a veure amb la d’èpoques anteriors. Potser per això, abans, no se’n parlava:
poques dones l’arribaven a tenir.
La menopausa és la desaparició de la menstruació
perquè s’acaba l’activitat dels ovaris, però això no succeeix de cop i volta. Hi ha un període premenopàusic que
dura entre dos i sis anys, en què es produeixen les alteracions hormonals que provocaran canvis a l’organisme
i menstruacions irregulars. Es considera que la dona hi
arriba quan fa un any que no ha tingut cap regla.

menopausa
Entre els 45 i els
55 anys. Des de l’última
menstruació fins a 1 any
sense regla

dona
premenopausa
Símptomes
durant 2-6 anys

Al voltant
dels 50 anys

eL “grAó d’unA esCALA”

L’etapa que abraça des de la premenopausa fins a l’any
posterior a la darrera menstruació rep el nom de climateri, una paraula d’arrel grega que significa “graó d’una
escala”. Després d’un any sense menstruació, després
d’haver fet el pas d’aquest “graó”, la dona entra ja en
el període de la postmenopausa i les analítiques de les
hormones ho corroboraran. És important que les dones
decideixin que volen pujar aquest “graó d’una escala” en
lloc de baixar-lo.
Les hormones produïdes pels ovaris són la progesterona i els estrògens, que van disminuint els seus nivells
de secreció. La progesterona té la funció de preparar
l’úter per a la implantació de l’embrió i la de preparar
les mames per a la lactància. Els estrògens són les hormones que confereixen els caràcters sexuals femenins,
com l’augment de les mames i la distribució del greix
corporal que configurarà la silueta femenina a més d’intervenir en el desig sexual. Però tenen més funcions dins
l’organisme: intervenen en la producció de col·lagen i en
la regeneració de la dermis; ajuden a regular el nivell de
greix a la sang i afavoreixen la producció de colesterol
“bo” (HDL); afavoreixen la mineralització dels ossos i

posTmenopausa
A partir d’1 any de la
menopausa.
Descens del nivell
d’hormones en sang

ClimaTeri
Des de la
premenopausa fins a la
postmenopausa

eviten la pèrdua de calci; mantenen el bon funcionament
del sistema urinari.
CompensAr eLs efeCTes negATius

Si els ovaris deixen de produir estrògens, la protecció
sobre el sistema cardiovascular i els ossos desapareix.
Per tant, cal prendre mesures dietètiques per controlar
els nivells de colesterol en sang i cal fer exercici físic
d’impacte, perquè el contacte amb el terra ajuda a evitar
la descalcificació òssia (caminar, gimnàstica o ballar...).
Però hi ha més aspectes que cal tenir en compte, perquè l’absència d’aquesta hormona és el que també causa
sequedat a les mucoses i sequedat vaginal; pèrdua del
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el espejo de la menopausia.
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desig sexual i dolor durant les relacions; fogots i augment
de la temperatura corporal, perquè s’altera el centre de
regulació de la temperatura del cervell; insomni, perquè
els estrògens intervenen en la formació de la serotonina
que és imprescindible per agafar el son; canvis d’humor,
dificultat per concentrar-se i tristesa. I tot això només
perquè es deixa de produir una hormona! No és just pensar que les dones es tornen maniàtiques o en fan un gra
massa.
Però l’organisme busca mecanismes de compensació: si els ovaris deixen de produir estrògens, trobarà
una altra via per obtenir-ne. És per això que les dones
augmenten de pes quan arriba la menopausa, encara
que mengin la mateixa quantitat i no canviïn la dieta. El
greix corporal que es diposita a la zona abdominal té la
capacitat de fabricar estrògens que ajudaran a disminuir
els fogots, a reduir l’insomni, la sequedat, la tristesa, la
pèrdua del desig... Però llavors cal resistir la pressió social
que exigeix que les dones als cinquanta anys tinguin el
cos d’una noia de trenta. Està clar que cal evitar augments elevats de pes, però no cal que, per perdre aquest
greix, es pateixi més tristesa, més sequedat, menys desig
o més insomni. Ens toca acceptar els canvis i respectar
la biologia femenina.
TAmBÉ És CosA d’Homes

L’evolució de l’espècie i la biologia han programat la fertilitat de les femelles humanes, i els canvis hormonals
tenen incidència en la seva vida quotidiana, tant durant
l’època fèrtil com quan aquesta s’acaba. Els mascles humans, per aquesta mateixa evolució, no han de patir cap
d’aquests canvis. S’imaginen què els passaria, als homes,
si cada mes tinguessin pujades i baixades dels nivells de
les hormones masculines? Què passaria si, en una edat
determinada, deixessin de produir testosterona?
Cal celebrar que actualment, al nostre entorn, les dones arribin a la menopausa, que es facin grans. És cosa de
tots, homes i dones, fer que aquesta nova etapa es visqui
satisfactòriament.

.

salut.
un relat d’usuari

Cansament, malestar general, problemes per dormir... els símptomes de l’infart en les dones
són diferents als dels home. Per això, sovint, les dones els resten importància o els ignoren i
només van al metge quan ja és massa tard.

Avís a les dones: els símptomes
dels infarts femenins són diferents
Dolors Borau

Tinc la sort de treballar a la mateixa empresa que la
meva millor amiga, tot i que estem en departaments diferents. Avui hem coincidit en una reunió i, quan l’he vist,
no m’ha causat gaire bona impressió: feia molt mala cara
i he tingut la certesa que alguna cosa no anava bé. Estava
pàl·lida, ullerosa, i sense adonar-se’n feia una ganyota
com si tingués dolor. Quan la reunió s’ha acabat, m’he
esperat a poder parlar amb ella.
He passat mala nit, amb mal d’estómac, nàusees i
quasi no he dormit, tot i que fa uns dies que estic molt
cansada. Alguna cosa que he menjat em deu haver fet
mal. A més, he deixat xop el pijama de tant suar. Així que
plegui me’n vaig a casa i reposaré.
Cansament, indigestió…?

No he aconseguit que plegués abans, però sí portar-la
a urgències. M’ha costat, perquè deia que per una mica
de cansament i de mala digestió no calia, però l’he convençut dient-li que per això paguem una pòlissa de serveis mèdics. Quan hem arribat, la infermera encarregada
de fer el cribratge per determinar el grau d’urgència li
ha fet diverses preguntes, li ha pres la temperatura i la
pressió, ha fet una trucada i s’han endut la meva amiga
Alícia directament a un box. Allà li han fet un electrocardiograma i tot ha anat molt de pressa. Li han posat una
via, medicació, i li han assignat una habitació. L’han ingressada perquè havia tingut un infart agut de miocardi.
Per sort era lleu. L’Alícia estava espantada i no s’ho podia
creure. A mi, el cor ja em deia que alguna cosa no anava
bé (i em sap greu utilitzar aquesta expressió quan ella
acaba de tenir un infart!).
M’he quedat a l’habitació fins que ha arribat la seva
parella amb pijames, sabatilles i totes aquelles coses que
fan falta. Més tard, han arribat els fills i cap d’ells feia
cara d’entendre-hi res. Tothom ha llegit que quan es
té un infart se sent un dolor intens al pit que oprimeix
i es desplaça cap al braç esquerre, cap a l’esquena i la
mandíbula, i que costa respirar. Tothom coneix aquests
símptomes, però són els característics de l’infart agut de

www.

Infarto femenino, ¿en qué se diferencia?
goo.gl/e11oNP
El infarto femenino, ¿qué lo diferencia del masculino?
goo.gl/iLwvRM

miocardi en homes. En dones, els símptomes són diferents i això fa que no els donem prou importància i que
anem massa tard al metge. Si jo he actuat amb celeritat
ha estat perquè la conec, sé que és molt soferta i que si
feia aquella mala cara per força havia de ser alguna cosa
important. Ha estat per intuïció, però entenc que aquesta
simptomatologia ens pugui fer creure que es tracta d’una
mala digestió o de cansament acumulat.
Artèries coronàries

És la primera vegada que conec algú que ha tingut un
infart i, en la meva ignorància, em pensava que quan es
tenia un infart les grans artèries s’obstruïen. Però no es
tracta d’això. Hi ha unes artèries amb un diàmetre petit,
les artèries coronàries, que són les que porten sang amb
oxigen al miocardi, que és el múscul del cor; el múscul
que batega i fa força. Si aquestes s’obstrueixen, la sang
no arriba al miocardi i no pot contraure’s correctament.
Si l’obstrucció no es resol i no arriba oxigen al múscul,
es produeix necrosi del teixit muscular; és a dir, que es
fa malbé i no es pot recuperar.
L’Alícia ens ha explicat que feia dies que no es trobava
bé, que tenia dolor a la boca de l’estómac, nàusees, que
estava molt cansada i no podia dormir, que suava molt...,
i que es pensava que tot això es devia a la menopausa i a
una indigestió. Però es tractava d’una angina de pit, un
avís que amb el dolor ens informa que el múscul cardíac
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diferències en la simptomatologia
inFarT masCulÍ

inFarT FemenÍ

> Dolor toràcic al mig del pit

> Nàusees

> Dolor al braç esquerre

> Vòmits

> Dolor a la mandíbula i a les dents

> Indigestió

> Dificultat per respirar

> Dolor al mig de l’abdomen (epigastri)

> Suor freda

> Dolor al mig de l’esquena

> Indigestió

> Dolor a la mandíbula

> Pèrdua de consciència

> Fatiga inusual
> Suor freda

© Jordi Negret

> Dificultat per respirar

es comença a obstruir. Esperava que el malestar es resolgués descansant, però ni amb el repòs el dolor marxava.
Al final, l’artèria s’ha obstruït del tot i després de l’angina
de pit ha arribat l’infart al miocardi. Per sort ha anat a
urgències, perquè si s’hagués esperat més, els danys al
múscul haurien estat molt importants. Pobreta, és clar
que feia mala cara, es devia trobar fatal!
esCoLTAr eL Cos

Per què les dones no fem cas del dolor i el malestar? Entenc que pensés que era cansament, alguna indigestió,

molèsties de la menopausa, però hem d’aprendre a escoltar el cos, a no conformar-nos a trobar-nos malament,
a no tenir vergonya d’anar a urgències per fer aquesta
consulta: si no hi ha res, tornarem cap a casa. Un infart
és molt seriós i cal tenir present que les dones, amb la
menopausa, ja no tenim el factor de protecció dels estrògens i que els símptomes de l’infart són molt diferents
als dels homes.
L’he deixada amb la seva família i me n’he anat amb
una sensació de pau enorme: el meu cor no m’havia enganyat.

.

Volem compartir
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Ric en carbohidrats i minerals, i lliure de greixos, l’arròs
és un dels cereals més consumits al món. Combinat
amb verdures, que aporten vitamines al nostre
organisme, es converteix en un aliment indispensable
per a una dieta sana.

aquesta tardor, arròs
amb carbassa i bolets!
núria Jané i dra. montserrat montraveta

L’arròs, l’únic cereal que no conté gluten, combinat amb carbassa i bolets és
un plat ideal per a la tardor. Els xinesos ja el conreaven fa més de 4.000 anys
i en continuen sent els primers productors. A més a més, és la font d’alimentació principal per a gairebé el 40 % de la població mundial.
La carbassa és una hortalissa versàtil que podem preparar de moltes maneres
diferents: en forma de crema, amb llegums o arròs, com a guarnició, al forn;
o com a ingredient principal d’unes postres. Econòmica, nutritiva, saborosa...
la carbassa ho té tot! D’altra banda, els bolets, tot i la seva varietat de gustos,
formes i colors, tenen una composició nutricional molt semblant i, com la
carbassa, donen molt de joc a l’hora de cuinar-los, i a més, ens aporten substàncies amb efectes beneficiosos per a la salut.
propieTATs nuTriCionALs

Ja hem dit que la carbassa pot ser utilitzada en multitud de plats, i és que
aquesta hortalissa aporta un elevat valor nutricional a un preu assequible.
Conté un 90 % d’aigua (per tant, és poc calòrica) i és rica en fibra, vitamines
(A, B6 i C, principalment) i minerals (manganès, coure i potassi). Presenta
nivells elevats de betacarotè, el pigment responsable del seu color ataronjat
–i que el nostre organisme transforma en vitamina A– i d’importants funcions
orgàniques: és un component fonamental de la retina i permet la visió nocturna; també intervé en la formació i el manteniment de dents, teixits tous i
ossis, així com de membranes cel·lulars. D’altra banda, els carotens tenen un
conegut efecte antioxidant i ens ajuden a combatre l’envelliment cel·lular. Finalment, la carbassa és rica en fibra, que és essencial per mantenir un trànsit
intestinal saludable, redueix el restrenyiment i millora la nostra flora amb un
cert efecte “protector” davant del càncer colorectal.
El segon ingredient de la nostra recepta són els bolets, que omplen els cistells
de tardor després de les pluges, molt rics en aigua i proteïnes i amb un escàs
contingut en greixos. Es converteixen, per tant, en un aliment saludable i
alhora poc calòric. Ens aporten minerals (principalment potassi i coure) i
vitamines del grup B (com ara l’àcid fòlic), contenen fibra, redueixen el colesterol i milloren el funcionament del sistema immunitari.

.

arròs amb
carbassa i bolets
Ingredients
• 350 g d’arròs
• ½ kg de carbassa
• 250 g de bolets variats
• 1 ceba
• 3 grans d’all
• 125 ml de vi blanc
• 500 ml d’aigua o de brou de pollastre
o verdures
• Una cullerada de mantega
• 100 g de formatge parmesà
• Oli d’oliva, julivert, sal i pebre
Elaboració
— Peleu i talleu la carbassa a daus.
Peleu i trossegeu la ceba i els alls.
Piqueu el julivert.
— En una cassola gran, poseu-hi oli
i, tot seguit, la ceba. Uns 5 minuts
més tard, hi afegiu els alls i, quan
comencin a canviar de color, la
carbassa, els bolets i el julivert.
Salpebreu-ho i deixeu-ho coure
durant uns 8 minuts.
— Apugeu el foc, incorporeu-hi el vi i,
un parell de minuts després, l’arròs.
Ho remeneu una mica i hi afegiu el
brou o l’aigua. Abaixeu el foc i deixeu
que es cogui durant 16 minuts.
— Passat aquest temps, enretireu la
cassola del foc, afegiu-hi la mantega
i el formatge ratllat, ho remeneu i ho
deixeu reposar 4 minuts més.

Manuel Mariscal
President de l’Organització Internacional de Cooperatives en la Indústria i els Serveis (CICOPA).

«Cal canviar moltes coses en tots
els àmbits cooperatius
El president de CICOPA, l’organització sectorial de l’ACI que integra les cooperatives de la
indústria i els serveis, repassa en aquesta entrevista els reptes i els avenços d’aquest sector
cooperatiu. Alhora, incideix en les noves formes que, al costat de les fórmules cooperatives
tradicionals, es desenvolupen en tot el món amb l’objectiu de consolidar l’ocupació.

Vostè presideix des de fa alguns anys CICOPA, l’organització internacional que agrupa les cooperatives de la
indústria i els serveis. Quins avenços s’han produït en
aquest sector del cooperativisme?
En l’àmbit mundial, crec que els dos eixos que destaquen
més són el desenvolupament de les transmissions d’empresa i els serveis d’interès general (salut, serveis socials,
educació, cultura, etc.). Estem tractant de mesurar aquesta evolució estadísticament, que quedarà reflectida en el
nostre informe bianual d’avaluació estadística sectorial
que apareixerà properament.
Entre els avenços, també hi afegiria l’experimentació
en cooperatives multisocietàries, cooperatives basades
en Internet (plataformes) i noves formes de treball en
cooperatives, com són els independents i freelancers, que
s’agrupen per tenir l’estatus d’assalariats en cooperatives
com les SMART Coop. de Bèlgica i Espanya, o les CAE
franceses, etc.
Actualment, analitzem totes aquestes noves fórmules,
especialment en el nostre segon informe sobre ocupació
cooperativa que, com he assenyalat abans, estem a punt
d’acabar en aquests moments.
Quines respostes ofereixen les cooperatives davant els
reptes actuals en el món de l’ocupació?
Les cooperatives, entre independents i freelancers, ofereixen una forma particularment adaptada a la transició des
de l’economia informal cap a la formal, i a la consolidació
de l’ocupació.
Les cooperatives de tipus plataforma, com les cooperatives de transportistes i taxistes que s’han creat en algunes ciutats dels EUA, representen un model alternatiu
a Uber que ofereix, a més, el mateix servei.
Aquests nous models de cooperatives s’estan desenvolupant a tot el món al costat dels tradicionals.

Què és CICOPA
L’Organització Internacional de Cooperatives en
la Indústria i els Serveis (CICOPA) forma part de
l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) des de 1947.
Els seus membres de ple dret són organitzacions de
representació de cooperatives en diferents sectors:
construcció, producció industrial, serveis d’interès
general, transport, serveis intel·lectuals i artesania,
entre d’altres. Els seus membres associats són
organitzacions de suport que promouen cooperatives
en els sectors esmentats.
Moltes d’aquestes cooperatives són de treball associat;
és a dir, cooperatives els socis de les quals són alhora
els treballadors de l’empresa. Són socis treballadors,
el que fa que aquestes empreses es caracteritzin
per un tipus distintiu de relació laboral denominada
“treball associat”, molt diferent a la dels empleats
convencionals o a la dels treballadors autònoms.
CICOPA també representa cooperatives socials,
especialitzades en la prestació de serveis d’interès
general o en la reintegració, a través del treball, de
persones treballadores desfavorides o marginades,
així com cooperatives de productors independents,
establerts per a la cooperativització d’inputs o serveis
comuns.

CICOPA ha posat en marxa una campanya adreçada als
joves amb el lema “El futur del treball és nostre”. Quins
són els objectius d’aquesta campanya?
L’objectiu principal és donar una visió de l’empresariat
cooperatiu que sigui atractiva per als joves, mostrant-los
exemples concrets de joves a tot el món que creen cooperatives o s’ajunten en cooperatives, tant dins com fora
del moviment cooperatiu.
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Al novembre, l’Aliança Cooperativa Internacional celebra la seva assemblea a Kuala Lumpur. En la seva opinió,
a quins reptes s’enfronta actualment el moviment cooperatiu internacional?
A la unitat entre països, regions i sectors, així com entre
cooperatives de grandàries diferents. Cal promocionar la
intercooperació entre tots aquests components.
Com van ser els seus inicis en el cooperativisme? Quina
va ser la seva inspiració?
La meva primera experiència va sorgir quan una residència de gent gran va ser abandonada per l’orde religiós
que la regentava i vaig ajudar a crear una cooperativa de
treball entre els empleats del centre per evitar-ne el tancament.
Més tard, ja fa 27 anys d’això, vaig constituir amb diversos amics de la infància una cooperativa que ens va
proporcionar el nostre propi lloc de treball.
A partir d’aquí, em vaig anar acostant a l’organització
de les cooperatives de treball de la meva terra, Andalusia, que vaig acabar presidint durant dotze anys. Aquesta
responsabilitat em va permetre conèixer el món de la
representació institucional i, alhora, comprovar que no
només es poden canviar moltes coses que ajudin a resoldre els reptes que les cooperatives tenen plantejats,
sinó que també cal canviar moltes coses en tots els àmbits
cooperatius.

.

notícies

Els futbolistes més cotitzats tornen a posar la
seva salut en mans de l’Hospital de Barcelona
Des que Assistència Sanitària es va convertir en partner mèdic del FC Barcelona, les estrelles de
l’equip confien la seva salut als professionals de l’entitat. Aquest estiu, han passat la seva revisió
a l’Hospital de Barcelona, entre d’altres, el brasiler Paulinho i el francès Dembélé.

Ousmane Dembélé i José Paulo Bezerra, Paulinho, durant la
seva revisió mèdica a l’Hospital de Barcelona.

Quan s’incorporen a la disciplina blaugrana procedents d’altres equips, quan pateixen alguna lesió o
quan necessiten avaluar el seu estat físic després
d’un temps de descans, els jugadors del FC Barcelona són sotmesos a les proves pertinents sota
la supervisió dels metges del centre mèdic o de
l’Hospital de Barcelona.
L’estiu passat, alguns dels jugadors més cotitzats del mercat futbolístic van visitar el centre
abans de signar els seus contractes amb el club. El
17 d’agost va arribar el brasiler Paulinho i el 28 ho
va fer el francès Dembélé, que en els primers partits amb el nou equip ja han destacat per la qualitat
del seu joc.
També, després de l’aturada estiuenca, els futbolistes del FC Barcelona es van incorporar de nou
a la disciplina de l’equip, no sense realitzar abans
les proves preceptives en els serveis mèdics del
Club per comprovar que la seva condició física
és l’adequada per afrontar la nova temporada. Els
metges d’Assistència Sanitària són els encarregats
de vetllar per la plena salut de l’equip.

.

SCIAS potencia la participació
en aquest nou curs
L’Àrea de Participació de SCIAS constitueix “l’ànima” de la cooperativa,
el lloc de trobada dels seus socis i allà on, d’una manera propera,
s’estableixen les bases d’aquest projecte comú destinat a fer front a les
seves necessitats i aspiracions en el camp de l’assistència sanitària.
Abans de donar el curs per finalitzat, al mes de juny, es van succeir
algunes de les cites més importants de l’any, entre les quals van destacar
el concert de fi de curs a l’església dels Pares Carmelites Descalços i la
representació de l’obra de teatre Dos bancs a Central Park, interpretada
pels membres del grup de teatre de SCIAS. El 22 de juny, va tenir lloc
l’esperada festa de fi de curs, amb el lliurament dels premis i trofeus als
guanyadors de les competicions que organitza l’entitat, així com dels
diplomes als portaveus, secretaris i coordinadors de les activitats. Abans
de les vacances, encara hi va haver temps per celebrar les tradicionals
assemblees informatives i el sorteig de viatges, els guanyadors dels
quals van ser els socis 338.253, 307.432 i 314.474.
Al setembre es van reprendre les activitats habituals, amb una àmplia
oferta de classes d’idiomes i de repàs, les excursions familiars, les tardes
de cinema i documentals, les visites culturals i les sortides del grup de
muntanya, entre moltes altres activitats.
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Pel seu nivell d’equipament tecnològic i el seu ús intensiu, un hospital exigeix l’actualització
constant de les seves instal·lacions. Conscient d’això, i després de celebrar el 25è aniversari
de l’Hospital de Barcelona, en els últims anys SCIAS ha destinat nombrosos recursos a la
modernització de la infraestructura i a altres intervencions de diferent índole que garanteixin un
funcionament òptim per als usuaris.

La remodelació de l’Hospital de Barcelona prossegueix
en les àrees quirúrgica, radiològica i de consultes
Un dels àmbits essencials en un centre hospitalari és el
bloc quirúrgic, on es realitzen les intervencions de més
importància. En els últims mesos, l’Hospital de Barcelona ha portat a terme diferents actuacions que, sens
dubte, revertiran en més comoditat per als seus usuaris i en una qualitat superior en l’atenció sanitària. En
concret, s’ha intervingut en quatre dels quiròfans principals, on s’ha canviat la il·luminació –llums més potents
i eficients– i s’han instal·lat nous revestiments especials
en parets i terres. Amb aquests, són deu els quiròfans
renovats completament amb l’objectiu de dotar-los dels
últims avenços en materials i tecnologia.
Exploracions i consultes

Alhora, el Servei d’Exploracions Complementàries ha remodelat les zones de secretaria, d’administració i d’informes i els consultoris d’endoscòpia digestiva i neurologia,
així com la sala d’espera. La reforma ha inclòs també actuacions a la zona de recuperació. A la mateixa planta, el
Servei de Radiologia compta amb una nova sala d’informes des de la qual els especialistes poden treballar d’una
manera més funcional i agradable, i amb més mitjans per
revisar les proves que condueixen a un diagnòstic més

L’Hospital de Barcelona ja ha renovat 10 dels seus quiròfans.
També han estat remodelades les zones de secretaria i consultes.

precís. Finalment, tot i que no menys important, destaca
la substitució dels equips de ventilació i climatització de
la desena planta de l’edifici.

.

Sisena edició de la Jornada sobre Patologia de l’Embaràs
Prop de 100 obstetres, llevadores, pediatres,
neonatòlegs, internistes i metges d’altres
especialitats relacionades, així com infermeres
de l’àrea maternoinfantil, van omplir el passat
26 de maig la sala d’actes de l’Hospital de
Barcelona per participar en la sisena edició de la
jornada d’Assistència Sanitària sobre patologia
de l’embaràs. El programa, dedicat a analitzar la
relació entre heparina i gestació, d’una banda,
i els efectes del part en el sòl pelvià i la seva
rehabilitació, de l’altra, es va completar amb un
taller pràctic sobre cirurgia rehabilitadora.

Participants en el taller pràctic sobre cirurgia reparadora.
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Un total de 34 professionals de la salut reben les
beques per realitzar estudis de postgrau
El Programa de Beques Assistència Sanitària per a Professionals de la Salut ha arribat a
la seva novena edició amb una xifra rècord de 359 sol·licituds.

Foto de família dels estudiants becats després de la cerimònia de lliurament dels diplomes acreditatius.

El passat 21 de juny, va tenir lloc la cerimònia de cloenda
de la novena edició del Programa de Beques Assistència
Sanitària per a Professionals de la Salut. El lliurament
dels diplomes acreditatius va anar a càrrec dels presidents d’Assistència Sanitària, el Dr. Ignacio Orce, i de
SCIAS, M. Teresa Basurte. Així mateix, l’acte va ser pre-

cedit d’un discurs acadèmic del Dr. Pere Sala, del Servei
de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Barcelona.
Després de la xifra rècord de 359 sol·licituds rebudes (un
48 % més que en el curs anterior), es van seleccionar 34
estudiants per rebre les ajudes a l’estudi d’un màster o
postgrau de l’àmbit de la salut.

.

El Club Doctor Espriu arrenca el curs amb noves activitats
El punt de reunió i oci pensat per als metges d’Assistència Sanitària
continua el seu camí, i després de les vacances va arrencar amb una
nova programació d’activitats que planteja propostes originals, com la
visita cultural als llocs més desconeguts de la ciutat de Barcelona o un
curs de gastronomia i maridatge de vins amb degustació. A més, manté
els concerts de piano i les conferències divulgatives habituals, així com
l’ús de l’espai gastronòmic Txoko per part dels metges que el requereixin
per a les activitats autopromogudes.
El passat 17 de juny, es va celebrar al club Golf La Roca el primer
campionat de golf per a metges d’Assistència Sanitària. Els seus
participants van viure una jornada amb esperit esportiu, premis,
sorpreses i, sobretot, diversió entre amics i companys. Com també va
passar a la festa de cloenda del curs, que va tenir lloc a la seu del Club
Doctor Espriu el dia 22 del mateix mes.
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A les solucions tecnològiques que permeten els assegurats realitzar tot tipus de gestions, s’hi
ha sumat com a novetat l’edició d’una revista trimestral amb informació d’interès sobre els
serveis disponibles i temes de salut.

Assistència Sanitària enforteix els seus canals de
comunicació amb usuaris i professionals
Amb nombroses novetats, Assistència Sanitària experimenta un salt qualitatiu constant per aproximar-se a usuaris i professionals sanitaris, simplificant les gestions i millorant l’activitat assistencial i les condicions d’atenció. La
idea és aconseguir que cada vegada hi hagi més persones
que esdevinguin agents actius de la seva salut i millorar
tot el procés de relació amb l’entitat, ja que només des de
la proximitat es poden conèixer i resoldre les necessitats
reals de les persones.
Al llarg de 2017, l’entitat ha desenvolupat la seva obstinació en el terreny tecnològic, optimitzant les eines
avançades existents per posar els serveis més a l’abast de
l’assegurat, als antípodes de la medicina virtual que sovint prescindeix del metge. La consulta del quadre mèdic d’Assistència Sanitària a través de la web o l’aplicació
per a telèfons mòbils intel·ligents és una tendència que
també s’amplia a la compra de talons. Com a novetat, els
assegurats poden crear una llista de favorits i guardar els
seus metges per no haver de repetir la consulta del quadre
mèdic. Com a complement, la introducció de la realitat
augmentada a l’app permet que l’usuari arribi amb facilitat
a la destinació on es troba el consultori del professional de
la salut que ha escollit. A més, els assegurats amb pòlissa
de copagament poden consultar el detall en la seva àrea
privada. Les autoritzacions de serveis especials i d’ingressos hospitalaris o ambulatoris també han experimentat
una notable reducció de temps gràcies a la possibilitat
de tramitar-les on-line. Aquestes funcionalitats traslladen
l’oficina física directament a la butxaca de cada assegurat.

En la mateixa línia de potenciar la proximitat, s’ha obert
un nou canal de comunicació amb els assegurats: la nova
revista trimestral d’Assistència Sanitària. Amb un format
actual, compacte i optimitzat per a la lectura, la revista
electrònica trimestral de l’entitat s’ha renovat des del passat mes de juny. De caràcter monogràfic, recull informació
d’interès per als assegurats relativa als serveis disponibles,
però també a temes divulgatius sobre salut o, fins i tot, a
testimonis de persones que tenen històries a explicar.

.

Ja estan disponibles les memòries 2016
L’estiu passat, coincidint amb la celebració de les seves respectives
assemblees, es van presentar les memòries d’Assistència Sanitària i
SCIAS, que exposen l’activitat desenvolupada per les dues entitats al
llarg del passat any 2016. Els volums, d’acurada edició, inclouen articles
sobre aspectes diversos, com les xifres més destacades relatives als
serveis prestats per l’asseguradora o els èxits més rellevants dels
serveis capdavanters de l’Hospital de Barcelona. El tiratge supera els
7.000 exemplars i se’n fan versions en castellà i català. Destinades
a institucions i professionals de l’àmbit sanitari i cooperatiu, les
memòries es troben disponibles també per a totes aquelles persones
interessades a conèixer de prop la realitat d’aquestes organitzacions.
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innovació, desenvolupament de la cartera de clients
i transformació digital: eixos del creixement d’asisa
Lavinia, accionista únic d’ASISA, ha celebrat a Lleó la seva 41a Assemblea General Ordinària, on,
a més de reivindicar l’origen social de la cooperativa, s’han establert els eixos estratègics de la
companyia i s’ha reelegit el Dr. Ivorra com a president del Consell rector.

Membres del Consell Rector de Lavinia-ASISA.

Al costat del reforç de les seves estructures, en els propers anys, el Grup ASISA seguirà desenvolupant noves
àrees de negoci que el consolidin com un grup assegurador multiram i donarà suport al seu creixement i a la
millora de la seva competitivitat en tres palanques de
creixement estretament relacionades entre si: la innovació, el desenvolupament de la seva cartera de clients i la
transformació digital. Igualment, el Grup ASISA aposta
per seguir desenvolupant la seva xarxa assistencial pròpia a través del Grup Hospitalari HLA i per buscar noves
oportunitats d’inversió a l’exterior.
El president del Grup ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, va destacar durant la seva intervenció en l’Assemblea
que «els resultats de 2016 suposen la consolidació d’una
trajectòria que vam començar el 2010 i que ens ha donat estabilitat i fortalesa sense renunciar al nostre model
fundacional. Lavinia i les seves empreses mantenen el
seu caràcter d’empresa social, sense ànim de lucre, un
element diferenciador que mantindrem en el futur».

rEsultats sòlids

L’Assemblea de Lavinia ha analitzat l’evolució del Grup
ASISA el 2016, quan va facturar 1.224,4 milions d’euros
(1.071,6 milions en primes), va obtenir un resultat al final
de l’exercici superior als 40 milions d’euros, el millor de
la seva història, i va superar els 2,2 milions d’assegurats.
Aquests resultats consoliden un període de fort creixement de la companyia. Entre 2010 i 2016, el Grup
ASISA va obtenir un benefici acumulat de 234 milions
d’euros, fet que va permetre realitzar inversions per valor
de 243,5 milions, 155 dels quals van ser destinats a la modernització de les clíniques i dels hospitals integrats en el
Grup HLA. A més, la caiguda de 5 punts en la sinistralitat
mitjana que registra la companyia ha permès millorar els
marges de rendibilitat.
Aquesta sòlida evolució és fruit, entre altres factors,
d’una intensa activitat comercial que ha permès ampliar
i millorar la cartera de clients de la companyia. ASISA
va sumar el 2016 gairebé 55.000 pòlisses privades d’as-
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sistència sanitària, molt per sobre de la mitjana del sector. Per aconseguir-ho, l’asseguradora ha reforçat la seva
xarxa comercial amb la contractació d’agents exclusius,
l’obertura de noves agències locals i acords amb corredors, i ha potenciat les seves aliances amb grans superfícies comercials i entitats financeres.
A més, ASISA ha fet un intens esforç en l’àmbit de
l’assegurança dental, on, després d’un creixement de
més del 10 % el 2016, ja compta amb gairebé 400.000
assegurats i una facturació de més de 32 milions d’euros.
Per atendre la demanda d’aquests clients, ASISA Dental
continua desenvolupant una xarxa pròpia de clíniques
dentals dotades amb la tecnologia més avançada que permet desenvolupar les últimes tècniques. El 2016, ASISA
Dental va obrir nous centres a València, Alacant i Elx.
Igualment, el 2016, ASISA va avançar en la remodelació de la gestió de les pòlisses esportives i en el desenvolupament del seu model assegurador multiram, amb nous
productes ASISA Vida i el llançament d’ASISA Decessos.
Grup HLA, garantia de qualitat assistencial

Per seguir creixent, el Grup ASISA seguirà evolucionant
el seu model assistencial propi, basat en la qualitat, la
reinversió de beneficis i el desenvolupament d’una xarxa assistencial pròpia, integrada en el Grup Hospitalari
HLA, que agrupa 15 centres hospitalaris, 17 unitats especialitzades i una trentena de centres mèdics multiespecialitat.
La creació d’HLA ha permès durant el 2016 establir
una sèrie de sinergies i polítiques comunes per millorar
l’eficiència de les clíniques i dels hospitals, i enfortir la
seva capacitat de competir en un mercat cada vegada més
concentrat. Fruit d’aquest esforç és el certificat de qualitat
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AENOR, d’acord amb la norma ISO 9001: 2015, que HLA
ha obtingut per a tots els seus centres i processos.
A més, el Grup Hospitalari HLA basa el seu model a
prestar als seus pacients la màxima qualitat assistencial
a través de professionals molt qualificats que treballen
en instal·lacions cada vegada més modernes i dotades
de tecnologia capdavantera gràcies a les fortes inversions realitzades en els últims anys i que superen els 155
milions d’euros.
Expansió internacional

Els bons resultats obtinguts en els últims anys i l’experiència acumulada després de més de quatre dècades
d’activitat en la sanitat espanyola, han fet possible que el
Grup ASISA iniciés un procés d’internacionalització que
li ha permès portar el seu model a diferents països. El
Grup ASISA és present a Portugal, Itàlia, Azerbaidjan, el
Marroc, Guinea Equatorial, Emirats Àrabs, Oman, Mèxic
i el Brasil.
Durant els propers anys, el Grup continuarà buscant
oportunitats per desenvolupar la seva activitat a l’exterior, on estudia diferents projectes que puguin unir-se als
que ja manté actius.
Reelecció de càrrecs

Juntament al disseny de l’estratègia a mig i llarg termini de
Lavinia, l’Assemblea de Lleó ha renovat el mandat a diversos membres del Consell Rector, màxim òrgan de direcció
de la cooperativa. Així, el Dr. Francisco Ivorra continuarà
presidint el Consell. Al seu costat, han estat ratificats el
vicepresident, Dr. Diego Lorenzo; la secretària, Dra. Antonia Solvas; i els consellers Dr. Manuel Gordón, Dr. Luis
Mayero i el Dr. Francisco Javier Rodríguez Moragues.

.

El Col·legi de Metges de Múrcia premia el Dr. Diego Lorenzo
El Dr. Diego Lorenzo, vicepresident d’ASISA-Lavinia i delegat de
l’asseguradora a la Regió de Múrcia, ha estat guardonat amb el
Premi Hipòcrates que lliura el Col·legi de Metges de Múrcia en
reconeixement a la seva trajectòria i dedicació professionals. El
president autonòmic, Fernando López Miras, va ser l’encarregat de
lliurar-li el premi.
Aquest guardó premia el compromís del Dr. Lorenzo al llarg
dels seus més de 50 anys de carrera professional. Al capdavant
d’ASISA a Múrcia des de 1972, quan va ser nomenat delegat
mèdic de l’asseguradora pel seu fundador, el doctor Josep Espriu,
el Dr. Diego Lorenzo ha contribuït a la consolidació d’ASISA
com la principal asseguradora de salut a Múrcia, amb una xarxa
assistencial pròpia que compta amb dos hospitals, la Clínica HLA
Belén i l’Hospital HLA La Vega, un dels centres hospitalaris privats
més moderns del país.

El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, lliura el Premi Hipòcrates
al Dr. Diego Lorenzo, vicepresident d’ASISA-Lavinia i delegat a Múrcia.
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professionals del Grup HLa reben els premis
santa isabel a l’excel·lència hospitalària
Els guardons, lliurats per la Fundació ASISA i el Grup HLA, reconeixen l’excel·lència i el lideratge
professional i ètic dels professionals assistencials dels centres del grup hospitalari.
La Fundació ASISA i el Grup HLA han lliurat els premis
Santa Isabel a l’excel·lència hospitalària, que aquest any
han arribat a la seva 24a edició i en què han participat
totes les clíniques i tots els hospitals d’HLA.
Els premis tenen com a finalitat reconèixer el lideratge professional i ètic dels professionals assistencials
del Grup HLA i es van lliurar en un acte celebrat a l’Auditori de Lleó coincidint amb la 41a Assemblea General
Ordinària de Lavinia-ASISA. L’acte va ser presidit pel
president d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, i va reunir els
principals directius d’ASISA i del Grup HLA. En aquesta
edició, els premiats en les sis categories, van ser:
• Premi a la trajectòria professional: Dr. Rafael Gómez Becerril, de l’Hospital HLA Jerez Puerta del
Sur (Jerez de la Frontera, Cadis).
• Premi a la dedicació personal al servei al pacient:
Dra. Eva López Calleja, de la Clínica HLA Vistahermosa (Alacant).
• Premi a l’alineament amb els principis del Grup
ASISA: Dra. Federica Gil Alonso, de la Clínica HLA
Santa Isabel (Sevilla).
• Premi al servei a la cura del pacient: Dra. Teresa
Sabanza, de l’Hospital HLA El Ángel (Màlaga).
• Premi a la dedicació i disponibilitat en el desenvolupament de l’activitat assistencial: Dra. Lia Susana Sampaio e Silva, de l’Hospital HLA Inmaculada
(Granada).

Els premiats en la 24a edició dels Premis Santa Isabel, al costat del president
d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra; els consellers Dr. Manuel Gordón i Dr. Gregorio
Medina; el subdirector mèdic d’HLA, Dr. Benito García-Lega, i Luisa Bautista, cap
de Mitjans i Control Pressupostari del Grup HLA.

• Premi al compliment de les directrius en matèria
d’humanització assistencial: D. Armando Lemos
Armiñana, del Policlínic HLA San Carlos (Dènia,
Alacant).
El jurat d’aquests premis, que es convoquen amb
caràcter biennal, ha estat format pel president de la
Fundació ASISA, juntament amb dos membres del seu
Patronat, un representant de l’equip de direcció corporativa del Grup HLA, i diversos convidats experts independents relacionats amb la finalitat d’aquests premis.

.

Acord amb la Fundación ONCE

Nou Portal del Pacient

La Fundació ASISA i la Fundació ONCE han signat un conveni
marc amb la finalitat que les dues institucions treballin juntes
en l’àmbit de l’economia social. L’acord ha estat rubricat pel
Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, Mariano
Caballero, director d’Assessoria Jurídica d’ASISA, i Alberto Durán,
vicepresident executiu de la Fundació ONCE.
Aquesta col·laboració, que parteix dels principis i valors
compartits per ambdues organitzacions, permetrà coordinar
les experiències, els recursos i coneixements propis de les dues
fundacions per tal d’impulsar projectes encaminats a fomentar
la no discriminació de les persones amb discapacitat, afavorir
l’accessibilitat universal a béns i serveis, i promoure la seva
inclusió sociolaboral.

El Grup Hospitalari HLA ha implantat el Portal del Pacient, una
eina que permetrà oferir un servei complementari a l’atenció
personalitzada, ja sigui des del taulell del centre o per mitjà del
centre d’atenció telefònica.
El Portal del Pacient del Grup HLA és un portal web al qual
s’accedeix des de la pàgina corporativa www.grupohla.com, i
en el qual l’usuari, un cop identificat mitjançant les seves claus,
podrà demanar una cita o realitzar un canvi, accedir a les seves
dades clíniques, imprimir informes de diagnòstic per imatge,
informes d’alta, informes de consultes externes o resultats
d’anàlisis clíniques. Per accedir al Portal, el pacient ha de
sol·licitar la creació d’un usuari i d’una contrasenya a qualsevol
servei d’admissió dels hospitals del Grup.
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Jorge Crivillés es converteix en el primer
espanyol que creua nedant el canal de Tsugaru
La Fundació ASISA dona suport a la tercera prova solidària que realitza el nedador alacantí a favor
dels pacients de càncer GEPAC i de la investigació oncològica infantil de La Hucha de Tomás.
El nedador Jorge Crivillés és el primer espanyol que ha
creuat nedant el Canal de Tsugaru al Japó, una de les proves que formen part del desafiament internacional dels Set
Oceans. El repte, que té fins solidaris a favor dels malalts
de càncer de GEPAC i promou la investigació oncològica
infantil de La Hucha de Tomás, compta amb el suport de
la Fundació ASISA. La prova ha consistit a completar el
recorregut que uneix per mar Honsu i Hokkaido, i que
fins ara només havien aconseguit completar 28 persones
en tot el món.
«Ha estat agònic»

Després de recórrer 34 quilòmetres en 8 hores i 29 minuts,
Crivillés s’ha situat en cinquè lloc en el rànquing dels nedadors de llargues distàncies que han aconseguit realitzar
la prova. Després d’una trajectòria en aigües obertes amb
reptes com el Canal de Molokai a Hawaii i el Canal de la
Mànega, Crivillés ha reconegut que per primera vegada
ha pensat que no finalitzaria el trajecte a causa de l’esgotament que suposa nedar a contracorrent. «No he pensat
en cap moment a abandonar, però sí que m’acabarien traient de l’aigua. Ha estat agònic», ha explicat el nedador
alacantí.
Crivillés considera la duresa d’aquest repte similar a la
de la prova que va realitzar l’any passat al Canal de Molokai, a Hawaii, on la presència de taurons i d’onades gegants va convertir la seva arribada a la costa en un calvari
de 17 hores i 55 minuts. «Tot i ser molt més curt, ha estat
un trajecte d’enorme patiment que he combatut fins a l’extrem; no tenia noció del temps pel fet que no avançava i he
pensat que les forces em fallarien d’un moment a l’altre»,
ha explicat després de completar el repte.
Malgrat la duresa de la prova, Crivillés, que sempre ha
comparat la seva lluita al mar amb la que mantenen dia a
dia els pacients oncològics, assegura que no canviarà els
seus objectius i que l’any vinent creuarà el pas del Mar del
Nord, entre Irlanda i Escòcia, per tal d’obtenir la cinquena
de les proves incloses en el repte dels Set Oceans, la seva
màxima aspiració en el món de les llargues distàncies al
mar. Crivillés ja ha completat quatre proves, després de
creuar, a més de Tsugaru, els canals de la Mànega, Santa
Caterina i Molokai.
Jorge Crivillés té 46 anys i va conèixer el món de la
natació d’aigües obertes l’any 2009 a causa d’una lesió a
l’esquena. Al costat d’un grup de nedadors, el 2010 va rea-

Jorge Crivillés, en ple repte a Tsugaru, que va completar en 8 hores
i 29 minuts.

.

litzar la seva primera travessia creuant l’Estret de Gibraltar
i van crear el Club de Natació RC7 d’Alacant.

Compromís amb l’esport
La Fundació ASISA dona suport a Jorge Crivillés
en el seu objectiu d’assolir els Set Oceans. Aquest
patrocini s’emmarca en els principis corporatius
d’ASISA, que, a través de les accions de la seva
Fundació, manté com un dels seus senyals
d’identitat més recognoscibles un compromís
sòlid amb el mecenatge i el patrocini de multitud
d’activitats socials, culturals i esportives.
Per això, la Fundació ASISA manté un fort vincle
amb el foment de l’educació i els hàbits de vida
saludables. Aquest compromís es materialitza
a través del suport i el patrocini a diferents
esportistes, organitzacions i clubs esportius, amb
l’objectiu de promoure l’esport des de la base.
Entre els valors que vol transmetre i afavorir a
través d’aquests patrocinis esportius destaquen
el treball en equip, la competitivitat, la superació
personal i la constància.

notícies

La Fundació Espriu va participar en la reunió de directius d’empreses cooperatives, en la qual
es va presentar un projecte d’intercanvi comercial i de coneixements entre cooperatives de
tot el món.

Cooperative Roundtable es reuneix a Montreal

Directius d’empreses cooperatives reunits a Montreal.

Els dies 11 i 12 de setembre es va celebrar a Montreal
una trobada de directius d’empreses cooperatives, l’anomenat Cooperative Roundtable, amb l’objectiu d’identi-

ficar temes rellevants per a la comunitat
empresarial cooperativa, assenyalar les
directrius per a la seva anàlisi i proposar
polítiques d’actuació.
A la reunió, en què van participar el
Dr. Carlos Zarco i Jose Pérez en representació de la Fundació Espriu, es van
analitzar qüestions de comerç internacional que afecten l’entorn cooperatiu i es
van exposar els exemples de plataformes
de comerç electrònic que han desenvolupat empreses cooperatives de la Xina,
Índia i Israel. També es va presentar el
projecte Centre Cooperatiu Internacional, que té com a objectiu estimular
l’intercanvi comercial i de coneixements
entre empreses cooperatives de tot el
món, així com el desenvolupament d’innovacions, a través d’una plataforma digital centralitzada. A més, els membres
del Cooperative Roundtable van analitzar la campanya
global “Cooperatives per a un món millor”, una iniciativa
que pretén transmetre els beneficis del model d’empresa
cooperatiu a la ciutadania de tot el món.

.

Oncòlegs xinesos visiten l’Hospital de Barcelona
El passat 28 de juny, un grup d’oncòlegs i gastroenteròlegs de
diversos hospitals de les províncies xineses de Shandong, Jiangsu
i Anhui van participar en una jornada d’intercanvi d’experiències
organitzada per la Fundació Espriu a l’Hospital de Barcelona.
La presidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte, va inaugurar
la jornada explicant breument el model sanitari de les entitats
que agrupa la Fundació i el nivell d’implantació que té a Espanya.
Per la seva banda, el Dr. Gerard Martí, patró de la Fundació
Espriu i sotsdirector de l’Hospital de Barcelona, va exposar les
característiques i el funcionament del centre hospitalari i de la
cooperativa SCIAS, així com l’aliança estratègica que manté amb
l’asseguradora Assistència Sanitària.
A la segona part de la jornada, més centrada en l’àmbit oncològic,
el Dr. Eugeni Saigí, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital de
Barcelona, va explicar als visitants el nou Pla Oncològic d’Assistència
Sanitària, que aposta per un enfocament multidisciplinari i potencia
el treball en equip dels especialistes. Posteriorment, el Dr. Pedro
Barrios, cirurgià oncològic d’Assistència Sanitària, va exposar davant
els seus col·legues xinesos la innovadora tècnica de Sugarbaker,
que està donant molt bons resultats en el tractament del càncer

La presidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte, al costat dels especialistes xinesos.

colorectal. Finalment, els doctors Martí i Saigí van acompanyar
la delegació xinesa durant la visita a les recentment inaugurades
instal·lacions del Servei d’Oncologia de l’Hospital de Barcelona.
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L’Organització Internacional del Treball acaba de publicar un estudi sobre la demanda creixent
de cures assistencials causada per l’envelliment de la població i el consegüent augment del
nombre de persones que necessiten ajuda per a la seva vida diària. L’informe, titulat “Prestació
de cures a través de les cooperatives”, destaca el paper que aquestes tenen tant com a
proveïdores de serveis com en la millora de les condicions laborals del sector.

un estudi de l’oit destaca la resposta cooperativa a la
demanda creixent de cures assistencials
Cada dia, la necessitat de cures i d’assistència de tot tipus
és més gran. A Espanya, hi ha 8,8 milions de persones
més grans de 65 anys; és a dir, el 19 % de la població. Però
s’estima que el 2030 aquesta proporció haurà augmentat fins al 30 %. L’increment de l’esperança de vida eleva
el nombre de persones dependents amb necessitat de
cures, que en l’actualitat supera l’1,6 milions. A més, els
canvis socials i demogràfics que s’estan produint afecten les persones amb malalties cròniques que romanen
a casa amb dificultats de mobilitat, les persones amb fills
al seu càrrec que pateixen problemes greus de salut o les
persones amb trastorns mentals que requereixen atenció
a la llar, per citar només alguns casos en què hi ha una
necessitat creixent de cures professionals.
coopErativEs sociosanitàriEs

Segons un estudi recent de l’Organització Internacional del Treball (OIT), estan sorgint nous models
empresarials per donar resposta a aquesta demanda de
cures i, de tots ells, en destaca l’empresa cooperativa.
L’informe, titulat Prestació de cures a través de les cooperatives, recopila exemples concrets que il·lustren les diverses
formes en què les empreses cooperatives presten atenció
a una multitud de col·lectius. També denominades socials o sociosanitàries, aquestes cooperatives ofereixen, a
més, oportunitats de treball digne en l’àmbit de les cures
assistencials i evidencien que aquest model empresarial
afavoreix la millora dels salaris i de les condicions laborals en el sector, alhora que redueix la temporalitat i la
rotació laboral, en un entorn marcat en moltes ocasions
per la precarietat.
Es constata també el desenvolupament de diferents
models, com les cooperatives de professionals o les cooperatives d’usuaris, però una de les característiques del
sector és l’especial idoneïtat del model multistakeholder,
en què la cooperativa reuneix diferents col·lectius implicats en la provisió de serveis assistencials. Entre ells
s’inclouen, òbviament, els mateixos professionals i els
beneficiaris dels serveis i les seves famílies, però també
representants de les administracions públiques, així com
altres actors de la societat civil.
coopErativEs Multipropòsit

Des del punt de vista de l’activitat, segons el document

de l’OIT, les cooperatives solen ser polivalents, ja que
presten un ampli ventall de serveis per tal d’adaptar-se
així a la demanda dels usuaris, que en nombrosos casos
solen requerir diferents tipus d’assistència. Per exemple,
una persona gran pot requerir ajuda per realitzar les seves activitats bàsiques o instrumentals de la vida diària
i, alhora, necessitar els serveis d’un professional sanitari
perquè pateix algun tipus de malaltia.
A més, els experts de l’OIT asseguren que aquest
tipus de cooperatives són especialment propenses a
vincular-se a altres sectors d’activitat. L’informe recull
diferents casos en què cooperatives ja existents en altres
sectors d’activitat generen una estructura específica per
atendre la necessitat de cures dels seus membres. També
hi ha evidències de la situació contrària, en què una cooperativa prestadora de cures evoluciona desenvolupant
un altre tipus de serveis per als seus socis. És el cas de
la cooperativa sud-coreana Sungmisan Village, que va
iniciar la seva activitat com a guarderia de nens, després
va incloure l’atenció a la gent gran i posteriorment va
desenvolupar un centre educatiu d’ensenyament primari
i secundari. En l’actualitat, la seva expansió l’ha portat a
crear una cooperativa de consum per proveir la comunitat de productes ecològics.
L’informe es pot consultar a la web de l’OIT:
goo.gl/vDyZPz

.

notícies

Les expectatives dipositades en la decisió de la presidència alemanya d’incloure la salut
en l’agenda de la Cimera del G-20, celebrada a Hamburg a primers de juliol, han resultat
defraudades. La declaració final dels líders de les 20 economies principals del món amb
prou feines dedica dos paràgrafs a la salut i obvia temes tan importants com l’amenaça de
pandèmies o la manca d’accés de més de 400 milions de persones al món a l’atenció mèdica.

Govern federal alemany / Denzel

La declaració final de la Cimera del G-20 dedica tan
sols dos paràgrafs als reptes en matèria de salut

El Dr. Tedros Adhanom, director general de l’OMS, es va reunir amb
Angela Merkel durant la cimera del G-20.

ha participat la Fundació Espriu durant l’últim any.
Entre les mesures proposades per la indústria sanitària figura la recomanació que «els membres del G-20
continuïn i ampliïn l’intercanvi de bones pràctiques sobre com millorar l’accés a la salut, incloent-hi esquemes
com ara el cooperativisme sanitari, que s’estima que proporciona accés a la salut a gairebé 100 milions de llars a
tot el món».
La declaració final que van acordar els líders del G-20
va abordar els reptes mundials en matèria de salut en
tan sols dos paràgrafs, i es va centrar en l’enfortiment
dels sistemes de salut i en la lluita contra la resistència
antibiòtica. A més, es va trobar a faltar més compromís
per part dels líders mundials en la preparació enfront de
les pandèmies, especialment després de l’esperançadora
reunió dels ministres de Salut del G-20 a Berlín el 19 i
20 de maig, en la qual es va experimentar un simulacre
de crisi internacional produïda pel brot d’una malaltia
mortal que es transmetia a través de les vies respiratòries
i que amenaçava propagar-se a tot el món.
Accés a la salut

Els líders dels principals països industrialitzats i emergents es van reunir a Hamburg els dies 7 i 8 de juliol, en
l’anomenada Cimera del G-20, presidida per la cancellera
alemanya Angela Merkel. Amb el lema “S’està configurant un món interconnectat”, els debats principals van
girar al voltant de temes com el comerç internacional, el
rebuig al proteccionisme, l’estabilitat financera, el canvi
climàtic i la lluita contra el terrorisme.
Iniciativa de Salut B-20

A l’agenda dissenyada per la presidència alemanya també
s’incloïa, per primera vegada des que es va instaurar el
G-20, el tema de la salut. Els líders del G-20 tenien sobre
la taula una sèrie de recomanacions elaborades per la
Iniciativa de Salut B-20, un grup de treball format per
empreses i organitzacions del sector sanitari en el qual

Cal destacar l’èmfasi que la declaració fa respecte al paper de l’OMS com a organisme central de coordinació
per a la resposta davant d’emergències sanitàries i la crida a les Nacions Unides perquè mantingui la salut en
l’agenda internacional.
No obstant això, malgrat les dades presentades a la
cimera pel director general de l’OMS, el doctor Tedros
Adhanom, segons les quals 400 milions de persones a
tot el món, majoritàriament pobres, dones i nens, no tenen accés a l’atenció mèdica, els avenços en cobertura
sanitària universal no van complir les expectatives de la
Iniciativa de Salut del B-20.
I encara que en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible es va reconèixer la seva importància,
no es va aprofundir prou en innovació sanitària, ni en
el foment de la digitalització en l’assistència sanitària,
ni en la millora de les teràpies, dels medicaments i de
les vacunes, ni en l’evolució dels sistemes sanitaris cap a
models que facilitin l’accés a la sanitat, com ara el cooperativisme sanitari.

.
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Amb una inversió total d’1.760.926,77 euros, els ajuts es destinaran a entitats de l’economia
social, especialment cooperatives i societats laborals, de set comunitats autònomes.

CEPES i el Fons Social Europeu donen llum verda
a la creació de 146 empreses i 823 llocs de treball
La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia
Social (CEPES) ha aprovat 20 projectes per valor d’1,7
milions d’euros, en qualitat d’Organisme Intermedi del
Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social
del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020.
Els projectes aprovats possibilitaran la creació de 146
noves empreses i de 823 llocs de treball en l’economia social, a més d’impulsar la professionalització dels recursos
humans i la gestió d’entitats d’economia social, especialment cooperatives i societats laborals, així com fomentar
l’emprenedoria en processos de formació reglada.
Les ajudes aprovades per CEPES es materialitzaran
en set comunitats autònomes (Galícia, Astúries, Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia, Canàries i Extremadura) i beneficiaran un total de 2.604 participants, 329 dels
quals són persones amb discapacitat o altres col·lectius
en risc d’exclusió.
Els projectes aprovats (en la Convocatòria per a l’Objectiu Estratègic 8.3.1. del POISES) suposen una inversió
d’1,7 milions euros, dels quals CEPES, amb finançament
de l’FSE, n’aporta 1,4.
Les ajudes aprovades per CEPES també permetran la

realització de 154 accions formatives o accions de sensibilització per fomentar l’esperit emprenedor. D’aquestes,
67 són cursos de formació amb compromís de contractació o millora de les condicions laborals i d’estabilitat
del treballador. També es formalitzaran 49 convenis publicoprivats.
Què és el POISES?

El Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) per al període 2014-2020, cofinançat pel
Fons Social Europeu, és un dels instruments que l’Estat
espanyol ha dissenyat per contribuir a l’assoliment dels
objectius marcats per l’Estratègia Europa 2020, especialment els relacionats amb el creixement integrador.
Així, el mateix POISES estableix que «la promoció d’un
creixement integrador passa, entre altres elements, per
reforçar la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i la
discriminació, per garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés al mercat laboral i per aprofitar el potencial de
l’economia social per a la recuperació econòmica», situant, d’aquesta manera, la promoció de l’economia social
com un dels eixos fonamentals del programa operatiu.

.

Trobada amb Ariel Guarco, candidat a la presidència de l’ACI
A principis de setembre, el Dr. Carlos Zarco
i Jose Pérez, director general i sotsdirector,
respectivament, de la Fundació Espriu
van participar en representació de la
Fundació en una trobada, celebrada a la
seu de CEPES, amb Ariel Guarco, president
de la Confederació de Cooperatives
Argentines. Guarco, que ha presentat
la seva candidatura a presidir l’Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), està fent
una gira per diversos països europeus
a fi de reunir-se amb les organitzacions
representatives del cooperativisme. La
seva primera cita ha estat precisament
a Espanya, en una reunió en la qual, a
més dels representants de la Fundació
Espriu, van ser-hi presents representants
de CEPES, de la Confederació de
Cooperatives d’Euskadi i de la
Confederació de Cooperatives de Treball.

Ariel Guarco, a l’esquerra del president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, durant la reunió en què van
participar el Dr. Zarco i Jose Pérez (a la dreta de la imatge).
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Programa d’activitats
IX Col·loqui Ibèric Internacional de Cooperativisme i Economia Social
5 i 6 d’octubre de 2017
Organitzat anualment per Ciriec, aquest any se celebra a Santiago de Compostel·la amb el títol Economia social
i globalització: nous desafiaments, noves oportunitats. En aquesta ocasió, es presentarà el cas d’estudi “La Fundació
Espriu i el cooperativisme sanitari”, elaborat pel Grup de Recerca GESES de la Universitat de Saragossa.

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 14 de novembre de 2017. En aquesta ocasió, els socis de l’IHCO hauran d’elegir el
president i les persones que formaran el consell durant els propers quatre anys.

Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional
Del 15 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”.

Valoració de la contribució de les cooperatives a la sanitat mundial
15 de novembre de 2017
L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut organitzarà aquesta sessió en el marc de la Conferència
Global de l’Aliança Cooperativa Internacional, per presentar i analitzar els resultats de l’estudi realitzat pel
centre d’investigació Euricse sobre l’impacte de les cooperatives a la salut de la població mundial.

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

VIII Edició de les Trobades del Mont-Blanc
Del 6 al 8 de desembre de 2017
El Fòrum Internacional d’Economia Social i Solidària reunirà a Archamps (França) líders de l’economia
social que reflexionaran i compartiran iniciatives al voltant del lema “L’economia social: la nova eficiència”.
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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

La innovació tecnològica
en medicina
La revolució tecnològica en el camp de la medicina és un fet. L’imparable
desenvolupament tècnic i científic ha millorat tant el diagnòstic com la
prevenció i la curació de malalties. I, fins i tot, ha modificat la relació
entre el metge i el pacient, així com els sistemes de formació, gestió i
organització sanitàries. A les pàgines següents s’aborden alguns dels
avenços que ja són una realitat, des de l’aplicació del Big Data que obre
les portes a la medicina predictiva fins a la seqüenciació del genoma,
sense oblidar els interrogants ètics que tot això planteja.

.

El robot quirúrgic da Vinci d’última generació, el Vinci Xi™, instal·lat
a la unitat de Cirurgia Robòtica de l’Hospital HLA Moncloa.

Cada dia, milions de facultatius de tot el món afegeixen a les històries clíniques dels seus pacients
informació valuosa que es perd i no s’utilitza. Una cosa a la qual pretén posar remei al neurocirurgià
Ignacio Hernández Medrano, qui, l’any 2014, va posar en marxa, juntament amb l’advocat Alberto
Giménez Ramon-Borja i l’enginyer Jorge Tellado Guijarro, Savana; una plataforma de suport a la
decisió mèdica basada en la reutilització instantània de tota la informació continguda en el conjunt
d’històries clíniques. En aquesta entrevista dona totes les claus d’aquest projecte, que ja s’està
implantant a 41 hospitals i que està revolucionant la gestió i l’atenció sanitàries.
Dr. Ignacio Hernández Medrano, neuròleg i cofundador de Savana

«La medicina que ve, a més de
personalitzada, serà predictiva»
Meritxell Tizón

Quan i per què va decidir dedicar-se a la Medicina?
Una resposta fàcil seria dir que els meus pares són metges,
però no és només per això. M’agrada combinar la part humanística de la Medicina amb la seva part més científica,
biològica i interessant des del punt de vista tècnic.
Va fer el MIR en Neurologia. Per què va triar aquesta
especialitat?
Crec que és la més bonica amb diferència, amb tot el
respecte cap a les altres, per com n’és, de fascinant. El
cervell humà és el que som, aquí hi ha l’ànima..., tot. És
un enigma per descobrir. Hi ha tantes neurones en un sol
cervell com estrelles en una galàxia, i això és fascinant.
Amb el projecte Savana va guanyar el concurs Call
of Innovation, una beca per estudiar a la Singularity
University de Silicon Valley durant tres mesos. Com
recorda aquella experiència?
Em va canviar la vida. L’estada allà és molt potent en els
dos sentits, personal i professional, perquè et genera una
nova forma de pensar i de veure les coses. Et fa entendre
que el món està canviant molt ràpidament, molt més del
que intuïtivament som capaços de veure o anticipar, i
que seguirà canviant cada vegada més, i més de pressa.
Vivim temps extraordinaris i això ho vaig aprendre allà.
I un cop te n’has adonat, el teu enfocament de tot plegat

canvia: de la feina que vols tenir, del tipus de persona que
vols ser... Vaig canviar molt en només uns mesos.
Com va sorgir la idea d’aplicar el Big Data i les noves
tecnologies a l’àmbit de la medicina?
El bon metge és el que està al dia; el que té bona informació, actualitzada i correcta, sobre el pacient, el que
li passa i com tractar-lo. I nosaltres ens trobàvem, i ens
trobem, amb una paradoxa: que en aquest món connectat a Internet, on tota la informació s’ha democratitzat,
la medicina encara no havia fet aquest pas de democratitzar el coneixement mèdic, la qual cosa és una llàstima
perquè tecnològicament ja és factible, només és qüestió
de organitzar-ho. Savana és un projecte que pretén ser
un agent transformador, ja que utilitza tota la tecnologia per reorganitzar el coneixement mèdic i facilitar que
qualsevol persona tingui accés a una bona medicina.
Què és Savana?
Savana és una tecnologia lingüística; la majoria dels nostres treballadors són doctors en Filologia Computacional.
Fem una cosa que es diu processament del llenguatge natural mèdic; és a dir, tenim un robot, un algoritme matemàtic, que és capaç de llegir el llenguatge escrit anotat
en les històries dels pacients, agrupar-lo i convertir-lo en
alguna cosa reutilitzable per prendre decisions o enten-
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«Una de les claus
fonamentals del
nostre èxit és que
des del principi
hem tingut
una filosofia
d’absoluta ètica
i respecte a la
dada»
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«Com més estàs en contacte amb els pacients,
més t’adones de com han de ser les eines que has
de crear per atendre’ls»

dre el que està passant. Quan vas al metge i li dius, per
exemple, que et fa mal el cap i t’estàs marejant, ho escriu
en el teu historial però ningú més ho torna a llegir llevat
que hi tornis. No hi ha una agència global que llegeixi tota
la història de tots els pacients i que aprengui de tot això.
Principalment no es fa perquè està escrit en llenguatge
natural i si, tornant a l’exemple, jo dic “mal de cap” i un
altre diu “cefalea”, no pots exportar-ho. Som els encarregats de traduir el llenguatge comú al matemàtic, a codis,
i de dir que “mal de cap” aquí és el mateix que “cefalea”
allà, perquè es pugui utilitzar aquesta informació.
Quins beneficis té per a pacients i professionals?
Impactem en diverses capes. Podem, en primer lloc,
aprendre del que està passant. Aprendre, per exemple,
quines proves funcionen o quins tractaments o no, i això
pot permetre que un metge les apliqui o no i que un
gerent les adquireixi o no per al seu hospital. Per tant, facilita prendre decisions clíniques de gestió. També té una
forta potència investigadora perquè descobreixes coses
i fas avançar el coneixement mèdic. I, fins i tot, podem
tenir, i ja ho estem començant a fer, una certa capacitat
predictiva. Perquè quan tu tens molta informació històrica del que ha passat, en certa manera pots saber el que
passarà en el futur.
En accedir als historials, han tingut problemes amb
la protecció de dades?
L’assumpte en si és complicat, però una de les claus fonamentals del nostre èxit és que des del principi hem
tingut una filosofia d’absoluta ètica i respecte a la dada.
Tenim una tecnologia molt innovadora que fa que, per
definició, encara que algú vulgui el contrari, no en pugui
fer un mal ús. La manera en què les emmagatzemem,
d’una forma no individualitzada i sense nom, fa que,
encara que vulgui, ningú pot fer-ne un ús fraudulent o
indegut.
La medicina és l’àmbit que més està canviant a causa
de la innovació tecnològica?
El que sí sabem és que no hi ha res produït per l’ésser
humà que generi tantes dades diàriament com un hos-

pital. Llavors, si assumim que les dades són l’entrada de
tot algoritme i que, per tant, la intel·ligència artificial ve
d’elles, el Big Data i el món digital, la sanitat i la medicina
tenen molt a dir. El que passa és que per transformar
qualsevol àmbit cal innovar, i fer-ho és complicat perquè
suposa assumir que ho faràs malament diverses vegades.
Els prototips erronis que ha hagut de fer qualsevol innovador per arribar al bo han estat molts. I el problema
és que, en medicina, un error és una vida, per això costa
tant innovar en aquest àmbit.
El futur passa per la medicina personalitzada?
Completament. Ja és una realitat que ha començat, però
que encara no està totalment estesa. Aquest és un biaix
de l’innovador. Algunes coses que són present les vivim
com a futur perquè ens costa incorporar-les bé a la ment,
però ja estan passant. Avui dia, quan vas a l’oncòleg perquè tens un càncer no et diuen: “Té un càncer de mama i
aquesta és la quimioteràpia”. T’analitzen individualment,
estudien quins gens i quines proteïnes tens, i et donen
el fàrmac que necessites. Ja fa anys que ho fem, però
bàsicament només en oncologia. Ara ho començarem a
fer en la resta d’especialitats.
Compagina Savana amb la investigació, la docència
i l’atenció a pacients en el Servei de Neurologia de
l’Hospital Ramón y Cajal, de Madrid. Amb tanta feina, per què segueix amb l’atenció clínica?
Perquè és fonamental. Potser arribarà un moment en què
m’hauré de centrar només en una cosa, però intentaré
seguir així al màxim de temps possible perquè com més
estàs en contacte amb els pacients, més t’adones de com
han de ser les eines que has de crear per atendre’ls. Això
passa molt en el món tecnològic, en què es creen moltes
eines que després, realment, en el flux de treball amb el
pacient, no funcionen perquè la medicina moltes vegades
no és algorítmica, no és una qüestió de diagnòstic, prova,
tractament i resultat. Molt sovint la medicina té a veure
amb una persona que plora a la consulta, una parella que
no es parla i que no et diu el que s’està prenent... La medicina és molt artística i humana i, si oblides això, és difícil
que preparis un bon programari per donar-li suport.
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És aquesta una de les claus de Savana, que està fet per
professionals de la salut?
Sí, completament. Això és una empresa mèdica, des del
seu cor, i es nota molt. Quan anem a un hospital i ens
posem davant d’un gerent, d’un director o d’un cap de
servei, i li expliquem el que tenim, sabem el que està
passant pel seu cap i ell sap el que està passant pel nostre.
Estem parlant un mateix llenguatge. Sabem on són els
seus problemes i, fins a cert punt, com resoldre’ls, i això
és molt important. És difícil que un projecte funcioni si
no hi ha una direcció mèdica forta.
Quins reptes es plantegen a curt o a mitjà termini?
El que volem, sobretot, és que creixi la xarxa d’informació que hem creat perquè sigui més rica per a tothom.
La nostra il·lusió és poder oferir-la a qualsevol metge
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del món, a qualsevol punt d’atenció sanitària, per molt
allunyat que estigui. Que encara que algú es trobi en una
selva d’un país molt remot pugui tenir accés a aquesta
xarxa per atendre la persona que té davant i no depengui d’altres xarxes de coneixement que són molt més
fosques i críptiques. I després, tecnològicament, creiem
que, disposant de tanta informació històrica, podrem
anticipar-nos als fets. Això canviarà molt el model, perquè si jo sé que algú es posarà malalt abans que s’hi posi,
el canvi en el camp de la medicina serà espectacular. I
canvia per a bé, perquè el pacient no necessita passar
per l’experiència o hi passa d’una altra manera, i a més
estalviem una gran quantitat de recursos. La medicina
que ve, a més de personalitzada, serà predictiva. I nos
altres creiem que tenim una de les claus per aconseguir-ho.

.

Doctora en Biologia, Gemma Marfany és membre de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
i de l’Observatori de Bioètica i Dret, així com cap d’unitat del CIBERER. En l’actualitat dirigeix
un grup d’investigació sobre les bases genètiques de malalties hereditàries, en particular la
ceguesa, activitat que compatibilitza amb la docència i la direcció de tesis doctorals. És autora
de més de 80 publicacions.
Dra. Gemma Marfany, professora de Genètica de la Universitat de Barcelona

«El pacient ha de ser un element
molt actiu en la prevenció i en la
teràpia d’una malaltia»
Daniel Romaní

Quan es va publicar la seqüència completa del genoma humà, l’any 2001, les expectatives de curació d’un
munt de malalties eren molt altes. S’han rebaixat?
La ciència proporciona la informació genètica, i després
cal interpretar-la. I per a això, cal temps. Hem millorat
molt el diagnòstic genètic de les malalties mendelianes,
causades per mutacions d’un únic gen, que són en general l’origen de malalties severes. Pel que fa a les malalties
complexes, aquelles en què intervenen molts factors, cal
tenir en compte que hi tenen un pes important els factors
genètics, però també els factors ambientals. I aquestes
són les malalties més freqüents en la població, com ara
la diabetis d’adult, l’osteoporosi, la hipertensió arterial,
l’obesitat... A més, hi ha factors genètics que poden ajudar a tenir la malaltia, i altres que la protegeixen. També
voldria destacar que la informació genètica ajuda a afinar
teràpies: per exemple, a algunes persones amb ceguesa
no els va bé la vitamina A; fins i tot els és contraproduent,
mentre que en d’altres pot ajudar a millorar-ne l’estat, i
tot depèn de la mutació genètica que causa la malaltia.
En els últims anys, els costos d’obtenir la informació genètica completa d’un individu via seqüencia-

ció massiva del seu genoma o del seu exoma (WGS i
WES) s’han abaratit molt.
Abans era molt car fer una anàlisi de sang, i ara tothom
se’n fa. Ara el metge demana certes anàlisis bioquímiques
i hormonals específiques, ben aviat també demanarà
anàlisis genètiques que li permetin diagnosticar millor
i, sobretot, prevenir i tractar millor el pacient. Per exemple, per saber quins medicaments i quines dosis són les
més adients en malalties psiquiàtriques, es podrà fer una
anàlisi de les variants genètiques en un panell de gens
que estan implicats en la metabolització. No serà perfecte, però el metge tindrà una informació útil i anirà
més dirigit. En el cas de les teràpies contra el càncer, no
només es farà cirurgia, sinó una quimioteràpia dirigida a
les mutacions que hi ha en el tumor. La genètica farà que
els tractaments siguin més eficaços perquè seran més
dirigits, però no substituirà totalment els tractaments
que hi ha.
Amb la reducció dels costos de la seqüenciació massiva, arriba la medicina personalitzada, oi?
Sí, la centrada en l’individu i en les variants genètiques
que ha heretat, les quals, juntament amb l’ambient en

octubre 2017

39

què viu la persona (alimentació, infeccions, esport, tabaquisme…), determinen el conjunt de les seves característiques fenotípiques: físiques, metabòliques, cognitives i de
comportament, i de resposta a tractaments farmacològics.
Saber que ets portador d’un gen “mutat” no significa
que t’ho hagis de prendre com una espasa de Dàmocles sinó com a prevenció.
Sí, la prevenció és molt important. Ens hi hem d’anar habituant. El coneixement empodera al màxim el pacient i
el metge. El pacient ha de ser un element molt actiu en la
prevenció i en la teràpia d’una malaltia. El coneixement
no se l’ha de quedar només el metge. En el cas dels càncers, com en moltes altres malalties, és determinant com
ho “viuen” el metge i el pacient.
Convé fer la seqüència de tot el genoma a un pacient?
Si fas tot el genoma és relativament car, però sobretot
molt difícil d’interpretar. No és una estratègia eficient,
ara per ara. Et dona moltes variants, i necessites un bon
informàtic i, tot i així, no en sabem prou. Podem seqüenciar tots els gens (que són només un 2 % del genoma),
però llavors també tenim el problema de què fem amb
les mutacions no sol·licitades. Així que el que fan ara
molts hospitals és optimitzar recursos i buscar ajut útil
per al metge, i fan l’anàlisi exhaustiva, però només dels
gens implicats en la malaltia (l’anomenat target exome o
exoma d’un panell de gens). Per exemple, només en ceguesa hereditària hi ha al voltant de tres-cents gens que
causen distròfies de retina, i encara queden casos sense
diagnosticar. Els mètodes convencionals de diagnòstic
no permeten l’anàlisi de tants gens de manera efectiva.
És també molt útil el que fan alguns centres de recerca,
com ara el CNIO (Centre Nacional d’Investigació Oncològica), en què no només seqüencien un panell de gens
rellevants en oncologia, sinó que miren quins medicaments són els adients o poden ser contraproduents segons les mutacions identificades. Per exemple, si sabem
que hi ha una mutació freqüent associada al càncer de
pulmó i que hi ha un medicament que s’ha aprovat i és
eficaç per tractar-lo, si ara trobem la mateixa mutació
en el càncer de pàncrees... probablement el mateix medicament també serà efectiu. I el “malson” del protocol
d’aprovació de medicaments, que és molt llarg, s’escurça
considerablement! Per tant, sabent la causa molecular
d’una malaltia, podem aplicar la millor teràpia, la més
adient per a aquell pacient concret.
Per què ens diuen que el nostre DNA no és únicament
nostre?
Estem acostumats a pensar que tot el que tenim és únicament nostre, el nostre cabell, el nostre rostre, la nostra
veu, la nostra empremta digital, però en el cas del DNA,
l’hem heretat! Som dipositaris d’un puzle de DNA dels
nostres ancestres que transmetrem als nostres fills... El
nostre DNA, l’hem heretat en un 50 % de cada progeni-

«La genètica farà que els
tractaments siguin més
eficaços perquè seran
més dirigits, però no
substituirà totalment els
tractaments que hi ha»
tor, en compartim una mitjana del 25 % amb cadascun
dels nostres avis, i un 50 % amb els nostres germans. A
més, evidentment, passarem un 50 % del nostre DNA
als nostres descendents. Per tant, la informació genètica
que es desprèn d’un diagnòstic genètic no és únicament
nostra, sinó que també afecta els nostres parents biològics més propers. Amb la informació genètica, d’alguna
manera tornem al metge d’abans, al metge de família de
tota la vida, que no tenia tanta informació, que no en
sabia tant ni podia fer tantes anàlisis, però que tenia un
munt de dades de l’entorn familiar de cada pacient...
És evident que, en medicina, la prevenció és clau.
Sí, la medicina del futur no posarà tant l’accent en la terà-

BIOPAT incorpora amb èxit
la seqüenciació massiva
BIOPAT és un laboratori de referència orientat a traslladar a
l’àmbit assistencial els nous avenços científics i tecnològics en
patologia molecular. Amb aquesta finalitat es va fundar l’empresa
el 1995, a partir d’un projecte compartit entre Assistència Sanitària
Col·legial S. A. i el grup professional Histopat S. L.
El laboratori central, instal·lat a l’Hospital de Barcelona, ofereix
un ampli panell de proves moleculars d’aplicació clínica en
diferents especialitats mèdiques, però especialment en patologia
oncològica. L’actualització d’aquesta oferta és part essencial
dels objectius de BIOPAT i comporta una activitat permanent
de validació i d’incorporació de noves tècniques moleculars i de
revisió metodològica de les ja existents.
A més de l’activitat assistencial, BIOPAT inverteix esforços, també
des del seu inici, en el desenvolupament de diferents línies de
recerca en oncologia, amb especial dedicació a la incorporació de
bases moleculars per a la validació de factors predictius i a l’estudi
de noves dianes terapèutiques.

La Dra. Gemma Marfany, al costat del Dr. Humet, director mèdic
de l’Hospital de Barcelona, on està instal·lat el laboratori central de
BIOPAT.

BIOPAT ha incorporat noves tecnologies de seqüenciació massiva
d’àcids nucleics, el que proporciona notables avenços en l’estudi
molecular de la patologia oncològica. El diagnòstic i tractament
del càncer és un escenari en transformació constant que exigeix,
de manera progressiva, més informació, més complexa i més
crítica per caracteritzar el fenotip tumoral.
El desenvolupament del projecte del genoma humà, completat
a principis de segle, i l’inici posterior del projecte del genoma del
càncer van propiciar el desenvolupament de noves plataformes
tecnològiques amb gran capacitat productiva, capaces d’estudiar
a alta velocitat i de forma simultània múltiples gens i múltiples
alteracions sobre una mateixa mostra. La conseqüència
immediata va ser la possibilitat de manejar i analitzar un
gran volum d’informació científica i identificar noves firmes
moleculars susceptibles d’aplicació assistencial. En aquest
context biotecnològic, un dels èxits més importants ha estat la
incorporació de la seqüenciació massiva, una eina flexible, d’una
gran eficiència, amb possibilitats gairebé il·limitades en l’estudi
simultani de múltiples gens en un únic assaig.
El passat mes de maig d’aquest any 2017, al Congrés Anual de
la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica, es van presentar
els resultats obtinguts de la seqüenciació massiva a BIOPAT,
que actualment estudia de forma simultània, en una mateixa
mostra, més de 500 variants (delecions, inversions, insercions i
substitucions) en 26 gens involucrats en el pronòstic i la teràpia
personalitzada de càncer de pulmó, còlon i recte, bufeta urinària,
mama, ovari i melanoma, entre d’altres.

pia, com ha fet fins ara, sinó en la prevenció. Suposem que
tens uns gens que et predisposen a tenir osteoporosi, que
depèn a grosso modo de la densitat mineral òssia que pots
arribar a tenir, i la pendent de pèrdua d’os a partir d’una
edat. Has d’intentar acumular massa mineral òssia mentre
ets jove, fer més exercici físic, fer una alimentació rica en
calci… una alimentació adient perquè el cos pugui agafar
el màxim possible de calci, i després, també cal que prenguis mesures perquè el pendent de pèrdua d’os s’alenteixi
i trigui molt més a aparèixer. I els qui tenen problemes
d’hipertensió han de disminuir la sal des de més joves i
aprendre a tenir bons hàbits des de molt abans.
L’adveniment de la seqüència massiva, ara fa tot just
cinc anys, ha revolucionat el diagnòstic genètic.
Efectivament. La seqüenciació de tot el genoma o de
tot l’exoma –el conjunt de tots els exons o regions codificants dels gens coneguts– genera grans quantitats
d’informació genètica que necessita ser analitzada per
complexos programes bioinformàtics i demana un coneixement genètic profund. Tot i que tinguem el repertori individual de les variants genètiques d’una persona,
encara no sabem interpretar ni una petita part de la seva
diversitat ni l’efecte funcional i el significat biològic que
tenen aquestes variants, si són mutacions patogèniques
o polimorfismes sense gaire, o cap, reflex en fenotip. Un
exemple paradigmàtic són les mutacions patogèniques
en els gens BRCA1 i BRCA2, gens implicats en el càncer
familiar de mama i ovari, però de les quals només podem
donar probabilitats estadístiques de patir càncer en algun
moment de la vida. Així, doncs, se’ns presenta un ampli
ventall de possibilitats, des de la certesa del diagnòstic
genètic quan trobem mutacions causatives de malalties
rares (és a dir, poc freqüents), a la incertesa individual
davant de les variants genètiques descrites per associació (GWAS) que incrementen el risc de patir algunes
malalties molt freqüents (com ara SNPs; és a dir, variants
associades al risc cardiovascular o a la depressió).
Com creu que s’ha d’implementar el dret a no saber?
Hi ha pacients que potser volen ser diagnosticats exclusivament d’aquella malaltia per la qual han accedit a ferse el diagnòstic genètic, però rebutgen rebre més informació. Com es compatibilitza aquest dret si els resultats
accidentals en un cas concret són rellevants respecte a
l’estat de salut a curt termini, o per a la prevenció de la
malaltia en un futur? Tant en el cas que el pacient vulgui
saber els resultats d’una anàlisi WGS o WES com en el
cas que no ho vulgui, no seria convenient guardar els
resultats per si són d’interès mèdic més endavant, quan
en el futur es coneguin més relacions entre genotip i
fenotip? O per si els seus fills necessiten contrastar les
dades genètiques? I no ho haurien de saber els familiars
més propers que potser també han heretat aquestes variants? No hi ha una resposta única a aquestes preguntes.
El debat continua obert.

.
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El diagnòstic i tractament del càncer de pròstata, que d’acord amb diversos estudis afecta
un de cada set homes al llarg de la seva vida, estan en vies d’experimentar un avenç
revolucionari gràcies a la incorporació d’una nova tècnica: la biòpsia guiada mitjançant la
fusió de ressonància magnètica i ecografia.

Nou mètode per a la detecció
del càncer de pròstata: la fusió
d’imatges
Dr. Juan Gómez Rivas, Dr. Ángel Tabernero i Dr. Jesús Cisneros Ledo, Servei d’Urologia d’HLA Moncloa

Els autors de l’article, de dreta a esquerra: el Dr. Jesús Cisneros
Ledo, el Dr. Juan Gómez Rivas i el Dr. Ángel Tabernero.

El càncer de pròstata és el càncer més freqüent en els homes. La Societat Americana de Càncer prediu que un de
cada set homes serà diagnosticat de càncer de pròstata
durant la seva vida. El maneig d’aquesta malaltia és complex a causa de la dificultat per conèixer amb fiabilitat la
seva “estadificació” i la seva velocitat de progressió, i sol
ser més freqüent el càncer de pròstata que no suposaria
rellevància clínica (càncer indolent, latent i no significatiu) que el càncer de pròstata agressiu, significatiu, amb
risc d’extensió i progressió.

«Les biòpsies guiades
a tots els pacients amb
criteris clínics de sospita
de càncer de pròstata
significatiu evitarien
aproximadament el
40 % de les biòpsies
innecessàries actuals»

El diagnòstic precoç del càncer de pròstata depèn
en gran mesura de la determinació en sang de l’antigen
prostàtic específic (PSA) i del tacte rectal. Les dues proves no són específiques, i un resultat suggestiu aconsella la realització d’una biòpsia de pròstata dirigida per
ecografia per confirmar el diagnòstic. Aquesta biòpsia
consisteix a obtenir petites mostres aleatoritzades de la
pròstata per saber si el creixement prostàtic és benigne
o si hi ha cèl·lules malignes.
La tècnica tradicional

Amb la tècnica clàssica (biòpsia transrectal guiada per
ecografia) es realitza un mapatge de la pròstata, però pot
existir càncer en zones no “biopsiades”. L’ecografia per si
sola no és una bona tècnica per detectar la presència de
càncer de pròstata, i molt menys per saber si és indolent
o clínicament significatiu, per la qual cosa aquesta tècnica de mapatge o de biòpsies aleatòries dirigides només
per ecografia comporta en molts casos sobrediagnosticar un càncer no significatiu, però al mateix temps, la
possibilitat de sobretractar un càncer que no suposa risc
per al pacient i en el qual podria evitar-se o demorar-se
un tractament actiu. Alhora, aquesta metodologia aleatòria a cegues suposa diagnosticar amb menys precisió
el càncer clínicament significatiu que suposaria un risc
per al pacient a causa de la seva major taxa d’extensió
i/o progressió.
En l’última dècada, la ressonància magnètica de
pròstata ha evolucionat per intentar millorar aquest
maneig poc eficaç del diagnòstic del càncer de pròstata
i poder ser inclosa com a eina en la presa de decisions
per millorar la rendibilitat diagnòstica del càncer de
pròstata i, de forma secundària, del seu tractament. Recentment, també s’ha desenvolupat la tècnica de fusió de
ressonància magnètica amb biòpsia guiada per ecografia.

«Amb la biòpsia fusió
només s’obtenen
mostres de les zones
altament sospitoses, i
es pot arribar a zones
prostàtiques poc
accessibles amb la
tècnica clàssica. Això
redueix la quantitat
d’efectes secundaris
generats pel nombre
de biòpsies repetides
amb resultats
negatius»

La RMN multiparamètrica suposa un gran avenç en la
detecció i el diagnòstic, ja que ofereix més resolució que
l’ecografia.
Avantatges de la fusió d’imatges

Enumerem alguns dels avantatges que ofereix la biòpsia
prostàtica guiada mitjançant fusió d’imatges de ressonància magnètica i ecografia:
1. Amb la biòpsia fusió només s’obtenen mostres de les
zones altament sospitoses, i es pot arribar a zones prostàtiques poc accessibles amb la tècnica clàssica. Això
redueix la quantitat d’efectes secundaris generats pel
nombre de biòpsies repetides amb resultats negatius.
Els pacients que reben múltiples biòpsies poden pre-
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Imatges de la biopsia guiada a través de la fusió de ressonància magnètica i ecografia.

sentar, entre d’altres, infecció, sagnat, septicèmia o problemes de retenció d’orina. En molts homes amb sospita de càncer de pròstata es realitzen diverses biòpsies
amb la tècnica clàssica i el diagnòstic no és càncer, però
pot persistir la sospita de tenir un càncer ja sigui pels
valors de PSA, per troballes de lesions premalignes en
la biòpsia prèvia, per sospites en el tacte rectal, etc.
En aquest tipus de pacients està indicat realitzar una
biòpsia de pròstata per fusió de RMN i ecografia.
2. Més enllà de la reducció del nombre de biòpsies negatives, l’Institut Nacional del Càncer dels EUA va publicar un estudi realitzat a 1.003 homes amb sospita
de càncer de pròstata, als quals se’ls van realitzar dues
tècniques: la biòpsia tradicional i la de fusió. La conclusió de l’estudi va ser que amb la biòpsia de fusió es
van diagnosticar un 30 % més de tumors agressius que
amb la biòpsia clàssica.
3. E
 n homes amb càncer de pròstata de baix risc que volen sotmetre’s a un tractament anomenat “vigilància
activa”, la biòpsia perineal guiada mitjançant fusió ofereix una informació molt fiable sobre la localització,
mida i agressivitat del càncer.
4. La biòpsia fusió pot proporcionar un mapa de la mida i
la ubicació de la malaltia. Amb les imatges obtingudes
per fusió i les troballes de la biòpsia, es pot plantejar
al pacient una teràpia focal dirigida a la lesió tumoral
amb la confiança que les zones de pròstata no tractades no contenen malaltia clínicament significativa. Les
biòpsies amb fusió d’imatges obtenen mostres d’àrees

altament sospitoses de tumor a la pròstata.
El procediment i la recuperació

Per a la realització del procediment, primer es fa una
ressonància magnètica multiparamètrica en un centre
especialitzat i, només si es detecten zones sospitoses,
s’ofereix al pacient la realització d’una biòpsia guiada
mitjançant fusió de ressonància magnètica i ecografia.
En el moment de la biòpsia, al quiròfan i amb anestèsia, s’introdueix una sonda ecogràfica a través del recte.
Amb ecografia, es capten les imatges de la pròstata en
temps real. L’ecògraf ha de disposar d’un sistema informàtic o programari de fusió que permeti superposar les
imatges obtingudes amb la ressonància i les obtingudes
per l’ecografia.
Aquesta fusió d’imatges ens ofereix una imatge en
3D de la pròstata molt precisa, i permet dirigir l’agulla de
la biòpsia i puncionar les zones sospitoses de presentar
càncer.
La recuperació sol ser breu i no dolorosa. El pacient és
donat d’alta el mateix dia que es realitza el procediment.
L’objectiu en els propers anys és que la progressiva
optimització de la tècnica permeti incloure de rutina les
biòpsies guiades a tots els pacients amb criteris clínics
de sospita de càncer de pròstata significatiu, i evitar
aproximadament el 40 % de les biòpsies innecessàries
actuals. Aquesta nova tècnica està destinada a canviar
els paradigmes del diagnòstic i tractament del càncer de
pròstata.

.

La revolució tecnològica en què està immersa la societat actual arriba de ple a l’àmbit de la
medicina, molts avenços recents de la qual obeeixen a l’aplicació de noves tecnologies. En
conseqüència, afecta tant o més la formació dels futurs metges, no només pel que fa a les
competències que han d’adquirir sinó també a la manera de transmetre el coneixement.

Noves tecnologies
i formació mèdica
Dr. Augusto García-Villanueva, Cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari HLA Moncloa
i professor titular de Cirurgia de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vivim en un món global, interconnectat, en el qual la
tecnologia és la protagonista dels canvis espectaculars
de la nostra societat en els últims anys, i el coneixement
és el seu motor.
Podem considerar la tecnologia com una síntesi entre el saber científic i la tècnica i, d’alguna manera, una
ciència que cerca aplicabilitat. Per tant, la tecnologia no
ha de ser un fi en si mateixa i s’ha d’adaptar a solucionar
problemes reals, i això també és aplicable a l’àmbit de
la medicina.
Els èxits de la medicina moderna estan lligats a la
incorporació de noves tecnologies en el diagnòstic de
les malalties, de la seva prevenció i del seu tractament.
S’ha d’evitar l’error d’introduir-les abans d’haver estat
prou avaluades pel que fa a la seva eficàcia i d’haver estat verificada l’adequació cost-benefici. No tot el que és
efectiu és útil mèdicament. S’ha d’evitar la submissió a
la tecnologia que de vegades sembla existir en el procés
de la malaltia i del pacient.
Vivim un moment de grans canvis tecnològics, i la
formació mèdica i la seva pràctica no escapen d’aquesta
influència. La metodologia docent ha de canviar i adaptar-se a aquesta nova època, i els esforços han d’anar en
aquest sentit. La tecnologia actual ens proporciona eines
útils per millorar la formació mèdica universitària i especialitzada, tot incorporant-hi recursos i possibilitats que
millorin l’ensenyament presencial tradicional.

«Aquesta revolució
tecnològica influeix en
l’estructura i organització
del sistema sanitari,
que evoluciona cap a
un model centrat en el
pacient»
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Sistema centrat en el pacient

Aquesta revolució tecnològica influeix en l’estructura i
organització del sistema sanitari, que evoluciona cap a
un model centrat en el pacient. El pacient actual està
cada vegada més i millor informat, és subjecte actiu del
sistema i demana innovacions tecnològiques per a l’atenció dels seus problemes de salut. D’alguna manera, actua
com a element actiu i accelerador de la incorporació de
noves tecnologies.
En els nostres hospitals, és habitual l’ús d’innovacions
tecnològiques aplicades al diagnòstic per imatge (digitalització i sistemes de transmissió d’imatges d’alta resolució; PET, sistemes de biòpsia guiats per imatge en 3D,
etc.) o terapèutiques (cirurgia laparoscòpica, robòtica,
etc.), així com sistemes informàtics amb bases de dades
d’enorme valor clínic i de gestió.
Els avenços tecnològics en els sistemes de comunicació actuals permeten respondre a les necessitats educatives de l’estudiant del segle xxi i d’una societat cada
vegada més dinàmica. Per aquesta raó, l’entorn universitari procura introduir modificacions en els sistemes
d’ensenyament que portin els docents i els alumnes a
assumir noves responsabilitats de formació, basades en
la utilització de tecnologies implantades en la societat.
L’aprenentatge continu i la necessitat d’actualització
de la informació són essencials en la nostra activitat i,
en aquest marc, la formació mèdica troba una gran ajuda en la tecnologia (Internet, videoconferències, etc.).
Ofereix avantatges, com la immediatesa de les respostes,
l’aplicabilitat en la tasca assistencial i, possiblement, una
resposta més eficaç que altres sistemes de comunicació
tradicionals.

«La transmissió del
coneixement mèdic
mitjançant tecnologia
informàtica i sistemes
de simulació virtual
constitueixen una de
les grans revolucions
dels nostres sistemes
docents»

Transmissió del coneixement

A tall d’exemple, la tecnologia mòbil i altres dispositius
portàtils de mida petita aplicats a la docència permeten
que els estudiants deixin de ser receptors passius i siguin participants interactius implicats en el seu procés
d’aprenentatge. Aquesta activitat ha d’estar coordinada
pel professor/tutor del procés, que al seu torn ha de tenir
un programa d’aprenentatge específic en aquestes noves
tecnologies, el valor del qual és reconegut per la Unió
Europea.
La transmissió del coneixement mèdic mitjançant
tecnologia informàtica i sistemes de simulació virtual
constitueixen una de les grans revolucions dels nostres
sistemes docents. Els sistemes virtuals representen un
recurs excel·lent en l’aprenentatge i ensinistrament de
destreses i habilitats clíniques (tècniques endoscòpiques,
cirurgia laparoscòpica, robòtica, etc.), que reprodueixen
amb gran fidelitat l’entorn en què es trobarà el metge i
aconsegueixen que l’aprenentatge sigui més àgil i efectiu.
La cirurgia mínimament invasiva (CMI), que ha revolucionat el món de la cirurgia en detriment de la convencional, està present en la majoria de les especialitats
i precisa un gran suport tecnològic en contínua evolució

(robòtica, sistemes d’imatge 3D, sistemes especials d’il·luminació, etc.). Atesa la complexitat dels procediments
de la CMI, l’aprenentatge i l’entrenament tant dels cirurgians com de tot el personal implicat són essencials
en aquests sistemes.
Resulta, doncs, imprescindible modificar i actualitzar
els programes de formació mèdica adaptant-los als nous
temps, fins i tot inculcant als estudiants l’interès per la
investigació i el desenvolupament de projectes empresarials lligats a les innovacions tecnològiques en l’àrea
de la salut, com aconsella la Fundació OPTI a la Visión
de Futuro para el Sector de la Salud 2025.
Hem referit la tendència del sistema sanitari cap a
una estructura centrada en el pacient. És responsabilitat nostra, també, ocupar-nos de la formació d’aquest
pacient “informat”, de manera que la seva informació
sigui adequada, realista i basada en fonts acreditades, per
tal de reforçar la seva implicació en un sistema sanitari
sostenible. Els avenços tecnològics no poden desviar-nos
dels principis que regeixen l’activitat mèdica.

.

El doctor Joaquim Martínez Montauti, cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital de
Barcelona, ens parla dels avenços tecnològics que ha incorporat darrerament la medicina,
i més específicament l’Hospital de Barcelona, que han suposat avenços importants en la
diagnosi i el tractament de malalties, i també en alguns dels problemes ètics que aquestes
noves tecnologies generen.

«Quan es detecta una malaltia hereditària a
una persona, de seguida sorgeix la pregunta:
cal comunicar-ho a tots els familiars?»
Dr. Joaquín Martínez MontautI, Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona
Daniel Romaní

Joaquim Martínez Montauti és llicenciat en Medicina
per la Universitat de Barcelona i Especialista en Medicina Interna per la Universitat Autònoma de Madrid.
És fellowship en Malalties Infeccioses a la Universitat
de Sherbrooke (Quebec, Canadà). Va ser secretari de la
Societat Catalana de Malalties Infeccioses (1995-1997)
i coordinador d’especialitats mèdiques a l’Hospital de
Barcelona. Actualment és cap del Servei de Medicina
Interna d’aquest centre hospitalari i conseller d’Autogestió Sanitària.
Les noves tecnologies han contribuït decisivament
en l’avenç de la diagnosi i el tractament de bona part
de les malalties, oi?
Sí, i, per tant, en la millora de la qualitat de vida. Jo diria
que, en alguns camps, han permès avançar més en el diagnòstic que en el tractament de les malalties. Les noves
tecnologies fa temps que són unes grans aliades de la
diagnosi per la imatge, gràcies als TACs i als aparells de
ressonància magnètica, que fa molt de temps que tenim
al nostre hospital, l’Hospital de Barcelona, i que anem
renovant.
Quins aparells de tecnologia ha incorporat darrerament l’Hospital de Barcelona?
Una de les novetats que acabem d’incorporar és el sonicador, un aparell d’ultrasons que ajuda la diagnosi de
les infeccions de les pròtesis articulars. Aquest aparell
ens permetrà un tractament precís de les infeccions as-

sociades a pròtesis articulars. D’altra banda, tot i que a
l’Hospital de Barcelona no el tenim, oferim quan cal la
possibilitat d’emprar el Pet.Scan, un aparell de tomografia per emissió de positrons que permet fer el diagnòstic
de les malalties infeccioses i precisar el lloc que està afectat. És un aparell que inicialment feien sservir sobretot
els oncòlegs i que s’ha estès a altres especialitats perquè
s’ha vist que és realment eficaç.
Les noves tecnologies també han fet avançar molt
l’anatomia patològica i la biologia mol·lecular, oi?
Sí, i això, sovint, pot permetre fer diagnòstics abans de
patir la malaltia.
No és fàcil gestionar la informació, de cara al pacient,
quan se sap que té una malaltia abans de patir-la.
Certament. A alguns pacients, els pot generar angoixa
saber que tenen una malaltia hereditària... I hi ha angoixes que no tothom està disposat a suportar. D’altra banda,
fins a quin punt cal que un pacient sàpiga que té una
malaltia genètica? Qui sap si una persona que té una malaltia genètica morirà a causa d’aquesta malaltia o d’una
altra de ben diferent? A més, quan diagnostiques una
malaltia genètica no només diagnostiques l’individu sinó
molts familiars, ja que es tracta de malalties hereditàries.
Quan es detecta una malaltia hereditària a una persona,
de seguida sorgeix la pregunta: cal comunicar-ho a tots
els familiars? N’hi ha que ho voldrien saber i d’altres que
no. Això comporta problemes ètics.
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Fins a quin punt cal que
un pacient sàpiga que té
una malaltia genètica?
Qui sap si una persona
que té una malaltia
genètica morirà a causa
d’aquesta malaltia o
d’una altra ben diferent?

Avui dia es pot fer selecció d’embrions, escollir els
que no estan afectats per la malaltia genètica.
Sí. Això permet tenir fills lliures d’una malaltia transmesa genèticament. A més, gràcies a les tècniques de
reproducció assistida, es poden eliminar alguns virus
del semen, cosa que permet la paternitat de les persones
que pateixen aquesta malaltia vírica. La selecció d’embrions permet escollir alguna característica del fill, com
per exemple el sexe, l’altura, el color dels ulls, la intel·ligència... Hi ha països en què es pot saber si la persona
donant és alta, rossa, si juga a handbol, si té un títol universitari... A Espanya, però, no és permès proporcionar
aquesta informació.
Les fronteres han desaparegut en bona part, degut a
Internet. Això fa que algunes “prohibicions” mèdiques no siguin respectades arreu.
És cert. Amb Internet, les pràctiques mèdiques traspassen fronteres. I fa més difícil controlar que una pràctica
mèdica no permesa a Espanya algú la pugui arribar a fer.
De la mateixa manera que per Internet pots comprar
medicaments “prohibits”.
A Internet també hi ha un munt d’informació mèdica.
Com podem saber la que és de fiar i la que no?
L’editor de la pàgina és clau. Estan francament bé les
pàgines webs del Ministeri de Sanitat espanyol, francès,
anglès, dels Estats Units... En general, aquestes pàgines
ofereixen un coneixement bastant segur. No són pàgines

gaire innovadores, perquè la innovació té un percentatge
d’incertesa a curt o a llarg termini, i els editors prefereixen no incloure-n’hi. També són recomanables la de
l’OMS i les d’algunes societats científiques; aquestes darreres són més innovadores, però n’hi ha de molt diverses,
no totes segures.
A més de cap del Servei de Medicina Interna de
l’Hospital de Barcelona, vostè també és, des dels seus
inicis, cap de servei de la Clínica del Viatger d’aquest
centre. Faci’ns cinc cèntims de la Clínica del Viatger.
Orientem el viatger de les mesures necessàries que ha de
prendre per prevenir problemes de salut durant el seu
viatge. També assessorem pacients amb patologies en
tractament o cròniques, sobre qüestions tan importants
com l’adequació de les seves pautes de medicació als canvis de fus horari. I informem d’aspectes com la higiene,
què cal fer en cas de ferida, i com equipar la farmaciola
en funció del país que es visita.
Quins canvis hi ha hagut a la Clínica del Viatger de
l’Hospital de Barcelona, des que es va crear, l’any 2012?
Pocs canvis, tret que ha experimentat un creixement
molt important, ja que és més coneguda i la gent cada
cop viatja més. Ah, sí! Hem incorporat nous metges, noves metgesses, de fet. I continuem donant els mateixos
consells, com que visitin la Clínica del Viatger com a
mínim 6 o 8 setmanes abans d’iniciar el viatge. Així es
poden prendre totes les precaucions necessàries.

.

Els avenços científics i tècnics sense precedents assolits en l’àmbit de
la medicina han permès desenvolupar un conjunt nou i impressionant
d’instruments per protegir i millorar la salut humana. Però la revolució
tecnològica només acaba de començar, sembla imparable i obre horitzons
nous i inimaginables en el tractament de la malaltia.

.
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Cisterna
Ni les clivelles de la pedra calcària
on tenen les sargantanes el seu secret imperi
i pugen per l’escorça del garrofer, sempre vibrants,
ni aquesta terra cansada, de camps abandonats
on la savina abraça la figuera feixuga
i els ametllers eteris posen el seu verd àcid
sobre el més immutable, tranquil, de l’olivera,
sinó aquest cor ombrívol,
aquesta entranya fèrtil que conserva
tots els plors de l’hivern i en sap fer vida
latent. Per ella
l’estiu angoixat de cigales
que es veu cremar la pell mentre impassible mira
com es fan vells els arbres, com s’assequen
branques i camps enyorosos d’arades, es torna tendre.
Per ella, també,
tota altra sequedat es veu reconfortada.
A sol batent, en la nit més obscura,
tresor de cristalls fresquíssims,
reserva de memòria,
cova d’amor, cisterna...
Narcís Comadira

© Mar Aguilera
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El dolor
de l’inici
Fitxa tècnica
Títol original: Estiu 1993
Any: 2017
Durada: 97 minuts
Pais: Espanya
Direcció i guió: Carla Simon
Música: Ernest Pipó
Fotografia: Santiago Racaj
Interpretació: Laia Artigas, Bruna Cusí, David
Verdaguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna
Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón
Frauca, Cristina Matas, Berta Pipó, Quimet Pla,
Fermí Reixach, Isabel Rocatti, Montse Sanz,
Tere Solà i Josep Torrent
Producció: Inicia Films / Avalon P. C.

Enric Sòria
El debut cinematogràfic de Carla Simon Pipó, Estiu 1993, ha estat la revelació de la temporada, ha tingut un bon èxit de crítica i de públic i ha rebut
una garbera de premis en els festivals internacionals. S’ho mereix, perquè
és un film valent i ben resolt, que tracta un tema complex, amb corrents de
fons profundament dramàtics i implicacions prou espinoses que convenia
no emfasitzar, però tampoc dissimular, i amb la dificultat afegida de tenir
com a protagonistes nenes molt petites. La directora s’enfronta airosament
a aquests reptes.
En resum, l’argument és aquest: una nena de sis anys acaba de perdre la
mare, morta de sida. El pare havia mort abans, suposem que del mateix.
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D’acord amb la voluntat de la mare, l’acull la família de l’oncle, que viu al
camp, i que procura evitar que l’àvia, catòlica a l’antiga, se’n faça càrrec.
Els conflictes familiars es reprodueixen al voltant d’una nena esquerpa i
desvalguda que no entén el que passa, li costa integrar-se en el nou ambient
i es resisteix a l’educació a què volen sotmetre-la (tot i que són moderns,
els oncles tenen algun sentit de la disciplina; noció que la nena desconeix).
Però el problema principal és que ha de fer el dol; s’ha d’adonar del que ha
perdut i ha d’aprendre a plorar-ho abans d’assumir la nova situació.
El film, doncs, és un relat de formació plantejat com un itinerari, i alhora
és una faula moral en què l’heroïna ha de passar la prova regeneradora a la
casa del bosc. Tot això està contat amb frescor i fluïdesa, amb una gran habilitat per assenyalar les implicacions de fons amb suggeriments discrets. Al
capdavall, la directora ens conta la seua pròpia història, i el seu compromís
amb el relat és absolut. La pel·lícula té un llarg deute contret amb els bons
films francesos d’aprenentatge infantil, com els de Jacques Doillon o els dels
germans Dardenne. La protagonista, díscola i resistent, ens fa recordar, a
més, el coratge interior de Stella, de Sylvie Verheyde, o Tomboy, de Céline
Sciamma. L’estil pausat, al·lusiu i una mica casual de la cinta també s’acosta
al del corrent més valuós del cinema català actual. Com a altres films així,
potser se li podria demanar més concentració expressiva. Un enyora, en
algun moment, la força interior i la coherència estètica que sí que aconsegueix el minimalisme de Neus Ballús en l’esplèndida La plaga. Però això, en
tot cas, és un retret menor. Estiu 1993 és un film honest, sincer i molt viu,
que parla de sentiments recòndits i s’acosta als dolors fonamentals amb una
netedat de línies envejable.

.
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La mirada
d’un etíop

Etiòpia està situada en un dels llocs més conflictius del
planeta. En plena Banya d’Àfrica, comparteix fronteres
amb països com Somàlia, Sudan, Sudan del Sud o
Eritrea, on la inestabilitat i la guerra són una amenaça
constant. Els etíops són un poble orgullós de la seva
cultura, de les seves tradicions i, particularment, de
la seva religió, que té una sòlida influència social. La
devoció, enorme, és la principal vàlvula d’escapament
dels etíops davant d’uns nivells de pobresa difícils
d’imaginar. D’això, en donen testimoni aquestes imatges
d’Antonio García Redondo.
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La tradició poètica anglesa
‘conversacional’
Josep M. Jaumà

Les semblances i divergències entre uns poemes de Salvador Espriu i uns altres de Robert Frost que vaig exposar
en l’últim número de compartir. em donen peu a intentar
explicar com és possible que temes i actituds semblants
puguin ser expressats amb llenguatges i estils tan diferents. Fem memòria de com, per expressar una situació
angoixosa, Espriu apel·lava a la insatisfacció intel·lectual
(«versos freds»), a la vergonya de la mentida («l’emperador nu»), al triomf de la injustícia i a la claudicació davant
d’ella. Frost, en canvi, expressava situacions de desemparança semblants mitjançant gesticulacions anodines i
còmiques d’uns individus qualssevol.
La meva explicació és que Frost, com a poeta en llengua anglesa, comptava amb el camí ja obert per uns poetes que no només escrivien amb el mateix llenguatge que
emprem normalment en les converses (d’aquí conversationalists), sinó que també acostumaven a enfocar els seus temes a partir de situacions quotidianes i comunes. Gabriel
Ferrater reconegué la importància de comptar amb una
tradició d’aquest estil quan, en l’epíleg de Da noces pueris,
va escriure: «He provat de fer-me un racó a l’ombra de
la branca de poesia anglesa que surt de Thomas Hardy i
s’allarga amb Frost, Ransom, Graves, Auden», malgrat que
ell mateix s’hi aproximà només a mitges. El poema que
dedicà amicalment al professor José Mª Valverde, quan
aquest renuncià a la càtedra per motius polítics, el mateix
Valverde confessava que amb prou feines l’havia entès.
En canvi, la poesia catalana contemporània ha estat
molt de temps dominada, com ja digué Geoffrey Ribbans
el 1982, per la «temptació d’absolut». No degué ser casualitat que les primeres traduccions al català de Hardy
i de Graves acabessin aviat fetes pasta de paper; o que
la de Philip Larkin (que s’exhaurí ràpidament) no s’hagi
reeditat en trenta anys. Devia semblar que desafinaven,
que no estaven a l’altura del que hom espera de la poesia.
Una poesia que tracta els temes no amb veu d’oracle, sinó
posant-se al mateix nivell que el lector. De Hardy, deia
Philip Larkin que «no ens presenta pas sentiments per
damunt dels sentiments comuns». Són poetes indubtablement moderns i de gran envergadura que van optar per
ignorar el dictum de T. S. Eliot segons el qual «a la nostra
civilització, els poetes han de ser difícils».

Recordem el títol del poema d’Espriu que vaig comentar: “De tan senzill, no t’agradarà”. Sembla donar per
suposat que el lector espera quelcom no senzill, com si el
llenguatge corrent fos d’inferior qualitat. Espriu mateix,
però, l’emprà sense problemes en els seus poemes satírics:

Un clam potent, de nit, al descobert
perquè el qui dorm escolti ben despert,
enlairo del carrer fins al palau:
l’or del vedell no et compra, porc, la pau.
		
(“Amb la veu de rogall d’un chansonier”)

Ara bé, quan es tracta de la seva poesia més seriosa
acostuma a emprar un llenguatge simbolista:
Bevíem a glops
aspres vins de burla
el meu poble i jo.
		
(“El meu poble i jo”)

Crec que la millor manera d’explicar breument en què
consisteix l’estil ‘conversacional’ d’aquell grup de poetes
anglesos, és citar alguns dels seus versos inicials:
Whenever I plunge my arm, like this,
In a basin of water, I never miss...
Sempre que fico el braç, així,
en un gibrell amb aigua, em fa sentir...
		
(T. Hardy, “Under the Waterfall”)
The trees are in their autumn beauty
The woodland paths are dry
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky.
		
Els arbres són bells a la tardor,
els viaranys boscans estan secs;
un capaltard d’octubre, l’aigua
emmiralla un cel quiet.
		
(W. B. Yeats, “The Wild swans at Coole”)
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Small gnats that fly
In hot July
And lodge in sleeping ears
Can rouse therein
A trumpet’s din
With Day of Judgement fears..
Els petits cuïcs en vol
a ple juliol
ficant-se per l’orella
hi poden provocar
estrèpit de trompetes
pors de Judici Final.
		
(Robert Graves, “One Hard Look”)
Jake Balakowsky, my biographer
Has this page microfilmed. Sitting inside
His air-conditioned cell at Kennedy.
Jake Balakowsky, el meu biògraf,
treu microfilm d’aquest poema al seu
despatx refrigerat a Kennedy.
		
(Philip Larkin, “Posterity”)

De Philip Larkin, digué Robert Lowell el 1973: «el seu
llenguatge ens fa semblar a tots una mica antiquats». És
el llenguatge, però també són els temes; és evident que
els versos inicials condicionen tota la resta del poema,

aconseguint que l’atenció del lector quedi ancorada en
fets gairebé palpables de la vida quotidiana. Cosa que,
acomboiada pel ritme i la rima tradicionals, contribueix
a tocar més de prop el lector. No es tractava d’això? Dubto
que ho aconsegueixin igual els poemes que, d’una banda,
tracten més d’arguments que no de situacions i que, de
l’altra, tendeixen a enfilar-se per sintaxis no sempre fàcils
de seguir.
Quan Espriu llança la seva amarga lamentació:

Ara he de callar,
que no tinc prou força
contra tant de mal.

és perquè es troba davant d’un mur infranquejable, el
d’un cretinisme (el mot és seu) massa generalitzat que no
admet arguments per rebatre’l. No sé si la tradició anglesa
que he exposat s’ha trobat mai en un atzucac semblant;
d’alguna manera, dona la volta als arguments, presenta
fets. No produeix sempre la vida noves possibilitats més
o menys navegables, i el llenguatge comú, maneres de
parlar-ne? En aquest plantejament tan simple, jo diria que
hi ha una lliçó que ens pot enriquir.

.
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més que la teva salut
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