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Envelliment i pensions
Crec que és un encert iniciar una reflexió sobre l’envelliment i les seves
conseqüències, com la que es fa en el número 113 de compartir. Els felicito. A
veure si els polítics recullen alguna idea per resoldre el problema que la societat
té plantejat, especialment amb les pensions de jubilació.
Si m’ho permeten, els exposaré com crec jo que hauria d’actuar l’Estat. Al
meu parer, hi ha dues alternatives. Una, no fer res i seguir com fins ara, això
sí, amb el compromís de l’Estat a cobrir el dèficit amb càrrec al pressupost; i
dues, buscar una solució totalment nova, que respecti dos principis bàsics i
irrenunciables: l’actualització de les pensions amb l’IPC anual, que no és més
que una forma de complir amb el mandat de la Constitució, i el manteniment
de l’edat de jubilació als 65 anys.
Que l’esperança de vida vagi en augment no vol dir que les aptituds i capacitats
de les persones romanguin intactes. Els anys augmenten les limitacions tan
psíquiques com físiques de les persones; a més a més, allargar la vida laboral de
la gent gran perjudica la incorporació al treball dels joves en un món en què els
ràpids canvis tecnològics redueixen les oportunitats de poder treballar.
L’Estat no es pot inhibir de la seva obligació de protegir els jubilats i ha
d’acceptar que les pensions han de ser una despesa prioritària en el pressupost
nacional, no només per cobrir el dèficit del sistema, sinó per millorar-les
amb l’objectiu que les pensions mínimes cobreixin alguna cosa més que les
necessitats vitals. Una altra recomanació important és no crear impostos
especials per finançar aquesta despesa, perquè vincular les pensions a un
impost determinat és reconèixer que les pensions tenen patrocinadors, una
mena de mecenes als quals els pensionistes haurien d’estar agraïts.
Si l’Estat incorporés a la seva gestió criteris plenament empresarials, segur que
es generarien recursos interns que podrien aplicar-se a les pensions. Però, igual
que el blindatge de les pensions, això sembla de moment una utopia.
Josep Angrill i Miravent
Barcelona
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editorial.
Ser encara més visibles
Aquest any celebrem el trentè aniversari de la Fundació Espriu. Amb
aquest esperit de celebració per tants anys d’èxits en l’àmbit de l’empresa i de la sanitat, volem compartir amb els lectors la força que hem
donat al cooperativisme sanitari. Les pàgines centrals de la revista mostren el reconeixement internacional que hem obtingut al llarg dels últims tres decennis. Des de 2001 presidim l’Organització Internacional
de Cooperatives de Salut i, per tant, representem el sector sanitari en
el moviment cooperatiu mundial.

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundació
Espriu i d’SCIAS

«Som crucials
per pensar la
responsabilitat
social corporativa
i per crear un
teixit econòmic i
empresarial amb
una clara vocació
social»

Paradoxalment, la gran visibilitat internacional de la Fundació Espriu
no es correspon amb la visibilitat al nostre país més enllà del nostre
àmbit professional i dels usuaris de les nostres entitats. Ens hem aliat
al conjunt de l’economia social per lluitar junts contra la invisibilitat
del que representem precisament quan, des del punt de vista social i
econòmic, les cooperatives som molt necessàries. Economistes, líders
i polítics del món sencer posen en relleu la vigència dels nostres valors. En un moment que creix, empesa per les noves generacions, la
consciència de la deterioració del nostre planeta i de les conseqüències que té per a la salut, el cooperativisme sanitari és un factor clau
per buscar solucions. Som crucials per pensar la responsabilitat social
corporativa i per crear un teixit econòmic i empresarial amb una clara
vocació social. Per això volem més visibilitat per al cooperativisme,
més presència en els debats econòmics i condicions més favorables per
a la seva implantació i creixement. El model d’empresa cooperativa que
representem serà clau per al futur.

.

Que el repte compartit de ser més visibles se sumi, doncs, a la celebració dels trenta anys de la Fundació Espriu!
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salut.
prevenir/guarir

L’ofegament, l’asfíxia per immersió, sol tenir un desenllaç tràgic: és potencialment
tan greu que constitueix la tercera causa de mort accidental.

Prevenció de l’ofegament
Dr. Adolf Cassan

Si bé en el nostre medi no es produeixen quantitativament tants casos d’ofegament, el problema és que els que
succeeixen ja són massa, perquè es tracta d’un accident
que, en una elevada proporció dels casos resulta mortal o
comporta seqüeles molt serioses i que en moltes ocasions
esdevé per causes que es podrien haver evitat amb unes
mesures senzilles.
Les causes d’ofegament són molt variades, però perquè es presenti una situació de perill n’hi ha prou que
una persona que no sàpiga nedar s’endinsi en una zona
de mar o de piscina on l’aigua la cobreixi, o que algú que
sap nedar pateixi algun trastorn que li impedeixi controlar els seus moviments, especialment una alteració de la
consciència. En aquest sentit, hi ha algunes situacions
que són la font principal d’ofegaments i, a més, les que
poden prevenir-se més fàcilment.

rar que passin unes tres hores després de menjar. Per no
haver d’esperar tant, el millor és menjar alguna cosa de
digestió lleugera, com entrepans, rics en hidrats de carboni de fàcil digestió. També és possible ficar-se a l’aigua
just en acabar l’entrepà i després, quan veritablement
comença el procés de la digestió, esperar un temps prudencial per fer el següent bany. En definitiva, si el que
interessa és passar la tarda a la platja o a la piscina, l’ideal
és evitar els menjars copiosos, rics en greixos i proteïnes,
que allarguen la digestió.
Si s’ha estat estirat molta estona al sol, cal entrar a
l’aigua amb prudència, a poc a poc, sense endinsar-se al
mar fins que el cos s’hi hagi aclimatat, i sense voler nedar
amb brusquedat immediatament. I encara és millor que,
abans de ficar-se a l’aigua, es dugui a terme algun exercici
moderat i es prengui una dutxa: així, l’aparell circulatori
s’adaptarà prèviament a la introducció a l’aigua.

TALL DE DIGESTIÓ

Per exemple, una causa d’ofegament és una alteració que
en termes mèdics s’anomena “hidrocució”, però que en
el llenguatge popular es coneix com a “tall de digestió”,
encara que no es degui pròpiament a un trastorn de la
digestió i que aquest no sigui l’únic factor involucrat. En
realitat, es deu a una alteració de la consciència produïda
per una fallada en la irrigació sanguínia cerebral consegüent a l’adaptació del sistema circulatori quan una
persona es fica a l’aigua freda: bona part del seu cabal circulatori es desvia cap a la superfície corporal i, si al mateix temps aquest està involucrat en el procés digestiu,
pot succeir que arribi poca sang al cervell. Òbviament,
la situació serà més accentuada si la persona ha passat
molta estona exposada al sol i la seva pell està molt calenta, sobretot si a l’introduir-se a l’aigua es posa a nedar
vigorosament, ja que implica més aportació de sang a la
musculatura. Tot això, doncs, pot determinar una fallada en la funció cerebral, una pèrdua de consciència que,
si bé momentània, pot ser responsable d’un ofegament.
Per prevenir aquesta situació, cal tenir en compte
algunes mesures. En particular, no ficar-se a l’aigua en
ple procés digestiu. Una solució, la més radical, és espe-

EXCÉS DE CONFIANÇA

Un altre motiu d’ofegament que, encara que sembli paradoxal, sol passar precisament als bons nedadors, és l’esgotament produït per estar massa temps dins l’aigua. De
vegades, el nedador s’endinsa massa al mar, es veu sorprès per corrents que li impedeixen tornar ràpidament
quan ho pretén, i les seves forces no li responen com
pensava. A això, s’hi suma el fet que, en romandre molt
de temps al mar, la temperatura corporal va descendint,
la qual cosa provoca tant una disminució de forces com
una mena d’entumiment que pot portar conseqüències
nefastes. Així doncs, per allunyar-se de la riba cal prendre certes precaucions.
Per començar, cal valorar amb prudència les forces,
sense voler suportar més esforç del que realment es podria mantenir amb seguretat, i no sobrevalorar mai les
pròpies capacitats. Ningú no s’hauria d’endinsar mai sol
al mar o, almenys, caldria assegurar-se que s’està en el
camp de visió de socorristes experimentats que puguin
proporcionar-nos l’ajuda necessària en cas de dificultats.
I si es pensa estar molt temps a l’aigua, caldria utilitzar
alguna vestimenta especial, com els típics vestits de ne-
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oprè que fan servir els que practiquen esports aquàtics,
per prevenir la pèrdua de calor corporal.
IMMERSIÓ A PULMÓ LLIURE

Una altra activitat que pot donar lloc a circumstàncies
afavoridores d’un ofegament, en particular si no es realitza de la manera adequada, és la immersió a pulmó
lliure; és a dir, la que moltes vegades es practica prop de
la costa per observar l’espectacle del fons del mar. I això
pot passar ja sigui perquè no s’utilitza cap material que
ajudi a practicar-lo o perquè se n’usa algun d’inadequat.
Per exemple, hi ha aficionats que fan diverses respiracions profundes seguides abans de submergir-se;
és a dir, fan una hiperventilació. Doncs bé, amb això és
possible augmentar la concentració d’oxigen a la sang i
allargar el temps que es pot estar sota l’aigua, però també
es produeix un descens en el nivell sanguini de diòxid
de carboni que, mitjançant un mecanisme de vasoconstricció generalitzada, pot disminuir la irrigació sanguínia cerebral i provocar una alteració de la consciència.
Igualment perillós és utilitzar aquestes màscares que
agafen els ulls, el nas i la boca, amb un tub acoblat: al
seu interior, s’hi va acumulant aire pobre en oxigen i, en
anar respirant, es pot arribar a enterbolir la consciència,
potser no gaire, però prou com per generar una situació
de perill. D’altra banda, quan s’està jugant a mirar el fons
del mar, a més de prendre les degudes precaucions, sempre convé estar acompanyat.
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Finalment, cal esmentar un dels principals perills
d’ofegament: que un nen que no sap nedar es fiqui o
caigui en una piscina sense vigilància. Pot semblar una
mica massa obvi, però lamentablement aquest tipus d’accident, sovint mortal, no és excepcional. I el més comú
és que passi en piscines privades, de vegades piscines
petites, que no compten amb la deguda protecció.
Totes les piscines haurien d’estar envoltades d’una
tanca que n’impedeixi l’accés als nens quan no hi ha ningú per vigilar-los. La tanca, per complir efectivament la
seva missió, ha de tenir prop d’un metre d’altura, i els
barrots no han d’estar separats per més de 10 centímetres. A més, per evitar distraccions lamentables, la porta
que dona accés a la piscina ha de tenir un mecanisme
de tancament automàtic, perquè no pugui quedar mai
oberta. I, per si de cas, sempre cal deixar a la vora de la
piscina un flotador, o algun estri similar, que pot ser de
gran utilitat en cas d’un accident, perquè el petit pugui
agafar-s’hi i romandre a la superfície de l’aigua fins que
rebi ajuda.
Per descomptat, tot el que s’ha dit per als banys al
mar ha de ser especialment tingut en compte en el cas
dels infants, que normalment no es preocupen de ficar-se
a l’aigua en les millors condicions i que, a més, tendeixen
a sobrevalorar les seves forces. El millor és que un nen
petit, encara que pensi quedar-se prop de la platja, porti
uns braçals o una armilla de flotació, i el més important:
que sempre estigui a la vista dels adults.

.
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Unitats de cirurgia oral i maxil·lofacial

El vaixell insígnia d’ASISA Dental
Fa 20 anys, el Grup ASISA va posar en marxa Asisa Dental amb l’objectiu de consolidar la seva qualitat
assistencial i abordar la salut bucodental des d’una perspectiva integral. Dues dècades després, la
companyia s’ha convertit en un referent en el sector gràcies a la seva xarxa de clíniques dentals –una
de les més àmplies d’Espanya–, la qualificació dels seus professionals, la seva aposta constant per les
noves tecnologies i la investigació, i la qualitat dels seus serveis, que inclouen tres unitats de cirurgia
oral i maxil·lofacial que, en l’àmbit nacional, s’han convertit en referents.
Meritxell Tizón
Amb una dotació integral d’equipaments i amb els professionals necessaris per poder atendre qualsevol problema bucodental, ASISA Dental s’ha convertit en un
referent a l’hora d’oferir una resposta en temps i forma
de tots els tractaments disponibles en l’àmbit de l’odontologia.
La companyia compta per a això amb les millors instal·lacions i els millors proveïdors del mercat, garantint
no només la qualitat del tractament sinó també la del
postractament. A més, pel seu caràcter multicentre és
capaç d’atendre qualsevol pacient en 16 províncies diferents, utilitzant una sola història clínica i aprofitant les
mateixes proves diagnòstiques.
Quan els vam preguntar per les claus del creixement
i la consolidació que ASISA Dental ha experimentat al
llarg d’aquests anys, reflex de la confiança dels seus
pacients, els doctors Carlos Martínez i Carlos Ivorra,
màxims responsables de la companyia, expliquen que
es deu a l’aposta constant per diferenciar-se de la competència a partir de la qualitat.
«Al llarg d’aquests anys –explica el doctor Ivorra–,
hem treballat amb dos objectius principals: d’una banda, oferir als pacients un servei homogeni pel que fa a
instal·lacions, serveis i tractaments en qualsevol de les
nostres clíniques, independentment de la seva mida o del
lloc on estiguin ubicades. De l’altra, i això és el més important per a mi, tenir els millors professionals. Això és
una cosa a la qual dediquem tot l’esforç i afecte del món».
En l’actualitat, ASISA Dental compta amb gairebé
500 professionals, prop de 30 clíniques pròpies i més de
1.800 clíniques concertades en tot el territori nacional. A
més, aquest 2019 la companyia està desenvolupant una
política d’expansió nacional i internacional basada en un
pla de modernització dels seus hospitals i centres mèdics
que inclou la creació de noves unitats especialitzades, la
incorporació de tecnologia d’última generació i la formació d’equips professionals d’alt nivell que li permeten
desenvolupar les tècniques més innovadores per al diagnòstic i el tractament.

Els doctors Carlos Ivorra i Carlos Martínez, màxims responsables
d’ASISA Dental.

UNITATS DE CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL

Un dels serveis que ofereix la companyia i que més ha
crescut en els últims anys és precisament el de cirurgia
oral i maxil·lofacial, una especialitat medicoquirúrgica
d’alta complexitat.
En l’actualitat, el Grup ASISA compta amb tres
unitats especialitzades en aquest camp, ubicades als
hospitals del Grup Hospitalari HLA d’Albacete, Jerez
i Madrid. Totes elles estan compostes per un equip de
professionals altament qualificat que s’ocupa de la prevenció, estudi, diagnòstic i tractament de la patologia
de la cara, coll, cavitat oral i altres estructures que hi
estan relacionades.
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«La cirurgia maxil·lofacial és un camp que abasta
des d’anomalies craniofacials a trastorns en l’articulació
temporomandibular, disharmonies facials, tractaments
oncològics de cap i coll, implantologia o cirurgia oral –
explica el doctor Carlos Martínez. És un camp molt vast
i complex, que requereix una alta corba d’aprenentatge i
un nivell d’especialització també molt elevat».
La Unitat de Madrid, referència no només per al
Grup sinó també en l’àmbit nacional i interprovincial,
està integrada per un equip multidisciplinari compost
per sis cirurgians maxil·lofacials integrats en un equip
en la més absoluta de les harmonies, tant personal com
professional. A més, compta amb quatre odontòlogues al
matí, higienistes dentals, instrumentistes... En realitat,
són equips multidisciplinaris, perquè en moltes de les
patologies hi intervenen tots ells. La Unitat està dirigida
pel professor i doctor Carlos Navarro Vila, un referent
nacional i europeu d’aquesta disciplina.
«El que ens diferencia d’altres unitats similars –
subratlla el doctor Carlos Ivorra–, és que no es tracta
d’una clínica dental dins d’un hospital ni d’un servei de
cirurgia. És un servei de cirurgia maxil·lofacial multidisciplinari amb odontòlegs que també treballen dins de
l’equip i que, a més, està dins d’un hospital universitari.
Això ens permet abastar qualsevol opció terapèutica; és
a dir, qualsevol línia de tractament».
A més, afegeix el doctor Carlos Martínez, «la Unitat
compta amb un grup de persones més consolidat perquè
la feina que realitzen és compartida i les sinergies entre
l’equip són constants».
Un altre tret diferenciador de l’equip de la Unitat és,
segons subratllen els seus responsables, que tots els seus
facultatius tenen la doble titulació (metge i odontòleg).
«Encara que a Espanya aquest requeriment no és obligatori –destaca el doctor Ivorra–, sí que és una cosa de la
qual ens sentim molt orgullosos i que ens permet realitzar tractaments integrals i cobrir tot l’espectre d’aquesta
especialitat, que és enorme».
APOSTA PER LA TECNOLOGIA I LA INVESTIGACIÓ

Un altre dels punts forts de les unitats de cirurgia oral i
maxil·lofacial d’ASISA Dental és la seva aposta constant
per les noves tecnologies i la recerca. D’acord amb el Dr.
Carlos Ivorra, «no és només una qüestió de tècniques,
sinó que la tecnologia hi està integrada des del principi
del procés; és a dir, des del mateix moment del diagnòstic». En aquest sentit, al llarg d’aquests anys, s’han
implantat nombroses innovacions tecnològiques que
han aconseguit, entre altres aspectes, reduir i millorar els temps quirúrgics, disminuir els temps d’estada
hospitalària, aconseguir la predictibilitat de resultats,
augmentar la informació al pacient sobre l’acte quirúrgic, etc.
En l’àmbit de la recerca, també participen en diverses línies de treball amb professionals que concilien
el seu treball assistencial amb la universitat. «Estem
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Instal·lacions i personal de la Unitat de cirurgia oral i maxil·lofacial
de l’Hospital Universitari HLA Moncloa.

donant suport a qualsevol iniciativa que, en el futur,
serveixi per millorar la qualitat assistencial, l’optimització de recursos i la medicina aplicada a l’individu, en
particular –explica el doctor Carlos Martínez. La investigació constitueix un pilar bàsic en el creixement i la
permanència de qualsevol entitat sanitària o fins i tot
de qualsevol àmbit, però especialment en un camp tan
sensible com la sanitat», conclou.
A més, en els últims anys s’han signat acords amb
diverses universitats per fomentar la investigació i la formació de les noves generacions de professionals. «ASISA
Dental té un acord amb la Universitat San Pablo CEU
perquè els estudiants del grau d’Odontologia facin part
de les seves pràctiques a les nostres clíniques. També
hem signat un conveni, a través d’HLA Moncloa, que
és hospital universitari, pel qual els estudiants de Medicina de la Universitat Europea fan les seves rotacions
al servei de cirurgia maxil·lofacial. Així mateix, acabem
de signar un altre conveni amb la Universitat de Michigan, i aquest any desenvoluparem la primera edició d’un
programa conjunt», assenyala el doctor Carlos Ivorra.

.

salut.
el racó de l’usuari

Els ronyons són els òrgans encarregats de filtrar la nostra sang i d’eliminar les substàncies de
rebuig a través de l’orina: una funció vital que es pot veure minvada per diverses causes, entre
elles la diabetis o la hipertensió. El problema de la malaltia renal és que el seu diagnòstic no
sempre és senzill en les primeres fases, perquè no presenta símptomes clars.

La malaltia renal crònica
Dolors Borau

Els ronyons estan situats a la cavitat abdominal, un a
cada costat de la columna, per sobre de la cintura. Tenen
forma de mongeta i, en un humà adult, mesuren uns 12
cm i pesen uns 120 g. Aquests petits òrgans fan funcions
vitals perquè filtren la sang i n’extreuen les substàncies
tòxiques a través de l’orina. Eliminen l’excés d’aigua i de
minerals de l’organisme i així en mantenen l’equilibri intern de forma constant. Fabriquen substàncies com la vitamina D activa (calcitriol), que facilita l’absorció de calci
contingut en la dieta i intervé en la formació dels ossos.
També produeixen una altra substància anomenada eritropoetina (EPO), que intervé en la regulació de la tensió
arterial i estimula la producció de glòbuls vermells.
Quan els ronyons no poden realitzar les seves funcions apareixen les malalties renals. En aquests casos,
no s’aconsegueix l’eliminació dels productes de rebuig
de la sang ni l’eliminació de l’excés de líquid a través de
l’orina. Si el trastorn es manté més enllà de tres mesos,
es considera que la malaltia és crònica.
CAUSES DIVERSES

A Catalunya, es calcula que hi ha registrats uns 8.000
afectats per insuficiència renal crònica i a Espanya, uns
50.000. Les causes que l’originen poden ser diverses,
com el fet de tenir hipertensió arterial o diabetis mellitus. En ambdós casos es perjudiquen els vasos sanguinis
més petits –i als ronyons, n’hi ha molts– i això en redueix la seva capacitat de filtració. Altres causes que poden
provocar insuficiència renal crònica poden ser els traumatismes; les malformacions i infeccions urinàries de
repetició; les malalties obstructives de les vies urinàries;
les malalties sistèmiques com el lupus o l’artritis; malalties hereditàries com la poliquistosi renal o l’abús d’alguns
medicaments analgèsics o la quimioteràpia.

NIVELLS DE CREATININA I D’UREA

Una de les dificultats de patir aquesta malaltia renal és
que, generalment, evoluciona lentament i no mostra
símptomes clars, la qual cosa en dificulta el diagnòstic
en les etapes inicials. Alguns dels símptomes que aniran
apareixent són: la disminució de la quantitat d’orina; la
retenció de líquids que provoquen inflamació a les mans,
la cara i les cames; sentir un gust metàl·lic a la boca; tenir picors a la pell; sentir-se cansat; perdre la gana; ser
més sensible al fred i, quan avanci, tenir dificultats per
respirar.
La manera de confirmar l’existència d’una malaltia
renal es a partir d’una analítica de sang i una altra d’orina. La informació més rellevant s’obté amb la mesura
dels nivells de creatinina i d’urea a la sang, que són les
principals toxines que eliminen els nostres ronyons.
També es orientatiu el fet que hi apareguin xifres baixes
de glòbuls vermells –com a conseqüència de la baixa producció d’eritropoetina– que indiquin que hi ha anèmia.
Les analítiques de l’orina donaran informació sobre la
quantitat i la qualitat d’orina que s’elimina. Amb aquests
resultats, es calcula el percentatge global de funcionament dels ronyons, que s’anomena filtrat glomerular
(FG). Segons el percentatge del FG es determinarà el
grau de la insuficiència renal.
La malaltia renal crònica s’associa a un augment de la
possibilitat de patir malalties del cor, com la insuficiència
cardíaca, l’angina de pit o l’infart de miocardi. També es
relaciona amb complicacions de la circulació sanguínia
com els vessaments cerebrals o els problemes de circulació a les cames i altres zones del cos.
DIÀLISI O TRASPLANTAMENT

El pronòstic d’aquesta malaltia és variable i depèn de la
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www.
Fundació Puigvert
https://bit.ly/2TNZcmF
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Sociedad Española de Nefrología
https://bit.ly/2TSHhLy

Malaltia renal crònica (MRC)
Quan els ronyons no aconsegueixen eliminar les
substàncies de rebuig de la sang ni l’excés de líquid
a través de l’orina.

Causes de l’MRC
• Hipertensió arterial
• Diabetis mellitus
• Traumatismes
• Malformacions i infeccions urinàries de repetició
• Malalties obstructives de les vies urinàries
• Malalties sistèmiques com el lupus o l’artritis
• Malalties hereditàries com la poliquistosi renal
• Abús d’alguns medicaments analgèsics o la
quimioteràpia
causa. En la majoria dels casos, la funció renal es deteriora lentament durant anys i per això es important detectar-la aviat per alentir-ne la progressió. Si la malaltia
progressa es fa necessari fer diàlisi o plantejar un trasplantament de ronyó.
És per tot això que és fonamental fer tot allò que es
pugui per frenar l’evolució de la malaltia: evitar el tabac
(que perjudica les parets dels vasos sanguinis); evitar
l’obesitat, controlar la pressió arterial, la diabetis i els nivells de greixos en sang (com el colesterol) amb la medicació i amb una dieta controlada per metges o dietistes
que sigui baixa en sal, greixos i proteïnes. I, sobretot, no
fer una vida sedentària: n’hi ha prou de caminar cada
dia mitja hora per obtenir beneficis sobre els nivells de
la pressió arterial, de la glucosa y per controlar el pes.

.

Tractament
• Controlar-ne la causa: hipertensió arterial,
diabetis mellitus...
• Seguir les pautes farmacològiques adequades
en cada cas
• Seguir les pautes dietètiques i evitar l’obesitat
• No fumar
• Fer mitja hora diària d’exercici

salut.
relat d’usuari

Quan els ronyons ja no són capaços de depurar la sang de toxines ni d’eliminar l’excés de
líquid a través de l’orina, se sol recórrer a la diàlisi, una tècnica que, amb freqüència, canvia
dràsticament la vida dels pacients.

Un canvi de vida:
començar la diàlisi
Dolors Borau
La meva àvia sempre ha estat una persona alegre, activa
i independent. Però darrerament no es trobava prou bé:
s’havia aprimat perquè no tenia gana, estava cansada i li
pesaven les cames. De fet, tots pensàvem que podia ser
cosa de l’edat, però unes analítiques van delatar que els
ronyons no anaven a l’hora i, a més, tenia la pressió arterial elevada. Primer de tot, es va introduir la medicació
necessària per mantenir la pressió arterial dins d’uns valors normals. A continuació, ha hagut de canviar la seva
dieta i adaptar l’alimentació a la nova situació, perquè els
ronyons fallen i no ho poden filtrar tot. I això, per a ella,
ha estat un cop dur.

www.

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya
https://bit.ly/2UScR8U
Sociedad Española de Nefrología
https://bit.ly/2TSHhLy

QUAN LA DIETA JA NO ÉS SUFICIENT

Li van explicar la importància d’estar ben alimentada,
però li van dir que hauria de controlar les quantitats d’alguns nutrients. Per exemple, de les proteïnes (que trobem a la carn, al peix, als ous, lactis i llegums), perquè
fan treballar molt els ronyons. Hauran de ser presents
a la dieta, però amb les racions pautades pel metge o
dietista fins que no comenci el tractament. També cal
reduir la ingesta d’alguns minerals, com el potassi, que es
troba als productes vegetals (verdures, fruites, llegums...),
per això li recomanen que ho bulli tot dues vegades. Ha
de vigilar amb el fòsfor perquè, en nivells alts, provoca la desmineralització dels ossos. El fòsfor es troba als
productes integrals, la fruita seca, les begudes de cola, el
marisc i la carn. Per descomptat, és fonamental fer una
dieta controlada en sal, ja que aquesta afavoreix la retenció de líquid i afavoreix la hipertensió. Els metges poden
receptar suplements de vitamina D per evitar-ne la deficiència o quelants del fòsfor per disminuir-ne l’absorció.
Tot i així, el gran canvi ha estat haver de parlar de la
diàlisi. Malauradament, la malaltia es va detectar quan
ja estava massa avançada i els ronyons, malgrat el tractament amb medicaments i la dieta controlada, no podran
tornar a funcionar correctament. No hi havia hagut cap
cas a la família i no en sabíem res. Els metges li van ex-

plicar tot a l’àvia i ella ho ha volgut compartir amb nosaltres per prendre les seves decisions, ja que iniciar un
tractament com aquest, que demana un canvi d’hàbits,
d’horaris i d’organització dins la pròpia vida significa haver d’acceptar limitacions i tenir menys llibertat.
DUES TÈCNIQUES DIFERENTS

La diàlisi consisteix a eliminar les toxines de la sang que
el ronyó no ha pogut filtrar i la quantitat de líquid retingut que no s’ha pogut eliminar a través de l’orina. Per
fer això hi ha dues tècniques diferents: l’hemodiàlisi i
la diàlisi peritoneal. En l’hemodiàlisi, la sang bruta surt
del cos i passa per una màquina que la filtra, la neteja i
n’equilibra els components químics. Quan la sang ja és
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Què és la diàlisi?
La diàlisi consisteix a eliminar les toxines de la sang que el ronyó no ha pogut filtrar i la
quantitat de líquid retingut que no s’ha pogut eliminar a través de l’orina.

HEMODIÀLISI

DIÀLISI PERITONEAL
CONTÍNUA

DIÁLISI PERITONEAL
AUTOMÀTICA

• Pot ser ambulatòria amb
infermeria.
• Es pot fer a domicili
sense cost per al malalt i
amb suport de visites.
• Accés a través de fístula
arteriovenosa al braç o
de catèter vascular al coll
o a la cuixa.
• Freqüència: 4 hores / 3
cops per setmana.
• Dieta restringida

• Pot ser ambulatòria amb
infermeria.
• Es pot fer a domicili sense
cost per al malalt i amb
suport de visites.
• Accés a través de catèter
peritoneal dins l’abdomen.
• Introduir líquid i deixar-lo
actuar 4-6 hores. Es pot fer
vida activa entre aquestes
hores.
• Buidar la solució bruta i
tornar a introduir-hi una
nova bossa de líquid (30’).
• Fer introducció i buidatge 4
cops al dia.
• Dieta amb menys
restriccions.

• Es fa a domicili sense
cost per al malalt i amb
suport de visites.
• Accés a través de
catèter peritoneal dins
l’abdomen.
• Una màquina introdueix i
extreu el líquid.
• Es fa de nit mentre es
dorm.
• Durada: 8-10 hores.
• Dieta amb menys
restriccions.

© Jordi Negret

neta, torna a entrar al cos. Aquest procés dura quatre
hores i s’ha de repetir tres dies per setmana. Per poder
fer passar la sang cal crear una fístula –una connexió–
entre una vena i una artèria. D’aquesta manera, la vena
augmentarà el seu diàmetre i hi haurà un flux de sang
més gran que permetrà aquest circuit. La intervenció per
col·locar la fístula es fa de manera ambulatòria i amb
anestèsia local. Si l’opció és l’hemodiàlisi, s’ha de triar
si anar a fer les sessions a un centre especialitzat o fer
l’hemodiàlisi a domicili (un cop s’hagi rebut la formació
necessària i trobat algú que pugui donar suport i tenir-ne
cura).
L’altra tècnica, la diàlisi peritoneal, es realitza introduint un catèter a l’abdomen mitjançant una operació

amb anestèsia general. A través del tub, s’hi introdueix
un líquid de diàlisi que es queda unes hores dins la cavitat abdominal, després de 4 o 6 hores es buida pel catèter
i es torna a omplir amb líquid net. Entre buidatge i buidatge, la persona pot fer les seves activitats quotidianes.
En aquest cas, també es pot triar d’anar a un centre amb
assistència especialitzada o de fer el canvi dels líquids
pel catèter a domicili. Hi ha una diferència, ja que també
hi ha la possibilitat de fer-ho d’una manera automàtica
connectant el catèter a una màquina durant la nit, mentre es dorm.
La meva àvia està assumint els canvis, valorant les
diferents opcions i triarà la que a ella li sembli que li
costarà menys esforç. I nosaltres li donarem suport.

.
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El nabiu és la baia d’un arbust que creix en zones fredes
i humides. El seu consum ha anat en augment en els
últims anys, molt probablement a causa, no només del seu
agradable sabor lleugerament àcid, sinó especialment a les
seves grans qualitats nutricionals.

Nabius:
antiinflamatoris
i tonificants
Núria Jané i Dra. Montserrat Montraveta
El nabiu és una baia de la mida d’un pèsol, de color negre blavós o vermell. Pertany
a la família d’arbusts de les ericàcies, gènere que està format per una gran varietat
de plantes que produeixen diferents tipus de fruits de colors variats (la seva pigmentació depèn del seu contingut en antocianina, substància antioxidant).
Creix principalment al nord d’Europa i d’Amèrica, i acostuma a fer-ho en llocs
molt humits. El seu consum mundial augmenta any rere any i s’està convertint
en un ingredient molt utilitzat en fleques, restaurants i pastisseries, ja que el seu
gust suau i alhora àcid el fa ideal per a l’elaboració de dolços, melmelades i com a
ingredient de molts plats.
TANINS I ANTOCIANINES

El nabiu amaga moltíssimes propietats nutricionals i, fins i tot, se li atribueixen
algunes aplicacions terapèutiques, com ara la prevenció d’infeccions urinàries (cistitis), atès que conté substàncies que impedeixen l’adhesió dels bacteris a les vies
urinàries i en faciliten la seva eliminació a través de l’orina.
Els tanins dels nabius (substància química que es troba en plantes, llavors, escorça,
fusta, fulles i pells de fruites) produeixen un efecte tònic en el sistema circulatori,
afavorint el retorn venós i, per tant, millorant les varius, les cames cansades, les
flebitis, etc. D’altra banda, les antocianines que contenen aporten un cert efecte
antiinflamatori, que redueix la sensació de tibantor de les mames durant el cicle
menstrual.
A la recepta que us proposem, la combinació dels nabius amb iogurt és doblement
beneficiosa, ja que el iogurt s’obté de la fermentació de la llet amb bacteris vius
que ajuden a repoblar la nostra flora intestinal i a mantenir el nostre organisme
saludable.

.

Iogurt grec
amb “topping”
de nabius
Ingredients:
• 1 tassa de nabius per fer coulis (o
100 grams)
• 2 iogurts grecs sense sucre
• 1/2 culleradeta d’extracte pur de
vainilla
• 1 culleradeta de mel (opcional)
Preparació:
Per fer el coulis de nabius, poseu els
nabius i 3 cullerades d’aigua en una
paella i deixeu-ho bullir. Cuineu-los
a foc lent durant 5-7 minuts fins que
les baies comencin a estovar-se.
Deixeu refredar-ho i veureu que el
coulis s’encongeix mentre es refreda.
Una vegada el coulis s’hagi refredat,
barregeu-hi el iogurt grec, l’extracte
de vainilla i la mel.
Si no us ho mengeu al moment,
podeu guardar-ho a la nevera un
màxim de 5 dies.
Nota: els nabius es poden canviar
fàcilment per altres variants
delicioses de fruites vermelles com
maduixes, gerds o móres.

notícies

Augmenta la implicació i el nombre
de socis a l’Àrea de Participació
L’any 2018, més de 1.200 socis van participar en les activitats programades per l’entitat. Les
dades d’aquest mateix any confirmen, a més, un increment significatiu del nombre de socis,
especialment de les generacions més joves.

La vicepresidenta de
SCIAS, Montserrat
Caballé i Domènech,
durant un dels
actes programats
per l’Àrea de
Participació.

L’any passat es va mantenir el dinamisme de l’espai social i de promoció del cooperativisme amb què compta
SCIAS. Les estadístiques anuals mostren un progrés a
l’alça en el nombre de participants en les activitats i un
increment d’incorporacions de nous socis a la franja
d’edat més jove, la qual cosa anuncia una evolució futura en positiu. Més de 1.200 participants van assistir a
les visites culturals, sessions de jocs de taula, projeccions
de cinema i documentals, club júnior i altres propostes
recurrents.
Els passats mesos de desembre i gener, coincidint amb

Les estrelles del futbol,
a l’Hospital de Barcelona
Durant les festes nadalenques, una delegació de
jugadors del FC Barcelona va anar a visitar l’Hospital
de Barcelona per repartir obsequis entre els pacients
ingressats, especialment entre els més petits. Leo
Messi, reconegut en diferents ocasions com el millor
jugador del món, va assistir-hi acompanyat de Luis
Suárez i de les capitanes de l’equip femení de futbol,
Vicky Losada i Marta Torrejón, que apareixen a la
fotografia al costat de pacients i personal sanitari del
centre hospitalari.

les celebracions nadalenques, van concentrar la representació del grup de teatre, el concurs de cartes als Reis Mags,
el concert i la Festa de Nadal, la recollida de joguines, la
cursa de cap d’any i la visita al museu del FC Barcelona.
Però, més enllà de les cites més tradicionals, en el primer
trimestre de 2019 també n’hi ha hagut d’altres de diferent
índole. Òpera, egiptologia, periodisme esportiu, fisioteràpia... han estat el fil conductor d’algunes de les convocatòries de més èxit, que se sumen a les que conviden els socis
a explorar nous llocs, com la sortida cultural a la biblioteca
pública Arús i l’excursió a la Cerdanya.

.
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L’Hospital de Barcelona renova el seu bloc quirúrgic
amb els últims avenços tecnològics
Coincidint amb el 25è aniversari de la seva creació, l’Hospital de Barcelona va iniciar un
programa de renovació i modernització de les seves instal·lacions amb l’objectiu d’oferir més
comoditat als seus usuaris i garantir la millor qualitat en l’atenció sanitària. Una de les darreres
actuacions s’ha desenvolupat en l’àrea quirúrgica, on s’han aplicat els últims avenços en
materials i tecnologia.

L’Hospital de Barcelona, d’ús exclusiu per als assegurats
d’Assistència Sanitària i inaugurat el 1989 com el primer
hospital cooperatiu del món, és un model d’èxit per a experiències similars en altres països. Una de les seves característiques principals és la introducció constant de millores
en els processos mèdics i la recerca permanent de la qualitat i l’excel·lència.
FUNCIONAMENT ÒPTIM

En aquest sentit, havent celebrat el 25è aniversari de l’edifici, en els últims anys l’Hospital de Barcelona ha destinat
nombrosos recursos a la modernització de la infraestructura i a altres intervencions de diferent tipus que garanteixen
un funcionament òptim i, sobretot, el millor per als usuaris.
Els hospitals constitueixen una tipologia d’edifici que, pel
seu nivell d’equipament tecnològic i a causa de l’ús intensiu
en una àrea de vital importància com és la sanitat, requereix una actualització constant de les seves instal·lacions.
Un dels àmbits essencials en un centre hospitalari és
el bloc quirúrgic, on es realitzen les intervencions de més
importància. En els darrers anys, l’Hospital de Barcelona

ha portat a terme diferents actuacions que, sens dubte, han
revertit en més comoditat per als seus usuaris i en una qualitat superior en l’atenció sanitària.
14 QUIRÒFANS

Recentment s’ha culminat aquest procés de renovació, que
ha afectat els 14 quiròfans operatius, canviant la il·luminació –llums més potents i eficients– i instal·lant nous revestiments especials a les parets i al terra. Els últims avenços en
materials i tecnologia ja estan disponibles a l’àrea quirúrgica, que es completa amb 15 boxes de cirurgia ambulatòria,
4 sales de part i la zona de reanimació postquirúrgica. L’any
2017 es van practicar 16.133 intervencions quirúrgiques a
l’Hospital de Barcelona.

.
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Trasllat temporal de la seu del Centre Mèdic
FC Barcelona Assistència Sanitària
En el marc del projecte Espai Barça –la transformació que es porta a terme al Camp Nou–,
l’activitat del Centre Mèdic FC Barcelona Assistència Sanitària es trasllada de forma temporal
aquesta primavera a una nova ubicació al centre de Barcelona, a escassos metres del Passeig
de Gràcia.

El Centre Mèdic FC Barcelona Assistència Sanitària està equipat amb la tecnologia més avançada.

Mantenint el mateix equip expert i l’ampli horari, el Centre
Mèdic FC Barcelona Assistència Sanitària ofereix els serveis exclusius d’atenció d’urgències lleus de traumatologia
i estudi preoperatori per a intervencions quirúrgiques. El
seu nou emplaçament compta amb unes instal·lacions de
nova factura i guanya centralitat dins la ciutat, ja que en la
seva elecció s’ha tingut en compte la proximitat a la majoria de la població assegurada i la connectivitat mitjançant
transport públic i privat.

Sanitària realitza visites preoperatòries, amb 2.088 consultes el 2018. En una mitjana de 52 minuts es duen a
terme totes les proves necessàries (radiologia, analítica,
electrocardiograma...), així com la visita amb el metge. El
protocol establert per a la consulta preoperatòria indica
quins serveis i exàmens es fan en cada cas i està basat en
el model elaborat per la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor.
ESTRETA RELACIÓ

TRAUMATOLOGIA URGENT

Al Centre Mèdic FC Barcelona Assistència Sanitària es concentra bona part de l’atenció de traumatologia urgent. El
seu equip, integrat per especialistes del quadre mèdic, va
realitzar 7.846 visites d’aquest tipus l’any 2018, amb una mitjana de 22 casos al dia i una mitjana de temps de resolució
de la visita de només 23 minuts.
A més, el Centre Mèdic FC Barcelona Assistència

Més enllà d’allotjar el centre mèdic al seu estadi, la col·laboració entre Assistència Sanitària i el FC Barcelona ha
esdevingut, amb el pas dels anys, una estreta relació que
assegura els millors serveis mèdics per als esportistes del
club. A més, la Ciutat Esportiva Joan Gamper integra un
centre de ressonància magnètica d’Assistència Sanitària
equipat amb tecnologia d’última generació i obert a tots
els seus assegurats.

.
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Assistència Sanitària crea un quadre mèdic
d’atenció ràpida en 20 especialitats
L’asseguradora ha creat un directori amb més de 400 metges de 20 especialitats diferents
que atenen els pacients en un temps d’espera màxim de 48 hores. Accessible per a tots els
assegurats, té com a objectiu millorar la qualitat assistencial i s’ofereix com a servei addicional
a la visita rutinària amb qualsevol dels més de 4.000 metges del quadre mèdic de l’entitat.

Des de l’1 de gener, hi ha disponible per a tots els assegurats
d’Assistència Sanitària un quadre mèdic d’atenció ràpida que
agilitza els temps d’espera per a 20 especialitats mèdiques.
Els més de 400 metges inclosos han adoptat el compromís
formal d’atendre els assegurats que ho sol·licitin el mateix
dia o en un termini màxim de dos dies laborables. Per tant,
en menys de 48 hores es pot realitzar la visita.
COMPLEMENT DEL QUADRE MÈDIC GENERAL

Una prova pilot amb resultats assistencials positius i bona
acollida de la població assegurada ha portat a l’ampliació i
implantació definitiva del quadre mèdic d’atenció ràpida,
que complementa el quadre mèdic general i les visites rutinàries i de seguiment habituals. Nascuda amb un clar esperit de millora contínua, la voluntat d’aquesta nova oferta
és reduir encara més els temps d’espera dels assegurats per
ser atesos, ja que de vegades els pacients de determinades
especialitats necessiten accedir a visites al consultori en un
període d’espera més breu de l’ordinari.

Els 400 metges que integren el quadre d’atenció ràpida s’han
compromès a atendre els assegurats en menys de 48 hores.

ESPECIALITATS DISPONIBLES

En concret, les especialitats disponibles en el nou quadre
mèdic d’atenció ràpida són: al·lergologia, aparell digestiu,
cardiologia, cirurgia general i digestiva, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia vascular, dermatologia,

endocrinologia i nutrició, medicina general, medicina interna, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia,
otorinolaringologia, pneumologia, reumatologia, traumatologia i urologia.

.

La nova targeta d’assegurat millora l’accés als serveis
Una de les novetats d’Assistència Sanitària per
a aquest any 2019 ja és una realitat: s’ha creat
un nou disseny de targeta identificativa per a
la seva població assegurada. El model nou, que
disposa d’una banda magnètica que permet
accedir a funcionalitats avançades, suposa un
gran pas endavant per agilitzar l’atenció mèdica
als pacients.
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Aliança amb la Fundació Avedis Donabedian
a favor de la qualitat sanitària
Com a part del seu compromís amb la millora de la qualitat de l’assistència sanitària, el Grup
Assistència col·labora amb la Fundació Avedis Donabedian patrocinant un dels premis que
aquesta institució concedeix anualment. En l’última edició dels guardons, el Premi Grup
Assistència a l’excel·lència en la gestió de la qualitat va recaure en la Societat Espanyola
d’Oncologia Radioteràpica.
El passat mes de gener, en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis Avedis Donabedian a la Qualitat, la Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica (SEOR) va rebre
de mans del Dr. Ignacio Orce el Premi Grup Assistència a
l’excel·lència en la gestió de la qualitat, en la categoria de
societats científiques.
OBJECTIU COMPARTIT

Aquest guardó té com a objectiu reconèixer l’esforç amb
què les societats científiques donen suport, promouen i
lideren la cultura de l’avaluació i millora de la qualitat assistencial. L’asseguradora dona suport anualment a aquesta
iniciativa de l’Institut Universitari Avedis Donabedian, que
forma part de la Universitat Autònoma de Barcelona i que
té per missió la millora de la qualitat en l’atenció sanitària i
social, objectiu compartit amb Assistència Sanitària.
A la gala, que va tenir lloc al Palau de la Música Catalana, van participar-hi aquelles institucions que veuen en
el pla de qualitat el camí cap a l’excel·lència i que poden

demostrar els resultats aconseguits en termes de millora
de l’assistència i satisfacció dels usuaris. Amb aquest tipus
d’accions poden donar a conèixer la seva tasca i rebre un
merescut reconeixement.
PUNT DE TROBADA

La Fundació Avedis Donabedian va crear, l’any 1989, els
premis Avedis Donabedian a la qualitat en institucions
sanitàries amb l’objectiu de reconèixer diferents aspectes de la qualitat dels centres i marcar les tendències
de desenvolupament futur de les diferents àrees. Els
premis que concedeix aquesta institució, l’objectiu de
la quals és actuar com a punt de trobada entre el món
universitari i acadèmic, els ciutadans, els professionals
i els centres i l’Administració, s’estructuren en tres àrees
diferents: informació social i transparència; millora de la
qualitat en els diferents sectors (premis Avedis Donabedian a la qualitat) i reconeixement a persones d’especial
rellevància.

.

El doctor Ignacio Orce,
president del Grup
Assistència, fa lliurament
del premi a l’excel·lència
en la gestió de la qualitat.
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ASISA va tancar 2018 amb la facturació en primes
més alta de la seva història: 1.169 milions
El Grup ASISA va tancar 2018 amb la facturació en primes més alta de la seva història (1.169,5 milions
d’euros), un 6,4 % més que l’any anterior. Aquest creixement, superior a la mitjana del mercat, ha permès al
Grup consolidar la seva activitat asseguradora multiram, avançar en el desenvolupament i diversificació de
la seva xarxa assistencial pròpia i enfortir la seva presència internacional, tres dels seus eixos estratègics.
Els resultats de 2018 van ser presentats en la Junta Consultiva d’ASISA, que es va celebrar a Madrid, presidida pel
Dr. Francisco Ivorra, president del Grup ASISA, i en què
van participar els màxims responsables de la companyia.
L’any passat, ASISA va registrar un creixement del 6,37 %
en les seves primes de salut, que van arribar als 1.159,6 milions d’euros. Aquesta evolució permet ASISA consolidar la
seva quota de mercat i seguir desenvolupant el seu model
assistencial propi, basat en la reinversió del benefici per a
la millora del seu equip humà i tecnològic, la modernització d’instal·lacions i la capacitació dels seus professionals.
Pel que fa al nombre d’assegurats, ASISA va tornar a registrar un fort increment de les pòlisses privades de salut
(8%). Des de 2009, la companyia ha duplicat el nombre de
clients privats en el ram de salut, la qual cosa ha permès
millorar la rendibilitat de la seva cartera, controlar la sinistralitat i reduir la mitjana d’edat dels seus clients.
ESTRATÈGIA MULTIRAM

Al costat del creixement en salut, ASISA ha seguit desenvolupant la seva estratègia multiram, consolidant la seva
activitat en els rams de vida i decessos i començant a operar en noves àrees de l’assegurança, com ara mascotes. En
aquest sentit, ASISA Vida va tancar l’exercici de 2018 amb
7,6 milions d’euros en primes, un 21 % més que el 2017.
Pel que fa al ram de decessos, la companyia ja supera els
22.000 assegurats, després d’incrementar la seva cartera
pràcticament un 120 % en el passat exercici. L’avenç en
tots els rams en què opera ha permès a ASISA tancar el
2018 amb gairebé 2,4 milions d’assegurats.
El creixement registrat el 2018 ha permès al Grup
ASISA mantenir el seu nivell d’inversió, que ja suma
335.600.000 euros des de 2010, després de generar uns
resultats acumulats de gairebé 300 milions d’euros en
el mateix període. Gràcies a aquesta inversió pot seguir
desenvolupant i modernitzant la seva xarxa assistencial
pròpia, liderada pel Grup HLA.
L’any 2018, el Grup HLA va incrementar la seva facturació un 4,6 % fins a superar els 307 milions d’euros i va
prosseguir el seu pla de modernització dels seus hospitals
i centres mèdics, que inclou la creació de noves unitats
especialitzades, la incorporació de tecnologia d’última generació i la formació d’equips de professionals d’alt nivell.
A més, el Grup ASISA va mantenir la seva aposta pel

El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, durant la seva
intervenció en la Junta Consultiva de la companyia.

desenvolupament de clíniques especialitzades en diferents
àmbits assistencials (dental, oftalmològic, reproducció assistida, audiologia, cura integral de la salut, etc.), un dels
elements diferencials de la seva activitat i la seva aposta
per l’excel·lència. En aquest sentit, el Dr. Francisco Ivorra,
president del Grup, va recordar que: «el desenvolupament
d’una xarxa assistencial pròpia atorga al Grup ASISA un
avantatge diferencial respecte a la competència i millora
els nostres nivells de qualitat. Comptar amb els nostres
propis hospitals i centres mèdics és l’única garantia que
tenim per oferir als assegurats el nivell de qualitat que
nosaltres volem. Aquesta garantia de qualitat és bàsica
en un model assistencial com el nostre, que aspira a l’excel·lència».
INTERNACIONALITZACIÓ

Al costat de la diversificació d’activitat asseguradora i del
desenvolupament de la xarxa assistencial pròpia, el tercer
eix estratègic que el Grup ASISA va seguir desenvolupant
durant el 2018 va ser l’impuls del seu procés d’internacionalització. La companyia ja ha presentat la seva entrada al
mercat assegurador i sanitari portuguès, i té previst obrir
la seva primera clínica dental pròpia a la capital lusitana
el primer semestre d’aquest any. A més, seguirà invertint
a Itàlia, on ja hi té una clínica dental; a Llatinoamèrica (és
present a Brasil, Mèxic i Nicaragua) i al Pròxim Orient
(Abu Dhabi i Qatar).

.
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ASISA ha presentat a Lisboa la seva entrada al mercat assegurador i sanitari portuguès i els seus
plans d’expansió al país veí, on té autorització per operar en els rams de Vida i No Vida i on ja
comercialitza assegurances dentals, a les quals s’afegiran assegurances de salut. A més, té previst
obrir la seva primera clínica dental pròpia a Lisboa el primer semestre d’aquest any.

ASISA presenta a Lisboa els eixos dels seus plans
d’expansió a Portugal
En l’acte de presentació, celebrat a l’Hotel Pestana
Palace, el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, acompanyat de l’administrador executiu, Óscar Villoslada, i la
responsable per a Portugal, Sandra Moás, van presentar
els eixos de l’estratègia de la companyia per créixer en el
mercat portuguès. Aquesta estratègia té com a objectiu
impulsar un ecosistema ibèric de prestació de serveis per
a la cura de la salut que permeti els assegurats espanyols
i portuguesos ser atesos lliurement en l’univers de les
unitats prestadores de serveis de salut en l’àmbit ibèric i
que serà una realitat en el termini d’un any.
Per a això, ASISA tractarà de reproduir a Portugal el
model de prestació de serveis integrats de salut que ha
desenvolupat en el mercat espanyol i s’ha fixat com a objectiu aconseguir, en el termini de 5 a 10 anys, una quota
de mercat a Portugal semblant a la que la companyia té
a Espanya. El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, va
destacar durant l’acte que «Portugal és la sortida natural
en el nostre procés d’internacionalització. Ens uneixen
infinitat de llaços culturals, una història comuna i una dinàmica relació comercial, des del més profund respecte.
Ens avalen 40 anys d’experiència i som el primer grup
privat de salut a Espanya amb assegurament i serveis
assistencials. Ara, volem crear una unitat d’atenció a la
salut en l’àmbit ibèric per a tots dos països».

La millor assegurança de
vida risc a Portugal
L’Associació Portuguesa per a la Defensa del
Consumidor (DECO) ha seleccionat una assegurança
d’ASISA Vida, “ASISA Vida + Fàcil” com la millor
assegurança de vida risc comercialitzada en el mercat
portuguès. L’associació ha destacat que aquesta
assegurança presenta la millor relació qualitat/preu.
Per arribar a aquesta conclusió, DECO ha realitzat un
estudi en què ha inclòs 13 assegurances de vida de
diferents companyies i n’ha avaluat diferents paràmetres
(preu, períodes de carència, exclusions, gestió de
sinistres, terminis de pagament i cobertures) en el
primer any i en la durada total del contracte, tenint en
compte sis escenaris diferents. La valoració mitjana de
l’assegurança ha estat de 84 punts sobre 100.

PROJECTE A LLARG TERMINI

Per impulsar aquest ecosistema ibèric, el Grup ASISA,
que ja compta amb una oficina a la capital lusitana, invertirà 5 milions d’euros durant el bienni 2018-2019 i obrirà
la seva primera clínica dental pròpia a Lisboa, que estarà
situada a la zona de Saldanha i operativa en el primer
semestre de 2019. En els propers anys, ASISA seguirà
ampliant la seva xarxa assistencial amb l’obertura i adqui-

D’esquerra a dreta: els doctors Enrique de Porres i Francisco Ivorra, conseller
delegat i president d’ASISA, respectivament; Sandra Moás, responsable d’ASISA a
Portugal; Cecilio Oviedo, conseller comercial de l’ambaixada d’Espanya a Portugal;
Adalberto Campos Fernandes, exministre de Salut de Portugal, i Óscar Villoslada,
administrador executiu d’ASISA a Portugal.

sició de nous centres. A més, la companyia espera tancar
2019 amb un equip de gairebé 40 persones a Portugal.
En aquest sentit, Sandra Moás va assenyalar que els
plans de la companyia «són a llarg termini i passen per
consolidar els productes que ja estem comercialitzant i
desenvolupar una assegurança de salut a la mida de les
necessitats del mercat portuguès».
A l’acte, hi van participar també l’exministre de Salut
de Portugal Adalberto Campos Fernandes, el conseller
comercial de l’ambaixada d’Espanya a Portugal, Cecilio Oviedo, i el professor de la Universitat NOVA SBE,
Nadim Habib.
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El doctor Francisco Ivorra, Medalla d’Honor
de la Real Academia Nacional de Medicina
La institució reconeix la trajectòria del president d’ASISA en l’àmbit sanitari i el seu impuls al
mecenatge des de la Fundació ASISA.
D’esquerra a dreta: els doctors
Eduardo Díaz-Rubio, vicepresident
de la RANME; Luis Pablo
Rodríguez, acadèmic numerari i
secretari general de la RANME;
Joaquín Poch, president de la
RANME; Luis Ortiz, conseller
d’ASISA-Lavinia, i Francisco Ivorra,
president d’ASISA, al costat
del conseller de Sanitat de la
Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, després de l’acte de
lliurament de la Medalla d’Honor.

El Dr. Ivorra va rebre la medalla durant una sessió solemne de la RANME presidida pel Dr. Joaquín Poch Broto,
president de la Real Academia, i a la qual van assistir el
conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero; el rector de la Universitat Autònoma de
Madrid, Rafael Garesse, els membres del Consell Rector
de Lavinia, delegats i directius del Grup ASISA, juntament
amb acadèmics i altres personalitats del món sanitari.
Amb aquest guardó, la institució reconeix la trajectòria
del Dr. Ivorra en l’àmbit sanitari i al capdavant d’ASISA-
Lavinia, així com el seu compromís amb el mecenatge i el
suport a diferents iniciatives i organitzacions socials, culturals i mèdiques. Durant la sessió, el Dr. Luis Pablo Rodríguez,
acadèmic numerari i secretari general de la Real Academia,
va ser l’encarregat de realitzar la laudatio del Dr. Ivorra, en la
qual va destacar la seva «honestedat i transparència».
MÈRITS PER AL GUARDÓ

Igualment, el Dr. Rodríguez va resumir les principals fites de la gestió del Dr. Francisco Ivorra al capdavant de
Lavinia-ASISA i va destacar que durant la seva presidència «ha impulsat i reestructurat la companyia, fet que ha
permès consolidar el seu lideratge en el sector d’assegurances de salut i incrementar la seva quota de mercat; ha
creat noves societats i diversificat la prestació de serveis
en l’àmbit dental, oftalmologia, anàlisi i radiologia, etc.; ha
creat el Grup Hospitalari HLA, la tercera xarxa hospitalària del país; i ha posat en marxa projectes en l’àmbit internacional. A més, l’any 2015 va crear la Fundació ASISA,
que col·labora amb universitats espanyoles i estrangeres,
patrocina projectes d’investigació i manté convenis de col·
laboració amb altres fundacions, entre d’altres la Fundació
de la Real Academia de Medicina d’Espanya i la Xarxa de
Càtedres en Bioètica de l’UNESCO».

Per la seva banda, el Dr. Ivorra va agrair el reconeixement i va pronunciar la conferència “La contribució de
l’assegurança sanitària privada a la creació, manteniment i
futur del Sistema Nacional de Salut d’Espanya: el lideratge
mèdic”. El president d’ASISA va fer un repàs per la història
del sistema sanitari espanyol i va recordar que «quan no
existia cobertura sanitària pública a Espanya, o era molt
limitada o estava descoordinada, ja existia una rudimentària assegurança sanitària privada, que reconeixia moltes
dificultats econòmiques, i que els igualatoris metges, iniciatives, en conseqüència, professionals, jugaven un paper
fonamental en l’assistència sanitària oferta a la població
espanyola». En aquest context, va destacar la figura del
Dr. Josep Espriu, impulsor del cooperativisme sanitari a
Espanya i fundador d’ASISA.
El Dr. Francisco Ivorra va recordar també que «des
de la seva creació, cap als anys seixanta del segle passat,
ASISA s’ha distingit per entendre i portar a la pràctica un
model assegurador diferent, democràtic i liderat i protagonitzat per un grup amplíssim de metges espanyols. El
model creat i implantat per ASISA no només ha romàs en
el temps sinó que ha crescut en un món cada vegada més
exigent, competitiu i canviant».
APORTACIÓ DEL GRUP ASISA

Per il·lustrar la fortalesa d’aquest model, va posar com a
exemple l’aportació del grup ASISA, en xifres, a la societat
espanyola: més de 257 milions d’euros d’aportació directa
al PIB; més de 1.360 milions d’aportació indirecta; 4.711
llocs de treball directes; 24.907 llocs de treball generats
de forma directa, indirecta i induïda; i 390 milions d’aportació fiscal total, incloent-hi l’aportació directa, indirecta i
induïda, un 0,21 % del total d’ingressos tributaris en l’àmbit
nacional durant l’any 2016.
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La Fundació ASISA i la Universitat de Múrcia
creen la Càtedra de Comunicació Sanitària
La Fundació ASISA i la Universitat de Múrcia (UMU) han signat un conveni per a la creació
de la Càtedra de Comunicació Sanitària, a través de la qual establiran un espai dedicat
íntegrament a la investigació, formació i divulgació en el camp de la comunicació en Ciències
de la Salut, obert a professors, alumnes universitaris i professionals del sector.

El conseller delegat
d’ASISA, Dr. Enrique de
Porres, i el rector de la
Universitat de Múrcia,
José Luján, durant la
signatura del conveni.

La signatura de l’acord entre el conseller delegat d’ASISA,
Dr. Enrique de Porres, i el rector de la Universitat de
Múrcia, José Luján, va tenir lloc al Rectorat de la UMU.
A l’acte, també hi van assistir, entre altres personalitats,
la vicerectora d’Ocupació, Emprenedoria i Societat de
la UMU, Alicia Rubio; la nova presidenta de l’Acadèmia
de Medicina i Cirurgia de la Regió de Múrcia, Trinidad
Herrero, i el vicepresident del Consell Rector de LaviniaASISA i delegat a Múrcia, Diego Lorenzo.
VUIT CÀTEDRES UNIVERSITÀRIES

Durant l’acte, el Dr. Enrique de Porres va destacar la importància que té la comunicació en tots els ordres: entre
professionals i pacients, amb les famílies i entre els professionals de diferents disciplines. «La capacitat d’empatitzar
amb qui es relaciona amb nosaltres –va afirmar el conseller delegat d’ASISA– és una cosa que no s’ensenya a les
universitats, però que pot aportar aquesta càtedra». Una
càtedra que se suma a les vuit que ja patrocina la Fundació
ASISA amb diverses universitats espanyoles.
El rector Luján, per la seva banda, va manifestar la
gratitud de la Universitat de Múrcia a ASISA per la seva

decisió de donar suport a «una iniciativa de formació
i divulgació tan important» com aquesta càtedra, amb
la qual ambdues institucions reforcen la seva aposta
conjunta per establir una col·laboració a llarg termini
en activitats d’R+D+i i la transferència dels resultats de
recerca i divulgació científiques relacionades amb la comunicació sanitària.
OBJECTIUS I ACTIVITATS

La càtedra promourà la realització de diferents activitats,
entre elles: establir contactes de treball amb institucions
clau en el desenvolupament de comunicació sanitària en
diversos àmbits (comunicació amb pacients i familiars,
comunicació interprofessional, comunicació amb els mitjans i en l’aplicació de les noves tecnologies ); l’organització de simposis i cursos de formació de pregrau, així com
de cursos de formació per a postgraduats; la preparació
de material didàctic presencial, on line i de pràctica que
integrin assignatures transversals de formació en els diferents graus de Ciències de la Salut; o la preparació d’una
app específica en versió serious game utilitzant la realitat
augmentada i/o virtual.
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L’Hospital Moncloa posa en marxa
una Escola de Pacients Oncològics
L’hospital HLA Universitari Moncloa i l’associació Escola de Pacients Oncològics s’han
unit en una experiència pilot de “rutinoteràpia” per a l’acompanyament, orientació i
entrenament de persones diagnosticades amb diversos estadis i tipus de càncers.
Ana Siles, cofundadora de Rutines durant el càncer, de l’associació Escola de Pacients Oncològics i, també, pacient
oncològica, va començar després de la seva quarta quimioteràpia un pla de rutines per millorar el seu benestar físic i psicològic, combinant hàbits i alimentació saludables.
Assegura que el mètode es va anar enriquint amb l’assessorament expert de metges i personal sanitari, entre ells,
Ramón Pérez Carrión, el seu oncòleg, i Teresa Lajo Morales, la seva endocrinòloga, tots dos de l’HLA Universitari
Moncloa, els quals a més van ser l’enllaç per presentar el
projecte al centre.
El programa de formació de l’Escola està pensat per a
l’abordatge integral de la malaltia des de tres pilars fonamentals: benestar emocional (ment), exercici físic (cos) i
nutrició. En el transcurs de les classes, els pacients aprenen a identificar els seus propis reptes per canviar l’estil de
vida, a organitzar els seus recursos per assolir els objectius,
repetir i reafirmar el seu compromís amb el suport del
grup i també a celebrar els èxits aconseguits.
CLAUSTRE FORMAT PER ESPECIALISTES

L’Escola de Pacients Oncològics de l’HLA Universitari
Moncloa la lidera Joan Manel Gasent Blesa, cap d’Oncologia, juntament amb el seu equip. Els cursos els imparteixen la doctora Teresa Lajo Morales; Rosa Coba Sánchez,
psicòloga clínica i neuropsicòloga; Mario Redondo Martínez, fisioterapeuta especialista en exercici físic i càncer,
i, per l’Institut Professional de l’Exercici Físic i Càncer,
Aurea de Amo, metgessa rehabilitadora.
Per la seva banda, l’Associació Escola de Pacients Oncològics treballa en l’acompanyament i resolució dels dubtes dels alumnes sobre el canvi de rutines, amb especial

“Alumnes” amb diferents patologies i estadis conformen l’Escola de Pacients
Oncològics de l’HLA Moncloa.

protagonisme de les noves tecnologies, com un grup de
WhatsApp o mitjançant el correu electrònic.
ELS “ALUMNES”

El curs, estructurat al voltant de grups reduïts de pacients
per millorar la seva eficàcia, consta d’una hora de classe
tres cops a la setmana durant un mes i mig. En aquesta primera promoció hi ha pacients amb neoplàsies de mama,
ginecològiques i de pulmó, en tots els estadis i situacions
clinicosocials. Segons els mateixos participants, aquesta
heterogeneïtat aporta encara més valor a l’experiència i,
segons els organitzadors, tots els alumnes comparteixen
una mateixa actitud, fortalesa, ganes de viure, optimisme
i compromís per canviar hàbits que millorin la seva vida.
Els “alumnes” reben formació sobre com els tractaments i
la malaltia afecten el cervell, les emocions i les capacitats
cognitives de forma temporal.

.

El Grup Hospitalari HLA rep el Premi
Nacional d’Informàtica i Salut 2018
El Grup Hospitalari HLA ha rebut la Menció Honorífica d’Informàtica i Salut
2018 dels XXIV Premis Nacionals d’Informàtica i Salut, que lliura la Societat
Espanyola d’Informàtica de la Salut (SIS) i que reconeix l’esforç tecnològic
realitzat per desenvolupar solucions en el sector sanitari.

El doctor Benito García-Legaz, director mèdic del
Grup HLA, rep el premi de mans de la directora de
Computerworld, María José Marzal.

En concret, el guardó suposa un reconeixement a la rellevància del treball
realitzat pel grup hospitalari en la seva migració recent de Green Cube, el
sistema amb el qual HLA gestiona tota l’activitat assistencial, al núvol de
Microsoft Azure, convertint-lo en el primer programari de gestió hospitalària
espanyol que es gestiona des del núvol.

notícies

El Dia Internacional de les Cooperatives
destaca la seva promoció de l’ocupació digna
“Cooperatives per una ocupació digna” serà el lema d’enguany del Dia internacional de les
cooperatives, que se celebrarà el pròxim 6 de juliol. Davant de les creixents desigualtats
i la precarietat de l’ocupació, l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) s’ha proposat fer
conscients els poders públics i la societat civil del paper de les cooperatives en la creació
d’ocupació de qualitat.

Segons un estudi recent, les empreses cooperatives
proporcionen feina a més de 279 milions de persones,
aproximadament el 10 % de la població ocupada a tot el
món. És un tipus d’ocupació que tendeix a ser sostenible,
que afavoreix l’equitat i que molt sovint està arrelada als
territoris i a les comunitats, equilibrant les àrees rurals
i urbanes.

Per posar en valor l’aportació de les cooperatives al món
del treball, l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) ha
anunciat que el tema d’aquest any per al Dia internacional de les cooperatives serà “Cooperatives per una
ocupació digna”.
EMPRESES CENTRADES EN LES PERSONES

En dedicar aquesta celebració a l’ocupació digna, el moviment cooperatiu vol llançar el missatge que les cooperatives són empreses centrades en les persones que
prioritzen el desenvolupament humà i la justícia social
en l’àmbit laboral.
En aquesta ocasió, el Dia internacional de les cooperatives té com a objectiu que els responsables polítics,
les organitzacions de la societat civil, el sector privat i el
públic en general siguin conscients de com les cooperatives contribueixen a crear ocupació de qualitat i en un
ambient digne.
Ateses les creixents desigualtats, la cada vegada més
precària seguretat laboral i el nivell d’atur a l’alça, especialment entre els joves, el tema per al Dia de les cooperatives, que aquest any se celebra el 6 de juliol, s’alinea
amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de
les Nacions Unides, contribuint així al vuitè objectiu,
que fa referència al «Treball decent i el creixement
econòmic».
PRIMER DISSABTE DE JULIOL

El Dia internacional de les cooperatives se celebra anualment el primer dissabte de juliol per posar de manifest
la contribució del moviment cooperatiu en la recerca
de solucions als principals problemes que aborden les
Nacions Unides.
El 1995, l’Assemblea General de les Nacions Unides va
instaurar aquest esdeveniment i des de llavors, juntament amb l’ACI, l’Organització Internacional del Treball
(OIT), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i l’Organització Mundial
d’Agricultors (OMA), selecciona cada any el tema que
motiva la celebració.

.
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La Fundació Espriu ha estat guardonada per l’Escola d’Estudis Cooperatius de la
Universitat Complutense de Madrid amb el Premi Institucional dels VIII Premis a la
investigació i docència en matèria d’organitzacions de participació corresponents a
l’any acadèmic 2017-2018.

L’Escola d’Estudis Cooperatius
de la UCM premia la Fundació Espriu

Foto de família
dels guardonats
per l’Escola
d’Estudis
Cooperatius de
la UCM.

El passat mes de març, el Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundació Espriu, va rebre de mans de la degana
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Complutense de Madrid, Begoña García, un dels VIII Premis a la docència i investigació en
matèria d’organitzacions de participació que concedeix
anualment l’Escola d’Estudis Cooperatius d’aquesta universitat.
La Fundació Espriu ha estat reconeguda amb el guardó corresponent a la categoria Premi Institucional pel
seu decidit suport a la promoció de la investigació i la
divulgació de la gestió cooperativa de la sanitat, que s’ha
concretat, entre altres accions, en determinades actuacions conjuntes amb l’Escola d’Estudis Cooperatius i

els seus investigadors. Entre elles, destaca la concessió
del IX Premi Josep Espriu Castelló Banc de Santander
ASISA-Lavinia; la publicació del llibre El cooperativismo
sanitario integral en el sector de la salud: análisis de los flujos
económico-financieros, de Javier Iturrioz del Campo, i la
participació en la publicació del llibre 40 años de historia
de las empresas de participación editat per l’Escola d’Estudis Cooperatius de la Universitat Complutense de Madrid.
El lliurament de premis va tenir lloc en el transcurs
de la jornada que cada any celebren conjuntament l’Associació d’Estudis Cooperatius (AECOOP) i l’Escola d’Estudis Cooperatius sobre Investigació i docència en matèria
d’empreses de participació.

.

Commemoració del 30è aniversari
La Fundació Espriu celebra durant aquest any 2019
el seu 30è aniversari com a entitat de referència del
cooperativisme sanitari. Per celebrar aquesta efemèride,
organitzarà diversos actes commemoratius al llarg de
l’any, amb l’objectiu de posar en valor el treball realitzat
durant aquestes tres dècades i les fites que han marcat la
seva història.
Durant aquests 30 anys, la Fundació Espriu s’ha esforçat
a adaptar les solucions del cooperativisme sanitari als
desafiaments que la gestió de la sanitat ha plantejat
a cada moment. Però aquests 30 anys també han

proporcionat a la Fundació Espriu la maduresa necessària
per mirar cap al futur i plantejar nous objectius per
construir un model sociosanitari en què professionals
sanitaris i usuaris dels serveis assistencials comparteixin
una medicina social de qualitat.

notícies

La contribució de la Fundació Espriu
a l’Agenda 2030: una experiència de referència
L’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides
per part de la Fundació Espriu i les entitats que la integren va ser una de les experiències de
referència que es van exposar durant la jornada «L’economia social davant l’Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible: reptes i oportunitats», organitzada per CEPES i a la qual van
assistir representants del Ministeri de Treball i de l’Alt Comissionat de l’Agenda 2030.

La Fundació
Espriu hi va estar
representada pel
seu subdirector,
Jose Pérez, situat
a l’esquerra de la
imatge.

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’Agenda 2030 entre el teixit associatiu i empresarial de l’economia social
i alinear la seva actuació amb les estratègies estatals i
internacionals, la Confederació Espanyola d’Empreses
d’Economia Social (CEPES) va organitzar el passat 19
de febrer una sessió informativa que portava per títol
«L’economia social davant l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible: reptes i oportunitats»
Juntament amb altres empreses cooperatives, la de
la Fundació Espriu va ser una de les experiències de
referència en l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es va presentar durant la
jornada, en què també van participar representants del
Ministeri de Treball i de l’Alt Comissionat de l’Agenda
2030.
COBERTURA A MÉS DE 2,3 MILIONS DE PERSONES

Les empreses que representa la Fundació Espriu mantenen un sòlid compromís amb els ODS, tant a través de la
seva activitat assistencial i asseguradora com mitjançant
programes concrets. Òbviament, el tercer objectiu, dedicat a la salut i el benestar, és el principal àmbit de contribució, ja que presta cobertura sanitària a més de 2,3
milions de persones. Però també s’hi contribueix amb la
participació en programes d’investigació, assajos clínics
o fomentant hàbits de vida saludables.
A més, el caràcter obert de les entitats de la Fundació

Espriu per col·laborar amb la sanitat pública contribueix
a alliberar recursos, afavorint l’estalvi del sistema públic
i convertint el cooperativisme sanitari en un aliat estratègic en la sostenibilitat del sistema sanitari.
Però la contribució no es limita exclusivament a l’àmbit de la salut. Objectius com l’educació de qualitat (4), la
igualtat de gènere (5), el treball decent i el creixement
econòmic (8), o la producció i el consum responsable
(12), també formen part del compromís amb l’Agenda
2030.
ACCÉS A LA SALUT

En l’àmbit internacional, la Fundació Espriu impulsa el
cooperativisme sanitari com a eina per augmentar l’accés als serveis de salut, especialment en països de rendes
mitjanes i baixes.
Les cooperatives ofereixen alternatives a la implementació de polítiques públiques, ja que es tracta d’empreses que, sense ser públiques, no tenen com a objectiu final obtenir beneficis, sinó prestar el servei amb la
màxima qualitat. La flexibilitat de les seves estructures
i la facilitat d’adaptació a diferents conjuntures socioeconòmiques, juntament amb la seva capacitat per competir en el mercat sanitari sense la necessitat constant de
maximitzar beneficis a curt termini, fan de la cooperativa sanitària un agent empresarial capaç d’afrontar els
reptes de sostenibilitat que planteja la sanitat.

.
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La Fundació Espriu, tercer gran grup
empresarial de l’economia social espanyola
La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) acaba de fer públic el
seu rànquing “Empreses rellevants de l’economia social 2018”, en què la xarxa de cooperatives
que integren la Fundació Espriu està situada en el tercer lloc dels grans grups empresarials
de l’economia social a Espanya per volum de facturació.
La Fundació Espriu està situada entre els vuit grans
grups empresarials pertanyents a l’economia social en
el rànquing “Empreses rellevants de l’economia social
2018”, publicat per la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES).
En concret, i atenent la seva facturació (1.742 milions
d’euros), la Fundació Espriu està posicionada com el tercer gran grup empresarial de l’economia social en l’àmbit
estatal
L’informe –que té com a objectiu fer visible aquest
model empresarial, la seva pluralitat de fórmules jurídiques i la seva presència en l’escenari socioeconòmic espanyol– també situa la Fundació Espriu en el primer lloc
dins la branca d’activitats sanitàries i de serveis socials.
908 EMPRESES SÒCIES DE CEPES

El rànquing “Empreses rellevants de l’economia social”
va analitzar 908 empreses amb dades remeses pels socis
de CEPES i mostra dades relatives a facturació, ocupació,
sector d’activitat i àmbit territorial. L’objectiu d’aquest
estudi és mostrar el pes socioeconòmic de les empreses
de l’economia social, en què l’eficiència empresarial es
combina amb els valors de la solidaritat, responsabilitat
i cohesió social.
El director general de la Fundació Espriu, el Dr. Carlos Zarco, va destacar que «l’ADN del model d’economia
social permet una assistència sanitària de qualitat, que
posa les persones en el seu centre d’activitat i que respecta els drets dels pacients i metges». «Tot això, sumat
a una competència d’èxit en el mercat, fa de l’economia
social un model econòmic sostenible basat en els principis de responsabilitat, democràcia, equitat i solidaritat»,
va concloure.
EL 10 PER CENT DEL PIB

Tal com assenyala l’informe de CEPES, l’economia social a Espanya està formada per 42.140 empreses i entitats, que representen el 10 % del PIB estatal, i genera
2.192.400 llocs de treball directes i indirectes.
L’informe evidencia que l’economia social està formada per empreses de totes les mides, des de pimes i
microempreses fins a grans marques líders i molt reconegudes en el mercat, tot i que no sempre se les identifiqui
com a pertanyents a l’economia social.

Del total de les 908 empreses reflectides en el rànquing, hi ha 550 cooperatives (60,51 %), 206 societats laborals (22,66 %), 92 centres especials d’ocupació
(10,23%), 25 mutualitats (2,7 % ), 18 empreses d’inserció
(1,98%) i 9 confraries de pescadors (0,99 %). Rafael Olea

.

Què és l’economia social?
Espanya es va convertir el 2011 en el país pioner a
disposar d’una legislació específica sobre economia
social. Aquest model s’hi defineix com el conjunt
d’activitats econòmiques i empresarials que, en l’àmbit
privat, porten a terme entitats que persegueixen
l’interès general econòmic, social o tots dos.
Els models empresarials que componen l’economia
social a Espanya són les cooperatives, les societats
laborals, les mutualitats, les empreses d’inserció,
els centres especials d’ocupació, les confraries
de pescadors, les associacions del sector de la
discapacitat i les fundacions.
En l’economia social, l’eficiència empresarial
es combina amb els valors de la solidaritat,
responsabilitat i cohesió social. En aquest model
econòmic, les persones prevalen per sobre del capital,
els beneficis es redistribueixen entre les persones
col·lectivament o per al compliment de la seva finalitat
social, o es reinverteixen per seguir creixent i creant
ocupació.
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Programa d’activitats
PROMOCIÓ DE LA SALUT A L’ÀFRICA MITJANÇANT COOPERATIVES
Del 28 de maig a l’1 de juny de 2019
La regió africana de l’Aliança Cooperativa Internacional organitza a Zimbàbue una conferència amb la participació
de representants ministerials, experts i líders cooperatius sobre el tema “La promoció de la salut i el benestar a
l’Àfrica mitjançant les cooperatives”, amb l’objectiu de compartir experiències d’èxit en diferents països i explorar
les oportunitats del cooperativisme sanitari en el desenvolupament del sector sanitari a l’Àfrica.

ASSEMBLEA DE COOPERATIVES EUROPA
6 i 7 de juny de 2019
Cooperatives Europa, l’entitat que aplega 84 organitzacions cooperatives de 33 països europeus, celebrarà a
Estrasburg (França) la seva assemblea general. Cooperatives Europa representa a 141 milions de cooperativistes
vinculats a 176.000 empreses cooperatives que generen 4,7 milions de llocs de treball.

7è CONGRÉS MUNDIAL D’INVESTIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL
Del 6 al 9 de juny de 2019
Organitzat pel Laboratorul de Solidaritaté de la Universitat de Bucarest, la nova secció romanesa del CIRIEC, el
congrés tindrà com a tema general “Economia social i solidària: avançant cap a un nou sistema econòmic”.

DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES
6 de juliol de 2019
Aquest any, el Dia internacional de les cooperatives tindrà com a lema “Cooperatives per una ocupació digna”.
Dedicant la celebració a l’ocupació digna, el moviment cooperatiu vol llançar el missatge que les cooperatives són
empreses centrades en les persones i que prioritzen el desenvolupament humà i la justícia social en l’àmbit laboral.
El Dia internacional de les cooperatives se celebra des de 1923 el primer dissabte de juliol per fer visibles els valors
i principis de les empreses cooperatives i la seva contribució al desenvolupament social i econòmic.

CONFERÈNCIA EUROPEA D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA
Del 21 al 23 d’agost de 2019
Les noves tecnologies, els riscos mediambientals i els mercats cada vegada més integrats estan transformant
els principis de la interacció social. Les empreses cooperatives modernes contribueixen activament als canvis
fonamentals dels entorns polítics, empresarials i culturals. Durant la conferència, organitzada a Berlín pel comitè
d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional, es debatrà sobre el paper de les cooperatives davant
d’aquestes transformacions.

CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE COOPERATIVES I DESENVOLUPAMENT
Del 14 al 17 d’octubre de 2019
L’Aliança Cooperativa Internacional organitza la conferència mundial sobre cooperatives i desenvolupament,
que se celebrarà a Kigali (Ruanda), sota els auspicis del Govern de la República de Ruanda i amb el suport del
moviment cooperatiu local. Cooperativistes de tot el món, actors de la societat civil, agències de desenvolupament,
responsables polítics i representants d’organitzacions internacionals debatran sobre els problemes del
desenvolupament i el paper de les cooperatives en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

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.
Si ja rebeu periòdicament compartir. no cal que envieu la butlleta.
Nom i cognoms
Adreça

C.P.

Població

Provincia-Estat
Telèfon

País
E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?

Català

Castellà

Anglès

A la Fundació Espriu tractem les seves dades personals amb el màxim respecte i privacitat, per això hem actualitzat la nostra política de
privacitat i tractament de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades.La Fundació Espriu amb NIF 59117887G i
domicili a l’av. de Josep Tarradellas 123-127, 4a pl., 08029, Barcelona, és la responsable del tractament de les dades personals obtingudes
mitjançant aquest formulari amb l’objectiu d’enviar-li per correu postal la revista Compartir. Les seves dades es tractaran sobre la base del
consentiment que vostè ha expressat de forma explícita a través d’aquest formulari. Les dades personals que ens proporcioni es conservaran
mentre no sol·liciti el cessament de l’enviament de la revista Compartir. Les seves dades personals no se cediran a tercers excepte en els
casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si, a la Fundació Espriu, estem tractant les seves dades
personals i a revocar-ne, quan ho desitgi i amb efecte immediat, el seu consentiment. També pot accedir a les seves dades personals,
rectificar les que siguin inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan aquestes ja no siguin necessàries per als usos i finalitats per a les quals
van ser recollides. Si desitja exercir qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu
electrònic compartir@fespriu.org, o bé, a la nostra adreça postal a Barcelona, av. de Josep Tarradellas 123-127, 4a pl., 08029. A l’enviar-nos
aquest formulari, accepta de manera expressa que puguem tractar les seves dades d’acord amb els termes expressats.

30è Aniversari
de la Fundació Espriu
Aquest 2019, la Fundació Espriu compleix 30 anys de vida. Amb aquest
motiu, compartir. ha convocat diferents personalitats per fer balanç
dels seus èxits i del potencial que encara li queda per explotar en
defensa del cooperativisme sanitari, tant dins com fora de les nostres
fronteres. Juntament amb la presidenta de la Fundació, Teresa Basurte,
han contribuït a l’elaboració de les pàgines que segueixen els valuosos
testimonis dels doctors Francisco Ivorra, Enrique de Porres, Ignacio Orce
i Carlos Zarco; de la vicepresidenta d’SCIAS, Montserrat Caballé; del
president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, i de Simel Esim, directora
de la Unitat de Cooperatives de l’OIT.

.

Teresa Basurte va ser elegida fa vuit anys per presidir la Fundació Espriu. Des de l’últim pis de
l’Hospital de Barcelona, ens ofereix la seva valoració de l’evolució de la Fundació ara que en
celebrem el trentè aniversari.
Teresa Basurte. Presidenta de la Fundació Espriu

«La Fundació Espriu representa tant en
l’àmbit nacional com internacional el
cooperativisme sanitari»
Carles Torner

Com valora el recorregut de trenta anys de vida de
la Fundació?
Parlaré dels anys que he conegut de manera directa la
Fundació. Quan vaig accedir a la presidència d’SCIAS, els
presidents anteriors de la Fundació, els doctors Ivorra i
Orce, van considerar que era bo que un usuari presidís
la Fundació i m’ho van proposar a mi.
Què ha marcat la seva presidència?
D’entrada, que no només era la primera vegada que la
presidència era ocupada per un representant de la cooperativa d’usuaris, sinó que també jo era la primera dona
que presidia tant SCIAS com la Fundació Espriu. De manera que van sumar-se els dos factors: sóc la primera
usuària i la primera dona que ha presidit la Fundació
Espriu.
Això és el reflex d’una participació més gran de les
dones en la gestió de les cooperatives que conformen
la Fundació Espriu?
Ja fa anys que les dones ens involucrem més en institucions socials i polítiques. En el marc de les idees del doctor
Espriu, que promovia la participació ciutadana a través

de les cooperatives, jo vaig començar a treballar en els
equips cooperatius. El pas a presidir SCIAS va ser fruit
de la meva participació durant molts anys, i vaig ser elegida entre diversos candidats, primer com a consellera
del Consell Rector d’SCIAS i més tard com a presidenta.
Vaig acceptar les presidències d’SCIAS i després de la
Fundació Espriu amb un orgull que anava més enllà del
que és personal. Era l’orgull de saber que en les nostres
institucions hi havia consens perquè fossin presidides
per una dona i per una usuària.
Què destacaria dels èxits de la Fundació?
Voldria destacar èxits i també limitacions. Primer, els
èxits: hem aconseguit una important posició internacional com a fundadors de l’Organització Internacional de
Cooperatives de Salut, que actualment presidim. I hem
aconseguit tenir un paper molt rellevant dins l’Aliança
Cooperativa Internacional.
Parlava de limitacions, a quines es refereix?
No hem aconseguit tot el que jo hauria volgut. La Fundació té un gran reconeixement internacional, però en
l’àmbit espanyol, malgrat els esforços de comunicació
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«Sóc la primera
usuària i la
primera dona
que ha presidit la
Fundació Espriu»

dels últims temps, la seva projecció es limita a formar
part de diversos organismes vinculats a l’economia social i al cooperativisme. No hem aconseguit una projecció popular fora de l’àmbit de les nostres institucions.
La campanya que vam fer fa dos anys per promoure
compartir., mitjà de comunicació de la Fundació, com a
revista digital ha aconseguit ampliar força aquest cercle,
però ens queda molt de treball per fer.

Fem l’entrevista a l’últim pis de l’Hospital de Barcelona, on cada setmana té lloc la reunió entre la cooperativa de metges i la cooperativa d’usuaris. Li he
sentit dir altres vegades que aquesta reunió és el cim
del projecte del doctor Espriu. Per quina raó?
La Comissió de grup, que representa la nostra ideologia comuna, va ser aprovada pels consells rectors de les
dues cooperatives. Malgrat no tenir personalitat jurídica

«Hem aconseguit
una important
posició internacional
com a fundadors
de l’Organització
Internacional de
Cooperatives de Salut,
que actualment presidim»

pròpia, ens reunim cada dimecres i al voltant de la taula
intercanviem, posem en comú, valorem, fem propostes,
prenem decisions; es a dir, fem cogestió per al desenvolupament de l’activitat de les nostres institucions. Totes
les propostes passaran després als respectius consells
rectors per a la seva aprovació, si s’escau.
SCIAS sempre ha considerat una prioritat la participació dels socis. Com ha evolucionat en els darrers
anys?
Els mitjans tècnics amb què comptem avui faciliten la
participació dels usuaris. I això en diversos estadis de
la relació entre metge i pacient. Les noves tecnologies
ho impregnen tot. En l’àmbit hospitalari és evident:
la tecnologia està implicada des de la cirurgia fins a la
presa de decisions gràcies a tota la informació digital,
que amplia molt el punt de vista mèdic respecte a cada
cas. A l’Hospital de Barcelona, aquesta participació està
al màxim nivell.
Ens hi hem d’inspirar també per a la cooperativa
SCIAS, on ens trobem que els nostres usuaris més joves
són els que usen tots els recursos tecnològics, però són
també els que menys participen en la vida de la cooperativa. Les estructures de la cooperativa apleguen sobretot
usuaris més grans que de vegades tenen dificultats en
aquest terreny. A l’Àrea de Participació, que és el nostre
òrgan de comunicació amb els usuaris quan no estan malalts, tota la comunicació és electrònica.
La celebració dels trenta anys de la Fundació Espriu
coincideix amb els trenta anys de l’Hospital de Barcelona. Com s’explica que les dues històries estiguin
lligades tan íntimament?

Són dues històries inseparables. En crear la cooperativa
d’usuaris, el Dr. Espriu va veure la necessitat de crear
un òrgan que aglutinés i projectés totes les institucions
del cooperativisme sanitari, i així va néixer la Fundació
Espriu.
Sovint, a través de la Fundació, ens visiten delegacions estrangeres. Mèdicament, som iguals que els altres
hospitals, potser amb un plus humà gràcies a l’esperit de
la nostra entitat. Però el que ens diferencia dels altres és
la nostra gestió. L’Hospital de Barcelona s’ha convertit en
un model internacional perquè hi practiquem la cogestió, que és la gestió conjunta de metges i usuaris. Cap altre hospital del món sencer està gestionat pels mateixos
usuaris. Per ser precisos: cap altre hospital està gestionat
per un consell cooperatiu format per vuit usuaris, tres
socis de treball i quatre socis cooptats per la seva expertesa en diferents àmbits. Som una cooperativa mixta que
aplega dos col·lectius: d’una banda, els més de 160.000
socis usuaris, i de l’altra, els més de 800 treballadors de
l’hospital, que són socis de treball.
Quin record li queda dels anys que ha dedicat a la presidència de la Fundació Espriu?
Han sigut uns anys intensos de servei a la Fundació.
M’han permès conèixer bé els metges de la nostra cooperativa germana, d’Assistència Sanitària, i també els
d’ASISA i Lavinia, entre els quals ara hi tinc veritables
amics. El proper mes de juny acabarà la meva presidència d’SCIAS i, en conseqüència, també deixaré la presidència de la Fundació. Em succeirà algú altre, metge o
usuari, home o dona, que segur que serà una persona
vàlida i que posarà tot el cor en la Fundació, de la mateixa manera que jo l’hi he posat.

.

«Els mitjans tècnics
amb què comptem avui
faciliten la participació
dels usuaris. I això en
diversos estadis de la
relació entre metge i
pacient»
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LA
MEDmerosos
países.
Algunes
de les
persones que més han contribuït a l’enfortiment i consolidació de la Fundació
d.
Espriu ofereixen en aquestes pàgines la seva visió personal dels èxits que aquesta ha assolit
en les seves tres dècades d’existència. De forma unànime, coincideixen a destacar el valuós
paper que ha exercit en la promoció internacional del cooperativisme sanitari a través de
l’IHCO (Organització Internacional de Cooperatives de Salut).

Un valuós instrument per a la promoció
de les cooperatives de salut
R. C.

La Fundació Espriu va néixer el 1989 amb el propòsit
de promocionar i enfortir un model de cooperativisme
sanitari únic al món, el que va aixecar el visionari doctor
barceloní que li dona nom. La Fundació va ser l’última
institució creada pel doctor Espriu després de dècades
en què va anar construint esglaó a esglaó la seva pròpia
fórmula de cooperativisme sanitari, que integrava les
diferents entitats que avui componen la Fundació Espriu –Autogestió Sanitària, Assistència Sanitària, SCIAS,
Lavinia i ASISA– sense perdre de vista tres pilars fonamentals: lliure elecció de metge, honoraris facultatius
per acte professional i renuncia a obtenir dividends.
L’encaix de les diferents institucions que componen
la complexa estructura del cooperativisme sanitari creat
pel doctor Josep Espriu no va ser fàcil. Però sí un èxit
rotund. De fet, avui, les entitats que conformen la Fundació Espriu constitueixen la segona xarxa de cooperatives
sanitàries del món en termes de facturació. I si el model
havia estat un èxit a Espanya, per què no intentar exportar-lo més enllà de les nostres fronteres?
Convençut de la capacitat de la seva fórmula sanitària per adaptar-se a altres latituds, l’infatigable doctor
Josep Espriu va iniciar en l’última etapa de la seva vida
una incansable activitat internacional que va culminar
el 1991 amb la incorporació, tan sols dos anys després de
la seva creació, de la Fundació Espriu a l’ACI (Aliança
Cooperativa Internacional). Un cop membre d’aquest
organisme internacional, el seu objectiu següent va ser
la constitució d’una organització sectorial que agrupés
dins de l’ACI les cooperatives sanitàries. Així va ser com
va néixer l’Organització Internacional de Cooperatives

de Salut (IHCO), —que, en gran manera, deu la seva existència a la mateixa Fundació Espriu—, i la presidència de
la qual ostenta en l’actualitat el doctor Carlos Zarco, el
seu director general.
Quan es compleixen 30 anys del seu naixement, algunes de les persones que més han contribuït a la consolidació de la Fundació Espriu com a instrument de promoció del cooperativisme sanitari, tant a Espanya com en
l’àmbit internacional, fan en aquestes pàgines un balanç
dels seus èxits. Els hem preguntat quina creuen que ha
estat la principal contribució de la Fundació Espriu en
les seves tres dècades de vida i els hem demanat que
rescatin de la seva memòria alguna anècdota o fet personal que hi estigui relacionat i que els hagués impactat
especialment. Aquestes han estat les seves respostes.

Dr. Francisco Ivorra
President d’ASISA

Dr. Ignacio Orce
President d’Autogestió Sanitària
i Assistència Sanitària

«Més present que mai en
l’activitat cooperativa mundial»

«Un actor de primera
magnitud en el món del
cooperativisme sanitari»

En tants anys de vida, és molt difícil destacar una única contribució. A més, a causa de la meva condició de
president, no m’agradaria oblidar-me de res ni de ningú, perquè les obres les fan les persones. Permetin-me,
doncs, que en destaqui dues fites i que remarqui aquest
terme, “fites”.
La decisió de constituir la Fundació Espriu i la seva
permanència, més viva que mai, trenta anys després de
la seva creació són esdeveniments molt rellevants des de
qualsevol punt de vista.
La Fundació Espriu va ser creada per redoblar el nostre compromís, concepte que abasta sempre una vocació
de futur, amb la societat espanyola, amb els professionals sanitaris i amb tots els nostres pacients, els que ho
van ser i els que ho seran. L’esperit del cooperativisme
sanitari i l’ideari del nostre fundador, el Dr. Espriu, van
impulsar el seu naixement i les activitats que ha realitzat
al llarg de tots aquests anys.
I que avui, trenta anys després, la Fundació Espriu
sigui més present que mai en l’activitat cooperativa mundial és tota una fita.
És molt difícil crear alguna cosa, però mantenir-la
viva també és molt difícil, i la Fundació Espriu ho ha
aconseguit amb escreix, i no només segons el meu criteri
sinó també, com he comentat, el del moviment cooperatiu mundial.
Una obra de tants anys és el resultat de l’esforç i de
la dedicació de moltes persones, per la qual cosa no vull,
ni dec, desaprofitar aquesta ocasió per dirigir el meu
agraïment a tots els que han col·laborat amb la nostra
Fundació i felicitar-los pel que s’ha aconseguit. Estic segur que el Dr. Espriu, en comprovar tot el que s’ha fet,
estaria encantat, tot i que també ens esperonaria cap a
nous i ambiciosos reptes.
Les anècdotes han estat tantes... I les recordo, sobretot, perquè les vaig viure amb amics molt estimats. He de
quedar-me amb la generositat de tots, amb tot el que he
après d’ells i amb les seves mostres d’afecte. Sé que el que
acabo de comentar sobrepassa la categoria d’anècdota i
això sí que és important en un projecte col·lectiu, que
sobrepassi l’anècdota i que continuem aprenent de tots.

La Fundació Espriu ha contribuït significativament a
l’entorn de l’ACI instant, en el seu moment, a la constitució d’un cos especialitzat, en el si de l’ACI, que agrupés
els diferents moviments cooperatius al voltant de les activitats de salut de les persones.
Així es va constituir l’IHCO, que avui s’ha convertit
en un dels cossos especialitzats de més projecció i influència en el si de l’ACI. La Fundació Espriu ha participat
en els òrgans de govern de l’IHCO des del seu origen,
ostentant-ne en els últims temps la presidència. Això
converteix la Fundació Espriu en un actor de primera
magnitud en qualsevol moviment dins el món del cooperativisme sanitari que es produeixi en qualsevol país.
Com a element més destacat de l’aportació de la
Fundació Espriu al moviment cooperatiu sanitari, podem parlar, sens dubte, del concepte de cogestió entre
professionals de la salut i els seus usuaris; és a dir, un
tipus o model de gestió igualitària de corresponsabilitat i de cogovern que des de fa molts anys funciona
satisfactòriament a Espanya i que al llarg dels anys ha
suscitat un gran interès i curiositat en altres moviments
cooperatius del món.
Pel que fa a la perspectiva de futur, pensem que en
un món global en què l’Estat benefactor, per raons econòmiques i d’altre tipus, veurà limitades cada vegada
més les seves capacitats de gestió, és evident que seran
necessaris fenòmens de gestió i, fins i tot , de cogestió de
necessitats bàsiques de la població, com pot ser la salut.
En aquest context, el model que aporta la Fundació
Espriu pot tenir una enorme vigència durant molts anys
en determinats països i circumstàncies.
Sense esmentar cap anècdota concreta, el que m’ha
semblat més interessant i estimulant del desenvolupament de la Fundació Espriu és la posada en comú amb
gent diversa de països tan diferents com Japó, Brasil,
Malàisia, Espanya... d’inquietuds compartides també per
part de persones molt diverses al voltant del món de la
salut i l’enorme sentit, per part de tots, de la necessitat
de buscar solucions per millorar les condicions de vida
de qualsevol comunitat.
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Dr. Enrique de Porres
Conseller delegat
d’ASISA

Dr. Carlos Zarco
Director general
de la Fundació Espriu

«Instrument fonamental
per a la projecció social
de les cooperatives de salut»

«Magnífica reputació,
consideració i influència»

La contribució que destacaria és la iniciativa per instar l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) a crear
un ram sectorial dedicat al cooperativisme de salut. El
1996 es va constituir la International Health Cooperative Organisation (IHCO), que agrupa dins de l’ACI tot
el moviment de cooperatives del sector salut en l’àmbit
mundial. Des de la seva constitució i en gran part del
seu recorregut institucional ha estat liderada des de la
mateixa Fundació Espriu.
És l’instrument fonamental per a la projecció social
de les cooperatives de salut i ha permès difondre i promocionar l’ideari de la nostra fundació.
Pel que fa a l’anècdota de més impacte personal i
emocional, la vaig viure amb el Dr. Ignacio Orce i el Dr.
José Carlos Guisado (q.e.p.d.), camí de Bratislava cap a
una trobada del cooperativisme sanitari. A l’avió, el Dr.
Guisado va patir un infart agut de miocardi (IAM). Ens
trobàvem, en aquell moment, a la vertical de Niça i vam
tenir tota la col·laboració possible del comandant de l’aeronau. En menys de 30 minuts, el Dr. Guisado va ser
recollit per una UVI mòbil a l’aeroport, i intervingut immediatament, mitjançant la col·locació de dos stents, en
un hospital de cardiologia molt proper a l’aeroport que
tenia experts de guàrdia. Si no hagués estat per aquestes
circumstàncies, realment afortunades, i per la diligència
de la tripulació de l’avió, el desenllaç hauria estat fatal.

Crec que la contribució més important de la Fundació
Espriu és la promoció del model cooperatiu en l’àmbit
de la sanitat, que coincideix amb el seu objectiu fundacional. Haver servit de model i d’inspiració a metges
brasilers i argentins per posar en marxa cooperatives
sanitàries que han fet possible l’accés de part de la
població d’aquests països a la sanitat és una fita molt
meritòria. Tot això ha conduït al fet que el B20, sota la
presidència alemanya, reconegués que les cooperatives
de salut permeten l’accés a la sanitat a cent milions de
famílies al món. I és per això que crec que la contribució
de la Fundació Espriu als Objectius de Desenvolupament Sostenible, en concret al número 3, pot fer que
millorin, sense cap mena de dubte, la salut i el benestar
de la societat.
D’altra banda, una de les coses que més m’ha sorprès,
i de la qual n’era un complet desconeixedor, és la magnífica reputació, consideració i influència que la Fundació
Espriu té en tots els fòrums internacionals (ACI, OMS,
OIT, B20, etc.), el que ha permès que el nostre model
sanitari tingui una magnífica acollida en els fòrums internacionals més prestigiosos. Això ha estat fruit de la
bona feina de tots els que han treballat des dels seus
inicis en la Fundació Espriu, que han estat i són el seu
actiu més valuós.

«Estreta col·laboració entre pacients
i professionals sanitaris»
Montserrat Caballé i Domènech
Vicepresidenta d’SCIAS
i patrona de la Fundació Espriu

La Fundació Espriu és una entitat privada sense ànim de lucre, que participa en les
diferents institucions del cooperativisme sanitari i que està representada tant en l’àmbit
nacional com internacional. El sentit de la cooperativa rau en la igualtat de les persones i
la no discriminació.
Una de les seves funcions principals és la de contribuir a difondre el cooperativisme
sanitari a tot el món, incloent-hi també la seva gestió i organització, que respecta els drets
dels pacients i els dels professionals sanitaris. El seu èxit es basa precisament en l’estreta
col·laboració de tots dos col·lectius com a valor social. Ser patrona de la Fundació m’ha
donat la possibilitat de conèixer persones amb grans valors, amb qui he pogut compartir
experiències molt enriquidores. Malauradament, algunes d’elles ja ens han deixat.

El president de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) aborda en
aquesta entrevista les claus de l’èxit de la Fundació Espriu i, en un pla més general, els èxits i els
reptes de les empreses de l’economia social, i molt especialment de les cooperatives, que han
esdevingut, afirma, el model empresarial de referència per fer realitat l’Agenda 2030 de l’ONU.
Juan Antonio Pedreño Frutos
President de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES)

«La Fundació Espriu ha fet del
cooperativisme sanitari un valor social»
J. P. i P. H.

Aquest 2019, la Fundació Espriu celebra el seu 30è
aniversari. Quina creu que ha estat la principal aportació del seu model empresarial tant dins com fora de
les nostres fronteres?
La Fundació Espriu és actualment el referent del cooperativisme sanitari al món. Persones d’especial rellevància, com el Dr. Espriu, impulsor i valedor d’aquest
cooperativisme sanitari a Espanya; els doctors José
Carlos Guisado i, ara, Carlos Zarco han situat aquest
model cooperatiu, tant empresarialment com institucionalment, al capdavant. Crec que la seva contribució
a incrementar aquest valor social, així com el nombre
de les persones que el componen i especialment dels
beneficiaris, ha estat el triangle màgic i la seva aportació més significativa. El valor social de la medicina, de
l’assistència sanitària i les persones, siguin beneficiàries
o professionals, han estat la clau del seu èxit.
En quina mesura ha contribuït amb l’Estat a la provisió d’un dret constitucional i universal com és el dret
a la salut?
Precisament perquè el dret a la salut és un dret constitucional i universal, i així ho ha entès des de sempre
la Fundació Espriu, aquesta va néixer com una forma
“social” d’entendre la medicina, i així, a través d’una
organització sense ànim de lucre, ha aconseguit amb el
pas dels anys que els guanys es reinverteixin en millo-

res per als beneficiaris, fent del cooperativisme sanitari
“un valor social”.
Creu que el cooperativisme en general i el sanitari en
particular està destinat a jugar un paper encara més
rellevant en la prestació de serveis?
Les Nacions Unides estan marcant el camí del futur de
la nostra societat. Han posat en marxa l’Agenda 2030,
una agenda compartida per tots els països i que ens fa
responsables d’aconseguir el repte més ambiciós dels
propers anys: construir un futur millor per a les generacions futures.
Les empreses d’economia social, i especialment les
cooperatives, estan destinades a ser el model empresarial de referència per aconseguir-ho pels seus valors i
principis, que situen les persones al centre de les seves
preocupacions.
El cooperativisme sanitari, a més, està contribuint
a democratitzar la sanitat. Els seus valors, la seva proposta i el seu compromís el faran fonamental a l’hora
de trobar solucions als problemes que aquest “desastre
mediambiental” que està amenaçant el planeta pot generar en la salut, segons l’ONU.
Als països en vies de desenvolupament, en què l’assistència sanitària depèn en gran manera de cooperatives, quins reptes se’ls plantegen?
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Les cooperatives tenen una vocació de transformació
social i això es fa visible en l’entorn més proper, però
també en el desenvolupament d’altres territoris i països
que no tenen les mateixes oportunitats que nosaltres.
Assumeixen el repte universal de donar una cobertura adequada al nombre més elevat de persones quan,
al món, només una de cada cinc en té. Donar solució a
aquest repte contribueix a la seguretat humana, la dignitat, l’equitat i la justícia social i a desenvolupar més
la democràcia.
A més de la necessària voluntat dels governs, calen
propostes d’acords econòmics que facin possible trobar
una solució efectiva a aquest repte. En aquest sentit, ja
hi ha alguns exemples en països de renda mitjana, com
ara Costa Rica, que ha aconseguit una plena cobertura
sanitària.
Al seu parer, el cooperativisme té el reconeixement
que mereix per la seva contribució econòmica i social?
El cooperativisme està donant resposta des de fa molts
anys a molts dels grans reptes que s’han produït en diferents moments i situacions. Ha democratitzat l’economia, contribuint a reduir desigualtats entre persones
i fomentant la convergència entre països; ha fomentat
la igualtat, l’equitat; ha generat una aposta ferma per
la solidaritat i ha donat sempre suport a un creixement
econòmic sostenible i a la plena ocupació, fet que ha
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convertit aquest model empresarial en el referent per
fer un món més social. En l’actualitat, no hi ha un equilibri entre el que aporta i el reconeixement que té entre
el món polític i els governs.
Quines iniciatives serien necessàries per superar
aquest problema d’invisibilitat?
Superar un problema d’invisibilitat no depèn d’una sola
iniciativa. És veritat que ara, més que en altres ocasions, els valors i els principis que el cooperativisme
porta en el seu ADN tenen més vigència que mai. Tots
necessitem prendre consciència de la situació que viu
el planeta, del greu deteriorament mediambiental que
amenaça també la salut humana; de la necessitat d’un
món més social i sensible a problemes com la immigració o els fluxos migratoris consegüents a les guerres:
en definitiva, que tant les empreses com les persones i
els governs assumeixin una responsabilitat social. Treballar i contribuir per millorar la societat és l’objectiu
del cooperativisme, malgrat que en molts casos encara
no està prou valorat. I aquest és el nostre repte: que es
conegui, es valori i s’aposti per aquest model d’empresa.
Què diferencia el model empresarial de l’economia social del de la resta d’empreses mercantils amb ànim
de lucre?
L’economia social és l’economia que està al servei de

I com he assenyalat abans, ho són de la mateixa manera en els països més propers, com Portugal, França,
Itàlia, Turquia, i fins i tot en els del vessant sud de la
Mediterrània, on hi ha prop de 900.000 cooperatives
que donen solucions a molts milions de persones, generen oportunitats i il·lusió i són el model empresarial
més important.

les persones i no del capital. És una economia democràtica, sostenible i inclusiva i fortament compromesa
amb la societat. Una economia que contribueix a donar
solucions als problemes reals que tenen els ciutadans,
com l’atur, el treball precari, l’exclusió social, la discriminació... que busca, en definitiva, reduir les desigualtats millorant el benestar de les persones. Procurar que
ningú es quedi enrere. Una economia compromesa amb
la construcció d’un futur de desenvolupament sostenible. El millor agent per al compliment de l’Agenda 2030
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Com a president de CEPES, podria explicar-nos quin
és el pes de les cooperatives en l’economia social espanyola? Quin és el seu nivell d’implantació pel que
fa als països del nostre entorn?
Les cooperatives són la columna vertebral de l’economia social. No només a Espanya sinó a tot el món. I
no únicament per la seva contribució quantitativa –a
Espanya, el 50 % de l’economia social són cooperatives–, sinó per la seva aportació de valors i principis
cooperatius a la configuració del concepte d’economia
social: primacia de la persona i de l’objecte social sobre
el capital, governança democràtica, solidaritat i reinversió de la majoria dels beneficis o excedents.

Quines iniciatives internacionals s’estan desenvolupant per enfortir l’economia social?
L’economia social proporciona a Europa més de 13,6
milions de llocs de treball i prop de 3 milions d’empreses que produeixen el 8 % del PIB de la Unió Europea.
És un model empresarial que vol comprometre’s amb
el futur d’Europa i que vol ser un dels seus pilars fonamentals. I les diferents institucions europees ho estan
reconeixent.
El Consell de la Unió Europea ha reconegut per
unanimitat l’economia social com a «motor clau de
desenvolupament econòmic i social a Europa». El 2017,
a Madrid, 11 governs i més de 400 líders la van definir
com «un model d’empresa estratègic per assegurar la
cohesió social i econòmica d’Europa», i es va demandar un Pla d’Acció Europeu (que ja s’ha presentat públicament a l’Intergrup del Parlament i a la Comissió
Europea).
El Comitè Econòmic i Social Europeu ha creat el
Dia de les empreses d’economia social. S’han celebrat
conferències europees i, fa uns mesos, el Fòrum Global d’Economia Social a Bilbao va reunir més de 1.700
persones de més de 80 països. En general, totes les
institucions europees, governs i el mateix sector estan
contribuint cada vegada més a millorar i enfortir l’economia social.
Quines polítiques són necessàries en l’àmbit de la
Unió Europea per potenciar el paper de les cooperatives?
La Comissió Europea ha adoptat un conjunt de mesures, entre les quals hi ha: l’accés al finançament i als
mercats, la millora dels marcs legals i normatius, la innovació social i tecnològica i la dimensió internacional.
Però ha estat Social Economy Europe qui va presentar
fa uns dies un pla d’acció per construir el futur de les
polítiques europees per a l’economia social, un pla que
abasta 20 mesures, 64 accions estructurades al voltant
de set grans pilars i que dona resposta als tres grans
objectius que pretén l’economia social: reconèixer l’economia social com un actor transversal en les polítiques
de desenvolupament de la Unió Europea; establir un
marc polític que incrementi la complementarietat i la
coordinació de les diferents administracions, i generar
un entorn de foment i desenvolupament de l’economia
social, un ecosistema favorable a aquestes empreses.
Aquest pla contribuirà, sens dubte, a fomentar i visibilitzar les empreses d’economia social.

.
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LA
MED
merosos
países.
Des
de
la seva
creació el 1989 i per mandat de les entitats que la integren, la Fundació Espriu
d.
ha desenvolupat una intensa activitat internacional amb l’objectiu de promoure i impulsar
més enllà de les nostres fronteres el model de cooperativisme sanitari que, al nostre país,
havia obtingut uns resultats tan excel·lents. Fruit d’aquesta tasca va ser, entre altres èxits,
la creació de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), que encara avui
presideix.

30 anys de cooperativisme
al servei de la medicina social
Jose Pérez

1989 ha passat a la història com l’any en què una sèrie
de revolucions a l’Europa central i oriental van conduir
a l’enderrocament dels règims d’influència soviètica, accelerant el final de l’anomenada Guerra Freda. També
per la producció d’imatges icòniques per al record, com
la dels ciutadans de Berlín enderrocant el mur que havia
dividit la seva ciutat durant 28 anys. O la d’aquell home
que, en solitari, va intentar frenar l’avanç dels tancs a la
plaça de Tiananmen, a Beijing.
En aquest context històric, un grup de cooperatives
sanitàries constituïen la Fundació Espriu «amb la finalitat de dur a terme activitats dirigides a la promoció i
desenvolupament del cooperativisme sanitari». Era la
formalització d’un grup de treball anomenat Gabinet
d’Estudis i Promoció del Cooperativisme Sanitari, que
treballava en aquesta línia des de 1982.
“MEDICINA SATISFACTÒRIA”

Enrere van quedar els anys cinquanta, quan el Dr. Josep Espriu va crear l’igualatori mèdic de Barcelona sota
la denominació d’Assistència Sanitària, primer pas del
desenvolupament associatiu sorgit en els anys posteriors
amb el qual els metges de tot Espanya volien organitzar per si mateixos l’assistència sanitària. I encara que
la vocació del Dr. Espriu no era empresarial –ell mateix
va confessar que mai no va sentir l’afany de crear empreses ni de constituir un holding–, és cert que va ser
el gran impulsor d’un conglomerat empresarial que va
implementar un model assistencial de base cooperativa.
Un model l’objectiu del qual es resumeix en l’expressió
«medicina satisfactòria».

La Fundació Espriu va rebre el llegat del cooperativisme sanitari i el mandat de les entitats Assistència
Sanitària, ASISA, Lavinia i SCIAS-Hospital de Barcelona
per desenvolupar-lo i impulsar-lo, en la certesa que les
bondats que el cooperativisme sanitari havia aportat a la
sanitat espanyola es podien exportar a altres contextos
geogràfics i socioeconòmics, adaptant-les segons les necessitats, per tal de contribuir a l’objectiu de la medicina
satisfactòria.
Així, tot just dos anys després d’haver començat a
funcionar, la Fundació Espriu es convertia en membre
de ple dret de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI),
com a portaveu del cooperativisme sanitari espanyol.
Aquesta plataforma va permetre conèixer de primera mà
experiències amb característiques similars que s’havien
desenvolupat en altres parts del món, tan distants i amb
cultures tan diferents com Brasil o el Japó, la qual cosa
reafirmava la validesa i flexibilitat del cooperativisme
sanitari.
CREACIÓ DE L’IHCO

El llavors president de l’ACI, reconeixent la importància
de les cooperatives com a complement o alternativa a la
prestació de serveis de salut als ciutadans, va animar la
Fundació Espriu a liderar la creació d’un grup sectorial
dins l’Aliança, dedicat a intercanviar experiències i fomentar el cooperativisme sanitari. El 1996 es constituïa
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut
(IHCO) i el 2001 la Fundació Espriu assumia la responsabilitat de presidir-la, lideratge que continua exercint
actualment.

Aquesta tasca internacional constant ha estat guiada pels problemes de la societat i les solucions que el
cooperativisme sanitari, en evolució permanent, pot
oferir. Innovant sense renunciar als valors, ampliant la
perspectiva, coneixent altres experiències i incorporant
nous elements que permetin afrontar els reptes que implica vetllar per la salut dels ciutadans en una societat
canviant.
A més de representar el sector sanitari en el moviment cooperatiu mundial, la Fundació Espriu també
dedica els seus esforços a contribuir en la construcció
d’una societat millor proposant i impulsant els valors de
la medicina social i cooperativa en diferents fòrums de
decisió.
EL G-20 I L’AGENDA 2030

Un exemple notable va ser la participació en la Iniciativa
de Salut del G20, posada en marxa pel govern alemany

el 2017 per donar veu a les empreses del sector, actors
indispensables per assegurar que els sistemes sanitaris
contribueixin al creixement econòmic i al desenvolupament sostenible. Les polítiques sorgides d’aquesta iniciativa han reconegut les cooperatives com un esquema
empresarial que facilita l’accés a l’assistència sanitària a
gairebé 100 milions de llars a tot el món.
De la mateixa manera, seguint la resolució de les Nacions Unides que reconeix expressament el paper clau
de les cooperatives en la implementació de l’Agenda de
Desenvolupament Sostenible, la Fundació Espriu treballa per afavorir i implementar solucions cooperatives que
afavoreixin la salut i el benestar dels ciutadans, inspirada
sempre en la realitat de les empreses a les quals representa, que mantenen un sòlid compromís amb l’Agenda
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
tant a través de la seva activitat assistencial i asseguradora com mitjançant programes concrets.

.

L’impuls del doctor José Carlos Guisado
Si el naixement de l’Organització Internacional
de Cooperatives de Salut (IHCO) deu molt a
l’entusiasta tasca internacional del doctor Josep
Espriu, la seva consolidació i creixement com
una de les organitzacions sectorials més actives
de l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional) no
hauria estat possible sense l’impuls i la feina de
l’infatigable doctor José Carlos Guisado, que va
presidir-la entre 2001 i 2016 en representació de la
Fundació Espriu.
Durant els seus quatre mandats com a president
de l’IHCO, el doctor Guisado va posar tot el
seu esforç a estendre i promoure el model de
salut cooperatiu. Entre els seus èxits hi ha la
incorporació a l’IHCO de diverses cooperatives
dedicades a l’àmbit de la salut en diferents
països, com Argentina, Colòmbia, Canadà,
Polònia, Brasil, Itàlia o Austràlia. A més, la seva
visió global el va portar a fer sentir la veu de
les cooperatives sanitàries en diversos fòrums
internacionals, des de l’Organització Mundial
de la Salut a l’Organització Internacional del
Treball al Parlament Europeu, sense oblidar les
administracions públiques i els governs nacionals.
Amb una dedicació incansable, José Carlos
Guisado va ser el responsable del que ell mateix va

denominar «l’explosió del cooperativisme sanitari», en
referència a l’interès que en els últims anys han mostrat
molts sistemes sanitaris, tant públics com privats, pel
model de salut cooperatiu.
Després de la seva mort –que el va sorprendre mentre
assistia a la Cimera Internacional de Cooperatives del
Quebec, a l’octubre de 2016–, va rellevar-lo al capdavant
de l’IHCO el doctor Carlos Zarco, actual director general
de la Fundació Espriu.
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El paper del cooperativisme en general i del sanitari en particular, tant a l’hora d’abordar el repte
d’un treball digne a escala mundial com en la provisió de serveis de salut per als més desfavorits,
és un dels temes principals que tracta en aquesta entrevista Simel Esim, directora de la Unitat
de Cooperatives de l’Organització Internacional del Treball, l’agència especialitzada de l’ONU que
aquest any 2019 compleix cent anys de vida.
Simel Esim
Directora de la Unitat de Cooperatives de l’Organització Internacional del Treball (OIT)

«Les cooperatives de salut encara
tenen molt de potencial per explotar»
R. C.

Quins són els vincles entre l’OIT i el moviment cooperatiu?
Ja l’any 1920, l’OIT comptava amb una unitat especialitzada centrada en les cooperatives que actualment segueix exercint la seva tasca. El primer director general
de l’OIT, Albert Thomas, col·laborador francès i membre
del Comitè Central de l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional), va establir un estret vincle amb el moviment
cooperatiu. Des de llavors, l’ACI ha desenvolupat un paper d’entitat consultiva general amb l’OIT, que segueix
sent l’única agència especialitzada de les Nacions Unides
amb una comesa explícita amb les cooperatives.
Les activitats de l’OIT en les empreses cooperatives
es regeixen per una norma internacional sobre cooperatives, la Recomanació sobre la promoció de cooperatives
de l’OIT, 2002 (núm. 193). El moviment cooperatiu internacional va participar en el procés que va conduir a
l’adopció de la Recomanació, que ha demostrat ser molt
important per al ressorgiment de les empreses cooperatives en molts llocs del món. Des de la seva adopció,
més de 110 països han utilitzat la Recomanació per donar
suport a la revisió i al desenvolupament de polítiques i
lleis nacionals, la qual també ha participat en una sèrie
de lleis model uniformes en els àmbits regional i subregional. La tasca que l’OIT desenvolupa en les empreses
cooperatives segueix regint-se per aquesta important
norma internacional.
Quins són els objectius i les activitats principals de la
Unitat de Cooperatives de l’OIT?
En els seus 99 anys d’existència des del seu establiment,
la Unitat de Cooperatives ha experimentat molts can-

vis, units als desenvolupaments que s’han produït en el
marc global i a l’evolució de les cooperatives. La unitat
presta serveis als membres de l’OIT, tant de manera directa com a través de les seves oficines locals, i col·labora
estretament amb moviments cooperatius i econòmics,
solidaris i socials. L’estratègia de cooperativa de l’OIT es
fonamenta en tres pilars: la promoció de cooperatives
i altres organitzacions econòmiques, solidàries i socials
com a opcions de negoci viables i responsables en els
àmbits econòmic, social i mediambiental, orientant-les
cap a un futur laboral sostenible; el foment de la integra-

Un estret vincle
personal amb el
cooperativisme

La vinculació de Simel Esim amb el món del
cooperativisme es remunta a la seva infància a
Turquia. Prové d’una família amb una llarga tradició
cooperativista i, encara avui, el seu pare segueix
treballant en cooperatives d’habitatge. Llicenciada
en Ciències Polítiques, va completar un màster en
Estudis d’Economia Internacional i de l’Orient Mitjà
i un doctorat en Econòmiques centrat en economia
del desenvolupament. Ha treballat al Banc Mundial
i al Centre Internacional d’Investigació sobre la
Dona, a Washington D. C., dedicant-se a l’economia
informal, a l’apoderament econòmic de la dona i de
la migració laboral, entre altres temes.
Abans d’incorporar-se a la Unitat de Cooperatives
de l’OIT com a directora, les seves investigacions
sobre dones que treballen en l’economia
submergida li van permetre, en les seves pròpies
paraules, «comprovar el paper fonamental que la
cooperació, la reciprocitat i l’ajuda mútua poden
exercir a l’hora de generar mitjans de subsistència,
serveis i poder de negociació per a les dones».
També ha participat en projectes de cooperació per
al desenvolupament, fet que li va donar l’oportunitat
«de donar suport a la creació i la consolidació de
cooperatives de joventut i de dones en una sèrie de
països de l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord».

ció d’una agenda de treball digne com a prioritat en les
agendes de moviments cooperatius i econòmics, solidaris
i socials; i garantir que les característiques específiques
de les cooperatives i altres organitzacions econòmiques,
solidàries i socials gaudeixin de reconeixement en les
anàlisis, les polítiques i les mesures que es duguin a terme per aconseguir un treball digne i un futur sostenible.
Dins del treball de l’OIT, ¿quina posició ocupen les
cooperatives de salut?
El treball de l’OIT, en relació amb les cooperatives, es
desenvolupa en un àmbit multisectorial que abasta també la salut. La Recomanació 193 cobreix tots els sectors

de cooperatives. Dur a terme un treball digne, que és la
missió principal de l’OIT, també està estretament associat a una bona salut. La meta final de l’OIT en l’àmbit de
la protecció de la salut social és aconseguir l’accés universal a una assistència sanitària assequible, garantint
una qualitat i una protecció financera adequades en cas
de malaltia.
Diverses experiències en els països de l’OIT mostren
que les cooperatives d’assegurances i les mútues d’assegurances mèdiques són essencials per a la prestació de
protecció social als seus membres, sobretot en les economies rurals i submergides de tot el món, però especialment de l’hemisferi sud. A través de les nostres polítiques
i el nostre treball de cooperació per al desenvolupament,
donem suport a la creació d’uns ecosistemes favorables
per a les cooperatives i altres organitzacions econòmiques, solidàries i socials en diferents sectors.
Hem observat de primera mà que hi ha grups de treballadors d’economia submergida, de recollida de residus
i taxistes que solen utilitzar el model de cooperativa per
accedir a assegurances mèdiques. El personal domèstic
que va envellint recorre a les cooperatives per assegurar-se ingressos en la vellesa en països com Trinitat i
Tobago. Pel que fa als serveis relacionats amb la cura
infantil, arreu del món es recorre a les cooperatives. En
països com Namíbia, Tanzània i Esuatini s’ha recorregut
de manera efectiva a les cooperatives per a la mitigació
del VIH/SIDA.
Aquest any, la Fundació Espriu compleix 30 anys dedicada a la promoció del model d’empresa cooperativa. De quina manera creu que les cooperatives de
salut poden seguir contribuint en l’Agenda de 2030
de desenvolupament sostenible?
Un dels valors més apreciats per la humanitat és gaudir
d’una bona salut. El tercer objectiu de desenvolupament
sostenible se centra en la salut física i mental i en el benestar, així com a ampliar l’esperança de vida per a tothom. El seu propòsit és aconseguir la cobertura sanitària
universal, que inclogui protecció davant el risc financer,
accés a serveis sanitaris de qualitat i accés a vacunes i
medicaments a un preu assequible. L’objectiu inclou el
compromís d’accelerar abans de 2030 els avenços obtinguts fins ara per reduir la mortalitat materna, neonatal
i infantil, i posar fi a morts evitables. La sanitat és un
sector que recorre a molta mà d’obra, i és per aquesta raó
que els treballadors d’atenció sanitària, com el personal
mèdic, d’infermeria i altres treballadors sanitaris, també
poden marcar una gran diferència. Poden aconseguir
millores en l’assistència sanitària si es posen en comú
recursos i si els professionals sanitaris gaudeixen de millors condicions laborals.
Les cooperatives de salut poden afavorir els interessos de les persones quan no poden disposar o no poden
accedir a serveis i productes. Poden conjugar les competències dels treballadors i els recursos financers per

OIT: un segle vetllant pel treball digne
Aquest any, l’Organització Internacional
del Treball (OIT) celebra el seu centenari.
«Després d’una guerra devastadora, l’OIT
es va fundar el 1919 amb la premissa que
només pot establir-se la pau de manera
duradora i universal si es basa en la justícia
social», afirma Simel Esim. Cent anys
després de la seva creació, els principals
èxits de l’OIT, d’acord amb la directora de
la seva Unitat de Cooperatives, són els
següents:
• Donar veu als ocupadors i empleats.
L’estructura tripartida de l’OIT confereix
tant a governs com a treballadors i
ocupadors una mateixa veu a l’hora
d’establir polítiques i normatives laborals.
• Limitar l’horari laboral. El primer conveni
de l’OIT, adoptat el 1919, va limitar les hores
de treball i va garantir uns períodes de
descans adequats per als treballadors.
Els problemes que planteja un horari
laboral excessiu i la necessitat de protegir
la salut i seguretat dels treballadors a
través de la limitació del seu horari laboral
i l’establiment de períodes de descans
i recuperació adequats segueixen sent
qüestions apressants encara avui.
• Treballar per a l’abolició de l’explotació
laboral infantil. L’explotació laboral
infantil és el treball que priva els nens de
la seva infantesa i que perjudica el seu
desenvolupament físic i mental. En els

últims 15 anys, s’ha aconseguit treure
de l’explotació infantil o evitar que hi
entressin gairebé un milió de nens gràcies
a projectes que l’OIT porta a terme en 110
països.
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aproximadament es troba en edat
laboral, però el dret de les persones amb
discapacitat a tenir una feina digna sol
negar-se. L’OIT treballa per establir marcs
jurídics i plans pràctics que promoguin
millors oportunitats i un tractament just de
les persones amb discapacitat.

• Posar fi als treballs forçosos. Els treballs
forçosos són treballs que es duen a terme
de manera involuntària i sota l’amenaça
• Ajudar a eliminar la bretxa salarial entre
de càstig. L’OIT va ser la primera a
homes i dones. Garantir que el treball
pronunciar-se públicament contra el
realitzat per dones i homes es valora de
tràfic de persones i la servitud per deutes
manera justa, i posar fi a la discriminació
en els anys trenta, i el 2014 va llançar
salarial és essencial per aconseguir la
una renovada campanya per posar fi a
igualtat de gènere. No obstant això,
l’esclavitud moderna.
la bretxa salarial entre homes i dones
segueix produint-se i s’erigeix com una
• Promoure la formació necessària
de les injustícies socials més grans que
a treballadors i ocupadors. Una
existeixen actualment. L’OIT treballa amb
de les principals limitacions per al
els seus membres per posar en marxa
desenvolupament de la indústria local
polítiques concretes en matèria d’igualtat
és la manca d’oportunitats per millorar
de gènere que s’integren en un marc
la formació. L’OIT ha estat treballant per
normatiu general en què es promocionen
vincular la formació a les necessitats
mercats laborals igualitaris i inclusius.
del mercat laboral actual, i també ha
desenvolupat i creat competències
• Lluitar per aturar la violència de gènere
per als treballs del futur; així mateix, ha
a la feina. Al juny de 2019, els delegats
desenvolupat sistemes d’aprenentatge
de la Conferència Internacional del
de qualitat i ha incorporat una base de
Treball de l’OIT debatran sobre violència
competències en la formació de joves.
i assetjament a la feina, amb l’objectiu
d’adoptar el primer conveni internacional
• Fomentar la inclusió de persones
per ajudar a prevenir el problema i aplicar
amb discapacitat en els llocs de
mesures que protegeixin i donin suport a
treball. S’estima que les persones amb
treballadors de tot el món.
discapacitat representen mil milions,
el 15 % de la població mundial. Un 80%

respondre a les deficiències del mercat a l’hora d’afavorir
els interessos de treballadors, productors i usuaris, i de
prestar serveis i subministrar productes que d’una altra
manera serien inaccessibles. Les cooperatives de salut
encara tenen molt potencial per explotar. Saber quins
són els avantatges competitius que ofereixen i afavorir
aquests avantatges permetria abordar les necessitats sanitàries de les poblacions que més necessiten els seus
serveis.
En la seva opinió, quin és el futur del moviment cooperatiu? I el de les cooperatives de salut en particular?
Cada vegada són més nombroses les peticions de noves
formes de negoci i de nous models de creixement. El
món necessita solucions innovadores per esmenar el
dany infligit als drets dels treballadors i per millorar les
oportunitats d’ocupació i les condicions laborals, l’organització del treball i la producció. En aquest context, és
important que el moviment cooperatiu internacional
demostri el seu compromís amb la promoció de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Des de la

perspectiva de l’OIT serà important per al moviment
cooperatiu mostrar quina és la seva aportació a l’hora
de garantir un treball digne i les alternatives concretes
que ofereix per contrarestar el retrocés dels drets dels
treballadors.
Aquest compromís es veuria beneficiat si se li donés
suport amb mesures concretes. Les cooperatives poden
contribuir activament a donar forma al treball que volem
ara i en el futur. Per exemple, les cooperatives més grans
i consolidades podrien mostrar el seu suport a les cooperatives emergents a l’hora d’abordar els reptes laborals en
l’àmbit mundial, com els que plantegen els joves aturats,
les dones amb ingressos baixos i els treballadors autònoms. Podrien adoptar codis de conducta per eliminar
les pitjors formes d’explotació laboral infantil, treballs
forçosos i discriminació, i integrar-los en «Les cooperatives per un treball digne», el tema al voltant del qual gira
aquest any el Dia internacional de les cooperatives. No
cal dir que tot això no es pot fer sense ajuda. Les aliances
amb sindicats i altres empreses i organitzacions econòmiques, solidàries i socials poden arribar a ser fonts de
fortalesa i d’innovació en aquest sentit.

.

Tres dècades després del seu naixement, la Fundació Espriu és més present
que mai en l’activitat cooperativa internacional. Creada el 1989 pel doctor
Espriu, el seu primer gran èxit va ser la constitució de l’Organització
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), organisme que la Fundació
Espriu ha liderat des dels seus orígens i del qual actualment n’ostenta la
presidència. El prestigi i la influència de la Fundació Espriu en els fòrums
internacionals l’han convertit en un instrument de primer ordre i un referent
mundial en la defensa del model cooperatiu sanitari.

.
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Llàntia votiva
Per què, si allà descansen sense temps,
la visita dels morts més estimats
ens aborrona el son?
Tal com a les capelles les espelmes
oscil·len als corrents de les naus buides,
el sord alè nocturn fa que tremole,
alta, sagrada i sola, la flama de l’amor,
però no la pot vèncer.
D’aquesta llum no seràs defraudada.
Els vots mai exigits vinculen sempre.

© Mar Aguilera

Enric Sòria
Del llibre Abans del vespre. Antologia poètica, Barcelona, Ed. Proa, 2019
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Enoc Leaño, Clementina Guadarrama, Andy
Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio
Guerrero
Coproducció: Mèxic - Estats Units;
Participant Media / Esperanto Filmoj.
Distribuïda per Netflix
Enric Sòria
1970 aproximadament, una família burgesa viu en una casa de la colònia
Roma, a ciutat de Mèxic. Amb ella hi ha dues criades mixteques que no
paren de feinejar, mentre donen una mica d’afecte als nens de la casa. Les
vicissituds que passen uns i altres reforçaran els llaços afectius amb una
de les criades (una magnífica Yalitza Aparicio), però la relació de subordinació continuarà impertorbable.
Un film realista i poètic que deu molt al cinema italià dels anys cinquanta i seixanta, al qual homenatja. Les referències a Fellini són òbvies (en
especial en la seqüència de la festa de cap d’any, que sembla un rebrot
provincià de La dolce vita), però també hi ha ecos d’Antonioni i del Pasolini
més tallant (el de Mamma Roma, precisament) en la desoladora visió dels
extraradis asteques.
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Aquest exercici d’evocació reveladora està muntat a base de vinyetes entrellaçades (com els films fellinians en què s’inspira). Recreen un feix
de relacions quotidianes que basculen entre la dominació i la solidaritat
dins el cercle familiar. A partir d’ací, assenyala un context molt més ampli
amb pinzellades soltes, excepte en un moment crucial –la brutal repressió d’una protesta estudiantil que acaba en matança– que ens mostra de
sobte que l’oasi de benestar calmós de la urbanització no és més que una
entelèquia. La plasmació d’aquest retaule impressionista és una ostentació
d’autor tan fastuosa que arriba a ser quasi excessiva, farcida d’elaboradíssims plans seqüència treballats al mil·límetre, tan rics de detalls, tan
mòbils i tan vius que absorbeixen l’espectador d’una manera hipnòtica.
La potència plàstica de les imatges, d’un blanc i negre ullprenedor, és
anorreadora. Si pretenen rivalitzar amb el barroc i bulliciós univers visual
de Fellini, el mínim que es pot dir és que no es queden gaire enrere.
La perfecció tècnica del film, de tan refistolada, s’arrisca a caure en una
vacuïtat altisonant, però un grapat de moments extraordinàriament intensos el salven d’aquesta autoindulgència esteticista: el monòleg delirant
del xicot karateka mentre mostra les seues habilitats a la noia que no sap
bé com prendre-s’ho (quasi una metonímia de l’estranya qualitat onírica
que hi ha en el nucli del realisme d’aquest film); la grotesca festa de cap
d’any; l’itinerari per un suburbi sòrdid on es coven les fantasies de la brutalitat; les prodigioses seqüències de la protesta estudiantil, vistes des de
la il·lusòria protecció d’una botiga; del part fallit –que té una intensitat
escruixidora–, o la no menys impressionant de la platja. Després d’aquesta
enorme demostració de magisteri fílmic, la conclusió aparentment plàcida, quan tot reprèn la normalitat de les ordres i el treball callat, pot
semblar anticlimàtica, però, si es mira bé, no hi ha cap altre final possible.
La vida és així: no hi ha cap tragèdia, o tot ho és.

.
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AMB NOCTURNITAT
I TRAÏDORIA

Des que va descobrir que, amb llargues exposicions, la seva
càmera “podia caçar estrelles”, Rocío Jurado no ha deixat de
sortir a la posta del sol. Amb paciència, ha dedicat hores i més
hores a la recerca d’escenaris desolats on aplicar els seus
depurats efectes i tècniques d’il·luminació. Així, des de Sevilla
fins a Màlaga, de Tarifa a Escòcia, ha aconseguit que tornin a la
vida llocs inhòspits aturats en el temps.

abril 2019

53

cultura.
roda el món

abril 2019

55

cultura.
recordant Salvador Espriu

Som vius mentre ens sentim
responsables d’allò que som
Simona Škrabec

Ja no només com a poeta sinó fins i tot com a figura pública, Espriu, amb la seva extrema rectitud, contenció,
intel·ligència, calma i erudició, es va convertir en un pilar
que sostenia l’evidència que la Guerra Civil no havia pogut alterar una manera de fer pròpia de Catalunya. Gràcies a figures com la seva, gràcies a aquesta resistència
intel·lectual, el poble català podia tenir la certesa que els
mots d’abans els havien estat preservats i que no s’havia
produït cap devastació definitiva. El poeta era entès com
una garantia que el món tal com va ser perduraria.
Ara bé, és simplement erroni incloure Espriu entre
aquells poetes que s’han dedicat a conrear “l’acreditat
gènere de l’estampeta”. Espriu mostra les dents a l’encantament ingenu i és sempre ferotgement crític amb
tot embadaliment. Precisament perquè s’estima tant la
seva terra, exigeix dels seus habitants l’esperit crític i la
capacitat d’anàlisi.
Espriu es va proposar desemmascarar la construcció dels mites, però es va convertir tot ell en un mite. La
derrota de la seva pretensió d’il·lustrar els seus contemporanis, d’obligar-los a llegir entre línies, d’esquivar tota
possibilitat d’agafar “l’úlcera d’estómac” per l’empatx de
l’amor patriòtic, devia ser tan greu que a partir d’un cert
moment el poeta ja no va tenir més ganes de ser el que
els altres creien que era, un bard, un altaveu que emetia
eslògans fàcils d’entendre. Espriu clarament no volia ser
la garantia d’aquella fe ingènua en un futur que vindrà
donat tot sol i per al qual no cal esforçar-se.
Si examinem la recepció de la seva poesia amb aquell
mateix rigor que ell exigia dels seus versos, llavors cal
reconèixer que, en un punt indeterminat, Espriu ja no
va aconseguir l’atenció espontània i massiva de la qual
gaudia en els anys cinquanta i seixanta. L’home somrient i irònic, perspicaç i enginyós va acabar amagat rere
unes ulleres rígides, que només servien per veure-hi, com
constatava Julià Guillamon en l’exposició de l’any 2013.
Espriu, que abans jugava el rol de poeta nacional a consciència, que s’havia empolainat per aparèixer en públic

Déu
Jo
exigeixo
amor
incondicional
i
llibertat
absoluta.
Per això
faig
por.
Tomaž Šalamun

i es deixava fotografiar artísticament, va acabar portant
els cabells convertits en un mar de punxes i unes ulleres
a la manera d’escut. Es va retirar sense cap desfilada de
deixebles que reclamessin la seva poètica. I si som francs,
ni tan sols ha engendrat epígons.
Per convertir-se en un jutge prou imparcial, Šalamun
ja al bell inici de la seva trajectòria sabia que li caldria
contemplar-se des de l’espill de l’eternitat. En aquest sentit, Salvador Espriu és el seu germà en l’esforç titànic de
desempallegar-se de tot allò superflu i de tenir el valor de
mirar el seu propi rostre de fit a fit en un reflex que no
és casual, sinó pensat per perdurar per sempre. Els dos
poetes comprenen que l’home no és una presència efímera, sinó que cada individu és una peça d’un mecanisme
sofisticat que ens sosté a tots.
Els dos poetes van ser molt conscients que la po-
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Quin preu? La vida.
Si volies pagar-lo,
la salvaries
Salvador Espriu

esia només es pot escriure des del compromís amb la
memòria i, alhora, de la responsabilitat envers el futur.
Per llegir-los, doncs, cal assumir aquesta mateixa actitud
d’atenció insubornable. Allò que més els uneix és que no
tenien por davant la veritat i, amb això, no tenien por de
la llibertat. Eren capaços de suportar la lucidesa plena, no
buscaven el recer còmode en mitges veritats i en costums
fàcils que ens endormisquen per tal que puguem viure dia
rere dia sense haver de pensar gairebé en res.
Un dels poemes més breus, i també més colpidors de
Šalamun, titulat simplement “Déu” (1981), diu: «Jo / exigeixo / amor / incondicional / i / llibertat / absoluta. / Per
això / faig / por.» Com un eco li “respon” Espriu, set anys
abans –en poesia la cronologia estricta no té sentit, ja que
operem amb conceptes que tenen desig d’eternitat–, en
el poema XXII de Formes i paraules (1974): «Quin preu?
La vida. / Si volies pagar-lo, / la salvaries.»
Tradueixo el lligam entre aquests dos poetes, intentant adquirir la simplicitat de la qual ells dos eren capaços.
Viure plenament vol dir ser lliure, ser lliure de la por, també de la por a la mort. Aquest és el preu que cal pagar, i no
en aquell altre món sinó sobretot aquí, a la Terra, mentre
encara sentim el dolor i la pena, i també la por, que cal
aprendre a superar.
D’altra banda, qui escomet la vida amb «l’amor incondicional» comprendrà l’abast de la llibertat absoluta. Una
exigència tan extrema com la que han plantejat Espriu i
Šalamun fa supèrflua tota transcendència fonamentada
en la por, en la por davant de les conseqüències d’una
mala vida, dels errors comesos, de l’atzar incontrolable.
Llavors, la paraula “Déu” pot ser només el títol d’un poema, no una definició. En qualsevol cas, som vius mentre
sentim l’amor, mentre som capaços de sospesar els efectes
dels nostres actes més enllà del breu límit de la nostra
pròpia existència, i mentre sentim la necessitat de ser
lliures. O, dit d’una manera encara més simple, som vius
mentre ens sentim responsables d’allò que som. Aquest és
el preu que cal pagar. Cap altre.

.
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SALUD

DENTAL

VIDA

ACCIDENTES

DECESOS

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.

900 10 10 21
asisa.es

Empresa col•laboradora:

FUNDACIÓ ESPRIU

REVISTA DEL COOPERATIVISME SANITARI

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

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