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Sóc soci d’Assistència Sanitària. Periòdicament rebo la revista 
compartir., que en el seu número 108 de 2017 ha publicat una 
varietat d’articles tots ells molt interessants, especialment 
per als desconeixedors d’aquest món de la medicina i de la 
investigació.

Els felicito sincerament per aquest nou rumb de la revista 
a favor de la divulgació de coneixements que ajuden a 
comprendre elements molt convenients de ser coneguts i 
divulgats en els nostres àmbits.

Els saluda atentament,

El meu nom és María Elena Ason Núñez i treballo com 
a especialista de Capital Humà de l’empresa Envasos i 
Serveis al Tabac, a l’Havana, Cuba. Em dirigeixo a vostès 
amb l’objectiu de subscriure’m a la revista compartir., que 
va arribar a les meves mans gràcies a un amic i que em va 
interessar molt.

Hi ha moltes revistes i  molt variades, però considero que n’hi 
ha poques que tractin temes tan diversos amb la transparència, 
legitimitat i profunditat amb què ho fan vostès. Segueixin així. 
Els lectors els ho agrairan. Moltes gràcies.

Amb afecte,

Joan Faura
Barcelona

María Elena Ason Núñez
L’Havana. Cuba

Temes que convé conèixer

Segueixin així

@

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

dels cartes     lectors.
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«Les tecnologies 
de la informació 
han obert la 
porta gran a la 
promoció d’un 
dels principis 
fonamentals 
del món 
cooperativista: la 
participació dels 
socis.»

Les TIC, al servei de les 
cooperatives sanitàries
El conjunt de tecnologies de la comunicació i de la informació ha obert una nova 
etapa en el món de les cooperatives sanitàries d’arreu del món. Les cooperatives 
més avançades han actualitzat la relació amb els seus socis mitjançant les noves 
tecnologies. En la seva última assemblea, l’Aliança Cooperativa Internacional també 
ha obert el debat sobre la transformació present i futura de la relació entre metges 
i pacients en els entorns digitals. Les TIC són eines al servei de les cooperatives 
sanitàries.

La telefonia mòbil i les seves aplicacions, els e-mails i formularis web, les plataformes 
i pàgines web amb els seus blogs adjunts, juntament amb el moviment continu en les 
xarxes socials han obert la porta gran a la promoció d’un dels principis fonamentals 
del món cooperativista: la participació dels socis. 

A les pàgines del dossier monogràfi c sobre la participació dels usuaris mitjançant les 
noves eines digitals, hi presentem les novetats en els webs i en les aplicacions mòbils 
del Grup ASISA i el Grup Assistència. Són innovacions que s’han anat introduint 
progressivament en els últims anys amb l’objectiu de fer més àgils i senzills tots els 
tràmits administratius, i així estalviar als socis trucades o visites a les ofi cines que ara 
es poden resoldre fent dos o tres clics. Han estat dissenyades amb una accessibilitat 
ben còmoda i, alhora, amb les màximes garanties de seguretat i privadesa de les 
dades.

Aquestes aplicacions permetran, en el futur, actualitzacions successives que aniran 
desenvolupant la relació dels usuaris amb les entitats, seguint el principi de la 
cogestió. També permetran un coneixement àgil i profund del tipus d’assistència 
mèdica que s’ofereix en cada moment als usuaris. La presència creixent d’ASISA, 
d’Assistència Sanitària i de SCIAS en aquest entorn digital augmentarà la connexió 
amb tot tipus d’iniciatives del món cooperativista i de l’univers mèdic, fent cada dia 
més present la veu del cooperativisme sanitari en aquests entorns.

Un dels valors del món cooperativista ha estat des de sempre la participació dels 
socis. El nostre sistema promou que els metges i els usuaris participin activament 
en el disseny de la sanitat –a través de les cooperatives aplegades en la Fundació 
Espriu– i que els usuaris de la medicina també participin activament en la defi nició 
de la relació entre metge i pacient i de l’entorn hospitalari. N’és un bon testimoni 
l’evolució de SCIAS i de la seva Àrea de Participació. .

Montserrat Caballé
Patrona de la Fundació 
Espriu, vicepresidenta de 
SCIAS i responsable de 
l’Àrea de Participació



Les vitamines són unes substàncies químiques de natu-
ralesa variada que actuen com a elements reguladors en 
infinitat de reaccions metabòliques que tenen lloc en el 
nostre organisme i que, si bé en petites quantitats, són fo-
namentals per al seu correcte funcionament. Hi ha dife-
rents vitamines, que es van començar a identificar a partir 
de principis del segle xx i es van anar designant, a mesura 
que es descobrien, amb les lletres de l’alfabet: A, B, C, D, E i 
K. En el cas de la vitamina B, es va advertir que en realitat 
es tractava d’un complex de vitamines, per la qual cosa 
cadascuna es va designar amb un subíndex numèric, per 
exemple B1, B6 o B12. Amb posterioritat, es va arribar a 
determinar l’estructura química de les diferents vitamines, 
amb la qual cosa van passar a tenir un nom propi, però 
l’ús ha fet que encara siguin més conegudes per la seva 
denominació amb lletres de l’alfabet.

Funcions especíFiques
Cada vitamina té unes funcions específiques per a les 
quals resulta insubstituïble, ja que no poden ser dutes a 
terme per cap altre element. No obstant això, totes tenen 
en comú una característica bàsica: és imprescindible obte-
nir-les del medi exterior, ja que pràcticament no es poden 
“fabricar” dins el propi organisme, amb l’excepció de la 
vitamina D, que es produeix a partir d’una provitamina 

Les vitamines són nutrients essencials les necessitats dels quals, en condicions normals, 
són garantits per una alimentació adequada. El consum de suplements vitamínics pot 
comportar riscos per a la salut si no es fa sota supervisió mèdica.

Dr. Adolf cassan

Vitamines: 
són necessaris els suplements?

són imprescindibles i que només s’obtenen a partir de 
l’alimentació, es considera que les vitamines són nutrients 
essencials. Per això, cal consumir de manera regular una 
determinada quantitat mínima de totes i cadascuna de les 
vitamines, ja que la seva mancança o dèficit donaria lloc a 
trastorns molt variats en cada cas.

D’altra banda, les vitamines es divideixen en dos grans 
grups atenent a les seves propietats de solubilitat: les vita-
mines hidrosolubles (és a dir, solubles en aigua), entre les 
quals s’inclouen les del complex vitamínic B i la vitamina 
C, i les vitamines liposolubles (és a dir, solubles en grei-
xos), com ara les vitamines A, D, E i K. Aquesta distinció 
té la seva importància, ja que les vitamines hidrosolubles 
que es consumeixen en excés poden ser eliminades pel 
ronyó a través de l’orina, mentre que no passa el mateix 
amb les vitamines liposolubles consumides en excés, que 
s’acumulen en l’organisme i poden donar lloc a diverses 
conseqüències negatives, el que s’anomena genèricament 
hipervitaminosi.

Fonts De vitAmines
Les vitamines es troben en els aliments, si bé el seu con-
tingut, tant qualitatiu com quantitatiu, varia molt en fun-
ció dels diferents productes: alguns aliments contenen 
exclusivament una vitamina, altres en tenen de diverses; 

salut.
prevenir/guarir



A i la D, tendeixen a acumular-se en l’organisme davant 
un consum excessiu, i poden originar diversos trastorns.

perills Dels suplements vitAmínics
L’administració d’un suplement vitamínic és una mesura 
terapèutica de la màxima importància per prevenir o trac-
tar una manca de vitamines. Per això, per exemple, amb 
fins preventius, els metges recomanen algun suplement 
en situacions concretes, com passa durant l’embaràs. I, 
per descomptat, és una mesura que resulta essencial per 
afrontar un dèficit ja establert. Però quan es fan servir de 
manera injustificada; és a dir, quan no hi ha cap dèficit ni 
es preveu un augment de les necessitats, l’administració 
de suplements vitamínics, a més de no comportar cap be-
nefici, pot resultar contraproduent.
En els últims temps s’han realitzat diversos estudis per 
investigar tant el grau de consum com els efectes del con-
sum inadequat de suplements vitamínics. Així, per exem-
ple, s’ha demostrat que en les societats desenvolupades, 
com és el cas dels països nord-americans i europeus, hi ha 
una tendència creixent al consum de suplements alimen-
taris i, entre ells, de productes amb suplements de vita-
mines. De fet, s’ha constatat que el 70 % dels nord-ameri-
cans consumeixen algun tipus de suplement alimentari, 
especialment vitamines. I alguns investigadors asseguren 
que una ingesta elevada d’aquests productes pot augmen-
tar el risc de certs trastorns i fins i tot, encara que lleu-
ment, el risc de mort. Dades d’aquest tipus han portat a 
l’OMS a modificar els seus criteris pel que fa al consum de 
vitamines, de tal manera que actualment s’estan preparant 
directrius que no es basin tant en la “quantitat diària reco-
manada” com en els “nivells màxims innocus”.

En definitiva, cal considerar que, excepte en algunes 
situacions particulars, una alimentació completa, variada 
i equilibrada sol aportar totes les vitamines que es neces-
siten. I davant d’un dèficit vitamínic, conèixer l’origen del 
dèficit esdevé tan important com solucionar la manca 
mitjançant la reposició oportuna. Per això, el correcte és 
que el consum de suplements vitamínics es realitzi sempre 
per recomanació mèdica, amb la prescripció facultativa 
oportuna i per un motiu justificat. . 

alguns en tenen quantitats mínimes, mentre que d’altres 
en contenen quantitats importants. Entre els diferents 
tipus d’aliments, les fruites i verdures són els productes 
més rics en vitamines. Cal destacar, però, que algunes 
vitamines es troben preferentment o exclusivament en 
productes d’origen animal, com és el cas de la vitami-
na B12; d’altres, en canvi, només es troben en aliments 
d’origen vegetal, com és el cas de la vitamina C. Per això, 
l’única forma de garantir un consum que cobreixi les ne-
cessitats de vitamines consisteix a seguir una alimentació 
completa i variada.

En condicions normals, doncs, una alimentació ade-
quada cobreix totes les necessitats vitamíniques. Hi ha 
algunes situacions concretes, com pot ser durant l’emba-
ràs o en determinats períodes de la infància, en què les 
necessitats d’algunes vitamines augmenten; però aquestes 
es poden cobrir introduint les degudes adaptacions a la 
dieta. En aquest sentit, és important assegurar-se que en 
aquestes situacions es consumeix la quantitat necessària 
de totes i cadascuna de les diferents vitamines, fonamen-
tals durant els períodes de creixement, però sabent que 
una alimentació adequada pot resultar suficient i, en tot 
cas, seguint les indicacions dels professionals sanitaris 
quan sigui convenient recórrer a algun suplement.

quAntitAts
Les quantitats de vitamines –el que l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) considera “quantitat diària reco-
manada”–, són mínimes, de l’ordre de micrograms a mil-
ligrams. La clau per cobrir les necessitats de vitamines, 
com s’ha dit, rau a consumir gran quantitat de fruites i 
verdures variades. I també cal consumir aliments d’ori-
gen animal per obtenir les quantitats de vitamina B12 
necessàries. Només quan per algun motiu no es poden 
complir aquestes premisses, sobretot si es constata la 
necessitat d’augmentar la quantitat d’algunes vitamines, 
resulta necessària l’administració d’algun suplement vita-
mínic. I això sempre sota la supervisió mèdica oportuna, 
ja que, així com és possible patir una manca vitamínica 
davant un consum insuficient, també pot produir-se una 
autèntica intoxicació en el cas de vitamines que, com la 



les tècniques més AvAnçADes
L’interès per la millora contínua i la seguretat del paci-
ent són dos dels principals objectius de l’Àrea Quirúr-
gica de l’Hospital de Barcelona, que utilitza la tecno-
logia més adequada en unes instal·lacions modernes. 
Un exemple d’això són la cirurgia amb fluorescència 
en neurocirurgia, que disposa d’un microscopi amb 
tres sistemes de fluorescència. Aquest microscopi per-
met una resecció més segura i ajustada dels tumors 
cerebrals primaris gràcies a la injecció de contrast, que 
facilita la identificació del tumor sobre el teixit cerebral 
sa. Permet, a més, l’abordatge de les lesions tumorals 

L’Àrea Quirúrgica és un pilar fonamental de tot centre 
hospitalari. L’Hospital de Barcelona no n’és cap excep-
ció. Des que es va obrir el centre de l’avinguda de la Di-
agonal de Barcelona, aquest servei registra una inten-
sa activitat. Durant l’any 2016 es van realitzar 15.604 
intervencions quirúrgiques de totes les especialitats, 
de les quals 14.092 van ser programades i 1.512 es van 
realitzar de forma urgent. Un 69,8 % de la cirurgia pro-
gramada es va fer per via ambulatòria, sense necessitat 
d’hospitalització convencional. Més de 1.100 cirurgians 
del quadre facultatiu d’Assistència Sanitària van utilitzar 
les instal·lacions d’aquest servei.

seguretAt Del proceDiment
Les intervencions quirúrgiques de l’Hospital de Barce-
lona solen programar-se amb uns 15 dies d’antelació, 
excepte la cirurgia oncològica, que es programa la ma-
teixa setmana. La cirurgia urgent es realitza durant les 
primeres 24 hores. Diàriament, es fan entre quatre i cinc 
intervencions urgents.

«Per tal de millorar la seguretat del procediment 
quirúrgic, es realitza de forma sistemàtica el check-list 
o llista de verificació preoperatòria, que porten a terme 
conjuntament la infermera, l’anestesista i el cirurgià. Es 
comprova el nom del pacient (se li pregunta la filiació, la 
data de naixement, si pateix al·lèrgies, etc.), que el pro-
cediment previst sigui el correcte, es marca amb una 
fletxa el lloc on es practicarà la cirurgia, i es comprova 
que el material estigui en condicions òptimes d’utilit-
zació. Tot això queda registrat en la història clínica del 
pacient», explica Aurora Yuste, coordinadora de l’Àrea 
Quirúrgica de l’Hospital de Barcelona. Aurora Yuste és 
una professional amb una gran experiència quirúrgica. 
Ha treballat en hospitals de referència com l’Hospital 
de la Creu Roja de l’Hospitalet (Barcelona), la Clínica 
Asepeyo (Barcelona) i l’Institut de Traumatologia de la 
Unió de Mútues (Castelló). Des de l’any 1991 treballa a 
l’Hospital de Barcelona.

«Amb l’objectiu d’evitar els incidents i esdeveniments 
adversos que puguin produir-se durant l’assistència al pa-
cient quirúrgic, l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Barce-
lona té entre les seves prioritats fomentar la incorporació 
d’eines i aplicar-hi l’organització i la tecnologia de màxim 
nivell any rere any», assegura Aurora Yuste.

 

L’Hospital de Barcelona posa a disposició de més de 1.100 cirurgians les instal·lacions, la tecnologia i 
el personal necessaris per donar resposta al tractament quirúrgic de més de 15.000 pacients a l’any.

Daniel romaní

L’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Barcelona

«Durant l’any 2016 
es van realitzar a 
l’Hospital de Barcelona 
15.604 intervencions 
quirúrgiques de totes 
les especialitats, de les 
quals 14.092 van ser 
programades i 1.512 es 
van realitzar de forma 
urgent»
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intracranials i té aplicacions en el tractament quirúrgic 
de la patologia vascular cerebral.

En l’àmbit de la cirurgia bariàtrica, es realitza cirur-
gia de l’obesitat, metabòlica i de la diabetis. La cirurgia 
per aprimar ajuda a reduir el pes i a resoldre o millorar 
la comorbiditat de les persones amb obesitat i altres pa-
tologies associades, com la diabetis mellitus, la hiperten-
sió arterial, la síndrome d’apnea del son i l’ús de pressió 
positiva contínua en la via aèria ( CPAP) nocturna, etc. 
Es realitzen essencialment dos tipus de tècniques, el 
bypass gàstric per laparoscòpia i la gastrectomia vertical. 
Totes dues són efectives i amb un potencial de reducció 
de pes i de millora de la comorbiditat molt importants. 
En mans expertes, la mortalitat no supera un 0,2 % i 
les complicacions greus són menors de l’1,5 %. Solen ser 
intervencions amb estada curta, no requereixen cures 
intensives i el maneig s’ha optimitzat a planta per afa-
vorir la seva ràpida mobilització i l’inici de la ingesta 
de líquids. «Si els pacients segueixen les recomanacions 
de dieta i exercici, poden mantenir la major part de la 
pèrdua de pes, tot i que necessitaran seguiment mèdic 
durant la resta de la seva vida», afirma Aurora Yuste.

làser i cirurgiA enDoscòpicA
D’altra banda, es realitza habitualment cirurgia amb là-
ser (dispositiu que genera un feix de llum d’alta intensi-
tat, espacialment i temporalment). Entre els nombrosos 
beneficis d’aquesta tecnologia per al pacient, cal desta-
car menys dany tissular, més penetració de l’energia en 
els teixits, menys sagnat gràcies a una hemostàsia més 
efectiva, menys escara en la zona intervinguda, una re-
cuperació més ràpida i confortable per al pacient i més 
seguretat, ja que l’energia actua sobre el teixit diana sen-
se afectar el teixit circumdant.

A més, l’Hospital de Barcelona disposa de cirurgia 
endoscòpica en 3D. «La incorporació de la cirurgia 3D, 

que es realitza introduint un videolaparoscopi a través 
d’incisions mínimament invasives, ha suposat un impuls 
tecnològic decisiu per al centre», afirma Aurora Yuste. 
Les càmeres amb doble òptica poden ser introduïdes 
a través d’incisions mínimes. D’aquesta manera s’obté 
una doble imatge, que reproduieix la perspectiva de l’ull 
humà, i s’aconsegueix una visió en profunditat del camp 
quirúrgic que facilita la tasca del cirurgià. Aquesta tec-
nologia facilita els moviments, donant-los més precisió, 
rapidesa i seguretat. Cal disposar de torres de vídeo es-
pecífiques i que el cirurgià utilitzi ulleres polaritzades 
perquè cada ull rebi la informació de cadascuna de les 
dues òptiques.

tecnologiA D’AvAntguArDA
L’any 2017, es van incorporar a l’Àrea Quirúrgica 

nous elements de tecnologia, com bombes d’infusió pro-
gramables, mantes de normotèrmia, un arc quirúrgic 
per a cirurgia endovascular (arc en C digital amb movi-
ments motoritzats a través d’un joystick, amb fins a tres 
memòries de posicionament, que proporciona més pre-
cisió durant la cirurgia), intubació selectiva en cirurgia 
toràcica, grues per a pacients obesos –per traslladar-los 
a la taula dels quiròfans, sense risc per als pacients ni 
per al personal–, 1 fibroscopi d’un sol ús per a intubació 
selectiva, i un posicionador hidràulic per a artroscòpia 
d’espatlla, que permet que l’articulació es mantingui en 
la posició adequada durant la cirurgia.

A més, s’han actualitzat tots els quiròfans quant a 
instal·lacions, revestint-los amb materials que permeten 
una neteja i desinfecció correctes. Pròximament s’hi in-
corporarà un ecògraf per a anestèsia.

En definitiva, l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de 
Barcelona s’actualitza de forma permanent per donar 
el millor servei possible als pacients que confien la seva 
atenció als professionals de les nostres institucions, en 
unes condicions tècniques i de seguretat òptimes. . 

Estructura DE L’ÀrEa Quirúrgica

critEris DE programació DE La cirurgia

12 quiròfans 
 2 d’oftalmologia 
 2 de cirugia menor 

3 sales de parts 

Àrea de reanimació amb 10 boxs

Àrea de cirurgia ambulatòria amb 15 boxs 

15.604 intervencions quirúrgiques el 2016 
	 •	14.092	de	cirurgia	programada	
	 •	de	cirurgia	urgent

15 dies

 la mateixa setmana

les primeres 24 hores (4-5 
intervencions quirúrgiques/dia)

programada:

oncològica:

urgent:



Els antibiòtics: què son, per a 
què serveixen i com prendre’ls

Els antibiòtics, desenvolupats a partir de la segona meitat del segle xx, han suposat un abans 
i un després en la salut de la població dels països avançats. Gràcies a ells, les malalties 
infeccioses han deixat de ser la principal causa de mort, com passava fa menys de cent anys, 
però el seu ús s’ha de fer amb responsabilitat i seguint estrictament les indicacions del metge, 
per evitar que els bacteris acabin fent-se resistents.

Dolors Borau

Al segle XIX, Louis Pasteur i Robert Koch van descobrir 
que les malalties infeccioses estaven causades per micro-
bis. Això va permetre fer vacunes, però tot i així encara 
es contreien malalties mortals. Alexander Fleming va 
estudiar les defenses del cos humà i l’any 1928, quan una 
placa amb estafilococs es va contaminar accidentalment 
per un fong, va observar que aquest fong, el Penicillium 
notatum, tenia propietats antibacterianes. Ara bé, com 
que la penicil·lina era un producte molt inestable i no hi 
havia una tecnologia prou eficient, la descoberta no va 
progressar fins que al cap de quinze anys uns altres dos 
científics, Howard Florey i Ernst Chain, van poder conti-
nuar la recerca. Durant la Segona Guerra Mundial, es van 
destinar més recursos per a la investigació, i l’any 1944 ja 
es van poder tractar els ferits de guerra amb penicil·lina. 
L’any 1945, Fleming, Florey i Chain van rebre el premi 
Nobel de Medicina per aquest descobriment.

espectre limitAt i espectre Ampli
Les substàncies produïdes per aquests microorganismes 
es van anomenar antibiòtics i es van convertir en uns fàr-
macs que tenen la capacitat d’inhibir el creixement dels 
bacteris o de destruir-los. S’utilitzen tant en humans com 
en animals, i n’hi ha de diversos tipus. Es distingeixen 
per l’espectre antimicrobià que abasten. Hi ha antibiò-
tics d’espectre limitat i n’hi que són d’espectre ampli. En 
el primer cas, el medicament només actuarà sobre un 
tipus de microbi, els bacteris grampositius o els bacteris 
gramnegatius i, en el segon cas, en tot dos.

La tinció de Gram (que rep el nom d’un bacteriòleg 
danès) és una tècnica que consisteix en aplicar un líquid 
als microbis. Si el líquid tenyeix els bacteris de color vi-
oleta, aquests s’anomenen grampositius. En canvi, els 
bacteris que es visualitzen de color rosa s’anomenen 
gramnegatius. El fet que es tenyeixin o no, es deu a les 
propietats de les parets cel·lulars dels microorganismes. 

Si són grampositius, aquestes parets són més gruixudes 
i el líquid queda retingut a dins i les tenyeix completa-
ment. Si són gramnegatius, la paret cel·lular és més pri-
ma i més porosa i no reté el tint. Les característiques de 
les parets cel·lulars són fonamentals per administrar a 
cada microbi l’antibiòtic adequat per poder combatre’l. 
Per exemple, n’hi ha que inhibeixen la síntesi de la paret 
cel·lular o n’alteren la seva permeabilitat: en aquest cas, 
l’antibiòtic té un efecte bactericida i produeix la mort 
dels bacteris. N’hi ha d’altres que interfereixen en la sín-
tesi de certes substàncies cel·lulars dificultant-ne el seu 
creixement: en aquest cas, l’antibiòtic té un efecte bacte-
riostàtic; és a dir, no produeix la mort del microbi, però 
n’evita el seu creixement i multiplicació i, a més, cal que 
les defenses de l’organisme hi prenguin part.

BActeris resistents
Els bacteris, que quan infecten es multipliquen a l’orga-
nisme i s’han de combatre amb antibiòtics, són els res-
ponsables d’infeccions com les d’orina, algunes otitis, les 
pneumònies, algunes meningitis, les infeccions als ossos, 
la sèpsia (infecció a la sang) i altres malalties greus. Els 
virus, que actuen envaint les cèl·lules de l’organisme, 
només es poden combatre amb les nostres defenses i 
causen malalties com ara algunes otitis, els refredats i 
faringitis, les gastroenteritis, algunes bronquitis, algu-
nes malalties infantils que causen erupcions cutànies o 
la grip. En aquest cas, cal deixar que la infecció faci el seu 
curs i es resolgui, ja que els antibiòtics no poden ni aturar 
el seu creixement ni produir la seva mort.

Els antibiòtics només s’han de prendre per prescrip-
ció mèdica, ja que el metge seleccionarà el que sigui més 
adequat. És fonamental que se’n prengui la dosi correcta 
durant el període de temps prescrit per assegurar la cu-
ració. El tractament no s’ha d’interrompre encara que el 
malalt experimenti una millora o que desapareguin els 

salut.
el racó de l’usuari



gener 2018 11

símptomes de la malaltia. Si el tractament s’interromp, 
els bacteris poden desenvolupar una resistència a la 
substància de tal manera que ja no podrà aturar-ne el 
creixement ni destruir-lo. Els patògens evolucionen per 
vèncer el nostre sistema immunològic o altres agents que 
els puguin destruir. S’aconsella no automedicar-se i no 
guardar els comprimits que hagin sobrat, sinó dur-los a 
la farmàcia perquè siguin destruïts correctament.

La xifra de morts a conseqüència d’infeccions per mi-
crobis resistents als antibiòtics augmenta cada any. Cal 
que siguem responsables: hem d’anar al metge i hem de 
seguir el tractament que se’ns prescrigui al peu de la lle-
tra per evitar que els bacteris puguin fer-se resistents. .
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www.
generalitat de catalunya
goo.gl/svH4ox

ràdio rac1
goo.gl/Vtxkdo

antibiòtics
•		Fàrmacs	que	tenen	la	capacitat	d’inhibir	el	

creixement dels bacteris o de destruir-los.

•	No	poden	actuar	contra	els	virus.

tipus de bacteris
•		Grampositius:	parets	cel·lulars	gruixudes.

•		Gramnegatius:	parets	cel·lulars	primes	i	més	
poroses.

actuació
•	Espectre	limitat:	

Bacteris:	grampositius	o	gramnegatius.

•	Espectre	ampli:
Bacteris:	grampositius	+	gramnegatius.	

mecanismes:
•		Bactericides:	causen	la	mort	del	bacteri.	

•		Bacteriostàtics:	no	produeixen	la	mort,	
n’eviten el creixement.

consells
•	No	automedicar-se.

•	No	interrompre	el	tractament.

•	Prendre’n	la	dosi	prescrita	el	temps	prescrit.

•		Portar	el	producte	sobrant	a	la	farmàcia	
quan s’acabi el tractament.



Tot i que són dues coses diferents, el refredat i la grip poden compartir alguns símptomes 
i, sobretot, un tractament similar. En cap dels dos casos s’han d’administrar antibiòtics, 
d’ineficàcia evident per combatre els virus que causen les dues malalties. De vegades, la 
debilitat provocada per una grip es converteix en una oportunitat per a determinats bacteris, 
que poden causar infeccions. En aquest cas, serà necessari el tractament amb antibiòtics, 
sempre que el metge així ho decideixi.

Dolors Borau

virus que probablement circularan. Aquest any, en conté 
dues del tipus A i una del tipus B. El període de contagi 
va des del dia abans de manifestar-se fi ns a cinc dies des-
prés, però en el nens petits s’allarga fi ns als deu dies. La 
principal via de contagi és l’aèria, a través dels fl uids que 
s’emeten en petites gotes quan s’esternuda o s’estossega. 
El fet és que el meu pare es va vacunar contra la grip, 
però la meva mare no, i després de cuidar el net, ella 
també va emmalaltir.

El meu fi ll, després de quatre dies ja va començar a 
millorar, la febre havia cedit, tornava a tenir gana, li va 
quedar una tos empipadora i va fer una bona estirada. 
L’àvia va passar les festes al llit i, al cap de cinc dies, en-
cara tenia febre alta. La vèiem molt aixafada, tot i que la 
tos no em preocupava, perquè pensava que era normal 
que en tingués. Però la tos va anar a més i va començar 

www.
sobre la grip
goo.gl/J48sBL

sobre la pneumònia
goo.gl/mwzrmk

Just dos dies abans de Nadal, el meu fi ll adolescent es 
va posar malalt. Al novembre, ja havia estat refredat i es 
va passar dues setmanes gastant capses de mocadors de 
paper perquè li rajava el nas i li ploraven els ulls. Estava 
fet una sopa, però els refredats al cap de quinze dies es 
resolen i amb begudes calentes i algun paracetamol va 
anar tirant. 

Però aquesta vegada era diferent: al matí em va dir 
que tenia fred i esgarrifances, mal de cap, mal de coll 
i una tos molt seca; que no es volia llevar perquè tot li 
feia mal i que només volia dormir. Estava a 39,5 oC de 
febre i vaig trucar al metge d’urgències. Quan va venir, 
el va auscultar, li va mirar el coll i les orelles, li va fer 
preguntes i va dir-nos que tenia la grip. Se’m feia estrany, 
perquè el dia abans estava bé, però es veu que la grip 
sempre fa aquest inici brusc. Ens va dir què havia de fer: 
repòs, prendre antitèrmics (alternant el paracetamol i 
l’ibuprofèn) i beure molta aigua. Sobretot; res d’antibiò-
tics, perquè no tenen cap efecte sobre els virus. La fe-
bre li duraria entre 4 i 5 dies, però la tos i el cansament 
podien allargar-se fi ns a tres setmanes. També ens va 
dir que podia tenir nàusees, vòmits i diarrees. Era molt 
important que estigués ben hidratat bevent brous, aigua, 
sucs, infusions, però que no calia forçar-lo a menjar sòlid 
si no li venia de gust.

els tres tipus De virus ‘inFluenZA’
Com que aquell dia jo no podia faltar a la feina, vaig de-
manar als meus pares si algun dels dos podia estar amb 
ell, perquè no em feia gràcia deixar-lo sol amb tanta febre. 
Van decidir venir tots dos i estar-se a casa fi ns que el pare 
o la mare tornéssim, i ens vam quedar més tranquils.

La grip està causada pel virus Infl uenza i n’hi ha de 
tres tipus: els virus A, B i C. El del tipus C no provoca 
epidèmies perquè és més benigne, però els altres dos són 
els responsables de les epidèmies estacionals. El del tipus 
B afecta només els humans, però el de la A pot superar 
la barrera de les espècies i passar de les aus al porc i als 
homes. Cada any es fa una vacuna contra les soques de 

passar la grip no és poca cosa

salut.
un relat d’usuari 
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l’ofec, i la febre va tornar a enfi lar-se; així que vam avi-
sar el metge d’urgències, qui, després d’auscultar-la i de 
conèixer l’evolució que havia fet, va sospitar que es trac-
tava d’una pneumònia i va preferir que anés a l’hospital 
per fer-li les proves necessàries.

les inFeccions
Un cop a l’hospital, després de veure la imatge de la ra-
diografi a, les analítiques i el nivell d’oxigen, van decidir 
que calia ingressar-la. Quin trasbals, en plenes festes na-
dalenques! Després vam poder constatar que hi havia 
moltes habitacions plenes, moltes famílies que passaven 
els dies assenyalats allà, i que el que importava era com-
batre la pneumònia i que l’àvia es refés. Aquella mateixa 
tarda ja li van posar antibiòtic per vena, perquè ja no 
es tractava d’una grip causada per un virus, sinó que es 

tractava d’una infecció causada per un bacteri, l’Strep-
tococcus pnenumoniae. L’àvia és forta, però potser la 
grip la va afeblir i llavors aquest estreptococ va poder 
instal·lar-se, ja que les defenses estaven baixes. Aquests 
bacteris inflamen els alvèols pulmonars, que són uns 
saquets on s’oxigena l’aire que reben dels bronquis i les 
seves ramifi cacions. Quan hi ha infecció, la infl amació fa 
augmentar les secrecions i els alvèols s’omplen de líquid; 
llavors no es pot fer l’oxigenació i costa respirar.

Al cap de dos dies ja respirava molt millor i la febre ana-
va cedint. Quan ja no va tenir febre li van donar l’alta, però 
havia de seguir el tractament antibiòtic via oral a casa sense 
deixar-se’n cap dosi i fer el seguiment amb el seu metge.

Aquest any no hem pogut cuinar tant, però vam cele-
brar molt tornar a seure tots junts a taula. Ah, i l’àvia ha 
promès no saltar-se mai més la vacuna contra la grip! .

Diferències en la simptomatologia
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Inici brusc
Febre	alta
Sense secreció nasal
Mal de coll
Amb tos seca
Força	mal	de	cap
Amb dolor muscular
Amb esgarrifances
Pèrdua	de	la	gana
Pot	haver-hi	vòmits	i	diarrees
Molt de cansament 
Necessitat	de	fer	llit	
Possibilitat	de	tenir	complicacions
Tractar	amb	antitèrmics	i	analgèsics
No	cal	antibiòtic

IInici gradual
Sense	febre	o	amb	dècimes
Molta secreció nasal
Mal de coll
Sense tos seca
De	vegades,	una	mica	de	mal	de	cap
Sense dolor muscular
Sense esgarrifances
Sense	pèrdua	de	la	gana
Sense vòmits ni diarrees
Una mica de cansament
No	cal	fer	llit
Sense complicacions
Tractar	amb	antitèrmics	i	analgèsics
No	cal	antibiòtic
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amanida d’espinacs 
i magrana

núria Jané i Dra. montserrat montraveta

Avui us volem parlar de la magrana, aquesta fruita saborosa i refrescant ori-
ginària del sud-est asiàtic que ofereix moltes opcions culinàries. La podem 
gaudir en amanides, però també banyada en suc de taronja o vi dolç, i els seus 
grans poden acompanyar formatges, iogurts, gelats i fi ns i tot plats de caça. 
Cal destacar que el suc de magrana és una beguda molt popular a l’Orient 
Mitjà i que en fan un xarop de granadina, concentrat i ensucrat, que es fa 
servir com a ingredient d’alguns còctels.

Les seves propietats nutricionals són molt diverses; és rica en vitamines del 
grup B (principalment de la B2, de gran importància per al metabolisme 
energètic), en vitamina C i en betacarotens (precursors de la vitamina A). 
També destaca per la quantitat de minerals que conté, com el calci, el ferro o 
el manganès. Així mateix, la magrana té un gran poder diürètic i, per tant, de-
puratiu; de manera que ajuda a combatre la retenció de líquids. La seva polpa 
ens aporta, a més, un cert efecte laxant, especialment si la mengem en dejú. 

En la recepta que us proposem, la magrana acompanya els espinacs crus, 
de digestió lleugera, nutritius per la seva abundància de diverses vitamines, 
i molt rics en fi bra insoluble que facilita el trànsit intestinal. No ens oblidem 
de la pera, una fruita dolça, amb molta aigua i poques calories, rica en vita-
mines i minerals com el potassi, que té propietats hidratants i antioxidants. 
Així doncs, la combinació d’espinacs amb magrana i pera ens ofereix un plat 
molt saludable. .

La magrana, rica en 
vitamines i minerals 

Ingredients per a 4 persones

•	200	g	d’espinacs	baby 

•	1	magrana

•	1	pera

•	100	g	de	codony	

•	100	g	de	formatge	de	cabra	tendre

•	50	g	de	pinyons

•	Oli	i	sal

•	Oli,	vinagre	i	mel	(per	a	la	vinagreta)

Preparació

Per	començar,	obriu	la	magrana	i	
reserveu-ne	els	granets.	Netegeu	els	
espinacs	i	talleu	el	formatge	i	el	codony	
a	daus.	Després,	torreu	els	pinyons	en	
una	paella	i	talleu	la	pera	a	làmines.

A	continuació,	poseu	en	un	bol	els	
espinacs	i	els	grans	de	magrana,	
amaniu-ho amb una mica d’oli i sal i 
remeneu-ho	bé.

Seguidament,	poseu-hi	les	làmines	de	
pera	al	voltant,	el	formatge	i	el	codony	
tallat a daus per sobre i repartiu els 
pinyons	per	tot	arreu.	

I	ja	per	acabar,	amaniu-ho	tot	amb	la	
vinagreta	d’oli,	vinagre	i	mel.



El director general de la Fundació Espriu, el Dr. Carlos 
Zarco, va ser elegit el passat 14 de novembre president 
de l’Organització Internacional de Cooperatives de Sa-
lut (IHCO) per a un mandat que durarà fins al 2021. 
L’elecció va tenir lloc en el curs de l’Assemblea General 
celebrada a Kuala Lumpur (Malàisia), a la qual van as-
sistir representants de les catorze entitats i federacions 
de cooperatives que integren l’organització de la qual 
el Dr. Zarco, abans del seu nou nomenament, ja n’era 
vicepresident primer.

En la darrera assemblea de l’Organització Internacional 
de Cooperatives de Salut, IHCO, ha estat elegit presi-
dent. Quines prioritats es planteja per al seu mandat?
Crec que la meva prioritat principal és intentar que crei-
xin les cooperatives de salut adherides a l’IHCO. Actu-
alment ja som organitzacions de 14 països i crec que, tot 
i les dificultats econòmiques d’algunes cooperatives de 
salut, hem d’intentar ser presents en els cinc continents.
D’altra banda, pel que fa al dia a dia, estem valorant 
quins tipus d’accions són d’interès per als nostres afiliats, 
alhora que intentem aportar-hi un valor afegit des de la 
nostra organització i facilitar-los aquelles activitats que 
siguin comunes per a tots ells.

Recentment, l’IHCO ha publicat un informe a escala 
internacional sobre la contribució de les cooperatives a 
l’assistència sanitària. Quins resultats i quines conclusi-
ons principals se n’han extret?
Aquest estudi, realitzat per l’institut EURICSE, és una 
eina excel·lent per presentar la dimensió i la fortalesa 
del nostre sistema cooperatiu de salut en l’àmbit mun-
dial. Per començar, la dada, reconeguda pel B20, que 
les cooperatives de salut que hi ha al món permeten 

l’accés a la sanitat a cent milions de persones, ja és prou 
il·lustrativa.

Aquesta és una de les raons que em fan creure que 
hem de continuar desenvolupant l’estudi EURICSE, per 
al qual buscarem finançament.

Pensa que el cooperativisme sanitari és una alternativa 
real per al desenvolupament dels sistemes nacionals de 
salut? Per què?
Sens dubte, en alguns països ja ho és. Per exemple, al 
Brasil. I en d’altres juga un paper complementari, com 
és el cas dels països europeus. Però en qualsevol cas, alli-
bera recursos a la sanitat pública que permeten el seu ús 
alternatiu, ja sigui en zones amb un nivell més baix de 
serveis o en d’altres on la demanda és més alta.

Al novembre, vostè va participar en l’assemblea de l’Ali-
ança Cooperativa Internacional (ACI). En la seva opinió, 
a quins reptes s’enfronta el moviment cooperatiu?
Estem en un moment de canvi, i haurem d’esperar un 
temps per valorar els eixos en què l’ACI desenvolupa-
rà la seva estratègia. Amb el canvi en la presidència de 

«Treballar en el model cooperatiu de salut 
hauria de ser l’objectiu de qualsevol metge»

Doctor Carlos Zarco
President de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO).

El doctor Carlos Zarco, director general de la Fundació Espriu i director mèdic de l’Hospital 
Universitari HLA Moncloa, va ser elegit el passat mes de novembre president de l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO). Després d’una prolongada experiència 
professional, desenvolupada pràcticament en la seva integritat a Lavinia, el doctor Zarco ha 
arribat a la convicció que el model cooperatiu és «l’escenari més atractiu» perquè els metges 
puguin desenvolupar la seva carrera professional.

«L’IHCO Ha d’InTenTar 
ser presenT en eLs CInC 
COnTInenTs»
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l’ACI i la presència d’un nombre elevat de nous membres 
en el Consell d’Administració, el millor és ser prudent i 
esperar al primer terç de l’any que ve per veure els nous 
plantejaments, tot i que comptar amb nous càrrecs elec-
tes compromesos amb el moviment cooperatiu permet 
albirar amb il·lusió el futur de l’Aliança.

La seva carrera sanitària s’ha desenvolupat en gran 
part a la cooperativa Lavinia. Què el va atreure 
d’aquest model? Com a metge, quina és la diferència 
entre exercir la professió en una cooperativa o en un 
altre tipus d’empresa?
Estic convençut que treballar en el model cooperatiu 
hauria de ser l’objectiu de qualsevol metge. Una orga-
nització que pertany a l’economia social, sense ànim de 
lucre, que reinverteix tots els seus beneficis tant a crear 
i mantenir ocupació com a dotar amb les últimes tecno-
logies les seves instal·lacions és l’escenari més atractiu 
perquè els metges puguin desenvolupar la seva carrera 
professional... Sense oblidar, perquè no és un assumpte 
de menys importància, el caràcter d’organització demo-
cràtica que tenen les cooperatives. .

«eL COOperaTIvIsme sanITarI 
aLLIbera reCursOs a 
La sanITaT púbLICa que 
permeTen eL seu ús 
aLTernaTIu»



Lliurats els premis i ajuts a la investigació de les 
càtedres universitàries de la Fundació asIsa
Les càtedres patrocinades per la Fundació ASISA a la Universitat Autònoma de 
Madrid, la Universitat Europea i la Universitat de Lleida han fet entrega d’aquests 
reconeixements, amb els quals es pretén impulsar la recerca en els àmbits de la gestió 
sanitària i de les ciències de la salut.

no
tíc

ie
s

El jurat dels premis ASISA-UAM al costat dels premiats en l’edició de 2016 i del Dr. 
Manuel Moreu, ponent en l’acte de lliurament dels premis.

Els guanyadors dels premis i de les ajudes a la investigació de la Càtedra ASISA - Universitat 
Europea al costat dels màxims responsables de la Càtedra després de rebre els seus guardons.

La Càtedra UAM-ASISA ha fallat la convocatòria de 2017 
dels premis sobre gestió sanitària i economia de la salut, 
que reconeixen la millor tesi doctoral i el millor treball 
sobre aquesta matèria publicat en revistes especialitzades 
nacionals i internacionals.

En l’edició de 2017, el Premi a la Millor Tesi Doctoral 
de la Càtedra UAM-ASISA, que arriba a la seva tretzena 
edició, ha reconegut el treball de la Dra. Sara Pérez Ramí-
rez. Quant al Millor Treball sobre Gestió Sanitària i Eco-
nomia de la Salut publicat en revistes especialitzades el 
2016, que arriba a la seva vuitena edició, ha estat concedit 
als doctors: A. E. González Vélez, M. Romero Martín, R. 
Villanueva Orbaiz, C. Díaz Agero Pérez, A. Robustillo Ro-
dela i V. Monge Jodra.

càtedra asisa - universitat europea
La Càtedra ASISA - Universitat Europea de Ciències de la 
Salut va celebrar la seva Aula de Gestió Sanitària durant 
la qual es va fer entrega del Premi al Millor Expedient 
Acadèmic del curs 2016-2017 i es van donar a conèixer els 
noms dels guanyadors de les seves Ajudes a la Investigació.

En l’onzè aniversari de la Càtedra, el Premi al Millor 
Expedient Acadèmic del curs 2016-2017 va recaure en els 
estudiants Alejandro Martínez Biedma i Sergio Ros Her-
vás. El guardó està dotat amb una beca de 7.000 euros per 
estudiar un màster universitari a la Universitat Europea. 
A més, es va concedir un accèssit de 3.500 euros per a una 

estada internacional a Eva Iglesias García.
Quant als guanyadors dels ajuts a la investigació per 

a projectes sobre ciències biomèdiques i de la salut, els 
investigadors seleccionats van ser Manuel Martínez-Se-
lles, de la Universitat Europea, i Javier Angulo Costa, de 
l’Hospital de Getafe, cada un dels quals rebrà una ajuda 
de 6.000 euros.

aJuts i BeQues de la càtedra asisa-udl
Finalment, la Càtedra Fundació ASISA - Universitat de 
Lleida (UdL) de Salut, Educació i Qualitat de Vida ha lliu-
rat el seu premi a la millor tesi doctoral i les seves ajudes 
a la investigació i a la promoció de l’excel·lència. També 
es va celebrar la primera edició del Premi a la Millor Tesi 
en l’àmbit de la Salut, Educació i Qualitat de Vida, dotat 
amb 1.000 euros.

Per la seva banda, els ajuts a la promoció de l’excel-
lència en el màster en Formació del Professorat de Se-
cundària que imparteix la Facultat d’Educació, Psicologia 
i Treball Social i en el màster en Investigació en Salut de 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, dotades amb 2.000 
euros, han correspost a Oriol Martínez Navarro, Benjamí 
Monsonís Filella i Inés María Comino Sanz.

Finalment, la Càtedra Fundació ASISA-UdL de Salut, 
Educació i Qualitat de Vida ha lliurat dos ajuts de 3.000 
euros cadascun als projectes de recerca en aquest àmbit 
liderats per Fran Valenzuela i Mercè Espuñes. .
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asIsa obté per tercer any consecutiu el premi a 
l’asseguradora amb millor servei d’atenció al client
Amb la puntuació més alta entre les asseguradores de salut, el servei d’atenció al client 
d’ASISA ha millorat notablement la seva puntuació respecte a anys anteriors i està 
especialment ben valorada en l’entorn digital.

Jaume Ortiz, director Comercial i Màrqueting d’ASISA, amb l’equip d’Atenció al Client i 
Gestió de Clients de la companyia, després de recollir el premi.

ASISA ha obtingut el premi Escollit Servei d’Atenció al 
Client 2018 en la categoria d’assegurances de salut, guardó 
que lliura anualment Sotto Tempo Advertising. És el tercer 
any consecutiu que ASISA aconsegueix aquest reconeixe-
ment, creat amb l’objectiu de promoure la qualitat del ser-
vei de les empreses i ajudar els clients a triar les empreses 
que els oferiran millor atenció en 20 sectors diferents.

L’elecció del Servei d’Atenció al Client de l’Any està 
basada en una metodologia rigorosa, realitzada a través 
de les tècniques de mystery shopper (clients misteriosos) 
dutes a terme mitjançant l’eina tecnològica eAlicia. També 
s’hi suma l’opinió dels clients de les companyies que hi 
participen, que s’avalua a través d’enquestes de satisfacció 
realitzades per Netquest.

Millores en l’entorn digital i en el canal telefònic
L’estudi realitzat va concloure que l’atenció al client d’ASI-
SA obté una valoració global de 9,39 punts, molt per so-
bre de la mitjana de les asseguradores de salut analitzades 
(8,74). En els dos últims anys, ASISA ha millorat la seva 
valoració després del 8,66 obtingut el 2015 i el 9,13 de 2016.

La puntuació obtinguda és especialment bona en l’en-
torn digital: l’atenció a través del canal web va obtenir 9,81 

punts i a través de les xarxes socials, 9,52 punts. Igualment, 
ASISA ha millorat la valoració de la seva atenció telefònica 
(8,85) i manté la qualitat de les respostes a través del correu 
electrònic (8,71). .

La Fundació ASISA va celebrar a Donòstia un concert de l’Escola 
Superior de Música Reina Sofia a la Sala de Cambra del Palau 
Kursaal en què es va retre homenatge al Dr. Jaime Escribano, 
conseller d’ASISA-Lavinia i delegat a Donòstia que va morir fa uns 
mesos. Durant l’acte, els familiars del doctor traspassat van estar 
acompanyats dels membres dels consells rector i d’administració 
d’ASISA i de diversos delegats i directius de la companyia.

Al concert també hi van anar la presidenta de la Fundació Albéniz, 
Paloma O’Shea, i representants del món de la medicina, l’empresa 
i la cultura. ASISA col·labora amb la Fundació Albéniz des de 2006 
a través del conveni de mecenatge signat aquell any entre el Dr. 
Francisco Ivorra i Paloma O’Shea, 

Homenatge al Dr. Escribano al Kursaal de Donòstia

Els consellers i directius d’ASISA-Lavinia al costat de familiars del Dr. 
Escribano, de la presidenta de la Fundació Albéniz, Paloma O’Shea, i 
dels intèrprets en acabar el concert.
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La Unitat del Son de Vistahermosa, Premi Hospital Optimista

La Unitat del Son de l’Hospital HLA Vistahermosa (Alacant) 
ha estat guardonada amb un Premi Hospital Optimista en la 
categoria Serveis Hospitalaris, a la qual s’han presentat més de 
250 candidatures. Els 3.250 euros amb què està dotat el premi, 
que concedeixen l’empresa distribuïdora de material quirúrgic 
Vygon, OTP Fundació de Prevenció de Riscos Laborals, la 
Fundació Atresmedia i la Universitat Jaume I, han estat destinats 
a la Fundació ASISA.

Juntament amb la Unitat del Son d’HLA Vistahermosa, el Dr. José 
Ramón Vicente Rull, gerent dels hospitals HLA Mediterráneo a 

Almeria i Universitari Moncloa a Madrid, ha estat el segon gerent 
més votat en la seva categoria entre els cinc finalistes.

Durant el lliurament del guardó, la Dra. Antonia Solvas, secretària del 
Consell Rector de Lavinia-ASISA, en qualitat de representant de la 
Fundació ASISA, va agrair que el premi hagi estat destinat a aquesta 
Fundació sense ànim de lucre, i va posar de manifest que «la Unitat 
del Son d’HLA Vistahermosa és mereixedora d’aquest premi perquè 
gràcies a ella s’augmenta la qualitat de vida de molts pacients; tot 
el que sigui fomentar els hàbits de vida saludables és una actitud 
positiva que incideix en el benestar dels nostres pacients».

Tres centres hospitalaris del Grup HLa milloren la seva 
acreditació de qualitat quality Healthcare (qH)

Tres hospitals del Grup HLA han millorat el seu ni-
vell de qualitat d’acord amb els criteris establerts per la 
Fundació IDIS per al lliurament de l’acreditació Quality 
Healthcare (QH). Així, l’Hospital HLA La Vega (Múr-
cia) ha obtingut a l’Acreditació QH + 2 estrelles i els 
hospitals HLA El Ángel (Múrcia) i HLA Mediterráneo 
(Almeria), l’Acreditació QH + 1 estrella. Tots ells han 
rebut els seus certifi cats durant l’acte de lliurament de 
la quarta convocatòria d’aquestes acreditacions, que 
avalen l’excel·lència en la qualitat assistencial. L’acredi-
tació QH reconeix l’esforç d’aquests centres hospitalaris 
per garantir l’accés a un sistema sanitari d’alta qualitat 
mitjançant la inversió en la tecnologia més avançada, 

la renovació contínua de les seves infraestructures i 
l’aposta per l’excel·lència en l’atenció als pacients.

En total, 115 organitzacions compten amb un certifi -
cat QH. Durant l’acte de lliurament de les acreditacions, 
el president d’IDIS, el Dr. Luis Mayero, va destacar que 
«per a la Fundació IDIS és un orgull poder col·laborar 
en aquesta iniciativa per a la millora contínua de la qua-
litat en el sistema sanitari, en benefi ci de la seguretat 
del mateix pacient i la consecució dels millors resultats 
de salut. 

El sistema d’acreditació QH, impulsat per l’IDIS, 
és un sistema pioner i innovador que reconeix la bona 
feina de les organitzacions sanitàries, tan públiques 
com privades, i premia aquelles que s’esforcen a im-
plantar un sistema de qualitat progressiu i continuat 
en el temps. 

aposta d’Hla per la Qualitat
El Grup Hospitalari HLA manté una aposta permanent 
per la qualitat i l’excel·lència en tots els seus centres i 
processos. En total, sis hospitals del Grup HLA comp-
ten amb el certifi cat QH: HLA Moncloa i HLA La Vega 
(2 estrelles); HLA El Ángel i HLA Mediterráneo (1 es-
trella); HLA Perpetuo Socorro i HLA Inmaculada.

A més, HLA compta amb el certificat de qualitat 
segons la nova versió de la norma ISO 9001: 2015 lliu-
rat per AENOR, que acredita que tots els hospitals del 
Grup treballen d’acord amb els mateixos procediments, 
amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de l’assistència 
prestada. . 

L’Hospital HLA La Vega ha obtingut l’acreditació QH + 2 estrelles i els hospitals HLA El 
Ángel i HLA Mediterráneo, l’Acreditació QH + 1 estrella. En total, sis centres del Grup HLA 
compten amb aquest certificat, que premia l’aposta dels hospitals per l’excel·lència en la 
qualitat assistencial.

Foto de família dels directius del Grup HLA que van acudir a l’acte de lliurament 
d’acreditacions QH al costat del Comitè Auditor de l’acreditació QH.
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L’Hospital Universitari HLA Moncloa i la Fundació ASISA han celebrat una Jornada de Cirurgia 
Robòtica, a la sala Café del Teatro Real (Madrid), on diversos especialistes han analitzat els últims 
avenços en l’aplicació de la robòtica en diferents tipus de cirurgia: renal, prostàtica, colorectal i de 
cap i coll.

L’Hospital HLa moncloa i la Fundació asIsa organitzen 
una jornada sobre els últims avenços en cirurgia robòtica

Aquesta jornada s’emmarca dins les activitats de forma-
ció per als seus professionals que el Grup HLA ha posat 
en marxa després de la incorporació als serveis d’HLA 
Moncloa d’una nova Unitat de Cirurgia Robòtica equipa-
da amb l’últim model del sistema quirúrgic Da Vinci, Da 
Vinci Xi. Igualment, la Fundació ASISA desenvolupa des 
de la seva creació una intensa tasca en l’àmbit formatiu, 
mitjançant l’organització de diverses jornades i conferèn-
cies; l’impuls de programacions docents i investigadores 
en el marc de les càtedres que la Fundació manté amb 
diferents universitats, i el desenvolupament d’una activitat 
editorial pròpia.

El Dr. José Ramón Vicente Rull, director gerent de 
l’Hospital Universitari HLA Moncloa, va agrair l’assistèn-
cia de gairebé un centenar de professionals i ha destacat 
l’aposta del centre per la qualitat. «L’Hospital Universitari 
HLA Moncloa –va declarar– ha de ser el referent per a la 
resta de clíniques i hospitals del Grup i, per què no dir-ho, 
per a la sanitat privada madrilenya. I per això calen dos 
pilars bàsics: tenir els millors professionals i la tecnologia 
millor i més eficient. Amb la incorporació del robot Da 
Vinci Xi hem fet un pas decisiu».

El robot Da Vinci ha ampliat notablement la capacitat 
quirúrgica de l’Hospital Universitari HLA Moncloa, que 
ja pot realitzar les cirurgies més complexes amb la tecno-
logia que garanteix més precisió i seguretat, i situa HLA a 
l’avantguarda de l’oferta quirúrgica espanyola. El conseller 
delegat d’ASISA, el Dr. Enrique de Porres, va destacar la 
importància d’aquest pas per al Grup HLA en afirmar que 
«la innovació tecnològica és imparable, i el sector sanita-
ri la necessita perquè és una indústria fonamental per al 
benestar de la nostra societat i ho seguirà sent en el futur. 
Per això, ASISA i HLA han fet una aposta clara per la in-
novació i la incorporació de nova tecnologia.

avantatges per al cirurgià i el pacient
Durant la jornada, les ponències van permetre aprofundir 
en l’anàlisi d’algunes aplicacions pràctiques de la cirurgia 
robòtica mitjançant l’ús del robot Da Vinci. 

El Dr. Jesús Cisneros, cap del Servei d’Urologia de 
l’Hospital Universitari HLA Moncloa, va centrar la seva 
intervenció en el tractament del càncer renal, que pre-
senta una incidència del 3 % en adults, i va exposar el que 
significa la cirurgia robòtica tant per a la pràctica d’una 

nefrectomia total com parcial.
Per la seva banda, el Dr. Ángel Tabernero, cap del Ser-

vei de l’Hospital Universitari HLA Moncloa, va dedicar 
la seva intervenció a la robòtica en la cirurgia prostàtica, 
una de les àrees quirúrgiques en què aquesta tecnologia 
aporta més avantatges. 

La intervenció del Dr. Marcos Gómez Ruiz, especialis-
ta en cirurgia colorectal del Servei de Cirurgia i de l’Aparell 
Digestiu de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, 
va posar de manifest la capacitat del robot Da Vinci per 
reduir fins a un 40 % l’estada hospitalària després de la 
intervenció quirúrgica.

El Dr. Julio García Aguilar, cap del Servei Colorectal 
del Memorial Sloan Kettering Hospital, de Nova York, va 
destacar en la seva intervenció la necessitat que tenen els 
hospitals dotats amb tecnologia robòtica de desenvolupar 
un bon programa de formació, i el Dr. José Granell Navar-
ro, responsable del Servei ORL de l’Hospital Universitari 
HLA Moncloa, va centrar la seva intervenció en les possi-
bilitats que ofereix el robot Da Vinci en càncer orofaringi, 
apnea del son i patologia de glàndula tiroide.

Durant la taula rodona, la Dra. María Tormo, directo-
ra de Planificació i Desenvolupament d’ASISA, va plante-
jar qüestions sobre l’evolució del Da Vinci i la repercussió 
de la seva introducció en l’organització quirúrgica de tot 
l’hospital. . 

Els especialistes participants en la jornada, al costat del doctor José Ramón 
Vicente Rull, director gerent de l’Hospital Universitari HLA Moncloa; la doctora 
María Tormo, directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA, i el Dr. Luis 
Ortiz, conseller d’ASISA-Lavinia.



Organitzada en dos blocs d’intervencions i casos clínics, la 
III Jornada de l’Hospital de Barcelona (Grup Assistència) 
sobre Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia va despertar 
l’interès d’un públic nombrós: més de 70 persones, entre 
les quals hi havia al voltant de 40 traumatòlegs.

Objecte d’estudi per part dels experts, el colze traumàtic 
té una incidència notable i la seva recuperació sol ser com-
plexa: per aquest motiu, davant de cada cas s’ha de valorar 
amb precisió quin és el tractament més adequat i si la cirur-
gia serà garantia d’èxit.

Coneixedors d’aquesta realitat, traumatòlegs, fisiotera-
peutes, rehabilitadors i professionals de la salut laboral van 
escoltar amb atenció les explicacions dels doctors Sáenz, 
Espiga, Rodríguez, López, Carreño i Ferreres. També els 
doctors Humet, Galí i Coll van fer sengles intervencions 
en representació de l’Hospital de Barcelona i d’Assistència 
Sanitària.

Compromeses amb la formació dels professionals de la 
medicina, les organitzacions del Grup Assistència aposten 
fermament per la qualificació dels seus metges i la promo-

ció del coneixement, amb iniciatives com el Programa de 
Beques o l’organització de jornades mèdiques dedicades 
a diferents especialitats, entre les quals destaca la de pa-
tologia de l’embaràs, que el 2018 arribarà a la seva setena 
edició. .

el colze centra l’atenció en la III Jornada de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de barcelona
Especialistes en traumatologia, rehabilitació i fisioteràpia de diferents centres es van reunir en la 
darrera sessió dedicada al colze traumàtic i el seu tractament quirúrgic. Coordinada pels serveis 
mèdics d’Assistència Sanitària, és la tercera jornada dedicada a aquesta especialitat després de 
les que van versar sobre les inestabilitats carpianes i les fractures d’espatlla.
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Nou curs i canvi d’any a l’Àrea de Participació de SCIAS

El nou curs a l’Àrea de Participació de SCIAS va arrencar amb força, 
i la seva arribada va portar una oferta renovada, especialment per 
als més joves de la casa, si bé els adults compten també amb una 
àmplia gamma d’opcions. La incorporació de l’alemany entre els cursos 
d’idiomes, la projecció de documentals, la sala de ping-pong i la iniciació 
en intel·ligència emocional són només algunes de les noves propostes. 
A l’octubre i al novembre van tenir continuïtat les visites culturals 
(Montblanc medieval, Sallent i Rupit, els barris de Santa Caterina i la 
Ribera de Barcelona, el refugi antiaeri 307...), les sessions d’òpera, les 
projeccions de cinema i les conferències sobre temes diversos (musicals 
clàssics, escriptura creativa, Lluís Millet...).

Ja al desembre, aprofitant el recés escolar dels petits de la casa, es 
van succeir les mostres festives i els bons desitjos nadalencs. La 
representació del grup de teatre, el lliurament de la carta als Reis Mags, 
el concert de les corals de l’Àrea de Participació i la festa infantil van ser 
els punts àlgids d’un cap d’any ple d’activitat. Com a novetat, durant els 
últims dies de l’any es van celebrar unes jornades esportives de diferents 
disciplines per a pares i fills.
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L’Hospital de Barcelona, tot i no ser un hospital univer-
sitari, imparteix amb regularitat jornades formatives 
destinades a metges especialistes i rep delegacions inter-
nacionals atretes pel cooperativisme sanitari. El passat 
mes de novembre, però, va ser una representació dels 
seus assegurats els qui van tenir l’oportunitat d’adoptar 
un punt de vista diferent i conèixer de prop l’interior i 
el funcionament del centre. Anteriorment, havien viscut 
aquesta experiència els delegats comercials d’Assistència 
Sanitària.

Al mes de juliol, els equips del departament comer-
cial d’Assistència Sanitària, grans coneixedors de l’àmplia 
oferta de l’entitat, van anar a l’Hospital de Barcelona per 
celebrar una reunió i, com a complement a la trobada, 
van atendre les explicacions del Dr. Gerard Martí, sub-
director mèdic del centre. A més, van aprofitar la cita 
per visitar-hi els serveis més importants, incidint espe-
cialment en els que han estat remodelats fa poc. Tot i 
conèixer per endavant la valoració òptima dels clients de 
l’asseguradora, totes les opinions van coincidir a destacar 
l’alt nivell dels professionals i de les instal·lacions.

El 18 de novembre va ser el torn del grup format per 
representants dels usuaris, agrupats en la cooperativa 
SCIAS. Secretaris, portaveus i coordinadors de l’Àrea 
de Participació van ser rebuts per un representant de 

la direcció de l’Hospital de Barcelona i, després d’una 
presentació sobre el seu model de funcionament, van vi-
sitar les plantes de les àrees maternoinfantil, oncològica, 
d’exploracions complementàries i altres serveis menys 
freqüentats pels pacients, però igualment necessaris per 
al funcionament d’un centre hospitalari, com el labora-
tori, la farmàcia i fins i tot la bugaderia..

un hospital de portes obertes

L’Hospital de Barcelona, com a centre representatiu i emblemàtic del cooperativisme sanitari, 
suscita l’interès de nombrosos col·lectius, des de delegacions internacionals fins a estudiants i 
professionals de les ciències de la salut, que el visiten regularment. En els últims mesos de l’any 
que acaba de concloure, a aquestes visites, s’hi han afegit les de diverses representacions de 
comercials i usuaris.

El Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona, es 
dirigeix a una delegació visitant.

“Preparat per a tot”
Des del passat mes d’octubre, l’Hospital de Barcelona protagonitza 
una campanya publicitària destinada a posar en valor els seus trets 
diferencials i donar a conèixer l’oferta d’excel·lència d’aquest centre 
únic en el sector. Amb l’eslògan “Preparat per a tot”, les diferents 
creativitats de la campanya mostren l’edifici des de punts de vista 
diferents, en al·lusió a una construcció de presència destacada a la 
ciutat i que compta amb equips de diverses especialitats.

Des del punt de vista visual, s’ha recorregut a un disseny el 
protagonista del qual és l’edifici en tota la seva magnitud, però els 
missatges que l’acompanyen desgranen les característiques que 
defineixen l’Hospital de Barcelona. Cirurgia, Obstetrícia, Pediatria i 
Neonatologia, Oncologia, Urgències i altres especialitats mèdiques 
disponibles les 24 hores són alguns dels serveis que adquireixen 
rellevància, juntament amb els equips multidisciplinaris que els fan 
possibles. 



acord amb l’acadèmia de Ciències mèdiques i de la salut

Coincidint amb l’obertura del curs 2017-2018, el Dr. Igna-
cio Orce, president d’Assistència Sanitària, i el Dr. Àlvar 
Net, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i Balears, van signar a l’octubre un 
acord que vincula ambdues organitzacions. A més de 
l’estreta relació i dels objectius comuns de defensa i mi-
llora de la salut, fa uns anys les dues entitats van crear 
el premi Ramon de Teserach per a l’actuació cívica i de 
promoció de la salut. Les coincidències entre les dues en-
titats són notables, ja que ambdues desenvolupen la seva 
activitat en l’àmbit de la ciència mèdica –des de la seva 
pràctica o des de la recerca i la divulgació– i dirigeixen 
els seus esforços al fet que els professionals puguin exer-
cir la seva tasca amb la màxima eficàcia possible i en 
condicions justes. . 
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Col·laboració solidària 
amb la Fundació Portolà

Inaugurada una nova delegació 
a Vilanova i la Geltrú

Cada any, les empreses del Grup Assistència presten la seva 
col·laboració a una organització humanitària o d’enfocament 
social que s’ocupa de realitzar el disseny, la producció i la 
manipulació de les tradicionals postals de Nadal. En aquesta 
ocasió, han comptat amb l’ajuda de la Fundació Portolà, amb 
seu a la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 
i dedicada a atendre les necessitats d’integració sociolaboral de 
persones amb discapacitat intel·lectual. La seva oferta de serveis 
beneficia tant les persones amb discapacitat (integració laboral, 
assessorament social, formació, plans de futur...) com empreses i 
particulars (neteja, jardineria, manipulats, disseny, confecció...).

Com a empresa sorgida de la col·laboració i la solidaritat 
inherents a l’esperit cooperativista, des dels seus inicis, 
Assistència Sanitària s’adhereix i col·labora amb diferents i 
notables propostes de responsabilitat social que es troben al 
seu abast, especialment si corresponen a l’àmbit sociosanitari. 
En aquesta línia, i en aquest cas concret, la Fundació Portolà 
és també l’encarregada de realitzar les tasques de jardineria 
exterior i interior i de decoració floral de l’Hospital de Barcelona.

Amb la nova oficina inaugurada al novembre, Assistència Sanitària 
promou la seva presència en la principal ciutat del Garraf, 
optimitzant l’activitat assistencial i l’atenció a assegurats, metges i 
públic en general.

El nou espai es destina a les gestions habituals, tan informatives 
com operatives o contractuals, relacionades amb l’activitat 
d’Assistència Sanitària. La força comercial i el principal canal de 
distribució de les assegurances de salut de l’entitat és la seva 
pròpia xarxa de delegacions i oficines comercials, que compta 
amb 21 punts d’atenció al públic repartits per tota la província de 
Barcelona.

Els doctors Ignacio Orce i Àlvar Net, durant la signatura de l’acord.
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el programa de beques per a professionals de la 
salut d’assistència sanitària compleix deu anys

Des d’aquella llunyana primera edició, s’han rebut 1.740 
sol·licituds i s’han lliurat 264 beques i al voltant de 250.000 
euros. Els elogis de la comunitat mèdica i universitària i el 
prestigi del procés de selecció contribueixen a alimentar 
el nombre creixent de sol·licituds rebudes, que marquen 
un rècord a cada edició.

Amb l’objectiu de commemorar l’aniversari de la seva 
creació, per al curs 2017-2018, Assistència Sanitària posa 
30 beques d’estudi a disposició dels estudiants de tercer 
cicle de les universitats catalanes, amb un valor total de 
30.000 euros. Els prop de 500 màsters i postgraus que s’hi 
inclouen són de l’àmbit de la salut i els ajuts cobreixen el 
50 % de l’import de la matrícula, amb un màxim de 1.000 
euros per a cada sol·licitant.

terMini de sol·licitud
Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment 
descrit en l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària 
(www.asc.es), on s’especifiquen la informació que s’ha de 
proveir per completar-la i la normativa d’aplicació. La data 
límit per presentar la sol·licitud és el 20 d’abril de 2018.

Amb aquesta iniciativa, es contribueix a la millora del 
conjunt del sistema sanitari català i, especialment, a garan-
tir la preparació òptima de metges, infermeres i dels qui 
vetllen per la salut de les persones. Com a entitat formada 
per metges, l’objectiu principal d’Assistència Sanitària és, 
d’una banda, assegurar que poden exercir la seva professió 
en les millors condicions i, de l’altra, oferir una assistència 
sanitària de qualitat. Precisament, per sobre de qualsevol 
altre factor, la base d’una atenció de qualitat són els pro-
fessionals que la fan possible. Per això, l’entitat posa a dis-
posició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa 
d’ajudes per completar la seva formació i millorar en la 
pràctica professional.

Nascut de la voluntat d’Assistència Sanitària d’im-
pulsar el progrés científic, la investigació i la qualifi-
cació professional, es tracta d’un dels pocs programes 
d’ajudes a l’estudi de l’àmbit de la salut consolidat i fi-
nançat íntegrament per una institució privada a tot el 
país, si bé des dels seus inicis ha comptat amb el reco-
neixement i la col·laboració de les universitats i de la 
comunitat mèdica. . 

El 2018 es compleix el desè aniversari del Programa de Beques d’Assistència Sanitària, una 
iniciativa que, any rere any, ofereix ajudes per a l’estudi als professionals de la salut que 
decideixen ampliar la seva formació o adquirir els coneixements d’especialització que els 
permetran impulsar la seva carrera. Per al curs 2017-2018 s’han convocat 30 beques amb un 
valor total de 30.000 euros.
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L’aliança Cooperativa Internacional concedeix el premi 
pioners de rochdale al doctor José Carlos Guisado
Els familiars del doctor Guisado van rebre el guardó, considerat el màxim 
reconeixement del moviment cooperatiu internacional, de mans de la presidenta de 
l’ACI, Monique Leroux.

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) ha concedit 
a títol pòstum al doctor José Carlos Guisado el premi 
Pioners de Rochdale, el màxim reconeixement del mo-
viment cooperatiu a una persona per la seva contribució 
al cooperativisme i per la promoció i defensa dels seus 
principis i valors.

La decisió es va donar a conèixer el 16 de novembre, 
en el marc de la Conferència Global de l’ACI celebrada 
a Kuala Lumpur (Malàisia), amb la presència de 1.800 
delegats d’empreses i organitzacions cooperatives de tot 
el món.

La presidenta de l’ACI, Monique Leroux, va lliurar 
el guardó a l’esposa del Dr. Guisado, Rosa Garavito, i 
als seus fills, Álvaro i José Carlos. Durant la cerimònia, 
Leroux va recordar que el doctor Guisado «pertanyia a 
aquesta categoria de persones que són una inspiració per 
a tots aquells que treballen al seu costat».

proMotor del cooperativisMe
El doctor Guisado, patró i director general de la Fun-
dació Espriu, va dedicar al moviment cooperatiu més 
de 34 anys de la seva vida. Va ser membre del Consell 
Rector de la cooperativa sanitària Lavinia i adjunt a la 
presidència d’ASISA. Després de la constitució de l’Orga-
nització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), 
va assumir el lideratge de la regió europea l’any 2000 i 
va ser nomenat president de l’organització internacio-
nal el 2001, càrrec que va ocupar fins a la seva mort el 

2016, mentre participava en la Cimera Internacional de 
Cooperatives a la ciutat de Quebec. Fidel seguidor dels 
postulats del doctor Josep Espriu, va treballar sense des-
cans per defensar els interessos i promoure els principis 
del cooperativisme sanitari arreu del món.

El 2011 va ser elegit vocal del Consell Global de l’Ali-
ança Cooperativa Internacional com a representant de 
les organitzacions sectorials. En l’àmbit nacional, forma-
va part de la junta directiva de la Confederació Espanyo-
la d’Empreses d’Economia Social (CEPES).

Durant la cerimònia, el director de la Fundació Es-
priu, Carlos Zarco, va agrair el reconeixement en nom 
de l’entitat i va assenyalar: «Vaig tenir la sort de conèixer 
el doctor Guisado fa vint anys, quan em va triar perquè 
l’ajudés a administrar un hospital com a subdirector. Des 
de llavors, es va convertir en el meu cap i en el millor 
mestre que he tingut, honorant-me després amb la seva 
amistat fidel».

Bell punt final
A més, el doctor Zarco va recordar que el premiat «sem-
pre va estar treballant i pensant la manera de millorar les 
cooperatives de salut, prioritzant els pacients i buscant 
innovacions en la prestació d’assistència sanitària». I va 
concloure la seva intervenció afirmant que «si José Car-
los ens pogués veure, segur que somriuria complagut i 
agraït, i pensaria que és un bell punt final a una vida 
dedicada al cooperativisme». . 

La presidenta de l’ACI lliura el premi Pioners de Rochdale a la família del Dr. Guisado.
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Carlos Zarco, director general de la Fundació espriu, 
elegit nou president de l’IHCO

organitzacions que s’han incorporat a l’IHCO. D’una 
banda, el Grup Empresarial Cooperatiu Coomeva de Co-
lòmbia, que proporciona assistència sanitària a gairebé 
3,2 milions de persones, i, en representació de Filipines, 
l’entitat 1 Coop Health, que aplega dotze cooperatives.

les persones, en el centre del desenvolupaMent
Més de 1.800 cooperativistes es van reunir amb motiu de 
la Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Interna-
cional a Kuala Lumpur (Malàisia), un país que compta 
amb més de 12.000 cooperatives i 7 milions de socis. L’es-
deveniment es va celebrar sota el lema “Les cooperatives 
posen les persones en el centre del desenvolupament”.

La presidenta de l’Aliança, Monique Leroux, va afir-
mar que «el moviment cooperatiu està destinat a estar a 
l’avantguarda de les innovacions socials i econòmiques. 
Això explica per què el moviment cooperatiu beneficia 
no només els seus membres, sinó a totes les persones».

La trobada també va comptar amb l’assistència d’ex-
perts, com l’ex-primera ministra noruega Gro Harlem 
Brundtland, pionera del concepte de desenvolupament 
sostenible, i l’economista Linda Yueh, assessora del Banc 
Mundial i del Fòrum Econòmic Mundial de Davos. . 

El director general de la Fundació Espriu, Carlos Zarco, va ser escollit president de 
l’Organització Internacional de Cooperatives Sanitàries (IHCO) el passat 14 de novembre, 
durant l’assemblea que l’organització va celebrar a Kuala Lumpur, en el marc de la 
Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional.

Durant els propers quatre anys del seu mandat al cap-
davant de l’IHCO, el doctor Carlos Zarco estarà acom-
panyat d’un consell format pels vicepresidents Ricardo 
López, d’Argentina, i Toshinori Ozeki, del Japó, i pels 
vocals Adrian Watts i Jagdev Singh Deo, d’Austràlia i 
Malàisia, respectivament.

El director de la Fundació Espriu ha manifestat la 
seva satisfacció en ser elegit president i ha assegurat que 
la seva prioritat és «implicar el màxim nombre de socis 
possible en el treball de l’IHCO, perquè la diversitat d’ex-
periències ens enriqueix a tots».

reptes dels sisteMes de salut
Els participants en l’assemblea de l’IHCO van debatre 
sobre els reptes als quals s’enfronten els sistemes de sa-
lut atès l’envelliment de la població i la cronificació de 
certes patologies. També es va abordar la necessitat que 
el model de salut cooperatiu estigui cada vegada més 
present en l’agenda dels governs, seguint el camí iniciat 
enguany amb la participació en el grup assessor en sa-
nitat del G20.

L’assemblea va donar la benvinguda a dues noves 

El doctor Carlos Zarco (quart per l’esquerra, assegut), al costat dels membres 
del nou consell de l’IHCO.

Ariel Guarco, màxim representant de la 
Confederació de Cooperatives Argentines, 
Cooperar, ha estat escollit nou president de l’ACI 
en obtenir 671 vots dels 691 vots emesos.

Després de la seva elecció, el nou president 
va afirmar que «és un gran honor ser elegit 
president de l’Aliança. El nostre moviment inclou 
1.000 milions de persones a tot el món. L’Aliança 
necessita ser el far que els guia. El context 
global requereix que sortim al camp de joc amb 
la camisa de la cooperativa i confrontem amb 
la nostra coherència, trajectòria i diversitat els 
bel·licistes, els especuladors i els que controlen 
l’economia que està portant la humanitat a un 
camí sense retorn».

L’argentí Ariel Guarco 
al capdavant de l’ACI
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La pressió creixent sobre els sistemes de salut fa cada 
vegada més rellevant el paper de les cooperatives

el “World Co-operative monitor” torna a situar 
la Fundació espriu en el quart lloc mundial de 
cooperatives sanitàries
La Fundació Espriu es manté com la quarta xarxa de coo-
peratives sanitàries en l’àmbit mundial, segons refl ecteix 
l’edició 2017 del World Co-operative Monitor, un informe 
que recull dades quantitatives anuals sobre el moviment 
cooperatiu global i que es va presentar al novembre passat 
en el marc de la Conferència Global de l’Aliança Coopera-
tiva Internacional (ACI), celebrada a Malàisia.

El document, elaborat per l’Institut Europeu de Recer-
ca en Cooperatives i Empreses Socials (Euricse), té com a 
objectiu informar sobre les principals organitzacions co-
operatives del món i ofereix una classifi cació i una anàlisi 
dels diferents sectors basada en les dades fi nanceres de 
2015. En el sector sanitari, la cooperativa brasilera Uni-
med, seguida de les nord-americanes Health Partners i 
Group Health ocupen els primers llocs del rànquing.

Els resultats de l’informe situen les entitats que for-
men la Fundació Espriu (ASISA, Autogestió Sanitària, La-
vinia i SCIAS) entre les deu cooperatives de salut amb més 
volum de facturació del món. En la classifi cació, que orde-
na totes les cooperatives sense diferenciar-les per sector 
d’activitat, la Fundació Espriu puja una posició respecte a 

«Una població cada vegada més envellida i pressupostos 
cada vegada més ajustats estan generant pressió en els 
sistemes de salut, i fan que el paper de les cooperatives 
sanitàries sigui cada vegada més rellevant». Aquesta és una 
de les principals conclusions de la taula rodona celebrada 
el passat 15 de novembre, a Kuala Lumpur, durant la 
Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional 
i en la qual va participar el director general de la Fundació 
Espriu, el Dr. Carlos Zarco.

L’objectiu del debat era analitzar els primers resultats de 
l’Informe de la sanitat cooperativa: valorant la contribució 
global de les cooperatives a la sanitat, una investigació 
desenvolupada conjuntament per l’Institut Europeu 
d’Investigació sobre Cooperatives i Empreses Socials 
(Euricse) i l’Organització Internacional de Cooperatives de 
Salut (IHCO).

El director d’Euricse, Gianluca Salvatori, ha destacat 
com a conclusions més rellevants de l’informe que les 

cooperatives sanitàries estan esteses en tots els països 
estudiats, que estan extraordinàriament capacitades per 
ajustar-se a diferents condicionants socials, econòmics i 
polítics, i que en els últims anys han crescut en importància 
com a resposta a l’increment de demanda d’assistència 
sanitària i a la dificultat dels sistemes públics de fer front 
a les necessitats de la ciutadania. Salvatori va afegir, 
a més, que en un futur proper les noves tecnologies 
canviaran el model de prestació de serveis sanitaris, ja 
que els consumidors podran accedir a serveis de salut 
individualitzats de multitud de proveïdors, generant una 
competència cada vegada més intensa a mesura que actors 
com Amazon o Google irrompin en el sector.

El doctor Zarco va exposar el model sanitari que 
implementen les institucions de la Fundació Espriu, i va 
afirmar que les cooperatives sanitàries estalvien milers de 
milions al sistema nacional de salut a Espanya.

l’any anterior i se situa en el lloc 223 de la llista.
En l’edició d’aquest any, que per primera vegada es pu-

blica en espanyol, s’hi inclou un capítol dedicat a les orga-
nitzacions de la Fundació Espriu, en el qual es detallen les 
particularitats i els valors del model cooperatiu que han 
desenvolupat durant l’últim mig segle. . 

L’IHCO dóna a conèixer els primers resultats de l’informe sobre la sanitat cooperativa, en què 
valora la contribució global de les cooperatives a la sanitat.
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El document es pot descarregar en aquest enllaç: 
goo.gl/iwVuKh
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COOPERATIVA
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La nova norma, aprovada amb les esmenes de CEPES, afavoreix la participació de les 
empreses de l’economia social.

en la nova Llei de contractes del sector públic 
prevaldran criteris socials i mediambientals

L’aprovació, a mitjans del passat mes d’octubre, de la Llei 
de contractes del sector públic transformarà la contrac-
tació pública per part de les administracions, ja que hi 
prevalen els criteris socials i mediambientals. La nova 
norma, transposició d’una Directiva Comunitària de l’any 
2014, incorpora les esmenes a favor de l’economia social 
proposades per la Confederació Empresarial Espanyola 
de l’Economia Social (CEPES) i inclou canvis normatius 
que afavoreixen les pimes i les empreses de l’economia so-
cial, alhora que contribuiran a generar riquesa, ocupació 
estable, cohesió social i territorial.

CEPES, com a patronal de l’economia social, va treba-
llar amb els grups parlamentaris durant els últims mesos 
per aconseguir el grau més alt de consens i acord possible 
en aquesta Llei. Gràcies a això, i pel que fa a la proposta 
legislativa inicial que va començar el seu camí fa més de 
dos anys, es van establir diversos avenços de caràcter so-
cial i de foment a la contractació responsable en la llei 
finalment aprovada.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha 
afirmat que «aquest important nou marc jurídic perme-
trà als poders públics gestionar d’una manera més efi-

cient i corresponsable, des del punt de vista de l’interès 
públic i de la racionalització econòmica, els pressupostos 
públics destinats a la contractació pública, que suposa 
prop del 20 % del PIB nacional».

«Confiem en la implementació òptima d’aquesta nor-
ma per part de totes les administracions públiques, ja que 
les empreses i entitats de l’economia social es troben actu-
alment infrarepresentades en la contractació pública, i el 
percentatge de contractes públics adjudicats a l’economia 
social és molt escàs en relació amb el seu pes real en el 
PIB i en la creació d’ocupació», ha afegit el president de 
CEPES.

CEPES valora positivament els avenços introduïts per 
aquesta Llei, que permetran l’ús de la contractació com 
una eina de política pública que contribueixi a la generació 
de riquesa, ocupació estable, cohesió social i territorial. .

•  L’objecte i la finalitat de la Llei ja contemplen que 
s’ha de facilitar l’accés a la contractació pública de 
les empreses d’economia social.

•  Els criteris socials i mediambientals s’han 
d’incorporar de manera transversal en tota 
contractació.

•  Se supera el concepte, ja desfasat, de l’oferta 
econòmica més avantatjosa a l’hora d’adjudicar 
contractes públics, i se substitueix pel de millor 
relació qualitat-preu.

•  S’hi ha incorporat, com a novetat, la possibilitat 
de reservar determinats contractes de serveis 
socials, culturals i de salut a empreses i entitats de 
l’economia social.

•  Se solucionen els supòsits de subrogació 
empresarial quan empreses d’economia 
social deixen de prestar els seus serveis a les 
administracions.

Entre les principals oportunitats que ofereix la 
norma perquè les empreses d’economia social 
siguin tingudes en compte en els processos de 
contractació per part dels poders públics, hi figuren 
les següents:

Noves oportunitats
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CONSELL EXECUTIU DE L’OMS
Del 22 al 27 de gener de 2018
El 142è consell executiu de l’Organització Mundial de la Salut, que se celebrarà a Ginebra, abordarà, entre 
altres temes, la preparació davant els riscos per a la salut pública, la relació entre salut, medi ambient i canvi 
climàtic, i la reforma de l’organisme internacional per millorar la seva efi ciència.

CONFERÈNCIA D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA 2018
Del 4 al 6 de juliol de 2018
Amb el lema “Les cooperatives en un entorn ràpidament canviant: innovacions en les empreses i les 
comunitats”, la conferència anual d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional reunirà acadèmics, 
representants de les empreses cooperatives i responsables polítics per debatre sobre els temes més rellevants 
en l’entorn cooperatiu, com les innovacions en governança cooperativa, el creixement d’organitzacions de 
productors i la formació o la informació estadística de les cooperatives.

programa d’activitats

La meitat de les universitats espanyoles 
ja ofereixen formació de postgrau sobre 
economia social

La meitat de les universitats espanyoles associades a la 
CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats Espanyo-
les) ofereixen formació de postgrau en matèria d’econo-
mia social, segons l’informe L’Economia Social en la forma-
ció universitària de postgrau: curs acadèmic 2017-2018, que 
CEPES realitza des de l’any 2012.

L’estudi evidencia que en aquest curs s’ha incrementat 
substancialment (un 30 %) el nombre d’universitats amb 
formació específi ca en matèria d’economia social dins dels 
seus diferents estudis de postgrau, englobats en tres ca-
tegories: màsters universitaris o ofi cials, doctorats i títols 
propis (que inclouen màsters propis –no ofi cials–, cursos 
d’expert, especialista o formació contínua).

L’informe L’Economia Social en la formació universitària 
de postgrau: curs acadèmic 2017-2018, que es pot consultar 
al web de CEPES (https://docs.google.com/viewerng/vi-
ewer?url=http://www. cepes.es/fi les/publicaciones/103.
pdf ), mostra informació sobre 104 accions formatives 
de postgrau relacionades amb l’economia social. En total, 
l’oferta actual de formació de postgrau es compon de 
21 màsters ofi cials universitaris, 23 màsters propis, 15 

títols d’especialista i 18 d’expert universitari; 5 diplomes 
de postgrau, 1 MBA i 21 cursos de formació contínua o 
d’aprenentatge..



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

Compartir, també. Subscriu-t’hi.

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

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

Nom i cognoms      

Adreça        

                                                                    

C.P                                  Població    

Provincia-Estat         País         

Telèfon     E-mail

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



El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació 
i la seva aplicació al sector sanitari s’ha materialitzat en una sèrie de 
beneficis tant per als professionals de la salut com per als pacients. 
Conscients d’això, les cooperatives que conformen la Fundació Espriu 
han desenvolupat les eines digitals necessàries per procurar serveis més 
complets i accessibles als seus usuaris, de manera que puguin administrar 
i gestionar la seva salut de la forma més eficient. . 

Tecnologia al servei de l’usuari



ASISA: 
la tecnologia al servei del pacient

Amílcar Posada, director d’Operacions d’ASISA, explica 
que la renovació d’aquests dos canals d’atenció al client 
té a veure amb l’estratègia global de la companyia i amb 
la seva aposta per les noves tecnologies per aconseguir 
oferir un millor servei als assegurats.

«Les noves tecnologies s’estan modificant dia a dia, 
per això és necessari actualitzar-se i renovar-se, pel que 
fa a imatge i contingut, permanentment. Nosaltres hem 
fet que tant el portal web com l’app tinguin una imat-
ge, un embolcall, molt millor, més bonica i atractiva», 
afirma.

«Però –continua–, l’experiència demostra que l’asse-
gurat hi entra a buscar alguna cosa que necessita, i nosal-
tres el que pretenem amb aquesta innovació és donar-li 
resposta en tots els aspectes de gestió administrativa que 
necessiti, amb el propòsit d’estalviar-li trucades, visites 
a les oficines, etc. També volem que tingui seguretat i 
confiança en tot el que li gestionem. I, dins d’aquesta ges-
tió, té un valor especial que l’assegurat conegui el tipus 
d’assistència sanitària que rep».

I és que, com destaca Amílcar Posada, el veritable ob-
jectiu últim d’ASISA és esdevenir un “àngel de la guarda” 

ASISA, pionera en l’entorn digital, ha renovat el seu portal web i la seva aplicació mòbil, millorant 
tant la imatge i el contingut com la usabilitat i navegabilitat dels seus dos canals d’atenció al 
client principals. L’objectiu final d’aquesta innovació és oferir als seus assegurats serveis més 
complets, directes i personalitzats, que els permetin administrar millor la seva salut.

Meritxell Tizón
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de cada persona. «No tindria gaire sentit fer tot això si 
al final no poguéssim gestionar la seva salut, ser el seu 
àngel de la guarda i el seu protector –reconeix–. El 90 % 
de la nostra gestió és sobre la salut del nostre assegurat, 
no sobre la pòlissa. Per això, en definitiva, totes aques-
tes millores condueixen a un únic objectiu: aconseguir 
administrar millor la seva salut».

Novetats al portal web
Javier Cerero, cap de Projectes Web de l’Àrea ASISA Di-
gital, destaca que, pel que fa al portal web, s’ha millorat 
la navegabilitat i la usabilitat, així com el disseny i els 
continguts. «No només volíem oferir millors serveis i re-
alitzar un canvi d’imatge, sinó que també teníem present 
Publiteràpia, que és el format que ara utilitza ASISA per 
presentar la seva imatge. Necessitàvem treballar-hi i re-
fer la web», assenyala.

El nou portal té dues zones, una de pública i una altra 
de privada. «A la part pública, s’hi ha incorporat infor-
mació sobre salut per als pacients en general», explica 
Cerero. «L’àrea privada, que és el nostre cavall de batalla 
–continua–, està dirigida als assegurats. Allà hi ha tots els 
serveis que intentem que utilitzin per evitar que s’hagin 
de desplaçar a una oficina, trucar per telèfon, etc. També 

«Hem creat 
un apartat 
d’autoritzacions 
ràpides a la 
zona privada, on 
figuren les cinc 
més freqüents; 
és a dir, les que 
suposen el 80 % 
de totes les que 
rebem»

Miguel Bang, responsable de l’Àrea Digital d’ASISA, 
i Javier Cerero, cap de Projectes Web de l’Àrea ASISA Digital.



hi figura el quadre mèdic, on hem fet un canvi impres-
sionant en aconseguir tenir, ara per ara, un dels millors 
quadres mèdics del sector, per no dir el millor».

Un dels punts forts d’aquesta zona privada, l’objec-
tiu principal de la qual és que res del que un assegurat 
necessita quan precisa assistència sanitària sigui un im-
pediment de tipus burocràtic, és l’apartat “Autoritzaci-
ons”. Com és habitual en totes les companyies sanitàries, 
quan un facultatiu prescriu una prova al pacient, aquesta 
ha de ser autoritzada per l’asseguradora, una gestió que 
moltes vegades pot resultar complicada i molesta.

«Tot i que nosaltres intentem que es faci de la manera 
més àgil i neta possible, de vegades es complica –reco-
neix Cerero–. Per això, hem creat un apartat d’autorit-
zacions ràpides a la zona privada, on consten les cinc 
més freqüents; és a dir, les que suposen el 80 % de totes 
les peticions d’autorització que rebem. També hem creat 
un enllaç a “Autoritzacions” en l’àrea pública, perquè es 
pugui demanar una autorització en tres passos».

Amb aquesta mesura, ASISA pretén que el nivell de 
satisfacció, el record que a l’assegurat li quedi sobre el 
servei, sigui el millor i el més alt possible. «La nostra 
idea és que quan necessitin realitzar aquesta prova, de 
seguida pensin en el portal i que no han d’anar a cap 

delegació ni trucar per telèfon per rebre aquesta auto-
rització», assenyala el cap de Projectes Web.

l’aplicació mòbil
Segons explica Miguel Bang, responsable de l’Àrea Digi-
tal d’ASISA, l’aplicació i la web són pràcticament iguals. 
«El que volíem aconseguir és que els mateixos serveis 
que hi ha al portal es poguessin gestionar a través de 
l’aplicació mòbil. De fet, una de les millores és el model 
responsive; és a dir, l’adaptació del seu contingut a qual-
sevol tipus de terminal, cosa que requereix molta feina: 
aconseguir que tot sigui usable, que encaixi bé, que sigui 
còmode, etc.», assenyala.

L’app també disposa de dues zones, una de privada 
i una altra de pública, i la seva principal diferència res-
pecte a les d’altres asseguradores és que no redirigeix a 
la pàgina web.

el millor servei d’ateNció al clieNt
Totes aquestes millores han aconseguit el reconeixement 
no només del sector sinó, i el que és més important, dels 
mateixos assegurats. Així ho demostra el fet que ASISA 
hagi rebut, per tercer any consecutiu, el premi Servei 
d’Atenció al Client 2018 en la categoria d’assegurances 

«És gratificant 
que un dels 
punts que s’hagi 
premiat sigui 
l’accessibilitat 
del web; és a dir, 
que el temps que 
es triga a accedir 
a un contingut 
sigui el més breu 
possible»
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de salut, un guardó que lliura anualment Sotto Tempo 
Advertising.

A l’hora de lliurar aquest premi, es valoren els quatre 
principals canals a distància de l’atenció al client: el te-
lèfon, l’e-mail / formulari web, la pàgina web i les xarxes 
socials.

L’estudi realitzat va atorgar a l’Atenció al Client d’ASISA 
una valoració global de 9,39 punts, molt per sobre de la 
mitjana de les asseguradores de salut analitzades (8,74). 
A més, la puntuació era especialment bona en l’entorn 
digital: el canal web va obtenir una valoració mitjana de 
9,81 punts.

El director d’Operacions d’ASISA, Amílcar Posada, 
valora molt positivament aquest reconeixement i creu 
que posa de manifest que «el web és útil, senzill i trans-
parent per a l’assegurat». La mateixa valoració fa el cap 
de projectes d’ASISA Digital, Javier Cerero, que destaca 
que «és gratificant que un dels punts que s’hagin premiat 
sigui l’accessibilitat del web; és a dir, que el temps que es 
triga a accedir a un contingut sigui el més breu possible».

reptes de futur
Pel que fa al futur, Posada assenyala que la companyia 
seguirà apostant per la innovació en l’àmbit tecnològic; 

però, matisa, «sense oblidar mai que el digital és, tan sols, 
una peça més que facilita el servei».

«Pots tenir la millor web o app del món, però si els 
serveis i la resposta a les teves necessitats, la seva utilitat, 
no hi són, per molt bonica que sigui no serveix. És im-
portant i, per descomptat, ha de ser un servei més, però 
també ho és recordar que, especialment en l’àmbit de la 
sanitat, no es pot ni s’ha de deshumanitzar. Cal tenir clar 
que les noves tecnologies no són un fi en si mateix, sinó 
una eina més per millorar la salut i oferir als pacients una 
millor atenció sanitària», conclou. .

«L’estudi va 
atorgar a l’atenció 
al client d’ASISA 
una valoració 
global de 9,39 
punts, molt 
per sobre de la 
mitjana de les 
asseguradores de 
salut analitzades 
(8,74). A més, la 
puntuació va ser 
especialment 
bona en l’entorn 
digital: el canal 
web va obtenir 
una valoració 
mitjana de 9,81 
punts»



Al maig, el Grup HLA va posar en marxa el Portal del 
Pacient. En què consisteix exactament i amb quina fi-
nalitat es va crear aquesta eina? 
En els centres HLA realitzem més de tres milions d’assis-
tències a l’any de diferent naturalesa: consultes, urgències, 
proves, hospitalitzacions... Totes elles tenen un compo-
nent assistencial; però, ineludiblement, requereixen un 
tràmit administratiu amb una durada variable en funció 
del moment de pressió assistencial o del tractament de 
què es tracti, però que estimem de 15 minuts per assistèn-
cia, com a mínim, si tenim en compte peticions de cita, 
admissió, recollida i lliurament d’informes... Estem parlant 
de més de 45 milions de minuts a l’any, usats en activitats 
que no aporten un valor real al pacient; més aviat al con-
trari, ja que suposen una pèrdua de temps i menys efici-
ència en la gestió. Amb el Portal del Pacient, minimitzem 
el temps destinat a aquestes tasques.

El Portal del Pacient és una funcionalitat allotjada dins 
de la pàgina web del Grup HLA també disponible com a 
aplicació mòbil. El seu avantatge principal és que posa al 
palmell de la mà del pacient una cosa que és de la seva 
total propietat, la seva història clínica. És freqüent que, 
en la seva visita mèdica, un pacient necessiti aportar tots 
els informes que pugui tenir. Si ha estat pacient del Grup 
HLA –i gràcies al fet d’haver aconseguit una fita que molt 
pocs han assolit: tenir una història clínica única multicen-
tre per pacient–, pot accedir des de qualsevol centre del 
Grup o extern a la seva història clínica. Des del punt de 

vista tecnològic i de processos, això representa un gran 
avantatge. El Portal, per tant, és una nova eina que permet 
als pacients autogestionar les seves cites i obtenir informa-
ció de la seva història clínica sense haver de desplaçar-se 
al centre.

Quin tipus de serveis ofereix?
Entre d’altres, pot gestionar les seves cites i accedir a la 
història clínica, als informes d’alta i de consultes, als resul-
tats de les anàlisis i de diferents proves... A més, en aquest 
moment, estem pilotant el que serà el nou desenvolupa-
ment del Portal del Pacient , mitjançant una app que, a més 
de tots aquests serveis, incorpora la funcionalitat d’avís au-
tomàtic d’arribada al centre, ja que el sistema incorpora 
una geolocalització, de manera que, quan el pacient està a 
una distància determinada del centre on serà atès, pot co-
municar a l’hospital que ja hi ha arribat. Això evita esperes 
a admissió i un tràmit administratiu que moltes vegades és 
tediós; cosa que, lògicament, redunda en la seva experièn-
cia com a pacient. A més, també suposa un avantatge per 
al mateix centre, perquè, en la mesura que s’agilitzen els 
processos operatius, es guanya en eficiència. Ara es troba 
en fase pilot en un hospital, però, si tot va bé, aviat es farà 
extensiu a tot el Grup.

Tot i amb això, només som a la primera fase. No hem 
d’oblidar que HLA té vocació internacional i que no només 
disposem de centres en altres països, sinó que els nostres 
pacients viatgen a l’estranger; per tant, el fet de poder-se 

Amb el propòsit de seguir creixent i innovant per oferir el millor servei, el Grup Hospitalari 
HLA va implantar fa uns mesos el Portal del Pacient, una nova eina que permet als usuaris 
gestionar les seves cites i obtenir informació sobre la seva història clínica sense haver de 
desplaçar-se al centre. Luisa Bautista, directora d’Explotació i Recursos del Grup HLA, explica 
en què consisteix aquesta nova funcionalitat, que s’emmarca dins de l’aposta de la companyia 
per les noves tecnologies.

«Un dels pilars de la nostra estratègia 
és la transformació digital per millorar 
l’assistència al pacient»

LuISA BAuTISTA. Directora d’Explotació i Recursos del Grup Hospitalari HLA

Meritxell Tizón
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emportar la seva història clínica és un avantatge afegit. 

Com ha estat l’acollida del Portal del Pacient per part 
dels usuaris?
L’acollida ha estat molt bona i ja tenim 70.000 usuaris 
registrats, dels quals, un percentatge important gestiona 
habitualment les seves cites amb el centre a través del sis-
tema. És important destacar que fem molt d’èmfasi en la 
seguretat de la informació i, per això, la primera vegada 
que un pacient vol demanar una cita, el Portal li deixa fer-
ho, però no li permet accedir a la seva història clínica. Això 
és així per evitar suplantacions i accessos no autoritzats a 
informació altament sensible. Quan el pacient va al centre 
i el Servei d’Atenció al Pacient autentica la seva identitat, 
se li lliuren les seves claus definitives i pot accedir a la 
totalitat de les funcionalitats. Per això, un usuari registrat, 
encara que potencialment pot ser-ho qualsevol dels més 
d’un milió de pacients que tenim a la base de dades, és 
aquell a qui li hem donat les seves claus personalment. 
Ho fem així per motius de seguretat i perquè ningú pugui, 
indegudament, accedir a una dada tan privada com un 
informe clínic.

Quin és el perfil dels usuaris?
Variat. Hi trobem des de persones joves habituades a l’ús 
de les noves tecnologies i que tenen molt interioritzat el 
maneig de les app com a part del seu dia a dia, fins a usua-
ris d’edat més avançada que han considerat un gran avan-

«Amb més de 
tres milions 
d’assistències 
a l’any, eliminar 
els temps 
administratius 
superflus ens 
permet millorar 
l’atenció prestada i 
ser més eficients en 
el procés, eliminant 
tasques que no 
aporten un valor 
real a l’atenció»



tatge la possibilitat de poder disposar en tot moment de la 
seva informació clínica, sense necessitat d’haver de portar 
sempre tota la documentació, amb el risc de perdre-la o 
d’oblir-la que això suposa. De fet, la ciutat on hi ha hagut 
més penetració no és precisament la ciutat on els nostres 
pacients són els més joves; el repte és la comunicació ade-
quada dels avantatges d’utilitzar-la i la facilitat d’usar-la.

En un món cada vegada més digitalitzat, com es ga-
ranteix la seguretat de la informació que generen o 
aporten els usuaris?
La seguretat de la informació està garantida en tot mo-
ment. La informació està allotjada dins del nostre propi 
sistema d’història clínica, que és Green Cube, una aposta 
tecnològica que va començar el 2012 i que, de mica en 
mica i en un període de dos anys, es va implantar en tots 
els hospitals del Grup. Tenim la informació en servidors 
externs i, fins i tot, es guarden els logs de qualsevol ac-
cés, per estar completament segurs que ningú accedeix 
indegudament a una dada sensible i especialment prote-
gida. Per aquest motiu, hem volgut ser igual de rigorosos 
a l’hora de donar les claus als pacients. Hi ha sistemes més 
senzills, com enviar una clau per SMS, però hem preferit 
ser rigorosos i, encara que pugui ser una mica més molest 
en un moment determinat, creiem que la salvaguarda de 
la privacitat és prou important i que els nostres pacients 
valoren que vetllem per la seva seguretat.

El Green Cube, que és el sistema de gestió hospitalària 
de tot el Grup HLA, quins altres avantatges té?
Green Cube és un programari integral en el qual figuren la 
història clínica del pacient i tots els episodis als quals s’ha 
sotmès durant la seva estada dins de l’hospital. Tot el que 
passa al pacient es registra i està integrat amb la resta dels 
mòduls i dels departaments de l’hospital.

Però el Green Cube té, principalment, dos elements 
nous. El primer és el quadre de comandament, que permet 
als responsables, tant del centre com del Grup, tenir accés 
de manera constant i exacta el que està passant. Tots els 
nostres hospitals i centres estan monitoritzats de manera 
constant en aquells paràmetres que entenem que poden 
incidir en l’experiència d’un pacient o la realització correc-
ta del procés. L’altre element nou és que tenim incorporat 
un sistema d’autenticació per empremta digital. A més, en 
ser un programari de desenvolupament propi, creixem 
contínuament. L’última novetat és l’app del pacient, però 
la nostra estratègia aposta per la transformació digital i 
per l’ús de les noves tecnologies per millorar l’assistència 
al pacient, amb la qual cosa tenim més projectes de desen-
volupament en aquesta via.

El Portal s’emmarca dins del que es denomina HLA 
Experience. En què consisteix, exactament?
HLA Experience consisteix a donar una sèrie d’atributs 
de valor al pacient, intangibles i tangibles, durant la seva 

interactuació amb el centre. Creiem fermament que el pa-
cient és el centre de tot el que fem i volem que el seu pas 
per l’hospital sigui una experiència tan grata com sigui 
possible. Som conscients que, moltes vegades, el pacient 
està en una situació de minusvalidesa física o psicològica 
perquè es troba malalt, desvalgut i, fins i tot, de vegades sol 
o simplement espantat, i busquem en tot moment donar-li 
alguna cosa més que una assistència sanitària de qualitat –
que és el que ja espera, és clar–, perquè el seu pas pel nos-
tre centre sigui el més grat possible. El pacient ha de ser 
el protagonista real de la nostra història perquè senti que 
es troba en un grup hospitalari on l’atenció és homogènia.
En aquesta via hem certificat tots els hospitals sota un mo-
del únic de qualitat i, la setmana passada, també en medi 
ambient, perquè som conscients que conforme la marca 
i el Grup HLA van guanyant protagonisme, un pacient 
que acudeix a un dels nostres centres de Madrid esperarà 
el mateix tipus d’assistència a Alacant, i tenim la respon-
sabilitat que aquesta assistència sigui homogènia en tots 
els aspectes, fins i tot en altres atributs d’experiència del 
pacient. El tracte que donem al pacient és un dels nostres 
senyals d’identitat corporativa.

«A HLA som 
innovadors, ja més 
de cinc anys que 
hi vam apostar i 
volem continuar 
desenvolupant 
projectes pioners 
que ens col·loquin 
a primera línia en el 
nostre sector»
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Com ha estat el procés de formació del personal en l’ús 
d’aquestes noves tecnologies?
La implantació no ha estat fàcil, però al darrere hi ha ha-
gut un gran esforç de planificació. Com en tot procés de 
canvi, la seva gestió és crítica, i nosaltres partíem d’una 
realitat diversa en els nostres centres des del punt de vista 
operatiu i, al capdavall, un sistema informàtic t’obliga a 
treballar de la mateixa manera, amb la qual cosa no es 
tractava únicament d’informar i formar el personal, sinó 
de gestionar adequadament el canvi. En aquest sentit, crec 
que suposa una fita de la qual hem d’estar molt orgullosos, 
sobretot d’haver-ho aconseguit en un termini de dos anys. 
Per a això, es va dissenyar un Llibre Blanc on es recollia 
quina era la nostra aspiració inicial des del punt de vista 
dels processos i com enteníem que havien de fer-se les 
coses a HLA. Qualsevol modificació o suggeriment era 
sotmès a consideració per l’equip multidisciplinari que va 
definir el Llibre Blanc.

En definitiva, la formació ha estat molt exhaustiva i 
constant, ja que és un sistema que està en contínua evo-
lució. A l’abastar la totalitat dels processos de l’hospital, 
evoluciona contínuament; a més, s’estan implantant versi-
ons amb millores de forma constant. Al principi eren força 
més freqüents, és lògic, i ara, cada mes o cada dos mesos, 
com a mínim, sorgeix una nova versió amb millores que 
s’incorporen al producte original.

El futur passa per apostar per aquest tipus de serveis 
i per les noves tecnologies en general?
A HLA la innovació és una aposta estratègica, no veig el 
futur de l’atenció mèdica i sanitària al marge de les noves 
tecnologies. Crec que la digitalització ha arribat i que el 
pacient té dret a poder veure les seves dades en qualsevol 
lloc on sigui. El món és cada vegada més global, amb la 
qual cosa poder-li donar aquest atribut de valor és impor-
tant. I, per què no, també ens serveix per avançar cap a 
una proactivitat en la cura de la salut del pacient a través 
de les dades de què disposem. Arribaran eines i models 
de big data que en alguns casos ja estan començant a uti-
litzar-se, però que en el futur arribaran d’una manera més 
patent i plausible.

En aquest món cada vegada més digitalitzat, es corre 
el risc de deshumanitzar la sanitat?
Si realment estàs pensant en el pacient i com serà la seva 
experiència, no la deshumanitzes, sinó que la millores i 
converteixes en més segura. Nosaltres estem pilotant la 
nova app en un dels nostres centres i tenim un feedback 
diari del que pensen els pacients, de com la perceben i de 
quines són les millores que s’hi incorporarien. I tenim en 
compte aquestes opinions, amb la qual cosa, crec que no 
és deshumanitzar-la, sinó millorar-la, sempre que oblidis 
que el pacient és el focus i el centre de la teva actuació. A 
més, precisament les noves tecnologies ens permeten sa-
ber en cada moment quin és el seu estat i quina és la seva 

opinió respecte al servei, la qual cosa és una informació 
crucial per millorar i humanitzar l’assistència, si es fa ser-
vir adequadament.

De cara al futur, tenen previst dur a terme altres inici-
atives en l’àmbit de les noves tecnologies?
Sí. Des de la implantació de GC, impulsada directament 
des del més alt nivell directiu del grup, una de les nostres 
principals línies estratègiques ha estat la innovació cons-
tant, i volem continuar en aquesta línia anticipant-nos als 
avenços del sector. L’app seguirà evolucionant i incorpo-
rarà noves funcionalitats. També volem que altres metges 
que no col·laboren dins del Grup, i sempre que comptin 
amb l’autorització del pacient, puguin accedir a la història 
clínica i a aquelles dades que són rellevants, perquè pugui 
tenir una visió de 360º de la patologia i dels antecedents. 
Evolucionem contínuament i no estem aturats des del 
punt de vista tecnològic, i crec que això és un avantatge 
d’HLA com a Grup. .



Assistència Sanitària ha posat en marxa una nova app per 
a mòbils, dissenyada perquè funcioni en les plataformes 
Apple iOS (iPhone, iPad), Android i Windows-phone, amb 
la finalitat d’agilitzar els tràmits i les consultes dels asse-
gurats. La nova app inclou les aplicacions que ja tenien les 
anteriors app d’Assistència, modernitzant-les i afegint-hi 
algunes millores. Ens ho explica Andreu Obis, expert en 
màrqueting sanitari, director tècnic d’Assistència Sanità-
ria i del centre de procés de dades CECOEL.

Faci’ns cinc cèntims dels avantatges de la nova app 
d’Assistència. 
L’usuari pot comprar talons (mínim cinc; el sistema fa un 
pressupost de l’import de la compra sol·licitada i calcula 
el nou saldo que li quedarà) i consultar l’estat dels talons a 
través de l’app. També es poden saber els talons que estan 
pendents de cobrament i abonament, si és el cas. Amb la 
nova app, l’usuari pot consultar el quadre mèdic i buscar, 
per exemple, un otorrinolaringòleg que parli anglès, que 
tingui la consulta a la ciutat de Sabadell i que visiti els 
dimarts a la tarda... Com que tenim els consultoris geo-
localitzats, en la llista de professionals que compleixen 
els filtres apareix la distància a la qual es troben de l’as-
segurat. L’app incorpora la possibilitat de tenir la llista de 
preferits, de manera que l’assegurat pot mantenir la seva 
llista de metges personalitzada. Aquesta funció requereix 
que l’assegurat estigui registrat i s’identifiqui. A més, un 

cop seleccionat un professional, es pot fer la trucada di-
rectament clicant damunt d’un número de telèfon. D’altra 
banda, és possible veure en un mapa la localització del 
consultori seleccionat i obtenir indicacions de com arri-
bar-hi per diferents medis. A la nova app hi ha una entrada 

Assistència Sanitària ha fet un salt qualitatiu en el seu acostament cap als socis i professionals 
en facilitar i simplificar les gestions que poden realitzar a través d’una nova aplicació per a 
mòbils. Les millores que incorpora la nova app se sumen a les facilitats que ja trobaven els 
usuaris a través de la pàgina web de l’entitat. Sobre els serveis disponibles a través d’aquest 
nou canal de comunicació ens parla en aquesta entrevista el director tècnic d’Assistència 
Sanitària, Andreu Obis.

«L’usuari es podrà descarregar 
els resultats de les seves proves 
analítiques i diagnòstiques»

ANDREu OBIS. Director tècnic d’Assistència Sanitària

Daniel Romaní 
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els joves, i per això va creixent cada any. Ara bé,  entre les 
persones de més edat, també n’hi ha que són uns entusi-
astes de les noves tecnologies. 

A l’app, l’assegurat hi té la seva història clínica? 
De moment no. Per posar-hi la història clínica ens l’ha 
d’enviar un tercer. I l’assegurat ens ha d’autoritzar a 
fer-ho. 

directa per al SUD i per a l’atenció a la resta d’Espanya 
i l’estranger. També es pot accedir a la informació sobre 
els serveis exclusius d’Assistència Sanitària (Hospital de 
Barcelona, oncologia, PAPPA, CERI, CAIVAS, Centre 
mèdic, Centre RM, etc.). No cal, doncs, que l’assegurat 
s’acosti fins a les oficines per fer gestions, a menys que 
ho prefereixi.

Heu reunit tots els serveis en una única app, oi?
Sí, abans teníem una app per a les consultes i una altra per 
a les autoritzacions. N’hem fet una en la qual reunim els 
dos serveis. Si més endavant hi afegim algun servei, no en 
farem una de nova. Hi afegirem més pestanyes.

Així doncs, quins tipus de serveis teniu previst incor-
porar-hi?
Per exemple, que l’usuari es pugui descarregar els resul-
tats de les proves analítiques, i també els informes i les 
imatges de proves diagnòstiques.

Sabeu el percentatge d’associats d’Assistència Sanità-
ria que fan un ús habitual de les noves tecnologies per 
a les gestions amb la vostra companyia? 
Sí. Un 39 % dels associats d’ASC compren els talons a tra-
vés d’Internet (web o mòbil), un 8 % a través de Servicai-
xa, i els restants, directament a les oficines. Naturalment, 
el percentatge d’usuaris d’Internet és molt més alt entre 

«L’app incorpora la 
possibilitat de tenir 
la llista de preferits, 
de manera que 
l’assegurat pot 
mantenir la seva 
llista de metges 
personalitzada»



Però és a l’assegurat a qui més l’interessa que la tin-
gueu, oi?
Cal tenir en compte que la història clínica és del malalt, 
per la qual cosa cal que siguin els malalts qui en possibili-
tin l’accés. A Espanya, només hi ha història compartida en 
el sector públic; s’ha d’avançar per aconseguir que l’accés 
sigui universal.

D’altra banda, a Assistència Sanitària també heu re-
novat la web, oi?
Sí. A més l’hem fet amb el disseny responsive; és a dir, que 
s’adequa a qualsevol suport, ja sigui un telèfon intel·ligent, 
una tauleta tàctil...

Quins entrebancs heu hagut de superar a l’hora d’im-
plementar a fons les noves tecnologies?
Fa uns anys no era possible usar Internet per fer totes 
aquestes gestions que he comentat perquè les comunica-
cions eren molt lentes. Si enviaves una imatge radiogràfi-
ca per Internet podies arribar a estar cinc hores esperant 

«Preferim que 
el metge vegi el 
pacient, tocar 
el malalt per 
diagnosticar-lo bé. 

Les vídeovisites 
tenen sentit en una 
primera cita, per 
obtenir dades»
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que es descarregués! Tot això ja és història.
 
Esteu introduint les videovisites?
No. Preferim que el metge vegi el pacient. El metge ha de 
poder tocar el malalt; si només li veu la cara a través de la 
pantalla, ho té difícil per diagnosticar-lo bé.
  
Potser les videovisites tenen sentit per a una primera 
consulta.  
Sí, per obtenir dades, per exemple. Als Estats Units s’han 
introduït força les videovisites; allà té sentit perquè les 
distàncies són molt grans, i una persona pot haver de fer 
un munt de quilòmetres per anar al metge. 
 
Així doncs, Assistència Sanitària s’avança al futur, 
amb aquesta gran aposta per les noves tecnologies. 
Sí, però no fem res que no hagi de fer cap empresa per 
adaptar-se als reptes i a les solucions que possibiliten les 
noves tecnologies. El problema seria no fer-ho, perquè ens 
quedaríem enrere. .

La web, en contínua renovació, conté, a més de notícies i retalls 
de premsa, informació sobre les empreses vinculades a ASC: 
SCIAS-Hospital de Barcelona, Montepío, Autogestió Sanitària, 
Biopat, Fundació Espriu i Gravida. 

«A la web d’Assistència Sanitària hi ha una àrea d’accés als 
professionals, però un dels aspectes més interessants és la part 
pública, on hi ha l’opció “Troba el teu metge”, que té la mateixa 
funcionalitat que la de l’app», explica Josep Maria Ayra, director 
de Sistemes d’Informació de CECOEL, AIE-Grup Assistència. 

Dins la web d’ASC hi ha l’apartat “Oficina virtual d’ASC”, amb 
funcions que permeten fer tràmits relacionats amb la pòlissa 
de l’assegurat. Per accedir a aquesta àrea és necessari estar 
registrat i, per tant, tenir un codi d’usuari (número d’assegurat) 
i contrasenya. Els assegurats s’hi registren proporcionant el 
número d’assegurat i el seu número de targeta d’ASC, que 
consta de 16 dígits. 

Els continguts de l’Oficina virtual són els següents: canvi 
de dades (és un formulari per sol·licitar l’actualització/canvi 
d’algunes dades de l’assegurat: NIF, adreça, telèfon, e-mail, 
idioma per a la correspondència, etc.); sol·licitud de duplicats 
(formulari per indicar quin tipus de duplicat es necessita: 
pòlissa, targeta d’assegurat...); consulta/compra de talons (la 
funcionalitat de la qual és equivalent a la descrita per a l’app), 
rebuts pendents (permet consultar si l’assegurat té rebuts 
pendents de pagament i, en cas afirmatiu, el seu detall); 
autoritzacions (informació sobre les situacions en què és 
necessari tramitar una autorització i les maneres de fer-ho: 
web, app, oficines); sol·licitar autorització (la seva funcionalitat 
equival a la de l’app per sol·licitar autoritzacions: en aquest 
cas, s’ha d’adjuntar la imatge del full de petició escanejat o 
obtingut amb una foto); autoritzacions pendents (com que la 
tramitació d’una autorització pot trigar de 24 a 48 hores en dies 
laborables, mentrestant, es pot consultar l’estat de la sol·licitud); 
autoritzacions tramitades (permeten consultar la llista de les 
autoritzacions tramitades i, seleccionant-les, es pot veure el 
document en format PDF. Les autoritzacions es mantenen en 
aquesta llista mentre no caduquin); serveis contractats (es 
poden consultar les condicions de la pòlissa contractada), i 
bústia de documents (aquesta funció permet consultar diferents 
tipus de documents que ASC posa a l’abast de l’assegurat: 
autoritzacions, detall de copagaments, certificats, informes de 
proves, etc.). 

La web d’ASC posa de manifest que aquesta entitat amb més de 
60 anys de vida és un projecte útil i viu, que anteposa les persones 
als diners, el servei al negoci, i que continua sent un referent en el 
món de la salut privada autogestionària i de qualitat. 

La pàgina web d’Assistència Sanitària és un instrument d’allò 
més útil per a l’usuari d’ASC, no només per tenir informació 
de la seva activitat sinó també per a la gestió, ja que permet 
accedir a tots els serveis que ASC ofereix. 

La web d’Assistència 
Sanitària, una gran eina 
de comunicació i de gestió



L’Àrea de Participació de SCIAS està pensada perquè els 
socis de la cooperativa tinguin un lloc de trobada on rela-
cionar-se, compartir iniciatives, intercanviar idees, propo-

sar millores, i poder-ho traslladar posteriorment al Consell 
Rector. També s’hi realitzen activitats lúdiques, culturals 
i esportives.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s’han convertit en una eina 
imprescindible per facilitar i fomentar la comunicació entre les persones, sobretot en àmbits 
com el d’una cooperativa, en què la participació forma part dels seus mateixos fonaments.

L’Àrea de Participació i les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació
JOAN LóPEz. Responsable de l’Àrea de Participació de SCIAS (Hospital de Barcelona)
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Allà, els socis hi poden trobar tota la informació amb 
immediatesa i comunicar-se amb nosaltres, via correu 
electrònic, que és un dels mitjans de comunicació més 
necessaris avui dia.

La web facilita a més la creació de blocs en els quals es 
publiquen continguts amb regularitat, a manera de diari i 
permanentment actualitzats, cosa que, a més a més, per-
met la possibilitat de ser comentats pels socis, sempre dins 
l’espai de la Participació.

Aquest web ha de contenir informació sobre les 
activitats que l’Àrea organitza per als associats: con-
ferències, sortides, presentacions de llibres, calendaris, 
assemblees, etc.

correu electrÔNic i sms
Una altra eina molt necessària avui en dia és el correu 
electrònic. La comunicació a través d’aquest mitjà és direc-
ta i immediata, amb la possibilitat d’annexar documents, 
amb tota la informació necessària que ens permeti crear 
butlletins electrònics amb disseny corporatiu. Per a això 
és necessari disposar de totes les adreces electròniques 
(mails) dels socis, que, en el nostre cas, hauríem de com-
pletar i ampliar.

Una altra possibilitat de comunicar-nos amb els socis 
és via SMS, un sistema molt viable ja que pràcticament 
tots els nostres socis disposen de telèfons mòbils. A més, 
la mateixa eina TIC que gestiona els mails també és capaç 
de gestionar els missatges de text.

Hi ha moltes més eines de comunicació, però crec que 
només amb aquestes aplicacions, l’Àrea de Participació 
podria arribar a gairebé tots els seus socis i usuaris. .

Una de les funcions de l’Àrea de Participació és l’or-
ganització, execució i difusió d’aquestes activitats. Avui 
dia, hi ha noves eines de comunicació gràcies a les quals 
l’Àrea de Participació pot fer arribar la informació de 
totes les seves activitats als socis d’una manera molt 
més àgil.

Reforçar la comunicació entre la cooperativa i els so-
cis ha de ser una prioritat de l’Àrea de Participació. La 
primera tasca és mantenir actualitzada la base de dades 
de l’Àrea, i d’aquesta manera ser més eficients a l’hora de 
donar la informació als socis.

Tot i que actualment encara hi ha reticències a utilit-
zar les noves eines TIC, sigui per desconeixement o per 
desconfiança davant les innovacions, cal tenir en compte 
que les TIC són eines al servei de la cooperativa. Perme-
ten poder involucrar-hi els socis que no estan en l’àmbit 
geogràfic de l’Àrea de Participació; amb la qual cosa, l’Àrea 
serà més dinàmica i els associats tindran més accessibilitat 
i coneixement de les diferents activitats.

Les TIC generen, a més, una reducció de despeses, 
encara que la seva implementació suposi una inversió 
inicial que, en aquest cas, seria mínima. També cal tenir 
en compte que la mitjana d’edat dels socis que a hores 
d’ara ja coneixen l’Àrea de Participació és més aviat 
elevada, i que hi ha molta gent que encara no està fa-
miliaritzada amb les noves tecnologies, de manera que 
haurien de conviure tots dos canals de comunicació: 
TIC i tradicional.

Centrant-nos en l’àmbit de l’Àrea de Participació, una 
de les eines més importants és la web, on la informa-
ció ha d’estar molt ben estructurada i ser de fàcil accés. 

«Les noves 
tecnologies són 
eines al servei de 
la cooperativa: 
permeten involucrar 
els socis i una 
reducció de les 
despeses»



S’estalvien costos i temps, milloren la seguretat i la qualitat de l’atenció al 
pacient: ningú no dubta dels beneficis de l’aplicació de les noves tecnologies 
digitals a l’àmbit sanitari. En el cas de les cooperatives, cal considerar un 
avantatge més, i és el fet gens menyspreable que fomenten i milloren la 
participació dels socis, que és un dels principis bàsics del cooperativisme. . 
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Deu ser ben cert que algun rastre genètic
imprès ens queda al bell mig del cervell
o bé a la part més antiga. I és ell
qui ens bombardeja amb un impuls mimètic,

amb vells reflexos, instints cinegètics,
amb les imatges que, talment circells,
s’entortolliguen als somnis més bells
i al rerefons dels malsons més frenètics.

És ell qui pel llombrígol ens sosté
les pors atàviques al punt de néixer,
i dins la carn ens les conserva en créixer.

És per això que al so del nou respir
fent de record, les mares en parir
pregunten de seguida: «Quants dits té?»

De part

Jaume Creus

Del llibre Amniocentesi, Barcelona: Ed. Labreu, 2017
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Segones parts

Enric Sòria

Un dels films estrenats l’any 1982 es va convertir de seguida en un gran èxit 
popular i en una cinta mítica del culte cinèfil que havia d’influir molt en 
l’evolució del thriller fantàstic i, més en general, en la dels films comercials 
amb ambicions artístiques. Es tractava de Blade Runner, de Ridley Scott, una 
fosca trama ambientada en un futur pròxim i més aviat distòpic, en què un 
detectiu de l’estirp nascuda en les novel·les de Hammet i de Marlowe (però 
més tosc) se les havia d’haver amb la revolta d’uns androides massa humans. 
El tema de fons no era un altre que la noció mateixa d’humanitat. La for-
ma en què la definim (per inclusió i exclusió) i la forma en què la vivim. Si 
Shakespeare s’interrogava per la matèria dels somnis, ací el fil conductor 
de la recerca era la substància dels records. 

Títol original: Blade Runner 2049

Any: 2017

Durada: 163 minuts

País: Estats Units

Direcció: Denis Villeneuve

Guió: Hampton Fancher y Michael Green 
(Història: Hampton Fancher. Personatges: 
Philip K. Dick) 

Música: Hans Zimmer i Benjamin Wallfisch

Fotografia: Roger Deakins

Interpretació: Ryan Gosling, Harrison Ford, 
Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, 
Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, 
Lennie James, Dave Bautista, Barkhad Abdi, 
David Dastmalchian, Hiam Abbass, Edward 
James Olmos, Loren Peta, Vilma Szécsi, 
Elarica Johnson i István Göz

Producció: Warner Bros. / Scott Free 
Productions / Thunderbird Films / Alcon 
Entertainment / 16:14 Entertainment / 
Torridon Films

Fitxa tècnica
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 Al principi, el que més cridà l’atenció del film va ser la seua plàstica 
tenebrosa i impactant i la innovadora utilització d’una tecnologia llavors 
incipient. Ara, l’admirem sobretot perquè era una adaptació molt intel·li-
gent del cinema negre al gènere fantàstic i una superba actualització dels 
codis noirs al desconcert líquid en què provem de navegar. Del cinema noir, 
ho tenia tot: els arestosos contrallums d’ambients i caràcters, la incertesa 
ubiqua que convertia la investigació en una travessa pel laberint de les 
perplexitats humanes, el món desencantant. I l’actualització era incisiva. 
Blade Runner era un clàssic modern.

 La seua tardana seqüela, Blade Runner 2049, dirigida pel brillant i 
sempre emfàtic Denis Villeneuve, s’esforça a mantenir-hi les continuïtats 
essencials. També ací el fil conductor és la recerca dels records dins un uni-
vers degradat, fosc i làbil, on guanya pes la presència de poders a l’ombra. 
La cinta té virtuts substantives: la plasmació visual és enlluernadora i els 
actors són magnífics; però, comparada amb el precedent, resulta un exercici 
barroc massa dilatat, prolix i perillosament buit per dins. El clima de cinema 
noir del futur s’ha evaporat, substituït per tota mena d’artificis efectistes que 
proven d’ocultar que ens trobem davant d’una trama esquemàtica d’herois 
cecs enfrontats a conspiracions ominoses. Tot sense replecs, contrallums ni 
fondària interior. La mecànica d’aquest film és, en el fons, molt tosca, i la pre-
tensiositat, la pseudoontologia, el misticisme light i unes gotes d’ecologisme 
tracten d’encobrir la manca d’una autèntica exploració en les perplexitats 
que ens constitueixen i, amb ella, del vertader tremp narratiu, capaç de con-
vocar un món que reflectesca el nostre. Una llàstima. .
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Mariscadores 
d’Arousa

José Ramón San José Ruigómez (Ceuta, 1966) 
és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de 
Granada i, en l’actualitat, professor de Plàstica i 
Visual en Educació Secundària. El 1991 va entrar 
a formar part del Col·lectiu Aula 7, del qual va 
ser president entre 2010 i 2013. Va participar en 
diversos tallers de tècnica fotogràfica impartits 
per especialistes de reconegut prestigi, entre 
1991 i 2000. Un d’ells en particular, amb José 
María Mellado, va marcar a partir de 2003 el seu 
mètode actual de treball, del qual són un bon 
exemple aquestes instantànies sobre les difícils 
condicions de treball de les mariscadores de la ria 
d’Arousa.



gener 2018 5353



cultura.
roda el món



gener 2018 55



cultura.
recordant Salvador Espriu

Pas. Traspàs. El pas del temps. El traspàs d’un temps per-
sonal, individualitzat. I afrontar la finitud. Aquest és l’ar-
gument del poema d’Espriu, que no apareix encara a les 
primeres edicions de Les cançons d’Ariadna. Aquí, el desig 
de la veu protagonista de formar part dels vols dels ànecs 
salvatges és alhora la sortida d’un món ja caducat, residual, 
desfet, deixalla dels temps passats, concentrat en la imatge 
de la cabana buida, amb escales corcades, mig engolida 
pels aiguamolls. L’exposició del narrador en una imper-
sonal tercera persona que comença el poema ens situa al 
lloc i ens posa al davant el protagonista, dient-nos que és 
un «cor centenari» ja cansat de la seva llarga existència, i 
amb «uns ulls que van a cloure’s». I en aquest punt, els ulls 
prenen la paraula i, ara en primera persona, ens conten en 
pocs mots el resum vivencial que duu a les espatlles el seu 
amo. Aquesta veu directa ens posa en contacte amb una 
història bastida, com la cabana, en la joventut i la fortalesa, 
feta suposadament d’alegries i pors, de dubtes i de morts 
dels familiars, una història que ha acabat deixant sol el 
personatge amb cent anys al damunt. La remembrança, 
en aquest cas breu, però intensa (un «llarg somni» del qual 
no en comprèn el sentit, precisament per la seva mateixa 
brevetat) és el preludi d’una mort plàcida que ja toca («ja 
puc somriure sense desigs ni por»), desitjable i benvingu-
da. I aquesta és la voluntat del poema d’Espriu: el desig 
(ell sí, que encara en té) d’arribar a una bona mort. Sigui 
un pagès o un bosquetà que anys enrere havia construït la 
cabana per a tres generacions de persones, sigui un poeta 
que imagina una mort, o sigui una figura de l’antigor, tant 
se val, el cas és tenir, quan toqui, la consciència calmada 
davant el darrer pas, al punt del traspàs, i decidir marxar 
(«a la fi deslliurat») juntament amb els estols d’ànecs sal-
vatges que van al sud «pel cel baix de l’hivern». Els darrers 
versos són com la premonició de la posteritat d’aquesta 
vida: amb el retorn de la primavera, algú allisarà «la pols 
al desert del sorral». Metàfora d’una vida inútil? La paraula 
«desert» sembla insinuar-ho. Res no quedarà, llevat de la 
pols, únicament minerals...

He triat aquest poema perquè conté elements que 
ara em són propers: la proximitat cada cop més certa del 
final, pel mer pas del temps; la sensació de veure com 
et vas quedant sol, mentre van traspassant els altres; la 
feina feta i la no feta; i l’anhel d’un deslliurament en pau, 

Jaume Creus

VOLS D’ÀNECS SALVATGES 
  A Lola Trullàs

A l’últim esglaó
de l’escala corcada
tot sol en el llindar
de la buida cabana,
l’ajaçat cansament
d’aquest cor centenari.

Miren amb fred esguard
uns ulls que van a cloure’s.

-És més vella que jo
la fusta del recer.
L’aixecava quan era
jove i fort, ho recordo,
per als pares, la dona
i els molts fills que tindríem.
Ara són només ombres
allunyades de morts.

Arran dels peus s’atansa
l’aiguamoll, abans camps
que lents cobles llauraven.
De tan breu, del llarg somni
no comprenc el sentit.
Però ja puc somriure
sense desigs ni por.

Pel cel baix de l’hivern
passen vols, cap al sud,
de blancs ànecs salvatges.
Amb ells me n’aniré,
a la fi deslliurat.

Quan sigui primavera,
unes mans piadoses
allisaran la pols
al desert del sorral.

Salvador Espriu

Passen vols, cap al sud, 
de blancs ànecs salvatges



ja sense pors ni inquietuds. En el meu darrer llibre, Amni-
ocentesis (puncions per anar seguint la gestació d’allò que, 
des que érem al líquid àmnic, ens creix a dins sense parar: 
la pròpia fi), el poema que clou el volum («A l’infinit les 
paral·leles es troben») intenta imaginar on pot ser que 
es trobi aquest infinit, eixida de la mort, i, al capdavall, 
en els dos darrers versos la resposta, sempre imaginària, 
és: «a la terra –sols la terra– d’on un dia / nascut i mort, 
m’hauré desarrelat».

També la sensació creixent de solitud per l’absència 
precoç d’altres veus que abans m’acompanyaven em fa 
pensar en un poema del premi Nobel Jaroslav Seifert. Al 
seu darrer llibre, també resum de la seva existència, Ser 

poeta (1983), que vaig traduir el 2006, diu, en homenat-
ge a Vladímir Holan, el darrer dels poetes txecs a morir 
abans que ell: «He sobreviscut a tots els poetes de la meva 
generació. [...] Estic sol». I en un dels últims poemes, par-
la del seu final ineludible: «La meva hora sonarà aviat. / 
És tard! / Ja són les últimes». Va ser un poeta meravellat 
d’haver viscut tant. I deixà a la posteritat la visió del que 
havia suposat per a ell allò de «ser poeta». 

A Espriu, tan proper al fet de la mort, que havia per-
dut també poetes estimats, segur que li hauria agradat, en 
cas d’haver-lo pogut llegir, aquest darrer llibre del poeta 
txec, abans de seguir els vols dels ànecs salvatges, sud 
enllà, el 1985. . 
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Tenir cura de les persones 
és molt més que tenir 
cura de la vostra salut
A Asisa, portem 40 anys tenint cura de la salut de les persones i això 
ens ha portat a voler cuidar-te més i millor.

Per això, ara, a més de salut, també tenim assegurances dentals, vida, 
accidents i decessos.

Perquè tenir cura de les persones, és molt 
més que tenir cura de la vostra salut.
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FUNDACIÓ ESPRIU REvIStA DEl CooPERAtIvISME SANItARI

Les empreses cooperatives 
ajuden a construir  
un món millor

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

de cooperatives sanitàries més gran del món. 


