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L'accés a la salut constitueix un dret fonamental. Però les condicions
sociosanitàries que hi ha abans i després d'aquest accés són
fonamentals. Hi ha així una relació directa entre pobresa i salut que
fa que aquells que viuen en pitjors habitatges, o simplement al
carrer, que depenen de les sabates que els pot oferir una fundació
com Arrels, que no tenen feina o que estan sols pateixin més
malalties físiques o mentals.
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EDITORIAL
Des de temps immemorials, els malalts -els cecs, els coixos, els 'posseïts', els
massa febles per al treball- i els pobres s'han confós. La salut, segons un saber
ancestral, és un bé precari. La perspectiva d'una societat sana on tothom té dret
a la salut és, des d'un punt de vista històric, força nova i encara molt lluny de la
realitat actual. Per això, quan | compartir | planteja com a tema monogràfic el
lligam entre la pobresa i la salut no fa sinó recuperar una idea antiga, molt arrelada
entre nosaltres: la malaltia causa pobresa, i la pobresa fa perdre la salut.
Un dels trets de la crisi actual és una àmplia presa de consciència de la realitat
de la pobresa en les nostres societats. “El llenguatge amb què es parla dels pobres
ha intentat, durant els últims vint anys, situar-los al marge de la societat. Parlem
del 'quart món', dels 'marginats', dels 'exclosos'. Parlem d'integrar els marginats,
d'incloure els exclosos. Com si es tractés d'un problema parcial, que afectés només
una part de la societat, al qual calgués oferir bones solucions per resoldre'l. Una
de les raons de l'alarma social actual és que aquesta visió ha entrat en crisi,
precisament perquè la noció d'exclusió s'ha estès moltíssim. Es veu clarament que
la frontera entre uns i altres és molt permeable. Un dels efectes de la crisi econòmica
és que una gran part de la població viu en la vulnerabilitat. Un trencament familiar,
la pèrdua de la feina, una malaltia, un accident: es pot passar molt ràpidament d'una
banda a l'altra. La vulnerabilitat, la presa de consciència efectiva que l'estabilitat
és fràgil i que són molts els que de la nit al dia poden ser al grup dels pobres, tot
plegat fa que la mateixa noció d'exclusió entri en crisi.” Això afirma Anna Jolonch,
l'autora del llibre Exclusió social, dels marges al cor de la societat, que escriu les
pàgines que obren el nostre monogràfic.
Salvador Busquets, director de la Fundació Arrels, dedicada a l'acollida de
persones sense sostre, afirma com una evidència el lligam entre la vida precària al
carrer i la malaltia: “A la nostra residència, un 68% per cent de les persones que
atenem té problemes orgànics i un 63%, trastorns mentals.” Viure en un pis amb
humitat provoca bronquitis. Viure sol i no gaudir mai d'un lloc d'esbarjo, depressió.
O, com ho proclama el cartell que reproduïm a les nostres pàgines, l'alta mèdica és
una mala notícia… si vius al carrer. El doctor Morató, que treballa des de fa anys al
barri del Raval de Barcelona, coneix una realitat invisible per a la resta de ciutadans:
“La gent no té ni idea del que pot arribar a ser la pobresa en una ciutat occidental.”
Amb aquest que el lector o lectora té a les mans, | compartir | arriba al seu
número 75, després de 18 anys de vida. El nostre fundador, el doctor Espriu, per a
qui la tasca immensa de posar en peu el cooperativisme sanitari responia a la
voluntat d'oferir la millor assistència mèdica al nombre més gran de persones,
hauria estat content que celebréssim aquest número dedicant la nostra reflexió als
vincles entre pobresa i salut. Perquè la vocació d'oferir les millors condicions per
a la trobada del metge i el pacient és derivada de la vocació del metge tal com
l'entenia Espriu. La vocació de guarir no és altra que la d'obrir la mà a la pobresa
del malalt que ens ve a l'encontre.

S A L U T

|

P R E V E N I R

I

G U A R I R

Torticoli
| Dr. Adolf Cassan

ció lateral del cap. Si un d’aquests dos músculs està contret anormalment, el cap quedarà inclinat o girat en major
o menor grau cap a un costat, de tal manera que la persona afectada, per dir-ho d’alguna manera, quedarà mirant
cap al costat oposat. I li resultarà pràcticament impossible modificar aquesta posició, perquè el múscul està contracturat, o bé, en qualsevol cas, perquè a l’intentar moure
el cap i adoptar una postura normal es despertarà un dolor
tan fort que l’obligarà a desistir de l’intent.
Les causes de la contractura muscular responsable del
trastorn són diverses, ja que poden ser degudes a una alteració dels mateixos músculs, dels lligaments, de les articulacions del coll o dels ossos de la columna vertebral de
la zona, o bé a un problema neurològic o, fins i tot, encara que sol ser el menys freqüent, a una qüestió de naturalesa psicològica o psiquiàtrica. El més habitual és que la

Eugènia Carrasco
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Es coneix com a torticoli un trastorn caracteritzat
per la torsió o inclinació forçada del cap i el coll, en
general dolorosa, que es produeix a causa d’un espasme dels músculs de la zona que limita els seus moviments. El trastorn pot ser congènit, és a dir, present
des del naixement, però el més habitual és que sigui
adquirit i es desencadeni en qualsevol moment de la
vida. I si bé sol tractar-se d’una afecció temporal i passatgera, en ocasions constitueix un trastorn de llarga
durada o permanent.
L’origen del torticoli pot ser molt variat, tot i que, en
última instància, correspon a una contracció involuntària
i persistent d’algun dels músculs que controlen els moviments del coll. Habitualment, la causa és un espasme d’un
dels dos músculs esternoclidomastoïdals, situats en la zona
lateral del coll, la funció dels quals és la inclinació i la rota-
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causa correspongui a una irritació dels nervis que controlen els músculs del coll o a una inflamació dels mateixos músculs provocada per diferents motius: des de
l’exposició de la zona del coll al fred o a corrents d’aire,
fins a l’adopció de postures forçades del cap mentre dorm,
o bé a traumatismes en la zona o a l’execució d’algun moviment brusc. En tot cas, quan l’origen és d’aquest tipus, el
trastorn sol ser passatger i la mobilitat de la zona normalment es recupera al cap d’uns cinc o set dies.
Per alleujar les molèsties, és fonamental mantenir la
zona en repòs i evitar els intents de forçar els moviments,
ja que amb això es podria agreujar la irritació o la inflamació muscular; en aquest sentit, és convenient usar un
coixí tou per dormir, de manera que no s’adoptin postures perjudicials del cap durant el son. A més, és útil l’aplicació de calor local, que tendeix a relaxar la musculatura
contreta, i també són d’ajuda els banys amb aigua tèbia
amb la mateixa finalitat; si el trastorn es pateix en una època de temps fred, convé abrigar el coll quan se surt al
carrer. Així mateix, resulten beneficiosos els massatges
suaus sobre el múscul afectat, que poden complementarse amb l’aplicació local d’analgèsics; però cal ser molt curosos quant als massatges, ja que si es practiquen bruscament
poden arribar a incrementar l’espasme muscular. Altres
tècniques de fisioteràpia i l’aplicació d’ultrasons poden ser
igualment beneficioses. Així mateix, pot ser d’utilitat l’administració de medicaments analgèsics i antiinflamatoris, i,
especialment, de relaxants musculars.
No obstant això, en ocasions el torticoli té com a
base no ja una alteració dels músculs cervicals o una
irritació dels nervis que els controlen sinó un trastorn
articular o ossi, és a dir, alguna alteració de la columna
vertebral de la zona cervical. En aquests casos, la contractura de la musculatura és simplement una conseqüència del problema osteoarticular, com pot ser, per
exemple, una artrosi o una hèrnia de disc que provoqui
la irritació mecànica dels nervis que controlen els músculs del coll. En tal cas, les mesures de tractament indicades anteriorment per alleujar l’espasme muscular,
encara que sempre beneficioses, poden ser insuficients.
De vegades les molèsties musculars s’alleugen després
d’uns dies, però al cap d’un temps reapareixen, o bé es
mantenen de forma perllongada o indefinida. Obviamente, en una situació semblant cal procedir al diagnòstic oportú de la causa i efectuar el tractament
corresponent, mitjançant exercicis, massatges, immo-

bilització de la zona amb un collet, aplicació de traccions
o altres procediments ortopèdics.
Cal destacar que, en ocasions, quan el torticoli és
intens i persistent, es deu a trastorns més seriosos i
resulta més complex de resoldre. És el cas del torticoli
congènit, present des del naixement, a causa d’alteracions del desenvolupament neuromuscular o esquelètic
de la zona, el tractament del qual pot requerir procediments ortopèdics més o menys perllongats o fins i tot
una intervenció quirúrgica. O també el cas de torticoli
degut a infeccions dels elements osteomusculars de la
zona, a tumors ossis o a compressions de les arrels nervioses que innerven els músculs del coll, que també
poden requerir intervencions quirúrgiques. Si bé no és
el més habitual, mai no s’ha de subestimar el torticoli
recurrent o persistent: convé realitzar el diagnòstic precís del seu origen mitjançant les proves que siguin més
pertinents en cada cas.
Hi ha un tipus especial del trastorn, conegut com a
torticoli espasmòdic, a causa d’una contracció muscular persistent que es produeix com a conseqüència de
factors neurològics poc coneguts, que no poden determinar-se mitjançant l’estudi corresponent, o bé com a
conseqüència d’una alteració psiquiàtrica. En aquest
cas, l’evolució de l’alteració és imprevisible, ja que tant
pot desaparèixer al cap d’uns dies com presentar-se de
manera intermitent o mantenir-se de manera indefinida. Si es descobreix un trastorn psiquiàtric de fons, l’alteració només podrà controlar-se amb el tractament de
l’afecció causal. En la resta dels casos, només serà possible adoptar les mesures simptomàtiques tendents a
alleujar la retracció muscular espasmòdica i actuar
segons l’evolució de cada cas.
En definitiva, davant un cas de torticoli, en principi
no cal alarmar-se, ja que el més probable és que es tracti d’una afecció benigna i passatgera que s’alleujarà amb
mesures simples i passarà en pocs dies. Però si el trastorn és molt intens, si es repeteix amb certa freqüència
o si té un caràcter persistent, cal realitzar un estudi
minuciós per identificar la causa que, de vegades, pot
solucionar-se amb un tractament més o menys simple i
evitar així les greus molèsties que produeix, però que,
en altres ocasions, té com a base una alteració seriosa
de la qual el torticoli és només una manifestació i que
requereix un tractament oportú per evitar altres complicacions més greus.
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CLÍNICA LOS NARANJOS - CITRA

Al servei de la sanitat de Huelva
des de 1977
|
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Dr. José Luis Mendoza
Director Mèdic

La clínica d’ASISA a Huelva va ser creada per una
societat de cirurgians i traumatòlegs de Huelva, d’aquí
les seves sigles CITRA, S. A.
En principi es tractava d’un xalet de mitjans del
segle XX amb 14 habitacions i molt poca infraestructura sanitària.
L’any 1988 ASISA va comprar les instal·lacions i va
començar immediatament la seva rehabilitació, posada a punt, ampliació i modernització, dotant-la de l’última tecnologia diagnòstica per al tractament i atenció
dels usuaris.
En una primera fase es va ampliar l’edifici, aconseguint així 30 habitacions, laboratori, un nou servei
d’urgències, una nova recepció i serveis administratius.
Aquesta reforma es va acabar l’any 1992.

A principis del segle XXI, es va iniciar una segona
fase, per modernitzar novament les instal·lacions d’acord
amb el prestigi d’ASISA, reformant la recepció i tota
l’àrea d’urgències, així com la segona planta i zones
comunes de la mateixa.
Al mateix temps es va adquirir un local de 1.100
metres quadrats, situat just al davant de la clínica per
instal·lar-hi un densitòmetre ossi, un laboratori d’anàlisis clíniques amb els últims avenços en tecnologia, 6
consultes d’especialitats, 1 sala de rehabilitació de 240
metres quadrats i la delegació d’ASISA, aquesta última
amb entrada i instal·lacions independents.
Per tant, en l’actualitat, la clínica compta amb els
següents equipaments:
• Servei de radiologia digitalitzat amb radiologia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

convencional
Telecomandament
Eco-doppler
T.A.C. helicoïdal
2 Quiròfans
1 Paritori
Equip Artroscòpic amb sistema d’enregistrament
Laparoscòpia
FACO
Incubadora portàtil
Microscopis oftalmològics i otològics
24 Habitacions amb llit d’acompanyant

S’està procedint a la implantació del sistema informàtic SINHUE, propi de la Xarxa Assistencial de Clíniques
d’ASISA, fet que contribuirà a millorar més el funcionament assistencial i el funcionament del centre.

DADES ESTADÍSTIQUES DE 2008
ESTADES

4.614

INTERVENCIONS

2.876

URGÈNCIES
ESTADA MITJANA

10.590
2,40
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La grip “porcina”
i el risc de pandèmia
|
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Dolors Borau

A finals del mes d’abril d’aquest any,
els mitjans de comunicació van alertar
la població mundial d’un nou perill: la
grip porcina. Les notícies van començar
a córrer d’un costat a l’altre del planeta
i es podien veure imatges de persones
amb la cara tapada amb una mascareta. L’alarma ja estava donada. Després
d’uns dies de parlar d’infeccions i morts,
van aparèixer les paraules contagi, epidèmia i pandèmia. Què estava passant? A
Mèxic es van detectar uns casos de grip
que estaven produïts per un virus nou.
Després se’n van detectar uns altres als
EE.UU i a Europa. Per això es va parlar
d’una pandèmia, és a dir, d’una infecció
que podia disseminar-se per tot el món.
La grip porcina és una malaltia respiratòria dels porcs causada pel virus
de la grip de tipus A que provoca brots
de grip entre aquests animals. En principi, aquests virus no han d’infectar els
humans, però algunes persones que
havien estat en contacte directe amb

els porcs van emmalaltir. Segons l’OMS
(Organització Mundial de la Salut), el
nombre de casos confirmats en diversos països d’Amèrica, Àsia, Oceania i
Europa amb data del 29 de maig
d’aquest any és de 15.510. Com que el
virus d’aquesta grip és nou per a les
persones, els humans no hem desenvolupat cap tipus d’immunitat i, per
això, gairebé tothom corre el risc de
contreure-la en cas que no se’n pugui
aturar l’expansió.
Fa uns anys, ja es va viure una situació semblant amb la grip aviar (els primers casos es van identificar l’any 1997):
la infecció era produïda per un virus que
atacava les aus, que es va contagiar als
humans i va fer estralls entre la població asiàtica. Era molt més virulenta i va
deixar un bon reguitzell de morts en el
continent asiàtic, ja que presentava un
índex de mortalitat superior al 50%.
Amb aquests antecedents, és lògic que
les alarmes es disparessin i que diferents

LA VACUNA CONTRA LA GRIP ESTACIONAL PROTEGEIX
LES PERSONES CONTRA TRES SOQUES DE VIRUS DE LA
GRIP HUMANA: LA DE L’A(H3N2), LA DE L’A(H1N1) I LA
D’UN VIRUS B. PERÒ NO PROTEGEIX CONTRA LA GRIP
PORCINA. PER AIXÒ L’ORGANITZACIÓ PER A LA
INVESTIGACIÓ DE VACUNES DE L’OMS RECOMANA QUE
ES FABRIQUIN TANT VACUNES CONTRA LA GRIP
ESTACIONAL COM CONTRA LA GRIP PORCINA

països i organitzacions científiques no
amaguessin la seva preocupació.
El virus de la grip porcina també té
un nom que l’identifica: A(H1N1) i a la
premsa i als comunicats emesos per les
autoritats sanitàries se l’anomena amb
aquestes sigles que signifiquen que es
tracta d’un virus de la grip tipus A i que
té unes determinades substàncies anomenades hemoaglutinines (H) i neuraminidases (N) que l’identifiquen.
Tant en la grip aviar com en la porcina, les analítiques van permetre identificar els virus i així es va saber que, tot
i que la patien les persones, no eren els
de la grip humana. En aquest cas es va
poder detectar que l’origen del contagi
eren els porcs i que a Mèxic hi havia
hagut un brot que havia afectat aquestes bèsties. Quan ja se sabia que l’origen
de la infecció era el porc, es va descobrir que el contagi també es produïa de
persona a persona, tal com passa cada
any amb l’anomenada grip estacional
que arriba a casa nostra a l’hivern.
La transmissió del virus de la grip es
produeix per via respiratòria a partir de
les secrecions nasals i orals. Quan una
persona infectada tus o estornuda, el
virus es dissemina i una altra persona
pot respirar l’aire contaminat o tocar
alguna superfície contaminada. És per
això que es propaga amb tanta facilitat
i que es demana a la població que sigui
curosa: que ens tapem la boca amb un
mocador quan hàgim de tossir o estornudar i que, després de fer-ho o de
mocar-nos, ens rentem sempre les mans.
La transmissió no es produeix per via
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Jordi Sàbat

digestiva ni per menjar carn de porc ni
derivats. Els símptomes de la grip porcina són similars als de la grip estacional: febre, malestar general, tos, manca
de gana, mal de coll, mal de cap, rinorrea
(o augment de la secreció nasal) i, de
vegades, vòmits i diarrees. Es disposa

de fàrmacs (l’Oseltamivir i el Zanamivir) per al tractament de les persones infectades pel virus de la grip
porcina, però només s’han de prendre sota prescripció mèdica ja que,
com tots els medicaments, no estan
exempts d’efectes secundaris.
La vacuna contra la grip estacional protegeix les persones contra tres soques de virus de la grip
humana: la de l’A(H3N2), la de
l’A(H1N1) i la d’un virus B. Però
no protegeix contra la grip porcina. Per això l’Organització per
a la Investigació de Vacunes de l’OMS
recomana que es fabriquin tant vacunes contra la grip estacional com contra la grip porcina. El repte de l’OMS és
el d’assegurar que aquestes vacunes
arribin a tots els continents i, sobretot,
als països en desenvolupament.
Algunes veus han titllat d’alarmistes alguns Governs i alguns científics,

però l’OMS ha demanat que no es baixi el nivell d’alerta i que els Governs es
preparin per a un possible empitjorament de la situació. Si la comparem
amb les altres pandèmies conegudes
(la de 1918 que va costar la vida a
milions de persones a tot el món i les
de 1957 i 1968 que no van ser tan
greus) és cert que, actualment i malgrat les diferències entre països, les
capacitats assistencials han millorat
molt. Tot i així, en els tres casos es va
produir un primer brot de grip suau i
després se’n va patir un altre de molt
més important. Tot i que no és aconsellable exagerar sobre l’amenaça
d’una possible pandèmia, perquè així
es pot causar un estat d’alarma i
d’angoixa a la població, el que tampoc
es pot fer és infravalorar la informació. Cal seguir investigant i cadascun
de nosaltres ha d’aplicar les mesures
d’higiene recomanades.
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Les cremades solars:
la pell mai no les oblida
|

12 |

Dolors Borau

Havíem anat a passar uns dies a casa
d’un amic en una urbanització molt a
la vora de la platja. S’havien acabat
els exàmens de juny i la colla de companys de la Facultat ho volíem celebrar. El primer dia, tots vam dormir
fins tard i després vam anar al súper
a comprar menjar per a tota la setmana. A la tarda, la primera remullada va ser tot un plaer.
Com que jo sempre havia estat
una noia molt blanca de pell, anava
molt en compte de no cremar-me. Els
companys es reien de mi perquè em
passava una bona estona untant-me
amb una crema protectora de
factor 30. Em deien que si
m’empastifava tant, mai

no trencaria aquell color d’estudiant
de ciutat. Però jo ja m’havia cremat
alguna vegada de petita. El record de
la pell que em bullia i del mal i l’angúnia que havia passat era més poderós
que els seus comentaris burletes.
L’endemà vam anar a passar el
dia a la platja. El matí era clar i el sol
del migdia picava sense compassió,
l’aigua del mar estava quieta i amb
aquell punt de fredor tan agradable:
les hores van passar volant. A la tarda, després de dinar tard i fer el gandul, vam acabar remullant-nos a la
piscina i, al vespre, més d’un ja tenia
un color ben rosadet. Aquella nit,
l’Eduard la va passar fatal i
l’endemà al matí, estava tan vermell que feia angúnia mirar-lo.
El tercer dia, els que
tenien un color de pell que
delatava l’excés d’exposició
al sol es van quedar a casa i
no van anar a la platja.
L’Eduard es trobava malament
i, havent dinat, li vaig proposar
d’acompanyar-lo a urgències. I
la veritat és que no vaig haver
d’insistir. Estava cohibit, com si
li fes vergonya haver-se torrat
d’aquella manera, perquè a ell
no li havia passat mai. Les preguntes del metge d’urgències les
responia amb cert penediment:

“Quantes hores has estat exposat
al sol? T’havies posat alguna crema
protectora? T’has tapat amb roba al
cap d’una estona? De quina hora a quina altra has estat a la platja? Teníeu
para-sol?”
El metge ens mirava amb posat
seriós. No ho va dir, però segur que va
pensar que érem uns irresponsables.
“Vés a la farmàcia a buscar-te una
crema hidratant indicada per aplicar després del sol, les fregues et calmaran la
cremor. L’eritema anirà desapareixent
i segurament et pelaràs: el que us ha de
quedar clar és que la pell perdona els
efectes de l’excés de sol, però mai no els
oblida. A més, els danys causats a la pell
són acumulatius. Us donaré uns fulls
informatius perquè us els llegiu i pogueu
seguir les recomanacions.”
Mentre parlava amb nosaltres, al
box del costat un nen plorava a tot
pulmó. A l’Eduard, que estava irritable, els plors del nen el posaven nerviós. Vaig sentir que a la criatura
desesperada l’havia picat una medusa i, pel que deien, la picada d’aquest
animal era molt dolorosa. Al cap d’una
estona, la infermera va venir amb
l’informe i els fulls informatius. Tot i
així ens va donar uns consells que ens
va dir que no havíem d’oblidar:
“El sol s’ha de prendre amb mesura i sempre amb protecció, perquè si

Jordi Sàbat

no pot produir cremades, envelliment
prematur de la pell i afavorir-ne el
càncer. S’ha d’evitar l’exposició al sol
quan és més intensa la radiació
(entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda) i cal posar-se una
crema protectora adequada a casa,
sobre la pell seca, mitja hora abans
de sortir i tornar-se’n a posar cada
3 o 4 hores.”
Als fulls, també hi deia que les
radiacions solars nocives per a la pell
són les ultraviolades A (UVA) i les B
(UVB). Les radiacions UVA són les responsables de l’envelliment prematur
i les UVB dels eritemes i cremades
solars. Totes dues tenen efectes carcinògens. Per protegir-se de les radiacions a la neu o a la platja calia
posar-se crema fins i tot els dies ennuvolats, portar ulleres fosques i gorra
al cap. A més havíem de llegir amb
atenció els envasos i comprar aquells
productes que especifiquessin que
protegien de les radiacions UVA i
UVB. Llegint aquells fulls vaig aprendre per què les cremes o filtres solars
porten un número o factor de protecció: indica les vegades que es pot
multiplicar el temps d’exposició abans
que es produeixi l’eritema. Les pells
més blanques i les criatures es cremen en poc temps, per això necessiten un factor de protecció d’un

nombre més alt. Hi havia, a la portada, una frase que estava subratllada:
no existeix cap manera de bronzejarse sense risc.
Abans de marxar vaig demanar a
la infermera si també tenia fulls informatius sobre les picades de meduses
i me’ls va donar. Quines bèsties més
estranyes! Als tentacles, hi tenen
unes càpsules que es disparen per

zades i, una segona vegada, els provoca una reacció més greu. No ens
hem de banyar mai al mar si hi ha
meduses i en el cas que ens piquin és
fonamental no fregar ni rascar la
zona, retirar amb pinces les restes
de tentacles i rentar la ferida amb
aigua salada, mai amb aigua dolça.
El tractament consisteix a posar una
bossa de plàstic amb gel sobre la

COMPREU A LA FARMÀCIA UNA CREMA HIDRATANT
INDICADA PER APLICAR DESPRÉS DEL SOL, JA QUE
LES FREGUES CALMEN LA CREMOR. L’ERITEMA
ANIRÀ DESAPAREIXENT I SEGURAMENT US
PELAREU: EL QUE US HA DE QUEDAR CLAR ÉS QUE
LA PELL PERDONA ELS EFECTES DE L’EXCÉS DE SOL,
PERÒ MAI NO ELS OBLIDA. A MÉS, ELS DANYS
CAUSATS A LA PELL SÓN ACUMULATIUS
contacte i injecten un verí que produeix una urticària que causa molta
picor. Es veu que piquen fins i tot
quan són mortes i si els tentacles es
trenquen, els fragments també tenen
el verí actiu. Les persones que han
sofert una picada queden sensibilit-

picada durant 10 minuts i tractar la
ferida amb alcohol iodat 4 vegades
al dia durant 48-72 hores.
“Veus, Eduard, si no fos per tu, no
hauríem vingut aquí i no hauríem après
tantes coses. I és que la vida del turista de platja és plena de perills!”
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Alimentació en època de calor
| Dra. Perla Luzondo

Sopa freda de tomàquet, pebrot i
síndria
Ingredients per a 4 persones

Edmon Amill

– 1 kg de síndria
– 1/2 kg de tomàquets madurs
– 1/2 pebrot
– Oli d’oliva, vinagre, sal

Elimineu les llavors de la síndria i
tritureu-la en el minipimer amb el
pebrot i el tomàquet pelat. Coleu
per eliminar les llavors del tomàquet i amanir. Serviu-la freda.

El sol posseeix un gran nombre de virtuts terapèutiques: en l’organisme, fixa la vitamina D, que
ajuda al creixement; accelera la síntesi de moltes hormones i el creixement de les ungles i el
cabell; té una acció antiinfecciosa i millora l’estat anímic. Per contra, prendre el sol excessivament o sense protecció pot ocasionar-nos un envelliment cutani prematur amb sequedat de la
pell, dilatació de vasos sanguinis superficials fins (venetes vermelles), aparició de taques fosques, pèrdua d’elasticitat, arrugues i de vegades lesions precanceroses. Existeixen grups de risc,
com els nens petits, les persones grans, les que pateixen albinisme, vitiligen, herpes i alguns
casos d’acne.
Aprofitar l’abundància de verdures i fruites de temporada que hi ha a l’estiu ens assegura
una dieta de baixa aportació calòrica rica en fibra, vitamines, minerals i aigua per a la pell.
Els aliments amb color vermell, ataronjat i groc, com ara pastanagues, tomàquets, pebrots,
raves, albercocs, cireres, préssecs, síndria... ens recorden la seva riquesa en vitamines A i C i
betacarotens que estimulen la formació de melanina.
La vitamina E actua protegint la pell de les taques produïdes pel sol. És present en el germen de blat, oli d’oliva, nous, vegetals de fulles verdes...
La vitamina B millora l’estat de la pell, cabell i mucoses. La trobem a la carn, els llegums, el
llevat de cervesa, peix blau...
El seleni és un mineral amb acció antioxidant la ingesta del qual es relaciona amb un menor
risc d’aparició de tumors a la pell.
El zinc ajuda a la renovació cel·lular i afavoreix la tonicitat i l’elasticitat de la pell.
L’api és una hortalissa lleugera en calories, ja que el 90% és aigua i la resta són nutrients
amb propietats medicinals i valor gastronòmic. Posseeix un gran simbolisme màgic i religiós en
altres cultures. Pertany a la mateixa família vegetal que la xirivia, la pastanaga, el fonoll, el julivert, l’anet, el comí i la cicuta.
Propietats medicinales de l’api: • És hipotensor pel seu efecte diurètic i vasodilatador. Posseeix 291 mg de potasi • És expectorant • Altament digestiu i alcalinitzant • Ajuda a expulsar els
gasos i evita que es formin • Ajuda a eliminar l’àcid úric • Conté vitamina B1 i B2 i actua com a
tònic nerviós • Estimula l’hormona glucoquina i afavoreix la producció d’insulina • És emenagog
• Juntament amb el seleni té una acció antiinflamatòria en el teixit conjuntiu • És antibacterià,
sobretot a nivell urinari • És anticonvulsiu i la seva ingesta es recomana en l’epilèpsia • Es creu
que és útil en la soriasi, vitiligen i micosi
Els liquats: • Api i llimona per a les nefritis i càlculs renals • Api amb tomàquet i rave en
infeccions urinàries i restrenyiment • Api amb pastanaga calma els nervis i els tonifica • Api amb
poma reforça les defenses i la flora • Api amb enciam i menta regula l’acidesa de l’estómac i afavoreix el son.
Les branques d’api d’amanida escaldades i refredades ràpidament amb aigua i gel i acompanyades d’una salsa de formatge blau i iogurt són un aperitiu ric i saludable.
A l’estiu i durant les vacances, la calor i la manca d’horari poden afectar la nostra alimentació i en el cas de la gent gran i nens afavorir la deshidratació. Necessitem augmentar el consum d’aigua, sucs naturals, liquats i cremes vegetals d’una forma atractiva per a ells i nosaltres.
Les cremes fredes de verdures, cuites amb aigua i a les quals afegim llet evaporada en substitució de la nata resulten més digestives: les de carbassó i patata, porros i patates, remolatxa
vermella i patata, api amb pastanaga, ceba i les fulles més verdes de l’enciam, etc. Si hi afegim
unes cullerades d’avena al coure-les el resultat és una crema més espessa i una mica dolça amb
efecte laxant.
Us recomano que aquest estiu proveu amanides completes que representen un plat únic
equilibrat i refrescant. Han de contenir proteïnes: llagostins, roast beef, gall dindi o pollastre,
tonyina amb anxoves i ou dur, formatge i fruits secs. Podeu substituir la maionesa per iogurt i
amanir amb llimona, salsa de soja o vinagre i oli d’oliva verge extra. També són molt recomanables les anomenades amanides líquides: el gaspatxo tradicional, l’ajoblanco, el suc de tomàquet i la síndria.
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Hospital Moncloa,
finalista en els
Premis Madrid amb
el guardó Iniciativa
Sanitària

|
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L’Hospital de Torrevieja
obté el Premi Professor
Barea pel seu sistema
Florence
| E.P.

| Elvira Palencia

En la VII Edició dels Premis Madrid, organitzada
per Madridiario i celebrada el dia 25 de maig, l’Hospital Moncloa va ser guardonat amb el premi a la
Iniciativa Sanitària, que reconeix una trajectòria
enfocada en la qualitat assistencial i en l’excel·lència en la gestió sanitària, a més de valorar el seu
esperit d’innovació, millora i modernització.
El director gerent de l’Hospital Moncloa, Juan
José Fernández Ramos, va recollir el premi i va manifestar que “suposa un impuls en la recerca de
l’excel·lència assistencial i una motivació en el nostre principal objectiu que és la millora de la salut de
la societat”. El jurat estava compost per 18 periodistes de mitjans de comunicació de premsa, ràdio,
TV i Internet.
En el lliurament, van ser-hi presents el conseller
delegat d’ASISA, el Dr. Enrique de Porres; el director gerent de l’Hospital Moncloa, Dr. Juan José Fernández Ramos; el director mèdic nacional d’ASISA,
Dr. Manuel Soria; el sotsdirector general d’ASISA,
Tomás Díez Paso; el sotsdirector general de clíniques ASISA, Dr. Benito García Legaz, així com representants de la política, dels mitjans de comunicació,
de l’economia i la cultura que també van acudir a
aquesta gala que va servir a més com a celebració
del desè aniversari de Madridiario.és.

El Dr. Sánchez Martos i Nieves Herrero lliuren el premi
al Dr. Fernández Ramos

El dia 26 de maig, a la Universitat
Carlos III de Madrid, la Fundació Signo va lliurar al director gerent del
Departament de Salut Torrevieja,
Luis Barcia, el Premi Professor Barea
en la modalitat «Els centres sanitaris com a empreses de servei: Gestió Global» pel seu «Sistema integrat
d’informació clínica com a eina
d’eficàcia: Florence».
La Fundació Signo, que organitza el lliurament dels guardons per
ressaltar la labor realitzada en la
millora de la gestió i avaluació dels
costos sanitaris, ha premiat Torrevieja per la creació, endegada i innovació constant del seu sistema
informàtic Florence , que permet
conèixer la informació clínica de tota

la població, així com oferir totes les
dades necessàries per a una gestió
altament eficaç.
En el lliurament dels Premis
Barea, que aquest any arribaven a la
seva 7a edició, Barcia va presentar
el model de gestió del Departament
de Salut Torrevieja i el seu sistema
informàtic Florence, creat per la
Direcció de Sistemes. La presentació va desenvolupar la manera com
població, finançament, servei i tecnologia es conjuguen per arribar a
dades assistencials d’èxit en estada
mitjana, intervencions quirúrgiques,
temps d’atenció en urgències o proves diagnòstiques, enquestes de
satisfacció de pacients o clima intern,
per nomenar-ne algunes.

Luis Barcia (primer per l'esquerra) recull el premi concedit a l'Hospital de Torrevieja
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Celebració de la XXXIII Assemblea
General de Lavinia
El Dr. Francisco Ivorra, reelegit president de Lavinia i d'ASISA
| E.P.

D'esquerra a dreta: Dr. Diego Lorenzo, vicepresident d'ASISA-Lavinia; Dra. Antonia Solvas,
secretària del Consell Rector de Lavinia; Dr. Francisco Ivorra, president d'ASISA-Lavinia; Alberto
Nuñez Feijoo; Pilar Fargas, consellera de Sanitat; Dr. Enrique de Porres, conseller delegat
d'ASISA, i Dr. Jesús Rebolledo, delegat d'ASISA a la Corunya.

Representants dels 14.000 metges
que integren la cooperativa Lavinia,
gestors i directius de tot Espanya, es
van reunir durant els dies 19 i 20 de
juny, a la Corunya, per fer balanç de
l'exercici 2008 i adoptar els acords i
les polítiques per a la cooperativa i
ASISA fins a la següent Assemblea
General.
El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijoo, va presidir
l'acte d'inauguració de l'Assemblea
General anual, acompanyat de la consellera de Sanitat, Pilar Farjas. Així
mateix, van ser-hi presents els principals directius de Lavinia i d'Asisa.
Després d'agrair l'elecció de la
Corunya com a seu de la XXXIII
Assemblea anual, Núñez Feijoo, en
el seu discurs, va destacar el compromís d'ASISA-Lavinia amb la qualitat assistencial, fruit de la vocació
dels seus professionals i de la constant modernització de les seves instal·lacions.
La sessió es va iniciar amb la presentació de l'informe del president i
de la memòria econòmica i de gestió

de l'exercici anterior de Lavinia i d'ASISA i el seu grup d'empreses, que
van ser aprovats per unanimitat.
Seguidament, es va procedir a l'examen de totes les qüestions d'interès per als socis abordades en les
juntes preparatòries provincials, especialment les relacionades amb l'assistència sanitària, que van ser totes
contestades i les seves resolucions
aprovades per l'assemblea.
Es van presentar també diferents
informes relacionats amb la gestió de
la companyia, així com les noves línies
de negoci, als quals l'assemblea va
donar un clar suport.
Una vegada triada Tarragona com
a seu de la pròxima assemblea, la
secretària del Consell Rector, Dra.
Antonia Solvas, va informar que tots
els acords adoptats en anteriors
assemblees havien estat acomplerts
al llarg de l'exercici.
Dels resultats presentats en l'assemblea es desprèn que ASISA ha
tancat l'any 2008 amb un augment
del 5,47% dels seus ingressos respecte a l'any anterior, el que suposa

una facturació de 780 milions d'euros. D'aquesta xifra, 760 milions
d'euros corresponen a primes d'assegurances.
La companyia ha dedicat un total
de 653 milions d'euros a prestacions
assistencials, el que suposa un increment del 4,41% respecte al 2007. Els
honoraris mèdics han crescut un 4,55
% en relació a l'any anterior i han
arribat als 306 milions d'euros.
Aquesta xifra representa el 40,6%
dels ingressos per primes, és a dir,
que els honoraris pagats a través del
dispositiu assistencial propi suposen
més de 10 punts percentuals sobre la
mitjana del sector.

| 17

El Dr. Ivorra, novament president
Com a conseqüència de la renovació de la meitat dels
membres del Consell Rector que corresponia en la
XXXIII Assemblea General de Lavinia, per mandat estatutari i mitjançant votació secreta, el Dr. Francisco Ivorra va ser reelegit president de Lavinia i d'ASISA.
Igualment, el Dr. Diego Lorenzo i la Dra. Antonia Solvas van ser reelegits en els seus respectius càrrecs de
vicepresident de Lavinia i d'ASISA i de secretària del
Consell Rector de Lavinia.
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DOCTOR DIEGO LORENZO, VICEPRESIDENT D’ASISA
I DELEGAT DE L’ENTITAT A MÚRCIA

“Estem oberts a la col·laboració
amb el Servei Murcià de Salut”
| Sergi Rodríguez

Quina és l’actual situació d’ASISA
a Múrcia?
ASISA és, des de fa molts anys, l’entitat sanitària més important de la
regió. Assisteix a gairebé 90.000
assegurats i gestiona dues clíniques
pròpies: Nuestra Señora de Belén i
Virgen de la Vega. El seu quadre
assistencial és de més de 1.200 professionals, uns 900 d’ells metges,
cooperativistes en la seva majoria;
la resta són farmacèutics analistes,
infermers, fisioterapeutes, matrones,
podòlegs i psicòlegs.

S.R.

No cal gaire estona per adonar-se de
la singular personalitat del doctor Diego Lorenzo. La seva iniciativa, dinamisme i tenacitat es palesen en tot allò
que fa, des d’una simple conversa fins
al funcionament de la delegació d’ASISA a Múrcia. No en va, ha aconseguit
situar l’entitat com a líder en l’assistència sanitària privada en la regió i lidera l’ampliació de la Clínica Virgen de la
Vega, que s’afermarà així com a centre de referència en aquesta comunitat. Vicepresident d’ASISA i patró de
la Fundació Espriu, és un defensor convençut dels valors del sistema sociosanitari del doctor Espriu, amb qui va
mantenir una gran amistat

Doctor Diego Lorenzo

Quan va iniciar l’entitat les seves
activitats a la regió?
Va ser cap a 1973, arran d’una de les
visites de l’infatigable Dr. Josep
Espriu. Amb les seves magnífiques
xerrades al Col·legi de Metges, va
aconseguir sensibilitzar-nos perquè
iniciéssim una labor assistencial sui
generis , gestionada per nosaltres
mateixos, sense afany de lucre i en

un règim d’igualtat; a més, amb
l’avantatge d’estar inicialment tutelada -fins i tot avalada- per Assistència Sanitària Col·legial (ASC).
Com van ser aquells començaments?
Encara que inicialment van ser dos
altres companys els que van tractar
d’organitzar ASISA a Múrcia, la seva

C O O P E R A T I V I S M E
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cessió voluntària i la meva inquietud
pel tema em van dur, al cap de pocs
mesos, a assumir aquesta responsabilitat, de forma gairebé inesperada. Vam
partir de zero, fins al punt que la primera pòlissa la va subscriure el mateix
Dr. Espriu.
Quina ha estat l’evolució durant
aquests anys?
En aquell temps ja existia un mercat
constituït i no era fàcil fer-se un forat.
Però vam saber transmetre la il·lusió
de gestionar ‘la nostra companyia’ a
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El doctor Diego Lorenzo Sáenz va néixer
a Chercos (Almería) el 1936, però viu a Múrcia des de fa molts anys. Després de llicenciar-se en Medicina per la Universitat
de Granada, va opositar com a metge militar, exercint posteriorment a València, on
va compatibilitzar la seva labor assistencial amb l’especialització en Pediatria. Després d’un any destinat a Orense, es va
instal·lar definitivament a Múrcia, on va
guanyar una plaça com a facultatiu de la
Guàrdia Civil. Allà va compaginar la seva
carrera en la medicina militar (que el duria
al rang de tinent coronel), en la pública i
en la privada fins que cap al 1973 va sentir una conferència del Dr. Espriu en el
Col·legi de Metges de Múrcia. «Allà ens va
enverinar», reconeix. «Ell em va enrolar i
per això ara sóc aquí.»

altres companys, que van integrar el
nostre primer quadre facultatiu. Durant
molts mesos, fins i tot, érem més facultatius que assegurats. El primer any, de
forma desinteressada, vam estar tutelats per ASC, que després es va negar
a rebre cap compensació per les pèrdues ocasionades. El 1975, a l’aparèixer MUFACE i ser ja ASISA una entitat
nacional, vam tenir la sort d’assumir
l’assistència de varis milers de funcionaris estatals en la comunitat. Així vam
anar creixent fins a convertir-nos en la
companyia d’assegurances mèdiques
més important de la regió i, després de
Madrid, en la delegació de l’entitat amb
un major nombre d’assegurats.
Quines serien les claus d’aquest
creixement?
Crec que els motius de la nostra
implantació han estat dos, malgrat les
dificultats que presentava el mercat
per l’existència d’entitats amb més
experiència i arrelament. D’una banda, la nostra ‘ filosofia diferent’ va anar
calant entre els mateixos metges, que
van ser els nostres principals capdavanters: van detectar que l’èxit d’ASISA era també el seu. Les nostres
assemblees, en aquells primers anys,
eren molt emotives i gratificants, a
l’estar impregnades de la filosofia del
Dr. Espriu, que sovint també hi assistia. El segon motiu es deu a un fidel
col·laborador del Dr. Espriu, el Dr. Francisco Carreño, que amb el seu afany
de disposar d’una xarxa de clíniques
pròpies ens va autoritzar -el 1988- a
adquirir la Clínica Ntra. Señora de
Belén, una maternitat que vam convertir en un centre polivalent. Allò ens
va afermar en el mercat regional,
tendència que es consolidà encara més
el 1992, amb la compra de la Clínica
Virgen de la Vega, que ha estat sem-

pre l’emblemàtica de la regió, sobretot amb l’àmplia remodelació que se
li va fer més tard.
Precisament ara la Clínica Virgen
de la Vega es torna ampliar. Quins
són els motius?
En aquests últims anys ens estàvem
‘morint d’èxit’, ja que el centre no
suportava tanta pressió assistencial
i, malgrat la col·laboració de la Clínica Ntra. Señora de Belén, havíem
de derivar pacients o suspendre
intervencions. A més, la planta superior estava dedicada a residència
geriàtrica, amb uns 60 ingressats,
fet que resulta una experiència gratificant. En accedir l’Ajuntament a
vendre’ns una petita franja del solar
de propietat municipal, contigu a la
clínica, hem pogut ampliar el centre
amb un altre edifici bessó a l’actual;
ambdós es convertiran aviat en un
hospital amb amplis serveis, que
atendrà no només els nostres assegurats i pacients privats sinó també
tota la regió, una cosa que va ser el
nostre principal raonament davant
l’Administració municipal.
En aquest sentit, creu viables fórmules de col·laboració amb la sanitat pública a través d’aquest nou
hospital?
ASISA —i aquesta delegació en particular— ha estat sempre un col·laborador fidel de la sanitat pública, a través
dels concerts nacionals amb MUFACE,
ISFAS i MUGEJU. Tot i que fa ja 35
anys d’això, més d’un 85% dels usuaris segueix confiant cada any en les
companyies privades, la majoria en
ASISA; de fet, a Múrcia, més del 75%
d’aquests funcionaris són assegurats
nostres. Amb l’ampliació de la Clínica
Virgen de la Vega, que assumirà tam-
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Com valoren els metges murcians el
cooperativisme sanitari espriuà com
a mitjà d’exercir la seva professió?
La nostra targeta de presentació sempre ha estat ser «l’entitat dels metges».
La nostra finalitat no és comercial. Per
això, excepte les inversions en la nostra xarxa de clíniques, els nostres
excedents anuals s’han destinat a prestacions assistencials, sent els honoraris el seu major capítol. Seguim sent un
important complement en els ingressos econòmics dels nostres professionals de la salut. Ara bé, com que les
primes per persona i mes en els col·lectius nacionals han estat sempre baixes,
fet al qual cal afegir-hi la competència
en el sector i el cost de l’assistència
medicoquirúrgica, no sempre es poden
satisfer totalment les sol·licituds dels
nostres facultatius. Els de més experiència ho tenen molt assumit. Però cal
procurar que l’esperit cooperatiu del
Dr. Espriu no disminueixi, especialment
en aquest context social individualista
i materialista. Els responsables d’ASISA, i encara més els que també ho som
de la Fundació Espriu, hem de tractar
d’evitar-ho.
Vostè, que va tractar àmpliament el
Dr. Espriu, quins aspectes destacaria de la seva especial filosofia?
Va ser una personalitat excepcional.
Hauria destacat igual en qualsevol altra
faceta de la vida, perquè tenia una

S.R.

bé els actuals serveis quirúrgics de la
Clínica Ntra. Señora de Belén, si el Servei Murcià de Salut necessita la nostra col·laboració estarem predisposats
a fer-ho, ja que en el nou hospital
s’incrementaran els serveis i els llits;
a més, la Clínica Ntra. Señora ampliarà
els seus serveis assistencials a la tercera edat i als pacients crònics.

gran intel·ligència, iniciativa i tossudesa, a més d’una enorme predisposició a servir els altres. Gràcies al seu
‘pelegrinatge’ per tot Espanya, intentant implantar ASISA, es va crear
aquesta delegació. La seva principal
il·lusió era assolir una gestió d’assistència sanitària sense intermediaris perquè així el metge «no fos un assalariat
del sistema sinó el seu copropietari»,
en un règim cooperatiu d’igualtat. Personalment, guardo un record molt grat
de les seves visites i de la confiança
que va dipositar en mi. Recordo amb

emoció quan, després de la defunció
de la seva esposa, ens va visitar i li vam
organitzar un sopar d’amics al qual van
assistir els metges de la comissió de
la nostra delegació, així com bastants
treballadors de la nostra clínica. Al lliurar-li un pergamí com a soci d’honor
de la delegació, ens va contestar amb
una xerrada filosòfica que va emocionar a tothom i, fins i tot, va fer vessar
alguna llàgrima als presents. Algunes
senyores em van suggerir: «Per què
no es queda a viure aquí, aquest bon
home?»

AMBDÓS EDIFICIS ES CONVERTIRAN AVIAT
EN UN HOSPITAL AMB AMPLIS SERVEIS QUE
ATENDRÀ NO NOMÉS ELS NOSTRES
ASSEGURATS I PACIENTS PRIVATS, SINÓ
TAMBÉ TOTA LA REGIÓ
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SCIAS lliura els premis del concurs
de Sant Jordi
| S.R.
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La principal activitat de l'Àrea de Participació de SCIAS en aquest
segon trimestre de l'any van ser les reunions preparatòries de l'Assemblea
General de l'entitat, que van aplegar els socis de la ciutat de Barcelona per
tal de presentar els candidats a consellers. També va tenir lloc la reunió
trimestral dels portaveus, els secretaris i els coordinadors de tots els equips
cooperatius.
Cal destacar alhora l'organització del tradicional concurs de sant Jordi, tal com informa Joan B. Gabarró, que va aplegar les redaccions i els
dibuixos dels socis més joves de SCIAS, i que va tenir com a guanyadores
les següents obres:
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D'entre la resta d'activitats participatives destaquen el concert de les corals
infantils i de joves que va tenir lloc a la Sagrada Família amb motiu de l'intercanvi promocionat per la seva Escolania, així com la festa de cloenda i el
lliurament de premis als guanyadors dels campionats de jocs de taula i el
concert de final de curs amb totes les corals de SCIAS (petits, joves i grans)
a l'església de Pompeia, el dia 7 de juny.
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Assistència Sanitària
i el FC Barcelona firmen l'acord
de patrocini per quatre anys
| Oriol Conesa

Els presidents d'Assistència Sanitària, Ignacio Orce, i del FC Barcelona, Joan Laporta, han oficialitzat
l'acord de patrocini amb la signatura del contracte, que converteix l'asseguradora en Proveïdor Mèdic
Oficial del club per quatre anys més.
En virtut del pacte, Assistència
Sanitària proporciona a l'entitat les
assegurances mèdiques i els serveis
hospitalaris que precisa, tant a les
instal·lacions de l'Hospital de Barcelona com al Centre Mèdic FC Bar-

celona-Assistència Sanitària, ubicat
al Camp Nou i especialitzat en urgències traumatològiques.
L'acord signat pel president d'Assistència Sanitària, el Dr. Ignacio Orce,
i el del FC Barcelona, Joan Laporta,
amb validesa fins al 30 de juny de
2013, vincula les dues parts en la
prestació de serveis i patrocinis.
Segons el conveni, l'actual Proveïdor
Mèdic Oficial del club ho serà per
quatre anys més i proporcionarà
assegurances mèdiques i serveis hos-

pitalaris; a més, el club pot utilitzar
les instal·lacions de l'Hospital de
Barcelona i Assistència Sanitària pot
disposar del Centre Mèdic FC Barcelona-Assistència Sanitària, amb seu
al Camp Nou, dedicat a la medicina
esportiva i traumatològica i obert als
assegurats de l'entitat.
Després de l'acte de signatura,
Joan Laporta va destacar la importància d'aquesta renovació contractual,
subratllant el balanç positiu d'una
col·laboració que s'ha vist reforçada
dia a dia des de 2005, i s'ha declarat
“molt content” pel pacte entre “dues
entitats de referència a Catalunya i
líders en els seus àmbits respectius,
l'esport i la salut”. El Dr. Orce va insistir en “la coincidència de valors entre
les dues organitzacions, que neixen
d'una voluntat comuna de millora en
la societat civil catalana”.
Assistència Sanitària és un exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d'autogestió ideat
pel Dr. Josep Espriu fa cinquanta
anys i basat en la igualtat dels metges i els usuaris en els òrgans de
decisió i gestió. Actualment, l'entitat
compta amb 200.000 assegurats i
un quadre facultatiu format per gairebé 5.400 metges.
El president del FC Barcelona, Joan Laporta,
i el d’ASC, el doctor Ignasi Orce
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Crònica de l’Assemblea General
de SCIAS
| Elisenda Copons

Després de nomenar els dos
interventors preceptius, la reunió va
començar amb el visionat de l'informe de la presidenta. Entre altres
aspectes, Teresa Basurte va destacar l'obertura de l'Hospital de Dia
per a tractaments oncològics, la
publicació de la Guia de Farmacoteràpia Oncològica, l'aplicació i la
millora del Registre de Tumors, i
l'augment de pes de la Cirurgia
Ambulatòria, que arriba al 56% de
la Cirurgia Programada.

Quant a les inversions realitzades,
en l'informe es va destacar la incorporació d'un nou equip de Ressonància
Magnètica Nuclear i d'Endoscòpia Digestiva, la renovació de la il·luminació i de
les cambres de bany de dues unitats
d'hospitalització i la renovació amb
millora de tecnologia d'equipaments de
diagnòstic, quirúrgics, d'hospitalització,
de serveis generals i d'hosteleria i diverses instal·lacions destinades a disminuir el consum energètic en il·luminació
i climatització.

Pep Herrero
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Per donar una acollida més confortable a les gairebé 150 persones que van
assistir a l'Assemblea General de la
Societat d'Instal·lacions Assistencials
Sanitàries (SCIAS, SCCL), el dia 6 de
juny passat, enguany l'acte es va traslladar de l'Hospital de Barcelona a l'hotel Hilton de Barcelona, de major
cabuda. En l'assemblea, presidida per
primera vegada per Teresa Basurte,
es van retre comptes del funcionament
de l'entitat durant l'exercici 2008.
A la mesa, Basurte va estar acompanyada del secretari general del Consell Rector, Enric Sells, i de la directora
general de SCIAS i gerent de l'Hospital de Barcelona, Lourdes Mas. A la
sala hi eren presents 105 compromissaris en representació de més de 900
socis que havien assistit a les 22
assemblees preparatòries que es van
organitzar al llarg de l'any.
En l'obertura de l'assemblea, la
presidenta va fer esment als 20 anys
d'existència que aquest any celebra
l'Hospital de Barcelona i va destacar
que “malgrat la crisi en què estem
immersos, podem mantenir els estàndards de qualitat, tecnològics i de
confort i, sobretot, humans, que ens
vam proposar en el moment de la
seva fundació”.
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En termes generals, durant el 2008,
SCIAS va reduir en 1.956 el nombre
de socis usuaris, que van passar a
ser 167.254. Aquest fet, segons va
assenyalar la presidenta, podria atribuir-se a l'actual crisi. En el terreny
econòmic, l'entitat va obtenir un excedent de 55.781 euros, tal com va certificar l'interventor de comptes de
l'entitat, Carles Ramos. L'assemblea va
aprovar per unanimitat els comptes
anuals i que 65.000 euros es destinessin al Fons d'Educació i Promoció
del Cooperativisme, a través del qual
es contribueix al finançament de la Fundació Espriu, i la resta al Fons de Reserva Obligatori i Voluntari.

Pel que fa a l'activitat assistencial, els serveis mèdics de l'entitat
van atendre el 2008 un total de
147.719 pacients, 15.387 dels quals
van haver de ser ingressats a l'Hospital de Barcelona, 6.852 intervinguts en règim ambulatori, 46.304
visitats al Servei d'Urgències i 73.359
a les seves llars a través del Servei
d'Urgències Domiciliàries.
L'Assamblea General va continuar
amb la renovació del contracte anual
d'auditoria externa amb Mazars Auditores i amb l'aprovació tant de la
modificació dels Estatuts Socials, com
de la renovació del Reglament de
Règim Intern del Soci de Treball, fina-

litzant amb l'elecció dels nous membres del Comitè de Recursos: Pere
Torné Roig, Josep M. Antich Sorli i
Martí Llorach Torres; així com dels
membres del Consell Rector: Montserrat Caballé Domènech, M. Teresa
Basurte Calvo, M. Àngels Font Sardà,
Josep Plaza Clotet, Francesc Fornell
Carbonell, Natàlia Mimó Estany, Lucia
Ortega Enciso, Enric Sells Bruguera
i Joaquim Serra Trias. En el torn de
precs i preguntes, les intervencions
van ser força animades, centrades en
qüestions d'ordre menor, ja que, com
afirmà un dels assistents “de les qüestions mèdiques, tothom n'està prou
satisfet”.
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El Parlament Europeu,
amb les empreses d’Economia Social
| Josep A. Pérez
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El Parlament Europeu ha aprovat una
resolució en la qual insta els Estats
membres i a la Comissió Europea a
endegar programes que «potenciïn
les empreses d’Economia Social»
davant l’actual context de crisi
econòmica.
L’informe, elaborat per l’europarlamentària italiana Patrizia Toia,
va ser aprovat en sessió plenària el
19 de febrer de 2009 per majoria
absoluta amb 580 vots a favor, 27
en contra i 44 abstencions. Després
d’un procés de 5 mesos, l’anomenat
Informe Toia ha servit perquè els
membres del Parlament prenguin
consciència de la importància de les
empreses d’Economia Social i, al seu
torn, perquè el mateix Parlament,
amb la seva aprovació, traslladi a la
resta d’institucions de la Unió, en
particular a la Comissió Europea i als
Estats membres, la necessitat de

fomentar aquest tipus d’activitat
econòmica.
Les empreses de l’Economia
Social, segons es defineix en el document, comparteixen valors que les
identifiquen enfront d’altres formes
empresarials, destacant la primacia de
les persones i de l’objecte social sobre
el capital, la defensa i l’aplicació dels
principis de solidaritat i responsabilitat o la conjunció dels interessos dels
membres i de l’interès general.
Tenint en compte això, el Parlament Europeu demana a la Comissió
Europea que amb les seves noves
polítiques promogui l’Economia Social
i defensi aquest concepte com un
«enfocament diferent de l’empresa»,
el motor principal de la qual no és la
rendibilitat financera sinó els beneficis per a tota la societat.
No obstant això, es constata que
malgrat conformar el 10% del teixit

empresarial europeu i proporcionar
el 6% de l’ocupació del continent,
l’Economia Social està poc representada des del punt de vista institucional, i que el seu reconeixement
i suport a escala europea és petit, o
fins i tot nul. Per pal·liar aquesta
situació, el Parlament Europeu recomana avançar en el reconeixement
jurídic de l’Economia Social i promoure el desenvolupament d’un estatut europeu per a fundacions,
associacions i mutualitats, seguint
l’exemple de l’estatut de la societat
cooperativa europea, en vigor des
de 2003.
Amb el mateix objectiu d’ampliar
el coneixement de les empreses de
l’Economia Social, es demana a la
Comissió Europea i als Estats membres que donin suport a la creació de
registres estadístics nacionals de les
empreses de l’Economia Social, que
estableixin comptes satèl·lit nacionals per sector institucional i per sector d’activitat i que permetin la
introducció d’aquestes dades en l’oficina estadística europea Eurostat.
De la mateixa forma, la resolució
dóna suport al reconeixement de l’Economia Social com a part en el diàleg
social europeu sectorial i intersectorial i suggereix que tant la Comissió
com els Estats membres impulsin enèrgicament el procés d’inclusió dels
agents de l’Economia Social en la concertació social i el diàleg civil.

Vista general
del Parlament Europeu
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Així, amb el rerefons de la crisi,
el Parlament valora especialment la
capacitat de l’Economia Social per
millorar el funcionament democràtic
del món de l’empresa i «el potencial
de l’Economia Social per generar
estabilitat en un context d’economies
eminentment cícliques». Però alhora
proposa que es faciliti, en cas de crisi empresarial, la possibilitat de transformar les empreses en corporacions
que siguin propietat dels treballadors.
En aquest sentit, l’Economia
Social és especialment eficient en la
correcció d’alguns desequilibris que
es produeixen en el mercat de treball,
com són l’atur, l’ocupació inestable i
l’exclusió social i laboral dels aturats.
Així mateix, el document ressalta la
capacitat d’aquest tipus d’empreses,

que tenen en compte criteris socials
a més dels purament mercantils, per
afavorir la integració social activa
dels grups vulnerables, així com la de
generar ocupacions que no es deslocalitzen, convertint-se en eines impor-

L’europarlamentària italiana Patrizia Toia,
autora de l’informe aprovat pel Parlament
Europeu

tants per modernitzar i reforçar el
model social europeu.
Per això, l’informe aprovat pel
Parlament Europeu exhorta els Estats
membres a desenvolupar programes
de formació destinats a transmetre
el coneixement de l’Economia Social
i les iniciatives empresarials inspirades en els seus valors, tant en
l’ensenyament superior i universitari, com en la formació professional.
A més, el Parlament Europeu
planteja a la Comissió Europea la possibilitat de crear una Unitat d’Interserveis d’Economia Social que
connecti totes les direccions generals rellevants, i sol·licita a l’Observatori de les PYME europees que
analitzi la realitat de l’Economia
Social en els seus estudis.
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La Fundació Espriu dóna suport
a la formació en Economia Social
| J. A. P.

La Fundació Espriu patrocina el programa formatiu del Centre d’Investigació d’Economia Social (CIES) de la Universitat
de Barcelona que inclou el Màster en Economia Social i gestió d’entitats no lucratives i el Màster en responsabilitat social
corporativa. El foment de la investigació, la docència i la difusió de l’Economia Social i de la responsabilitat social de les
empreses són valors i objectius prioritaris en l’activitat de la
Fundació Espriu.
Una de les experiències formatives principals en el marc
d’aquests dos màsters, va ser el seminari «Empresa social,
una comparança internacional», celebrat del 17 al 22 de maig
de 2009 a Atlanta (EEUU). Es tracta d’una iniciativa conjunta
de CIES, l’Andrew Young School for Policy Studies de la Georgia State University.
Aquest seminari va suposar un espai de reflexió i debat
sobre models de gestió responsable d’empreses socials i sense ànim de lucre en el qual líders empresarials, executius i universitaris van tenir l’oportunitat d’intercanviar experiències,
contrastar metodologies de gestió i aportar idees innovadores en el terreny de la responsabilitat social corporativa i de
l’Economia Social.
La cooperativa SCIAS, propietària de l’Hospital de Barcelona i una de les institucions que formen la Fundació Espriu,

va ser un dels casos d’estudi presentats durant el seminari. El
Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona i patró de la Fundació Espriu, va presentar en la seva conferència el model cooperatiu de SCIAS com a model d’empresa
social. Un model basat en la visió particular del Dr. Josep Espriu
sobre el cooperativisme sanitari protagonitzat pel metge i el
pacient. El Dr. Martí també va presentar als assistents al seminari la labor de la Fundació Espriu, institució que aglutina la
realitat del cooperativisme sanitari a Espanya representat pel
grup Asisa i el Grup Assistència, destacant la seva activitat de
promoció internacional i la seva responsabilitat en la presidència de l’Organització Internacional de Cooperatives de
Salut (IHCO).

El Dr. Martí presenta en la seva conferència el model cooperatiu
de SCIAS
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Mor el president de l’ACI, Ivano Barberini
| J. A. P.

Ivano Barberini
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El passat 6 de maig va morir Ivano
Barberini, president de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) durant els
últims anys, després d’una llarga malaltia. La notícia del seu decés ha produït
una gran commoció entre totes les persones vinculades al cooperativisme i a
l’Economia Social en tot el món i suposa una pèrdua insubstituïble per al moviment cooperatiu internacional.
Nascut a Mòdena el 1939, Barberini
va dedicar més de quaranta anys de la

seva vida a l’activitat cooperativa i va
liderar diverses organitzacions i institucions tant nacionals com internacionals.
Llicenciat en Econòmiques, va començar
la seva carrera professional a Modena
Federcoop el 1960, amb només 21 anys,
i tres anys més tard era elegit vicepresident de la cooperativa alimentària
CIAM-UNIBON. Cap a l’any 1968 va assumir la direcció executiva de l’Aliança
Cooperativa de Mòdena, i quatre anys
més tard es va convertir en el delegat a
Bolonya de CoopItalia, la cooperativa de
gestió logística més gran del país
transalpí, on va coordinar les accions
interregionals d’Emilia-Romagna, Veneto, Marques i Friuli. El 1975 va passar a
la presidència de Coop Emilia-Veneto,
una de les entitats més destacades a Itàlia per la seva innovació en tècniques de
venda, i el 1979 a la de Coop Nazionale,
càrrec que va exercir fins al 1996.
Paral·lelament, mentre es formava en estratègies de negoci i innovació de gestió, Barberini va ocupar la
presidència de la Comunitat Europea

de les Cooperatives de Consumidors
(Eurocoop), entre 1990 i 1996, i es va
convertir en membre de l’equip directiu de la cooperativa bancària Banec.
Entre 1996 i 2002 va ser directiu de
la Fondazione Italianieuropei, vicepresident de la Conferència Europea
Permanent de les Cooperatives,
Mutualitats, Associacions i Fundacions (CEPCMAF) i del Comitè de
Coordinació de l’Associació de les
Cooperatives Europees (CCACE) i president de la Lega Nazionale delle Cooperative i Mutue (Legacoop). El 2001
va ser nomenat president de l’ACI i
el 2005 va ser reelegit per quatre
anys més.
Barberini va ser el pilar del desenvolupament global del moviment cooperatiu, a més d’una persona profundament compromesa amb els valors i
principis del cooperativisme i un treballador incansable en la lluita per aconseguir una societat més justa, més humana i en la qual les persones siguin l’eix
central.

Eudes de Freitas, nou president d’Unimed
| J. A. P.
El passat 25 de març, en l’Assemblea General de la Confederació de Cooperatives Mèdiques Unimed de Brasil que es va
celebrar a Sao Paulo, va ser elegit com a president per al període 2009-2013 el Dr. Eudes de Freitas Aquino, que pren així el
relleu en la presidència d’Unimed al Dr. Celso Barros, el qual ha
liderat l’organització cooperativa brasilera durant els últims
vuit anys.
Eudes de Freitas va néixer el 1948 a la ciutat de Natal, capital de l’estat brasiler Rio Grande do Norte. Va estudiar a la
Facultat de Medicina de Ribeirao Preto a Sao Paulo, on va obtenir els títols de màster i doctor en Medicina i es va especialitzar en nefrologia. Posteriorment es va incorporar a la
cooperativa Unimed de Piracicaba, que va presidir des de 1992
a 1997. Va crear la Federació Intrafederativa del Centre Paulista, de la qual va ser president durant dos mandats. Més tard
es va incorporar al Consell d’Administració de la Federació de

Cooperatives Mèdiques de Sao Paulo, exercint com a president
executiu de 2005 a 2009.
El Sistema Unimed, que va néixer a instàncies del Dr. Edmundo
Castilho el 1967, és en l’actualitat
un dels grups cooperatius més
grans del món que aplega més de
106.000 metges en 377 cooperatives i proporciona serveis de salut
a 15 milions de clients i a 73.000
empreses. El 1996, va ser una de
les institucions fundadores de
l’Organització Internacional de
Cooperatives de Salut (IHCO), juntament amb la Fundació Espriu i
l’Associació Japonesa de Coope- Eudes de Freitas, nou president
ratives de Salut (JHCA).
d’Unimed de Brasil
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L’Assemblea Mundial de la Salut es
prepara per a una grip pandèmica

WHO/Cédric Vincensini

| J. A. P.

Sessió inaugural de la 62a Assemblea Mundial de la Salut

poral, la cooperació i la flexibilitat que
van demostrar les delegacions va permetre que s’abordessin totes les qüestions urgents en l’agenda de la salut
mundial, segons va manifestar el ministre de Salut de Sri Lanka, que va presidir les sessions.
Després dels debats i de les deliberacions de l’assemblea i dels comitès,
es van aprovar quinze resolucions, algunes d’elles de gran rellevància en l’àmbit
sanitari mundial, com les relacionades
amb l’atenció sanitària primària, els preparatius davant una possible grip pandèmica o la prevenció i control de la tuberculosi farmacoresistent.
Aquesta última resolució, anomenada Prevenció i control de la tuberculosi multiresistent i la tuberculosi ultraresistent, estipula criteris estrictes de
qualitat per al subministrament de la
medicació antituberculosa i per evitar
el seu ús indegut. A més, en el text
s’acorda reforçar les accions destinades a franquejar l’accés universal de la
població al diagnòstic i al tractament
d’aquesta malaltia.
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Margaret Chan, directora general de l’OMS, es dirigeix a l’Assemblea

WHO/Cédric Vincensini

La 62a Assemblea Mundial de la Salut,
celebrada a Ginebra entre el 18 i el 22
de maig, va estar fortament marcada
per la recent aparició del nou virus H1N1
i la pressió que això suposa per als responsables sanitaris, que han de prendre
les decisions encertades i adoptar les
mesures correctes en un moment de
gran incertesa científica en el qual els
coneixements sobre el virus són encara limitats. L’assemblea va exhortar la
Dra. Margaret Chan, directora general
de l’OMS, a dur a bon terme els acords
presos en el marc dels preparatius
davant d’una possible grip pandèmica,
facilitant l’intercanvi d’informació sobre
els virus i l’accés a les vacunes entre els
Estats membres.
Un altre dels efectes va ser la limitació de l’assemblea a cinc dies, en
comptes dels nou previstos, fet que va
permetre que els delegats dels 193 països que van acudir a la cita, poguessin tornar abans als seus països d’origen i seguir al capdavant de les
accions en la lluita contra la grip A. No
obstant això, malgrat la limitació tem-

Respecte a l’atenció sanitària primària, els delegats van sol·licitar als Estats
membres que es mantingui com a prioritat l’enfortiment dels sistemes de salut
en l’agenda política internacional, que
s’accelerin les mesures destinades a
l’accés universal a aquest dret, desenvolupant serveis de salut integrals i establint mecanismes nacionals de finançament equitatius, eficaços i sostenibles;
alhora que situi l’individu com a element
central de la prestació sanitària.
Després d’un intens debat, els Estats
membres van adoptar un pla d’acció
sobre salut pública, innovació i propietat intel·lectual, que entre altres aspectes té com a objectiu fomentar la innovació i millorar l’accés al tractament de
malalties que afecten desproporcionadament els sectors més pobres de la
població. El pla inclou una llista dels
agents interessats que participaran en
el procés i defineix un marc temporal,
així com uns indicadors que facilitin el
seguiment dels avenços.
Uns altres dels temes abordats per
l’assemblea van ser la prevenció de la
ceguesa i la discapacitat visual evitables, la situació sanitària en el territori
palestí ocupat, la consideració de la
medicina tradicional en els sistemes
nacionals de salut i la reducció de les
iniquitats sanitàries, actuant sobre els
determinants socials de la salut.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
22-23
JUNY

2009
24-26
JUNY

2009
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ASSEMBLEA GENERAL DE COOPERATIVES EUROPE
El 22 i 23 de juny se celebrarà a Sofia l’Assemblea General de Cooperatives Europe i la
conferència titulada «La resposta cooperativa a la recessió econòmica… interès social,
confiança i innovació».

XII JORNADES D’INVESTIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL
CIRIEC-Espanya organitza periòdicament aquestes jornades, amb l’objectiu de reunir
experts acadèmics en Economia Social amb representants del sector i de les
administracions públiques, per debatre sobre les qüestions clau que els afecten. En
aquesta ocasió se celebraran a Múrcia, amb el lema «La crisi com a oportunitat per a
l’Economia Social», amb la col·laboració d’UCOMUR, la Unió de Cooperatives de Treball
Associat de la Regió de Múrcia.

V COL·LOQUI IBÈRIC DE COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL
La Xarxa Portuguesa de Formació per al Tercer Sector i CIRIEC-Espanya organitzen des
de 2001 els Col·loquis Ibèrics de Cooperativisme i Economia Social que se celebren alternativament cada dos anys a Espanya i Portugal. Aquesta cinquena edició se celebrarà els
dies 10 i 11 de juliol a la ciutat portuguesa de Santarem. El tema serà «L’Economia Social
i el desenvolupament sostenible» i inclourà quatre sessions temàtiques sobre temes de
solidaritat i cooperació, crisi alimentària, responsabilitat social de les empreses i la lògica de proximitat.

II CONGRÉS INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA
El II Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social se celebrarà a Östersund
(Suècia) els pròxims 1 i 2 d’octubre de 2009 amb el tema general «L’Economia Social en un
món enfrontat a una crisi global». Col·laboren en la seva organització l’Institut Suec de
l’Economia Social (CIRIEC-Escandinàvia), la Universitat Mid-Sweden, CIRIEC Internacional i la
Plataforma per a l’Economia Social de la regió Mid-Sweden.

7ª CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT
«Salut i desenvolupament: tancant la bretxa en la implementació» serà el títol de la
pròxima Conferència Mundial de Promoció de la Salut que se celebrarà a Nairobi, Kenya,
entre el 26 i el 30 d’octubre de 2009.
L’Aliança d’ONG per a la Promoció de la Salut presentarà un document tècnic en la
conferència amb el títol «El coneixement local: un valor de la comunitat en la promoció
de la salut».

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ACI
L’Assemblea General 2009 de l’Aliança Cooperativa Internacional i els esdeveniments que
s’hi relacionen se celebraran a Ginebra (Suïssa), entre el 16 i el 20 de novembre de 2009,
en el Centre Internacional de Convencions.

Fotografies: Pep Herrero

POBRESA I SALUT
Cada dia hi ha més consens sobre el fet que la salut no és només la carència de malalties, sinó un estat de
benestar que té molt a veure amb uns hàbits saludables, unes condicions adequades i un accés permanent
a la salut, més enllà de moments puntuals. És per això que són moltes les persones que, per l'absència
d'aquests condicionaments, pateixen algun tipus de malaltia física o mental. La gent gran, els sense sostre,
els pitjor alimentats o els que viuen en infrahabitatges són, així, els que tenen més possibilitats de patir
alguna patologia. A la foto, dipòsit de roba per a persones sense llar de la Fundació Arrels.

Vides trencades:
pobresa i salut precària
Anna Jolonch
Autora del llibre Exclusió social. Dels
marges al cor de la societat
(Barcino, 2008)

a presència cada cop més abassegadora de la crisi financera i
econòmica entre nosaltres no
hauria d'ocultar la realitat sobre
el període anterior de creixement econòmic. En el món de la globalització econòmica, les distàncies que separen els
rics dels pobres no han deixat de créixer.
D'entrada, entre països rics i països pobres.
Però també en els països rics s'ha eixamplat
la separació entre rics i pobres, i entre aquells
que gaudeixen d'un lloc de treball estable i
els que han de sobreviure com poden, atrapats per la precarietat i la inseguretat que
aquesta genera. La separació és tan gran que
es palpa físicament. Enmig del luxe enlluernador, la pobresa i la indigència formen part
del paisatge. Els nous paisatges de la crisi
només podran fer més visible i més extrema
aquesta desigualtat, que és inherent al model
econòmic que ens governa.
La nostra societat té, doncs, una cara i
una creu: la cara és la globalització i el desenvolupament econòmic; la creu és la pobresa
i l'exclusió. Són dues cares antagòniques que
ens parlen de dos mons cada cop més distants. Les víctimes són els més pobres, els
més fràgils, els més vulnerables, els que no
compten per a aquestes lògiques econòmiques i polítiques.
La desigualtat afecta totes les dimensions
de la persona. En aquestes pàgines em centraré en l'estreta vinculació entre exclusió i
salut a partir de l'informe que vaig redactar,
ara fa un any i mig, per a Càritas Diocesana
de Barcelona, i que vàrem titular, expressivament, Vides trencades. Els requadres recullen el testimoni viu d'alguns dels que patei-
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xen les múltiples formes del malestar físic,
psíquic i moral. Vull només deixar constància que es tracta sempre de persones ateses
per Càritas. S'hi fan visibles els efectes de la
incertesa, la pobresa i la precarietat, que sembren de desesperança i patiment la vida de
la gent. La persona és un tot i quan no es pot
tenir accés als recursos més bàsics com un
treball estable, un habitatge digne o unes
prestacions dignes, aleshores esdevé més vulnerable al sofriment psíquic i físic.
El dret a la salut
La nostra societat ha avançat molt en els
darrers anys i són molt importants els
esforços que s'han fet i se segueixen fent per
assegurar una cobertura universal del dret
a la salut. Tot i ser considerat un dret universal, una visió de la salut integral de la persona implica oferir l'oportunitat que totes
les necessitats fonamentals puguin estar
cobertes: les afectives, les sanitàries, les nutricionals, les socials i les culturals.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS),
en la seva constitució de 1946, defineix la
salut com “l'estat complet de benestar físic,
mental, espiritual, emocional i social, i no
solament en l'absència d'afeccions o malalties”. Aquesta definició ha estat criticada perquè és molt utòpica, car només entre el 10%
i el 25% de la població mundial es pot considerar completament sana. No es pot negar,
tanmateix, que el dret a la salut va molt més
enllà del dret d'accés a la targeta sanitària o
a uns bons serveis d'atenció sanitària.
Per abordar el dret a la salut i les desigualtats d'oportunitats hem d'obrir el nostre

horitzó a una nova comprensió de la salut que
també es refereix a les condicions de vida
socials, familiars i econòmiques. La vida de les
persones que no assoleixen les necessitats mínimes, com l'alimentació o l'habitatge, és més
difícil i la seva salut se'n ressent. Però a més a
més, fins i tot entre els que tenen la supervivència garantida, les diferències en l'accés a
alguns recursos, com ara l'educació o la seguretat a la feina, no només poden produir més
dificultats vitals, sinó també una reducció del
seu estat de salut i de la seva qualitat de vida
respecte a aquelles persones que es troben en
una situació més bona. La salut és una de les
condicions més importants de la vida humana;
així doncs, totes les persones haurien de tenir
garantit el dret a l'accés a les oportunitats per
tenir una vida sana, sense malalties ni sofriments evitables, ni mortalitat prematura.
La salut precària és causa i conseqüència
de la pobresa. La malaltia pot reduir les eco-

Susana: "Jo era dins un pou i n'he sortit"
El Centre Sara de Càritas Diocesana de Barcelona és
situat a Sabadell, al costat de la parròquia de Sant
Salvador. Pertany a la xarxa de recursos assistencials per
a persones afectades de VIH/SIDA a Catalunya. La Susana
té 53 anys. Li agrada poder parlar de la seva experiència
al Sara i dels motius que la van dur fins aquí.
“Vaig arribar al Sara el 2001. Vaig venir molt
malament, hi vaig estar cinc anys i he fet el meu
procés. Vaig deixar la metadona, les pastilles per
dormir i tot. Seguint una teràpia vaig anar al psicòleg
i a treballar, i l'equip del Sara m'ha ajudat molt; en
realitat ells són Càritas. Des d'aleshores sóc aquí, bé,
i agraïda. Però també hi he posat molt de la meva part.
Jo era dins un pou i n'he sortit. Sóc aquí i de moment
estic bé. Si no hagués vingut, seria al carrer o morta.
El problema era la droga.
Vaig al metge cada tres mesos a buscar els
retrovirals i estic bé. He tingut molts problemes de
salut amb els pulmons... Vaig estar en coma a la UVI,
molt malament. Quan era al carrer vaig tenir
tuberculosi i gairebé no ho explico. Vaig estar deu anys
amb la droga i tenia la meva feina al cabaret, però
m'ho vaig vendre tot per la droga. És molt dur.
Visc en un pis compartit. Ens portem bé. Treballo
però tinc la meva paga, la no contributiva de 300 euros
i el complement: total, uns quatre-cents. Del treball,
en cobro uns dos-cents. Em llevo molt aviat per anar
al taller del Raval i de vegades no hi ha feina i cobro
menys. Vinc al Sara a dinar cada dissabte o diumenge.
Volen que vingui, i si no hi vinc em truquen. Jo mai
no he tingut afecte i aquí n'he trobat.”

nomies familiars, la capacitat d'aprenentatge, la productivitat i la qualitat de vida; conseqüentment doncs, la malaltia crea i pot
perpetuar la pobresa. Els pobres, de la seva
banda, estan exposats a més riscos personals
i ambientals. Són causa de malalties una
mala alimentació o la falta d'higiene personal. Parlar de la salut és parlar de les condicions de vida dels que dormen al carrer, en
una habitació sense dret a dutxa, o en un pis
vell sense una instal·lació adient per fer funcionar la rentadora.
Tot i que sovint són persones socialment
invisibles, em refereixo a realitats que tothom
coneix o pot reconèixer si hi para esment.

SÓN MOLT IMPORTANTS ELS ESFORÇOS QUE S'HAN
FET I SE SEGUEIXEN FENT PER ASSEGURAR UNA
COBERTURA UNIVERSAL DEL DRET A LA SALUT
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Maria: “Amb el que cobro de la PIRMI no m'arriba.”
A la Maria li agrada la pintura. Als matins, al centre La Mercè, té cura dels nens durant
l'estona que les mares fan el curs de llengua. Té quaranta-set anys, viu sola, és nascuda a
Ciutat Vella i ja fa uns sis anys que ve de forma periòdica al centre.
“Necessitava un lloc on m'ajudessin a estar amb més gent i fer relació. Vaig a la psicòloga
i ella em recomana que vingui aquí. Tinc l'autoestima molt baixa. A casa sempre he tingut
molts problemes. També vinc per rentar roba un cop a la setmana. Visc en un pis de lloguer.
La casa és molt vella i per tenir rentadora hauria de canviar la instal·lació elèctrica. Les rajoles
del terra de casa estan trencades i això era perillós per a la mare. La mare i el pare són grans
i han hagut de marxar. No podien pujar i baixar escales.
La meva mare té molts problemes de salut i no té cap pensió, i el meu pare l'ha de cuidar
tot el dia i cobra una pensió de jubilació d'uns set-cents euros. Jo, amb el que cobro de la
PIRMI -una mica més de tres-cents euros- no m'arriba. Només el lloguer són 206 euros sense
comptar l'aigua, el llum, el gas. Per als aliments vaig a demanar-ne un cop al mes a Càritas.
Tinc una disminució important, no puc treballar. De salut? Tinc artrosi, osteoporosi, artritis,
síndrome de Sudek, problemes d'estómac, còlon irritable, hemorroides, miopia, migranyes…
i el problema és el sobrepès.”

• L'existència d'un grup important de persones grans amb ingressos exclusius procedents de les seves pensions mínimes i
que no disposen de xarxes familiars i
informals d'atenció o relació.
• L'habitatge també és un factor clau que
estableix fronteres entre els espais d'inclusió i d'exclusió, i els més petits són
els primers que viuen les conseqüències de l'amuntegament en habitacions
i pisos de relloguer.
• L'arribada d'immigrants, que provoca
l'existència de persones en situació
administrativa irregular abocades a viure en la precarietat i l'exclusió, subjectes a diverses formes d'explotació i maltractament.
• La creixent incidència de la pobresa entre
els treballadors de salaris baixos: el treballador pobre conviu al costat de l'aturat.
• La situació de molts infants immersos
en la realitat de pobresa de les seves
famílies que viuen en condicions inadequades per al seu correcte procés de
desenvolupament i socialització.
• El gènere també és un factor que, per
ell mateix, afegeix un major risc de
pobresa per a les dones. Hi ha un fort
augment de famílies monomarentals,
que no han deixat de guanyar pes en
l'estructura demogràfica.
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• I també cal considerar l'augment de
les diferents expressions del malestar
físic i psíquic que genera la inseguretat i la desprotecció social: somatitzacions, angoixes, estrès, malalties orgàniques, etc.
Immigració i salut
La població immigrant que arriba al nostre país és en la seva majoria jove, amb bona
salut i moltes ganes de treballar. La cursa
d'obstacles que han de recórrer i les constants decepcions amb què carreguen els fa
més fràgils i vulnerables. La situació d'irregularitat administrativa provoca unes altres
problemàtiques de marginació que no tenien
quan van arribar.
Entre els casos notificats de tuberculosi
a Catalunya, la proporció de persones nascudes fora de l'Estat ha augmentat de forma
significativa, passant d'un 6,1% el 1996 a un
28,8%. La taxa de tuberculosi és gairebé quatre vegades superior en les persones nascudes fora d'Espanya (Pla Director d'Immigració en l'àmbit de salut).
La manca d'oportunitats fa més vulnerable la població nouvinguda en aspectes clau
com són les malalties infeccioses, la salut
sexual i reproductiva, la salut maternoinfantil, la salut bucodental, la salut laboral i les
drogodependències o els problemes relacionats amb la salut mental. El Pla Director d'Immigració en l'àmbit de salut del Departament
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
apunta en aquest sentit: «Ens trobem que es
barregen diferents variables (per exemple,
immigració i renda) o que situacions plenament socials estan 'psiquiatritzades'. Una situació intolerable no és un problema de salut
mental. L'estrès de la immigració no és un problema de salut mental, encara que pot derivar-hi o provocar una vulnerabilitat o resultar en el desenvolupament d'un trastorn
depressiu, ansiós o adaptatiu.»
Càritas Europa ha acusat els països europeus de «fer la vida difícil» als immigrants
irregulars i als demandants d'asil, grups
que «afronten el risc més gran de pobresa»
al continent.
Espanya és un dels països que donen una
major cobertura sanitària als sense papers
per davant de països com per exemple Grècia, on els indocumentats tenen vetat l'accés a aquest servei, excepte en el cas de les
urgències. Tot i així, també a l'Estat espanyol
es produeix una important fractura entre

Carmen: “Només plorava, estava sola i
malalta amb el meu bebè”
La Carmen té 24 anys i és llicenciada en Administració
d'Empreses. Va arribar de Bolívia fa un any
embarassada de sis mesos, es va dirigir al servei
d'acollida de Càritas de Sant Cugat amb el seu nadó,
molt sola i demanant ajuda.
“Jo vaig sortir del meu país perquè estava
embarassada i el pare de la criatura no en volia saber
res. Una cosina i el seu marit d'aquí em van oferir venir,
i vaig venir als sis mesos d'embaràs. Tenia una panxa
enorme. Quatre o cinc dies després d'arribar, la meva
cosina es va separar. Ens vam quedar al carrer. Ara totes
dues compartim habitació i la paguem a mitges. Jo
vaig arribar sense estalvis, m'ho vaig vendre tot pel
bitllet. Càritas em va ajudar a pagar l'habitació.
Quan ja vaig tenir el meu bebè, un dia em van
trobar mig morta de fred i de dolor a les portes de
Càritas. Em va recollir la treballadora social. Vaig haver
d'ingressar d'urgències per una pancreatitis. Estava
sola. L'única cosa que volia era estar amb el meu fill.
Vaig estar dies inconscient. Et sents lluny de casa i de
tothom... vaig estar més d'una setmana a l'hospital. A
l'hospital em van rentar la roba del nen, una infermera
m'aconseguia bolquers, m'ajudaven en tot... Cada dia
em trucava o em venia a veure una voluntària de
Càritas de Sant Cugat. Em trucava cada dia i això era
l'única cosa que jo tenia, però era tan important per
a mi! Ho era tot... en aquells moments... i jo plorava,
només plorava...”

el dret teòric a la sanitat i l'accés efectiu.
La principal dificultat a l'hora de tenir accés
a la targeta sanitària són les traves a
l'empadronament.
Sense sostre, quina salut?
El perfil de la majoria de les persones sense
llar segueix sent el d'un home sol d'uns 40
anys, però cada vegada és més fàcil trobar
altres tipus de perfils en els centres d'acolliment, com ara treballadors immigrants
més joves, propers als 30 anys. La presència
d'aquestes persones en els centres de primera
acollida i de cobertura de necessitats bàsiques (menjador, dutxes, pernoctacions) a
vegades sobrepassa el 70%. Les dones poden
representar entre un 15% i un 20% del total.
Predominen les persones solteres, tot i que
va pujant el nombre de separats i divorciats.
La majoria d'aquestes persones són a l'atur i
no han cotitzat mai, per la qual cosa no
tenen dret a la prestació per desocupació.

N'hi ha unes quantes que reben pensions
assistencials o no contributives de baixa
quantia.
La meitat de les persones sense llar tenen
problemes de depressió, el 43% beu o ha
begut en excés en algun moment de la seva
vida i gairebé el 50% posa en relació l'alcohol amb el fet d'estar al carrer; el 16% ha consumit altres drogues; l'11% ha patit algun
problema greu de salut mental; un 7,7% ha
patit maltractaments per part de la seva
parella i un 3,8% agressions sexuals d'adulta. Són dades de l'Informe Europeu de
FEANTSA de 2006 sobre el dret a la salut de

TOTES LES PERSONES HAURIEN DE TENIR
GARANTIT EL DRET A L'ACCÉS A LES
OPORTUNITATS PER TENIR UNA VIDA SANA,
SENSE MALALTIES NI SOFRIMENTS EVITABLES,
NI MORTALITAT PREMATURA
JULIOL AGOST SETEMBRE 2009
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Alberto: "Com puc viure amb quatre-cents euros?
El futur és una feina"

les persones sense llar, que presenta una
situació especialment alarmant en el cas dels
joves. Separacions, trencaments, desenganys,
fracàs i molta, moltíssima soledat són alguns
dels trets comuns en els relats de les persones sense llar. L'equitat en la realització i
distribució de la salut forma part d'un concepte més ampli de justícia social. La salut i
el benestar van més enllà de l'assistencialisme i l'aspecte sanitari. El que està en joc en
cadascuna de les situacions de pobresa és la
dignitat de la persona i la dignitat de la
societat.

EL QUE ESTÀ EN JOC EN LA POBRESA ÉS LA DIGNITAT
DE LA PERSONA. UNA SITUACIÓ INTOLERABLE NO ÉS
UN PROBLEMA DE SALUT MENTAL
monogràfic | compartir |
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L'Alberto fa mesos que visita l'espai de Càritas per als sense
sostre a Sabadell. Valora enormement que en aquest espai
es pugui parlar i tenir conversa. Ens explica que busca feina
i que treballa del que pot i quan pot. Contràriament a la
imatge i l'etiqueta que sol tenir un sense llar, l'Alberto és un
home que no ha deixat de treballar mai, com tampoc no ha
deixat mai de tenir cura de la mare, malalta i ingressada a
l'hospital.
“Jo tenia un negoci d'un bar i ens van estafar vuit
milions i mig en el traspàs. Als quatre anys vam haver de
deixar-lo i no vam poder pagar el pis. Ho vaig perdre tot. Va
morir el meu pare i al cap de quinze dies la meva mare va
tenir la primera embòlia i m'he quedat sol. Perquè la meva
parella se'n va anar; després de dotze anys va marxar. El meu
germà havia mort abans als trenta-un anys.
Vaig tenir la meva mare a casa i venia una treballadora
familiar una hora al dia, però les vint-i-tres restants qui la
canviava, li donava el menjar i li posava els bolquers era jo.
Vam estar així un any. Després vaig aconseguir que entrés
al Taulí, on ja fa dos anys que hi és. Primer vaig treballar
deu anys en una empresa de transports, quan vaig tancar
el bar hi vaig tornar a treballar dos anys. Després he anat
fent els treballs que podia, però la cosa està molt malament.
No havia parat mai de treballar des dels tretze anys. He
treballat en transports i tot el dia anava amunt i avall,
m'aixecava a les quatre del matí, carregava i descarregava.
Tinc la PIRMI que són 417 euros, però amb això no vius.
He d'anar a veure l'assistenta dilluns i dijous, i em fan anar
al CAS a bufar: sempre zero, zero, zero. L'altre dia em van
fer una anàlisi d'orina per veure si hi havia droga. Si no ho
faig, em treuen la paga, que ja me la van treure un mes per
no anar a l'assistenta. Dormo com qui diu al carrer, sort que
aquí em dutxo, em donen roba neta, esmorzo alguna cosa
calenta i tinc l'entrepà per passar el dia. I aquí parlem, hi
ha conversa. Dormo a urgències del Taulí. Vaig allà, veig la
tele, faig una becaina i quan hi ha menys gent em poso a
dormir. Fan els ulls grossos, saben que el meu lloc és aquí i
jo tinc la meva mare ben a prop. Al CAS em diuen que he
de buscar-me una habitació, però com puc viure amb quatrecents euros?
Vaig anar a la verema de Lleida un mes i mig, després
a Tarragona uns dies, i vaig haver de dormir al carrer. Vaig
dormir en una estació i en un caixer, i jo no hi havia dormit
mai, en un caixer.
La meva mare em lliga molt, quan sóc lluny pateixo
pensant, com estarà? Avui, sortint d'aquí, em toca anar al
CAS i correré per arribar a la una a donar-li el dinar. Els
tracten molt bé, però jo la canvio de posició perquè vegi la
tele i m'agrada donar-li el dinar, el sopar, l'esmorzar. De
vegades em diu un parell de paraules, res més. Estic sol i la
meva mare és l'única cosa que em queda. Aquí no tinc cap
més familiar. A mi, la gent m'ha fallat molt, em dono molt,
confio i m'han enganyat.”

DOCTOR JAUME MORATÓ,
DIRECTOR DE L'EQUIP MÈDIC DEL RAVAL SUD

“La gent no té ni idea del que
pot arribar a ser la pobresa en
una ciutat occidentalitzada”

Pep Herrero

Sergi Rodríguez

emigra el més fort. Però, amb les condicions de
treball, sovint tenen patologies que aquí estaven oblidades, com ara la tuberculosi o les balbulopaties traumàtiques. Els vells solen tenir
bronquitis, hipertensió, diabetis, colesterol... i
no tenen cap familiar que els recordi que han
de prendre la medicació. Hi ha molt alcoholisme, drogoaddicció, tumoracions, cirrosi, càncer, hepatitis C, Sida... Només de tuberculosi,
n'hi ha el percentatge més gran de l'Estat.
El doctor Jaume Morató i Griera

Molt sovint es parla de la fascinació per les realitats urbanes. Però no tot és or el que llueix a
les grans ciutats. Molt a prop de les zones comercials i turístiques perviuen barris sense infraestructures en els quals s'amaguen enormes bosses de pobresa. La manca de qualitat de vida és
la causa de les nombroses patologies que pateixen els seus habitants, que són alhora els més
febles de la nostra societat.
Quina relació sanitària hi ha entre pobresa i
salut?
La pobresa és el condicionant més important de
la salut. De fet, on hi ha pobresa l'esperança de
vida és menor. Al Raval, per exemple, fins no fa
gaire, aquesta estava 10 anys per sota de la mitjana de Catalunya. Un 65-70% de la població és
d'origen immigrant, mentre que els autòctons
són gent gran que no ha pogut marxar. Els
immigrants són normalment gent sana, perquè
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Es tracta d'una manca d'accés al sistema de
salut?
No, perquè al Raval hi ha ambulatoris des de fa
molts anys, però els pacients són gent castigada des de petits per l'alimentació, els tòxics, el
tabac, l'alcohol, les hores de treball, les condicions de l'habitatge... Viure sol és un condicionant de depressió, de soledat... Al Raval és on hi
ha més persones grans soles; els seus fills han
mort perquè han tingut més infarts, més mecanismes de drogoaddicció... També tenen menys
recursos econòmics, per la qual cosa viuen en
pisos terribles, sense ascensor. Només les humitats ja comporten més bronquitis. Tampoc no
hi ha llocs d'esbarjo. Tot això fa que quedin
desestructurats. La gent no té ni idea del que
pot arribar a ser la pobresa en una ciutat occidentalitzada. Això afecta la seva estructura mental. És més fàcil deprimir-se quan l'entorn familiar o la situació laboral fallen. Aviat, al districte
de Ciutat Vella, hi haurà un 50% d'aturats, el

major percentatge de gent empresonada i un
20% de noies menors de 15 anys que han quedat embarassades. No acabes d'entendre mai
com és que no estan desesperats, perquè hi ha
tota una sèrie de factors laborals, familiars... que
no els ajuden. Els infants i joves pateixen més
fracàs escolar, perquè el lloc d'estudi a casa, o
els hàbits d'estudi dels pares, són diferents.

És una tasca fonamentalment sociosanitària…
És fer la feina que fa un metge però sempre
en unes condicions més difícils. Les administracions sanitàries calculen que ha d'haver-hi
1 metge per a cada 1.500 habitants, però no
és el mateix si aquest pacient és pobre o de
classe mitjana. Al Raval és més difícil que la
gent pugui deixar el tabac o l'alcohol. Si no
té una sortida, ja li pots dir que es dutxi, que
mengi fruita, que faci esport... perquè si les
condicions de treball són terribles, el tabac o
l'alcohol són una sortida quan arriben a casa.
Al Raval hi ha una xarxa d'organitzacions que
hi intervenen: Districte, Càrites, Fundació
Arrels… però és un pou de misèria tan gran
que no donen l'abast. Caldrien molts més
recursos. Aquest és l'únic ambulatori de tot
Catalunya que té 2 assistentes socials, però en
necessitaríem 3 o 4. Hem de gestionar els PIRMI, els ajuts per a la dependència...

P. H.

Com es pot intervenir en un context així?
Als metges ens toca sobretot acompanyar. Ha de
ser necessàriament mitjançant polítiques socioeconòmiques, amb mesures urbanístiques i
arquitectòniques. Per exemple, fa uns anys el fet
d'obrir carrers va dissoldre els focus de tuberculosi que hi havia, tot i que ara ha tornat a causa dels 'pisos pastera' dels immigrants, que s'han
afegit a la pobresa, la prostitució i drogoaddicció que ja hi havia al barri. Però el problema no
són els immigrants sinó la seva pobresa. Tot i
això, la immigració ha canviat tant el panorama del barri que la gent que hi ha viscut tota la
vida ja no el reconeix com a propi. Els veïns de
sempre han marxat, els comerços han canviat,
els llocs de culte són diferents, els hàbits són
uns altres... pateixen així la 'síndrome de Job'
incomplerta, perquè ho han perdut gairebé tot
sense esperança de recuperar-ho. I ells, com que
són pobres, no poden marxar. Són gent desubicada, sola i trista. I, com que no tenen ascensor,
i viuen en escales altes i desnivellades, finalment
queden aïllats. Hem d'anar a casa seva.

ALS METGES ENS TOCA SOBRETOT
ACOMPANYAR. HA DE SER
NECESSÀRIAMENT MITJANÇANT
POLÍTIQUES SOCIOECONÒMIQUES, AMB
MESURES URBANÍSTIQUES I
ARQUITECTÒNIQUES

El doctor Jaume Morató i Griera va
néixer el 1952 a Barcelona. Va llicenciar-se en Medicina per la Universitat de Barcelona, tot especialitzantse després en Medicina Interna i
Endocrinologia a l'Hospital de Bellvitge. Aficionat a la fotografia, també és llicenciat en Belles Arts per la
mateixa universitat. La seva primera
destinació va ser el CAP de Canteres,
des d'on va passar al de Meridiana
com a coordinador. Ara fa 18 anys, el
1991, va venir al Raval per fer de metge de família, «que és la porta d'entrada al sistema sanitari: en teoria
hauria de ser gran, però en la pràctica serveix per controlar econòmicament la sanitat. Sembla interessar a
l'estalvi allò que el pacient pugui
necessitar», afirma. «El metge de
família no té la mateixa importància
que a Anglaterra o a Suècia, sinó que
se li demana que aturi la demanda al
sistema, cosa que al final tampoc no
s'aconsegueix.»
JULIOL AGOST SETEMBRE 2009
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Què és la convalescència per a
una persona sense sostre?
Quan el carrer mata
Eduard Sala
Director de l'Obra Social Santa Lluïsa
de Marillac i de Llar de Pau
Companyia de les Filles de la Caritat

«Ningú no es recupera si no té ningú a qui li importi»
Sant Vicenç de Paül

V

P.H.

iure al carrer és sinònim de
devastació personal, de procés
de deteriorament integral que
afecta, entre altres aspectes, l'estat de salut de la persona.
Parlar de persones sense sostre és posar
nom a un col·lectiu que presenta multiplicitat de rostres, noms, històries, itineraris i
situacions personals que, difícilment, reprodueixen un mateix patró. Així, cada persona en situació sense llar té una vivència única del període de convalescència.
En algunes ocasions, la convalescència
no es diferencia ni en la vivència ni en el
lloc: quan la sortida de l'hospital suposa el
retorn al carrer (al no-lloc), on ningú no t'espera ni tindrà cura de tu, la convalescència
no té espai ni lloc per ser viscuda i queda
difuminada en el malestar vital que caracteritza l'exclusió social extrema.
A l'hora de dimensionar-ho, cal tenir en
compte que, massa sovint, la convalescència
ha de seguir a una alta voluntària dels serveis hospitalaris d'urgències.
En altres ocasions, poques, la convalescència en un recurs social o sanitari suposa un parèntesi de durada variable que, per
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a algunes persones, està associat a l'interrogant sobre el futur immediat a l'alta.
Per aproximar-nos a la vivència de la convalescència de les persones sense llar, crec
que cal tenir en compte alguns dels factors
que incideixen en una realitat que és multidimensional.
La situació de les persones sense llar
sovint està fortament condicionada per la
ruptura de lligams i vincles amb la xarxa afectiva, familiar, laboral i social, per l'aïllament
social, la desvinculació de les xarxes d'atenció a les persones existents, la cronicitat de
les situacions, la lentitud i fragilitat dels
avenços i les contínues recaigudes.
L'acumulació de fracassos, la manca d'expectatives de millora, el progressiu deteriorament personal i la pèrdua de motivació
vital acompanyen les persones que es troben
en una fase més consolidada.
Força sovint, la situació sense llar es presenta associada a l'addicció a substàncies psicoactives, trastorn mental i/o disminució
derivada d'un estat de salut deteriorat (malalties cròniques o disminucions importants).
Tenint en compte la situació de les persones
sense sostre, els processos són lents, els
avenços petits, i les recaigudes i regressions
són molt freqüents.
Mentre algunes persones recorren molt
sovint als recursos de les diferents xarxes d'atenció a les persones, com la salut, altres no
ho fan mai, i es mostren totalment refractàries respecte a les xarxes, els agents socials
i els ingressos hospitalaris. El percentatge
d'ingressos en els serveis d'urgències hospitalàries és molt alt, en comparació de la mitjana de la població, en canvi utilitzen poc
els serveis ambulatoris o els especialistes.
Habitualment relacionem els factors consumir alcohol i/o drogues o tenir problemes
de salut mental al fet de viure al carrer com
si es tractés de causes i conseqüències, per
aquest ordre... quan, força sovint, es tracta
d'un procés invers.
El carrer comporta un peatge multidimensional, on la pèrdua de la salut o les
addiccions suposen un preu més que cal
pagar en un procés transversal i complex de

progressiu deteriorament integral que acaba afectant, aproximadament, la meitat de
les persones en situació sense llar.
Romandre sense sostre esdevé, així, un
clar factor de risc respecte a l'estat de salut
física o mental, i quan arriba una malaltia
greu sovint es presenta associada a altres
malalties que es cronifiquen i a una esperança de vida mitjana al voltant dels cinquanta-set anys. És per això que el carrer
mata.
Quan el carrer es consolida, la manca de
salut i la situació de vulnerabilitat esdevenen
cròniques i la dependència a les substàncies
psicoactives (alcohol o drogues) pot transformar-se o conviure amb la dependència als
fàrmacs i a les urgències hospitalàries.
L'atenció realitzada a les persones sense
llar convalescents està fortament condicionada, entre altres factors, per:
• El temps que la persona ha estat en
situació sense llar.
• La inexistència, en la majoria de persones ateses, d'una xarxa de relacions
sociofamiliars que els doni suport, un
cop són fora del centre.
• Una temporalització de l'estada en els

EL CARRER COMPORTA UN PEATGE
MULTIDIMENSIONAL, ON LA PÈRDUA DE LA
SALUT O LES ADDICCIONS SUPOSEN UN PREU
MÉS QUE CAL PAGAR
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recursos que està fixada, gairebé exclusivament, per l'evolució de la salut
(sovint no té en compte la manca de
suport extern).
• La precària cobertura de les prestacions
econòmiques de franja baixa (pensions
no contributives, rendes mínimes...) que
limiten molt negativament les possibilitats d'assolir certa independència de
la xarxa de serveis socials, un cop finalitza la convalescència.
• La inexistència, en la majoria de persones ateses, d'una xarxa de relacions
sociofamiliars que els doni suport, un
cop són fora del centre.

LA VIVÈNCIA DE LA CONVALESCÈNCIA
DEPENDRÀ, EN BONA MESURA, DE LA
POSSIBILITAT DE DISPOSAR D'UN LLOC I
D'ACOMPANYAMENT DURANT AQUEST PERÍODE
Des de l'experiència dels Centres d'Estada
Limitada per a persones sense llar convalescents de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
(homes) i de Llar de Pau (dones), ambdós recursos de la Companyia de les Filles de la Caritat
de Sant Vicenç de Paül, constatem una certa
diferència de gènere pel que respecta a la
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vivència de la convalescència, amb tota la
prudència davant la simplificació del que són
realitats molt diverses.
En primer lloc, cal tenir en compte que
el nombre de dones convalescents en situació sense llar és molt inferior al d'homes. La
necessitat de fer-se càrrec dels fills, la possibilitat de viure amb una parella que disposi d'un sostre i en tingui cura, la prostitució com a recurs per aconseguir diners
(sense necessitat de recórrer a altres mitjans
delictius)... poden ser alguns elements que
expliquen que hi hagi menys dones en situació sense llar. Constatem, però, que les dones
que arriben a la xarxa d'atenció sense sostre
presenten un major deteriorament de la
salut física i mental que els homes.
En segon lloc, en els nostres centres
observem un cert comportament paradoxal
en alguns homes en situació sense llar convalescents (menys en les dones) davant l'atenció que reben: ja que, si d'una banda es
mostren conscients de la malaltia, reconeixen la necessitat de cuidar-se i accepten positivament ser cuidats; de l'altra, transgredeixen algunes indicacions mèdiques
(incomplir pautes d'alimentació, fumar, beure alcohol, sortir de l'hospital sense permís...). Una lectura possible seria la necessitat de reafirmar la pròpia identitat davant
una situació de desapoderament i dependència vers les institucions socials o de salut.
Finalment, des de la Llar de Pau (centre
per a dones convalescents en situació sense
llar), constatem que una part significativa
de les dones s'implica en la cura de la salut,
valora positivament el fet de poder superar
el passat immediat i és capaç d'imaginar-se
en el futur en una situació millor.
En qualsevol cas, la vivència de la convalescència dependrà, en bona mesura, de
la possibilitat de disposar d'un lloc i d'acompanyament, durant aquest període, i de
comptar amb alternatives al carrer (al nolloc), un cop finalitzi l'estada.

SALVADOR BUSQUETS, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ ARRELS

“Moltes persones acaben al
carrer per un problema de salut
no diagnosticat”

Pep Herrero

Sergi Rodríguez

Salvador Busquets, director de la Fundació Arrels

Entrar al centre obert de la Fundació Arrels
és accedir a una altra realitat. A dins, un
equip de professionals i voluntaris tracta no
només d'atendre la gent sense sostre en allò
més bàsic, sinó de refer els seus vincles, trencats durant anys per mil i una circumstàncies. Gràcies a l'acollida i l'acompanyament,
aquells rostres sense identitat van donant
lloc a històries de vida, amb noms i cognoms,
que gràcies a aquesta mà amiga poden tornar a sentir que són importants per a algú
en aquest món.

Quina relació hi ha entre pobresa i salut?
Avui dia ser pobre vol dir tenir molts números per tenir una salut deteriorada, tant des
d'un punt de vista orgànic com mental. A la
nostra residència, que vàrem posar en marxa a finals de 2007, un 68% de les persones
ateses té problemàtiques orgàniques i un
63%, trastorns mentals. No han acabat al
carrer per la seva situació social, sinó per un
problema de salut no diagnosticat que els
ha fet deixar de treballar. Els psiquiatres
diuen que estar al carrer pot provocar
depressions però mai trastorns mentals, que
són anteriors. L'altre vessant de la qüestió és
l'atenció a les persones que, per diferents circumstàncies, han acabat al carrer. És un
tema complicat per la pèrdua d'habilitats
relacionals, que els fa col·lapsar qualsevol
servei d'urgències perquè en certs moments
demanden molts serveis intensius. En tot
cas, el problema és el diagnòstic, pel trencament dels vincles familiars o socials. Una
de les característiques del trastorn mental
és que no es té consciència de la malaltia.
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AVUI DIA SER POBRE VOL DIR TENIR MOLTS
NÚMEROS PER TENIR UNA SALUT
DETERIORADA, TANT DES D'UN PUNT DE VISTA
ORGÀNIC COM MENTAL
Estar al carrer potencia factors de base que
ja hi havia?
No. Dades de l'Institut Nacional d'Estadística, de l'any 2006, afirmen que més d'un 46%
de les persones que viuen al carrer beuen
molt; alguns, fins i tot 6 cartrons de vi al dia.
Però un cop entren en un alberg, el 95% deixa de beure radicalment. Nosaltres, a l'acollir-los, comencem de seguida a treballar amb
un centre de desintoxicació. Pot ser que, en
un moment determinant, la seva resposta a
un problema passi per una recaiguda, però
son fenòmens puntuals. L'any 2008 la Fundació “la Caixa” va presentar un estudi
segons el qual allò que fa que una persona
vagi al carrer no és l'alcohol sinó el trencament familiar, la pèrdua del treball, l'assumpció d'una malaltia (sobretot mental) i
l'adquisició d'una addicció. Però el fet de beure al carrer fa que molta gent pensi que són
allà per ser alcohòlics. Un cas diferent és la
salut mental: el carrer no produeix trastorns
mentals, sinó dosis molt elevades de patiment que acaben en depressions, cosa que

no té res a veure amb les malalties mentals.
Els que les tenen és perquè prèviament ja
les tenien.
Quins serien els factors de fons? Soledat,
desesperació...
Viure al carrer és una experiència que marca: mai no es torna a ser el que s'era. Un dels
principals efectes -per això parlem d'exclusió i no de pobresa- és que va minant el sentit vital de la persona. Acaba pensant que ha
nascut per estar sola perquè no importa a
ningú; té consciència que fa esforços per sortir-se'n però que no acaba d'aconseguir-ho,
per la qual cosa acaba perdent l'esperança,
incomunicant-se amb el món... De fet, difícilment ho aconseguirà sense ajuda externa.
No és un procés de racionalització ni de
maduració, només es trata que algú els doni
un cop de mà. Sovint vas pel carrer a parlar
amb una persona i no entén el teu missatge,
però si va a un alberg, menja i dorm sota sostre, al cap de 2 o 3 mesos ho entén perfectament. Al carrer es menja i es dorm poc i
malament, no poden cuidar-se... i això afecta també la capacitat de comprensió. A tothom li ha passat que, quan té una criatura i
dorm poc, no pot fer coses complicades. Una cosa tan elemental ja fa millorar la
seva percepció del
món; si a sobre se'ls
aconsegueix vincular
i que puguin prendre
medicació, la seva
qualitat de vida millora substancialment.

Salvador Busquets i Vila va néixer a Salvador de Bahia (Brasil) el 1959,
de pares catalans que estaven treballant allà. Llicenciat en Econòmiques, va treballar en l'empresa privada, en màrqueting i com a analista informàtic, fins que l'any 1995 li van proposar que coordinés
la gestió interna de la Fundació Arrels. «Va ser d'una manera casual
i per un any», reconeix, «però d'això ja en fa 14». Prèviament havia
estat voluntari, durant molts anys, a la Fundació Escó.
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Abans la majoria no anava als centres. Per
això ara hi ha experiències d'equips de professionals -entre ells psiquiatres i infermeres- que van al seu encontre pels carrers.

La Fundació Arrels de Barcelona es va
constituir l'any 1987, a partir de la preocupació de tota una sèrie de persones
que creien que calia fer quelcom per canviar la situació dels sense sostre, que consideraven injusta. En poc temps van adonar-se que aquesta tasca requeria una
continuïtat i professionalitat, per la qual
cosa es va crear un equip de professionals. Tenien també molt clar que només
l'atenció personal garanteix la transformació de les condicions de vida. En
aquests moments l'entitat està formada
per 220 voluntaris i 50 professionals, que
gestionen diversos serveis, així com per
un gabinet de comunicació que fa tasques de sensibilització. Només el 2008
van atendre 1.233 persones, 458 a través
del programa de carrer i 892 mitjançant
el centre de dia. L'increment respecte a
l'any anterior va ser del 25%, una dada
a tenir molt en compte. Cal destacar alhora les 48 persones que van participar en
el seu programa d'hospitals i les 32 que
ho van fer en el de residències; unes i
altres van rebre 647 i 364 visites, element clau en el seu acompanyament, perquè en la seva majoria són persones que
no tenen ningú. Els seus 16 pisos van acollir 39 persones i van formar 54 persones en el seu taller ocupacional. També
van deixar 40.104 llits perquè hi passessin la nit i van donar 34.660 àpats. La
seva residència, la Llar Pere Barnés (33
places), va acollir més de 60 sense sostre. Aquesta relació personal va des del
moment de la trobada fins a la mort del
mateix sense sostre, que és d'una mitjana d'edat esgarrifadora; 60,5 anys.
La Fundació Arrels també prepara l'enterrament, i fins i tot distribueix un full
que ret un petit homenatge a aquella persona que un dia va poder refer els seus
vincles gràcies a l'entitat.

Es tracta d'atansar l'exclòs als serveis sanitaris o a l'inrevés?
La tasca de mediació és fonamental. Llevat
d'algunes persones que no han acceptat la
intervenció mèdica perquè necessitaven un
impuls previ, hem tingut moltes experiències positives de professionals o voluntaris
que l'han acompanyat al metge per assegurar-se que el sense sostre ho entenia, han fet
un seguiment posterior... Així, el metge tam-

bé pot treballar d'una manera molt més confiada, i alhora els resulta molt gratificant
veure com millora una persona tan vulnerable. El problema és que si no hi ha algú
que els acompanyi, és molt difícil que es produeixi la vinculació. La tasca del mediador
també és acompanyar la persona a la xarxa
de salut, tant per aconseguir que aprengui
el recorregut i conegui el procediment, com
perquè el sistema de salut reconegui aquesta persona amb els seus trets diferencials.
Abans de tot això, però, és important que
tingui cobertes les necessitats bàsiques: dormir, menjar... Si no hi ha això passa que,
quan els donen l'alta mèdica, la seva situació de pobres no els permet acabar de fer el
tractament.
Què és més important: fer una tasca només
assistencial o una tasca preventiva?
Abans de fer res d'això cal un canvi de conducta. Serveix de ben poc aprendre a tenir
hàbits si són al carrer per no poder-los mantenir. Però, d'altra banda, no hi ha dubte que
el problema concret que tenen l'han de solucionar perquè, si no, la seva salut es pot deteriorar. Hauríem de posar més recursos per tal
que aquestes persones poguessin tenir cobertes les seves necessitats més bàsiques, com
menjar i dormir, i després vincular-les a alguna xarxa. Una alternativa són els llocs sociosanitaris, és a dir, aquells equipaments en els
quals no hi ha protocol mèdic per estar-hi
ingressat, però on la seva salut està atesa.

JULIOL AGOST SETEMBRE 2009
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L'accés a la salut és un dret fonamental de les persones. Però
també ho és que la seva vida transcorri en unes condicions
saludables. Per això és necessari que l'opinió dels professionals
de la salut sigui tinguda en compte a l'hora de prendre
decisions urbanístiques, estructurals o de política sanitària,
així com en la posada en marxa d'instal·lacions, amb personal
sociosanitari, que permetin fer un acompanyament dels
pacients un cop han obtingut l'alta médica.
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P A U S A
| Francesc Garriga Barata

Com un lladre inexpert m’he robat els ahirs
a mi mateix.
i avui el sac de la memòria
perd síl·labes
per la vella costura que ha descosit el temps.
Estripo les paraules,
i en recuso les lletres
en traç d’atzar.
Què dir que sembli nou?
i com donar més vida a les paraules
de sempre?
| 49

Qui amaga en llocs insòlits
secrets els verbs que han de salvar-me?

Mar Aguilera

(Camins de serp, Barcelona, Ed. 62, 2009)

Djeema-el-Fnaa
| Josep M. Ferreiro

Tota la màgia de la ciutat de Marràqueix conflueix a la
plaça de Djeema-el-Fnaa. De bon matí és gairebé deserta. Mentre els carros carregats de menta, les marmanyeres amb els seus sacs plens a vessar o els
metges amb herbes remeieres i ous d'estruç van arribant als racons de la ciutat vella, els aiguaders, els
contacontes, les tatuadores de henna i els conductors
de carrosses esperen visitants. La vitalitat creix d'hora en hora, la temperatura dels negocis va pujant, fins
que, al vespre, la multitud ho ocupa tot, fent que la
plaça entri en ebullició i es pugui participar en el més
fastuós dels banquets -“Voldrà un quart, mig o un cap
de be sencer?”- a l'aire lliure. Sempre sota la mirada
del minaret de la mesquita Kutubia.
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Ulls de molts cecs esguarden
|
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Pere Ballart

Amb la composició, el 1956, de la
primera versió d’aquest poema (que
anys a venir, havia d’acabar sent el
que obrís Per al llibre de salms d’aquests cecs), Salvador Espriu va certificar la seva pertinença a un selecte club poètic internacional, que s’enorgulleix de comptar entre els seus
membres alguns noms de la talla de
W. H. Auden, Gottfried Benn, William
Carlos Williams, Walter de la Mare,
John Berryman, Anne Sexton o Wislawa Szymborska. Es tracta d’una
associació que pot estar-se de quotes, de reglaments escrits i de reunions periòdiques, perquè no exigeix
cap altre requisit per ser admès en la
seva germandat espiritual i artística
que una provada devoció per l’obra
extraordinària d’aquell pintor
holandès del segle XVI que es deia
Pieter Brueghel. En la poesia contemporània, traslladar fins als versos d’un
poema la colpidora, terrible objectivitat de les teles del flamenc ha estat
una temptació molt freqüent, i com-

parar-ne els resultats, que entre els
poetes que he esmentat van des de
la reflexió meditativa fins a l’ècfrasi,
des de l’apropiació satírica fins la glossa erudita, és un exercici ben alliçonador, que fa llum tant sobre les relacions possibles entre poesia i pintura com sobre l’evidència amb què
aquest diàleg revela, com un reactiu,
la diversa naturalesa dels estils literaris respectius.
També Espriu va voler amidar la
distància entre els pigments i les
paraules, però l’objecte de la seva
atenció no van ser pas els quadres
que més sovint han esdevingut l’estímul d’una arrencada lírica: no són
La caiguda d’Ícar o La collita de blat
el referent plàstic que sedueix el nostre poeta, sinó un oli que reprèn, com
sovint passa dins la producció de
Brueghel, un episodi bíblic, més concretament evangèlic: La paràbola dels
cecs. En voler descriure el caràcter
dels fariseus, Jesús proposa una analogia molt gràfica, que Mateu (15:14)

EN LA POESIA CONTEMPORÀNIA, TRASLLADAR
FINS ALS VERSOS D'UN POEMA LA COLPIDORA,
TERRIBLE OBJECTIVITAT DE LES TELES
DEL FLAMENC HA ESTAT UNA TEMPTACIÓ
MOLT FREQÜENT

recull així: “Deixeu-los: són guies cecs;
i, si un cec guia un cec, tots dos cauran en un clot”. I l’artista flamenc tradueix en imatges la paràbola, amb el
realisme escruixidor que li és característic. La impressió que causa el
quadre és tan fonda, que un dels seus
espectadors més sensibles, Elias
Canetti, confessa en una pàgina de
La torxa a l’orella que contemplar-lo,
al costat d’El triomf de la mort , va
convèncer-lo que cal pensar la sort
humana en termes col·lectius. Seva
és també la millor descripció del contingut de la tela (“aquests cecs que
avancen en una fila obliqua units per
uns bastons o agafats per l’espatlla”), i la constatació que com més
reculem en la fila dels sis orbs –com
més ens allunyem del guia, que ja ha
caigut, i del seu immediat seguidor,
que està a punt de fer–ho–, més fe
trobem pintada encara en els rostres, aixecats al cel, de la inquietant
corrua. Perquè l’horror sigui perfecte, el pintor ha envoltat l’escena d’una placidesa absoluta, amb una
esglesiola i uns masos sota un cel
gris però tranquil.
Ni el tema ni el seu sentit són
nous en la poesia espriuana. Brueghel ja era homenatjat explícitament
a El caminant i el mur, i els cecs de la
paràbola no solament els trobàvem
prefigurats allí, sinó que, com ha

Keith Adams
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demostrat admirablement Rosa Mª
Delor, podem seguir-ne el curs al llarg
de tota la poesia d’aquests anys, de
Les cançons d’Ariadna, passant per
Mrs. Death, fins a Llibre de Sinera.
Però el que no es pot dubtar és que
la forma del haiku dóna a les quaranta peces que componen l’obra Per al
llibre de salms d’aquests vells cecs la
possibilitat d’abordar el motiu amb
una nuesa contorbadora. Per
començar, perquè en aquest primer
poema dissol el nexe entre les dues
frases i en fa molt problemàtica la
unió. La primera formula com si fos
natural un costós paralogisme: qui
pot comandar un grup de cecs sinó
aquell que ho és completament? En
la versió inicial del poema –que Espriu
destinava a un número d’Anales de
la cultura igualadina que va ser censurat, i que va veure la llum finalment
a la revista Bages–, era encara més
notori el biaix irònic de l’argument:
“Ens fas de guia, / car ets més orb.”
La personalització era també, com es
pot apreciar, més immediata: sabíem
des del primer mot que qui parla és
un dels cecs del seguici. En la versió
definitiva, en canvi, és més tard que
descobrim aquesta identitat i com
aquest fet torna equívoca la que sembla una reacció provocada per la certesa de la frase anterior. Qui parla sap
tothom que l’acompanya igual de cec
com ell. Què hi ha doncs en realitat
en aquestes nines blanques, llises
(“orfes de llum”, hauria escrit Maragall), que busquen l’escalfor del sol?
És la mirada d’Èdip, la de Tirèsies, o,
com apunta Jordi Cerdà en les seves
notes al poema, la dels cecs que Baudelaire mostra en el seu sonet mirant
al lluny, els ulls “levés au ciel”? Com
dirà el haiku següent de la col·lecció,
les ninetes són els “blancs vestits de
la nostra / desesperança”.
A mi m’agradaria pensar que
Espriu arriba en aquests poemes a
presentar en la seva forma més pura
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ESPRIU RESPON “A LES PREGUNTES DEL NOSTRE
ESGLAI” I ENS PARLA ALHORA DE LA MORAL,
DE L'HORROR I DE LA NOSTRA CONDICIÓ
TRANSCENDENTAL
i essencial una consciència que ja
havia exposat en un text molt anterior. Un dels contes d’Aspectes (1934),
“Tarda a muntanya”, rematava una
excursió pel Montseny del narrador
i un seu amic tot mostrant-nos els
perills de “perdre perillosament la
sensació de realitat, sota el domini
d’un somieig quasi místic”; l’anticlímax anticipava la situació dels nostres cecs, perquè els protagonistes
acaben dins un clot, igual que en la
paràbola: “Despertàvem esbalçats
daltabaix d’un marge. Havíem sortit
del camí sense notar-ho. La fosca era
densa. [...] Caient aquí, alçant-nos allà,
perdut amb violència l’esguard contemplatiu [...] prosseguíem el dificultós retorn”. Ha estat sovint definida
la ironia com l’espectacle de la ceguesa: algú amb un superior coneixement
contempla com el cec, això és, l’ignorant, camina envers la seva desgràcia. El poema d’Espriu duplica, però,
la ironia, girant-la contra tothom: és
un cec qui ens fa adonar que nosaltres, que crèiem veure-hi tan bé,
anem darrere seu a la mateixa fila.
Gràcies als entra–i–surts de l’art,
el curs seguit per la paràbola ha estat
magnífic: d’allò que en l’evangelista
era una abstracta analogia, Brueghel
en fa una escena actual, del més esmolat realisme; i Espriu, en reprendre la
imatge, la dispara cap al símbol. No ha
estat l’únic, ja ho hem dit. Retrobem
la corrua dels orbs, ara en un sentit
moral, a l’Assaig sobre la ceguesa del
portuguès Saramago; amb un valor
metafísic, en tot el teatre de Buero; i
encara –en un context no per fantàstic menys aterridor– en la millor disto-

pia de John Wyndham: les pàgines més
memorables de The Day of Triffids són
aquelles en què els qui no han perdut
la visió són caçats, en ple Trafalgar
Square, per les munions de londinencs
desesperats que busquen algú que els
guiï. No és pas el menor dels encerts
del poeta de Sinera, tanmateix, haver
aconseguit fer tot això amb uns mitjans molt més austers; davant el quadre que els versos de Williams descriuen com un “horrible but superb
painting”, Espriu respon “a les preguntes del nostre esglai” i ens parla alhora de la moral, de l’horror i de la nostra condició transcendental, haventho encabit tot en les disset síl·labes,
suficients i inexhauribles, d’un haiku.

I
Qui fa de guia
és el més cec. Alçàvem
al sol les nines.
II
Fixes, ben llises,
blancs vestits de la nostra
desesperança.
III
Clapiten gossos
al meu voltant. Rastregen
caça segura.
IV
Palpem adversos
murs de llum, cel de pluja,
pell de la fosca.
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