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Educar i servir o, millor dit, aprendre i comprometre’s: en defi-

nitiva, beneficiar-se un mateix beneficiant els altres. Aquestes po-

drien ser algunes de les fórmules que resumeixen l’essència de 

l’aprenentatge servei, una nova proposta pedagògica i social que 

comença a aplicar-se amb èxit en l’àmbit de la salut. 
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EDITORIAL
Aprendre tot servint. Servir tot aprenent. Són màximes de la vida espiritual. 

Però són també la clau de volta de la relació dels alumnes amb el saber que els 

ofereix l’escola. Conèixer la utilitat social del que s’està estudiant fa que l’infant o 

el jove valori més l’estudi, i que conegui millor la societat. Sobretot, que la conegui 

com a ciutadà: des de l’edat pròpia de cadascú, posar-se al servei de la societat és 

la millor manera d’anar prenent consciència del món, d’esdevenir actiu, de sentir 

que els problemes dels altres ens afecten, de ser ciutadà. 

Amb aquesta consciència, diversos països, arreu d’Europa, d’Amèrica i 

d’altres continents, han desenvolupat un concepte tan senzill com revolucionari: 

l’aprenentatge servei. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita 

el desenvolupament personal dels infants i els joves a través de l’adquisició de co-

neixements, competències i valors. Alhora que promou, per mitjà del servei solidari, 

la participació democràtica, el compromís cívic i l’ajuda als altres.

L’aprenentatge servei té, també, un paper important en el món de la sanitat. El 

cooperativisme sanitari que va inspirar el doctor Espriu ha maldat, des de la seva 

fundació, per eliminar la separació que hi ha entre els usuaris de la medicina i les 

estructures del món de la salut. En la mesura que tots els que espontàniament se 

senten de la banda dels “pacients” i tots els que se senten de la banda dels “guari-

dors” sapiguen, els uns i els altres, que són corresponsables de la sanitat, millorarà 

la relació entre el metge i el malalt, i millorarà la qualitat de l’entorn sanitari on 

es desenvolupa aquesta relació. Cooperar, uns i altres, en la millora de la salut, és 

essencial. Hi ha, doncs, res millor que iniciar aquesta cooperació ja des de l’escola?

Tenir cura de les persones grans. Col·laborar amb un banc de sang. Crear la 

web d’una entitat que s’ocupa de persones dependents. Promoure l’alimentació 

saludable, o la salut bucodental... Aquestes activitats, inscrites en el cor de l’activitat 

d’aprenentatge d’infants i joves, en el seu currículum, obren el món de la sanitat a 

les escoles i obren les escoles a un aspecte cabdal de la societat i de l’experiència 

humana. La malaltia, els canvis de l’edat, saber que podem ajudar en la guarició 

dels altres, tenir cura dels que ens necessiten... són experiències fonamentals per 

a la formació acadèmica i en els valors. 

per això | compartir | dedica el monogràfic d’aquest número a l’aprenentatge 

servei i a la seva incidència en el món de la sanitat. Amb la voluntat d’aprendre tot 

servint. I de servir tot aprenent.
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els meniscs són uns petits cartílags fibrosos presents 

en el genoll la principal funció dels quals consisteix a 

impedir el contacte directe dels dos ossos que es rela-

cionen en aquesta articulació, el fèmur i la tíbia, a fi de 

facilitar els moviments de l’articulació i d’evitar el des-

gast que suposaria una fricció directa de les superfícies 

òssies. El fet de disposar d’aquests elements protectors 

té summa importància, ja que es tracta de l’articulació 

més voluminosa del cos i la que suporta amb més pro-

blemes el pes corporal. Podria dir-se que aquesta articu-

lació encara no ha acabat d’adaptar-se a l’evolució bio-

lògica gràcies a la qual l’ésser humà, a diferència de la 

resta d’animals vertebrats, pot mantenir-se dret amb els 

membres inferiors estesos i desplaçar-se sense inconve-

nients. Però això és a costa de presentar amb relativa 

freqüència diversos problemes, entre ells 

l’artrosi, que correspon a un procés de-

generatiu de les superfícies articulars, 

i les lesions dels meniscs, els elements 

encarregats de prevenir un des-

gast exagerat dels ossos que 

formen l’articulació. 

A cada genoll hi ha dos 

meniscs, d’uns mil·límetres 

d’espessor i d’una forma des-

igual: un a la part interna, que 

té una forma de C, i l’altre a la part 

externa, la forma de la qual pot com-

parar-se a una O. La seva forma no és 

uniforme, ja que està adaptada per per-

metre una correcta articulació entre la 

superfície del fèmur, l’extrem del qual 

té dues prominències arrodonides, i la 

de la tíbia, que disposa de dues superfí-

cies gairebé planes. A l’actuar com una 

espècie de coixinets, resistents però no 

rígits, els meniscs ofereixen una millor 

congruència als ossos que s’hi uneixen, 

distribuint les forces i pressions que 

actuen sobre els mateixos quan s’està 

dret i durant els moviments. I aquesta funció és molt 

significativa, perquè precisament és gràcies als meniscs 

que els ossos del genoll, amb una forma tan desigual, 

poden articular-se de manera adequada i, el més im-

portant, estan ben protegits, no sofreixen friccions i, 

per tant, no es desgasten, com passaria si manquessin 

aquests cartílags. 

Però és relativament fàcil que els meniscs es lesio-

nin. Un moviment forçat o un traumatisme violent del 

genoll, sobretot si l’articulació es troba semiflexionada, 

pot provocar lesions de diferent tipus: una desinserció, 

un esquinç o un trencament. Això passa amb més fre-

qüència en la pràctica esportiva, per exemple quan un 

futbolista gira bruscament mentre el peu continua fixat 

Menisc
| Dr. Adolf Cassan
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menisc i, moltes vegades, per aplicar el tractament con-

venient i assolir una ràpida recuperació. En l’artroscòpia, 

a través d’unes petites incisions en la pell als costats del 

genoll, poden introduir-se fins a l’interior de l’articulació 

diversos elements que serveixen tant per al diagnòstic 

de les lesions com per al seu tractament. Un tub prim i 

proveït d’un sistema òptic permet que el metge, des de 

l’exterior, vegi directament les estructures internes amb 

summa precisió i determini el seu estat. Poden introduir-

s’hi pinces i altres instruments quirúrgics delicats que es 

manipulen des de l’exterior, per exemple per extirpar la 

part de menisc danyada, per tal que, en cicatritzar-se, es 

formi un nou fibrocartílag que suplanti l’original. 

Els avantatges de l’artroscòpia són variats. Per co-

mençar, el diagnòstic de les lesions del menisc pot esde-

venir molt més còmode i precís que abans, quan es podia 

requerir la pràctica de radiografies després d’introduir 

aire o substàncies radioopaques en l’articulació. I pel 

que fa al tractament, a diferència de quan es recorre a 

la cirurgia tradicional, amb aquesta tècnica ja és possible 

caminar l’endemà mateix, factor de summa importància 

per a una ràpida recuperació. En molt poc temps s’estarà 

novament en condicions de portar a terme una activitat 

absolutament normal. 

al sòl per la bota, i així mateix és comuna en la pràctica 

d’altres esports, com l’esquí, el bàsquet o l’handbol. No 

obstant això, també pot succeir en qualsevol situació de 

la vida quotidiana: simplement al girar bruscament, a 

l’ensopegar, al rebre un cop... 

És possible que al produir-se la lesió se senti un 

soroll estrany, com un esclafit, i que aparegui un dolor 

localitzat en un costat o altre del genoll, segons sigui el 

menisc afectat. De vegades es produeix una inflamació 

de l’articulació, amb vessament en el seu interior. Però 

habitualment totes les molèsties van cedint i solen des-

aparèixer del tot en pocs dies. És possible que un frag-

ment de menisc, desplaçat, limiti algun moviment, o bé 

que l’articulació quedi bloquejada, és a dir, que no pugui 

moure’s en absolut, quedant més o menys flexionada. 

De vegades el bloqueig és permanent, però en moltes 

ocasions pot resoldre’s de forma espontània o amb una 

manipulació que alliberi l’articulació. 

Les conseqüències posteriors depenen del tipus de 

lesió i, també, de l’activitat que es porti a terme: no cau-

sarà el mateix problema en un esportista que en un ofi-

cinista. De vegades es tracta d’un esquinç que cicatritza 

en poc temps; d’altres, se succeeixen episodis de dolor 

i inflamació, es produeixen esclafits, l’articulació queda 

bloquejada en qualsevol moment o bé es torna inestable 

i falla quan es recolza el peu. I la fallada de l’articulació 

pot produir-se d’imprevist, amb el consegüent perill que 

això comporta en algunes situacions: si s’està creuant el 

carrer, conduint, pujant una escala, etc. A més, si no es 

produeix la reparació espontània de la lesió i no es porta 

a terme el tractament adequat, el més corrent és que 

els ossos del genoll pateixin un desgast exagerat, és a 

dir, que es produeixi una artrosi, amb els problemes que 

aquest trastorn comporta. 

De vegades el problema es resol fent repòs o im-

mobilitzant el genoll durant algun temps, perquè els 

esquinços del menisc cicatritzin. Però en altres casos, si 

s’ha produït una desinserció o un trencament del cartí-

lag, s’ha de procedir a un tractament quirúrgic. La cirur-

gia tradicional requereix obrir l’articulació i extirpar el 

menisc lesionat; després, s’immobilitza la cama amb un 

enguixat i s’espera així unes setmanes, fins que es des-

envolupa un cartílag fibrós semblant al menisc original. 

Però actualment ja no s’hi recorre gaire sovint. De fet, 

la tecnologia destinada a facilitar el diagnòstic i tracta-

ment de les lesions de menisc ha evolucionat de forma 

espectacular, segurament perquè es tracta d’un trastorn 

que afecta amb especial freqüència esportistes d’elit. 

Avui dia se sol recórrer a una tècnica denominada 

artroscòpia, que serveix per determinar les lesions del 
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La història de Biopat es remunta a 1995, quan Assis-

tència Sanitària Col·legial i el grup professional d’Histopat 

van endegar aquest laboratori en les instal·lacions de 

l’Hospital de Barcelona. L’objectiu era traslladar a l’àmbit 

assistencial els nous avenços científics i tecnològics en 

patologia molecular. Una aposta amb bones perspecti-

ves de futur, si bé no exempta de risc. El temps, però, ha 

donat la raó als seus impulsors. Avui dia, després de 15 

anys, s’ha consolidat com a laboratori de referència, amb 

un equip professional multidisciplinar i altament qualifi-

cat que disposa de les més avançades tecnologies per 

al diagnòstic molecular. El seu àmbit d’aplicació engloba 

diferents especialitats mèdiques, des de les malalties in-

feccioses i hematològiques fins a les metabòliques i car-

diovasculars, tot i que el seu sector d’interès principal 

sigui l’oncologia. 

L’ampli panell de proves moleculars de què disposa 

aporta una informació essencial per als diversos camps 

de la medicina assistencial, de manera que permeten arri-

bar a una precisió i rapidesa de diagnòstic molt més gran 

que amb les tècniques convencionals. Al mateix temps, 

també incideix en la medicina preventiva, estudiant els 

factors de risc que faran possible actuar abans que la 

Assistència Sanitària és l’única entitat del sector de la sanitat privada a Espanya que disposa d’un 

laboratori propi de biopatologia molecular. La seva avançada tecnologia de diagnòstic es troba a 

l’abast de tots els metges i assegurats del Grup Assistència.

malaltia estigui instaurada, diagnosticant-la així en les 

seves fases més inicials. En aquest camp destaca l’estudi 

del papil·lomavirus humà causant del càncer cervical. La 

seva detecció i tipificació permeten el tractament pre-

coç de lesions premalignes i l’establiment del risc de pro-

gressió, fet que esdevé essencial per definir l’estratègia 

clínica que ha de seguir-se amb cada pacient. L’elevat 

valor predictiu del resultat negatiu permet simplificar el 

protocol de seguiment citològic. 

Una altra tècnica d’incorporació recent és l’estudi del 

gen PCA3 del càncer de pròstata. La seva alta especifici-

tat permet discriminar aquells pacients amb un major risc 

de càncer, d’entre el nombrós grup que presenta elevació 

sèrica de l’antigen prostàtic específic (PSA). Aquest tipus 

de pacients serien candidats a biòpsia i a un eventual 

tractament posterior. Seguint en el terreny de la urologia 

i del diagnòstic primerenc, la detecció de les alteracions 

cromosòmiques que precedeixen l’aparició del carcinoma 

de bufeta, en les cèl·lules de l’orina, permet el seu diag-

nòstic en fases molt incipients, amb una metodologia no 

invasiva i amb més sensibilitat que l’obtinguda mitjançant 

una citologia convencional. 

Quant al càncer de mama, avui dia esdevé fonamental 

l’estudi de les alteracions del gen HER2, de les quals depèn 

la resposta a nous fàrmacs, com l’anticòs humanitzat tras-

tuzumab, capaç de frenar el creixement cel·lular i millorar 

l’evolució de la malaltia. Biopat ja fa més de 15 anys que 

va incorporar les tècniques d’estudi d’aquest gen, i ha ela-

borat propostes sobre el seu protocol d’estudi basades en 

resultats propis (Clinical & Translational Oncology 2005; 

7: 504-511). Les mutacions del gen EGFR en carcinoma de 

pulmó, així com les dels gens KRAS i BRAF en el càncer 

de colon, són altres exemples destacables del paper de la 

biologia molecular en les decisions terapèutiques, ja que 

aporten una informació essencial per seleccionar la terà-

pia més adequada per a cada pacient. 

Biopat, un laboratori de referència  
al servei del cooperativisme sanitari

| Sergi rodríguez
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formació permanent per a tot el personal del laboratori. 

Una representació del grup assisteix cada any als princi-

pals congressos sobre patologia molecular que se cele-

bren als Estats Units, com el de l’Acadèmia de patologia 

nord-americana i canadenca (USCAP) o el de l’Associació 

de patologia molecular americana (AMP). Als quals cal 

afegir els seus homònims d’àmbit espanyol o català, que 

són de tipus bianual. En tornar, transmeten els nous co-

neixements adquirits a la resta de l’equip en forma de 

sessions bibliogràfiques obertes. L’objectiu és establir 

una dinàmica de formació permanent de tot l’equip que 

permeti oferir informació completa i actualitzada als 

professionals del grup i als seus pacients. 

A aquesta formació externa, cal afegir-hi sessions 

internes de formació, de tipus mensual, obertes a tot 

el personal de l’Hospital de Barcelona, en les quals pe-

riòdicament conviden diferents experts de diverses es-

pecialitats perquè aportin els últims avenços en la seva 

matèria. Finalment, personal de Biopat participa en el 

Comitè d’enllaç oncològic de l’Hospital de Barcelona, 

on aporta el seu criteri i intercanvia opinions i coneixe-

ments amb altres professionals. Qualsevol estudi sobre 

el càncer sempre és multidisciplinar. 

La patologia molecular, al costat de les tècniques 

clàssiques d’anatomia patològica, aporta una visió de 

la malaltia integrada i defineix el seu potencial evolutiu. 

Alhora, incorpora nous recursos de pronòstic i predicció 

que permeten establir les condicions de tractament més 

adequades per a cada pacient; es tracta d’una nova era 

centrada en el ja familiar concepte de “patologia i terà-

pia personalitzades”. L’horitzó, en un món tan canviant 

com el de la biologia molecular, és cada dia més ampli. 

Aquesta evolució es reflecteix en l’augment de l’activitat 

de Biopat, que ha estat progressiu des dels seus inicis 

i especialment remarcable en els últims tres anys, com 

reflecteix l’histograma evolutiu de la figura superior.

Les línies d’investigació en el càncer de colon por-

tades a terme per Biopat han aportat recentment re-

sultats rellevants per establir la probabilitat de càncer 

hereditari i la conveniència de recomanar estudis fami-

liars utilitzant paràmetres de l’estudi anatomopatològic 

convencional. Aquests estudis van ser publicats inicial-

ment als Estats Units (Diagnostic Molecular Pathology 

2005; 14: 213-223) i, més recentment, a la revista de la 

Societat europea de patologia (Virchows Archiv 2010;  

456: 533-541). Una altra de les línies de treball en el 

càncer de colon ha permès, no fa gaire, que l’equip de  

Biopat descrivís el perfil molecular del carcinoma 

micropapil·lar, una nova variant altament agressiva i 

poc documentada d’aquesta malaltia (Modern Pathology 

2011; 24: 729-738). 

Malgrat que l’oncologia sigui el principal camp de 

treball de Biopat, quant a les malalties infeccioses, afe-

geix rapidesa i precisió al diagnòstic clàssic i permet, 

alhora, la quantificació de patògens, cosa que és d’una 

gran utilitat en el seguiment de casos de llarga evolució, 

com els pacients d’hepatitis o sida. 

Resulta molt il·lustratiu, per conèixer el funciona-

ment del laboratori, analitzar el recorregut d’una mos-

tra, des que arriba fins que se n’elabora un informe. A 

tall d’exemple, una mostra tumoral arriba al laboratori 

fixada i inclosa en parafina. En primer lloc és revisada 

per un patòleg, que indica la zona més adequada per 

a l’estudi molecular. A continuació s’extreu ADN de la 

zona d’interès, procés que dura aproximadament un dia. 

És a partir d’aquí que un grup de sis biòlegs procedei-

xen a efectuar els estudis pertinents a cadascuna de les 

mostres obtingudes. En la fase final, biòlegs i patòlegs 

revisen conjuntament l’informe final, per veure si els re-

sultats són coherents amb l’historial clínic del pacient. 

El reciclatge professional és una de les principals 

preocupacions de Biopat, que disposa d’un programa de 

Anys

n
o
m

b
re

 d
e 

ca
so

s

fig. Histograma evolutiu de l’activitat assistencial (1997-2010)
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Afortunadament , 

avui en dia moltes 

persones diagnos-

ticades de càncer 

superen la malal-

tia, però, tot i així, 

a q u e s t a  p a ra u l a 

encara fa respecte. 

Es tracta d’una pato-

logia que afecta ho-

mes, dones i criatures; 

que es pot patir de jove 

i de gran; que pot afectar 

diverses parts del cos i que 

es diagnostica a tot el món i en 

persones de totes les races. Què és 

un càncer?

La denominació càncer engloba 

més de 100 trastorns que tenen en 

comú dues característiques. La pri-

mera d’elles és que algunes cèl·lules 

del cos humà es tornen anòmales. La 

segona és que l’organisme produeix 

grans quantitats d’aquestes cèl·lules 

anòmales. Normalment les cèl·lules 

creixen i es divideixen per formar 

les noves que el cos necessita. Quan 

envelleixen i moren són reemplaça-

des. De vegades aquest cicle es pot 

alterar: les cèl·lules no moren quan 

ho haurien de fer i alhora se’n van 

creant de noves, de manera que el 

cos disposa d’un excés de cèl·lules 

que no necessita. Llavors poden 

Què sabem del càncer?
| Dolors Borau

Jordi Negret

formar una massa o un teixit que es 

denomina tumor. Els tumors poden 

ser benignes o malignes. Els benig-

nes no són càncer. Les seves cèl·lules 

no envaeixen altres parts del cos, es 

poden treure i, en general, no tornen 

a aparèixer. Els malignes sí, que ho 

són. Les cèl·lules d’aquests tumors 

poden envair teixits propers o bé 

disseminar-se per altres parts del 

cos. El fet de disseminar-se des d’una 

part del cos a una altra s’anomena 

metàstasi.

Les causes de desenvolupament 

d’un procés cancerós són diverses. 

En un percentatge molt baix dels ca-

sos, el càncer és hereditari, de ma-

nera que els membres 

d’una família pateixen 

el mateix tipus de càn-

cer. En la majoria dels 

casos, les causes dels 

processos oncològics 

es troben en hàbits de 

vida poc saludables (i 

aquí és molt important el 

paper de l’alimentació i la 

vida sedentària); en l’hàbit 

tabàquic i en l’exposició a 

productes carcinògens (en 

l’ambient o el medi laboral). Tam-

bé s’ha demostrat que estar en con-

tacte amb alguns virus com el del 

papil·loma humà, el de l’hepatitis B i 

C o el de la immunodeficiència huma-

na (VIH) augmenta el risc de patir-ne.

Ja fa molt de temps que des de 

les àrees públiques i privades de 

l’àmbit de la salut, des de les con-

sultes mèdiques i els hospitals, es 

recomana que els ciutadans siguem 

responsables i adoptem uns hàbits 

de vida saludables, perquè és la ma-

nera més eficaç de retardar o evitar 

l’aparició d’algunes patologies, com 

ara el càncer. Els consells mèdics 

que ens arriben per diversos mitjans 

sempre insisteixen en els mateixos 

punts: fer dietes riques en verdures, 

fruites, llegums i farinacis; reduir el 

consum de carn vermella; mantenir 
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una activitat física moderada; ser 

responsable i moderat en el consum 

d’alcohol; limitar el consum de greix 

animal i potenciar el de l’oli d’oliva; 

evitar els aliments socarrimats; evi-

tar les exposicions al sol sense pro-

tecció; prevenir i tractar l’obesitat i, 

sobretot, no fumar. 

La relació entre càncer i alimen-

tació saludable, sedentarisme, excés 

de pes i tabac està científicament de-

mostrada. La primera causa de mort 

per càncer entre els homes és el càn-

cer de pulmó, estretament relacionat 

amb el tabaquisme. En aquest cas, 

actualment també augmenta signi-

ficativament entre les dones perquè 

ha augmentat la xifra de fumadores. 

La primera causa de mort per càn-

cer entre les dones es deu al càncer 

de mama, que està relacionat amb 

l’obesitat i la vida sedentària. La se-

gona causa de mort per càncer, tant 

en homes com en dones, és el que es 

localitza al colon. Aquest tipus està 

clarament relacionat amb els hàbits 

d’alimentació i la manca d’activitat fí-

sica que es indispensable per mobilit-

zar els budells. La ingesta d’aliments 

vegetals rics en fibra (fruita, verdura 

i llegums) s’ha reduït notablement 

des de fa uns anys mentre ha aug-

mentat la ingesta de productes molt 

calòrics rics en greixos i la quantitat 

setmanal de carn vermella.

Assistència Sanitària i Asisa de-

mostren contínuament el seu com-

promís amb la societat i mostren 

la seva ambició per treballar en la 

direcció d’un estil de vida saludable 

promovent les activitats esportives i 

culturals que ajuden els seus usuaris 

a poder triar entre diverses activitats 

per mantenir-se en forma i ampliar 

els seus coneixements en tots els 

àmbits. El conjunt dels professionals 

mèdics de les dues entitats tenen un 

tracte directe i personalitzat amb 

els seus pacients. Les dues entitats 

compten amb la presència d’oncòlegs 

a les llistes de facultatius que faran el 

seguiment i pautaran el tractament 

del malalt. Aquests especialistes deci-

diran les hospitalitzacions i els actes 

quirúrgics que siguin necessa-

ris, així com les sessions de qui-

mioteràpia o de radioteràpia en 

cada cas. La relació entre metge 

i pacient continuarà durant tots 

aquells anys posteriors al trac-

tament durants els quals calgui 

fer-ne un seguiment i unes re-

visions. Així mateix, en algunes 

ciutats es disposa de servei 

domiciliari de cures pal·liatives 

oncològiques, quan fa falta, que 

són un recurs de gran valor per 

als malalts i les famílies.

Tots podem col·laborar a 

prevenir o evitar el càncer. Els 

usuaris hem d’adoptar estils 

Les dues entitats compten amb 
La presència d’oncòLegs a Les LListes  
de facuLtatius que faran eL seguiment i 
pautaran eL tractament deL maLaLt, decidiran 
Les hospitaLitzacions i eLs actes quirúrgics que 
siguin necessaris i  Les sessions de quimioteràpia 
o de radioteràpia en cada cas. també en faran  
eL seguiment i Les revisions posteriors

Què cal fer? 

Els consells mèdics ens recomanen fer dietes riques en verdures, fruites, llegums i farinacis; reduir el consum de carn vermella; mantenir una activitat física moderada; ser responsable i moderat en el consum d’alcohol; limitar el consum de greix animal i potenciar el de l’oli d’oliva; evitar els aliments socarrimats; evitar les exposicions al sol sense protecció; prevenir i tractar l’obesitat i, sobretot, no fumar.

de vida saludables, acudir al metge 

quan hi hagi malestar i col·laborar 

d u r a n t  e l s  t r a c t a m e n t s .  D e s 

d’Assistència Sanitària i Asisa ho fan 

posant a disposició dels usuaris els 

facultatius i els centres hospitalaris 

necessaris per al seu tractament i a 

la seva prevenció.
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el càncer de colon és silenciós

Avui he dinat amb la Sara, una de 

les meves millors amigues. Ho està 

passant malament perquè fa uns 

mesos van diagnosticar un càncer 

de colon a la seva mare. La Sara i jo 

ens coneixem des de fa molts anys 

i hem passat moltes hores juntes. 

Sempre ens hem entès molt bé en 

tot menys en una cosa: no coincidim 

en els gustos a l’hora de menjar. A mi 

m’agrada fer àpats complets, a ella li 

agrada picar. Jo no podria viure sen-

se menjar fruita cada dia, mentre que 

a ella li fa mandra 

ni ha hagut de cuidar-se de ningú, 

ni tan sol d’ella mateixa. Ara li toca 

agafar les regnes de la casa, ara li 

toca canviar el seu estil de vida. S’ha 

acabat menjar a tota hora i menjar 

qualsevol capritx cada nit assegu-

des al sofà davant el televisor. S’ha 

acabat menjar el que només entra 

pels ulls. A partir d’ara mateix ha de 

buscar l’estona per pensar què ha de 

menjar, l’estona per anar a comprar i 

per preparar el menjar. A la Sara, que 

no ha tingut ningú que la guiés cap al 

camí dels bons hàbits alimentaris ni 

pot comptar amb l’ajuda de la seva 

mare perquè no es troba bé, ara, tot 

això li costa Déu i ajut. 

Avui hem anat a dinar juntes 

per organitzar-nos. A partir d’avui 

compartirem la compra, la cuina, i la 

taula si convé. M’il·lusiona ensenyar-

li a planejar un menú, a escollir els 

aliments, a llegir les etiquetes dels 

productes perquè aprengui a saber 

quins duen greixos no recomana-

bles (descobrirà que hi ha un munt 

de marques de galetes que duen els 

malsans greixos hidrogenats!). 

Tot va començar fa un parell de 

mesos. La seva mare s’anava apri-

mant i encara que ja li agradava 

estar més prima, perdre pes sense 

fer cap dieta baixa en calories no 

era un bon símptoma. Era una dona 

pelar-la. Jo necessito els meus plats 

d’amanida variada i preparar-me tot 

tipus de verdures de diferents mane-

res (des d’una crema de carbassó a 

una escalivada o un remenat de bo-

lets). Ella no menja mai verdura: és 

de les que s’aparten el pebrot en un 

plat de paella. A mi m’encanta el peix 

cuinat de mil maneres i ella diu que 

fa mala olor. A tota hora menja dolç: 

pastissos, xocolata, pastes, gelats… 

La seva dieta habitual i la de la seva 

mare és molt poc variada. Ambdues 

comparteixen gustos alimentaris, 

i també excés de pes. La veritat és 

que la Sara és una noia alta, aper-

sonada i molt atractiva, però li so-

bren quilos. Jo, que la conec des 

de fa anys, sé que si posés ordre 

en els seus horaris, si fes una dieta 

més variada i equilibrada i una mica 

d’exercici, no s’engreixaria més i 

perdria l’excés de pes. 

Ara està preocupada per la 

seva mare. Viuen juntes i estan 

soles, no tenen a ningú més. Co-

mença a adonar-se que els comen-

taris que jo li feia sobre els seus 

hàbits eren pertinents i que ja ha 

arribat el moment de posar ordre 

i de seguir unes pautes. La seva 

mare no pot esperar més i ella 

està espantada perquè mai no 

ha hagut de fer-se càrrec de res, 

Què s’ha de fer?
La co lonoscòpia  va  confirmar  e l 

diagnòstic: càncer de colon en un estat 

avançat però que no s’havia estès més 

enllà dels intestins. De seguida li van 

pautar la cirurgia. Aviat començarà 

les sessions de quimioteràpia i, si cal, 

les de radioteràpia. És un dels més 

freqüents entre homes i dones després 

dels cinquanta anys. Si es detecta 

en les fases inicials la curació té molt 

bon pronòstic,  però no mostra cap 

simptomatologia fins que ja està molt 

avançat.

| Dolors Borau
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que patia restrenyiment, i de sob-

te va començar a tenir episodis de 

diarrees alternats amb uns altres de 

restrenyiment. Va pensar que es trac-

tava d’alguna passa primaveral, però 

llavors va començar amb dolors ab-

dominals i, finalment, un dia va des-

cobrir que hi havia sang a la femta. 

Quan, per fi, va decidir anar al metge, 

la doctora li va demanar una anàlisi 

de sang que va revelar una anèmia 

important com a conseqüència de la 

sang que havia anat perdent, des de 

feia temps, en petites quantitats però 

de manera constant. També li va de-

manar una colonoscòpia. La veritat 

és que ni la Sara ni la seva mare són 

gaire valentes, però quan t’expliquen 

què és una colonoscòpia, fa respec-

te. La prova consisteix a introduir 

un tub de fibra òptica llarg i flexible 

per l’anus per visualitzar les parets 

del recte i del colon. Perquè la visió 

sigui nítida cal netejar els intestins, 

per tant s’ha de fer una dieta especial 

durant 1 o 2 dies, s’ha de beure molta 

aigua i prendre uns laxants unes ho-

res abans. Afortunadament, aquesta 

prova diagnòstica es realitza adminis-

trant un sedant o un anestèsic per-

què el pacient estigui tranquil i no se 

senti incòmode. Sempre aconsellen 

s’anava aprimant i encara que ja Li agradava estar més prima, perdre 
pes sense fer cap dieta baixa en caLories no era un bon símptoma. 
era una dona que patia restrenyiment, i de sobte va començar a tenir 
episodis de diarrees aLternats amb uns aLtres de restrenyiment. 
LLavors van començar eLs doLors abdominaLs i, finaLment, un dia va 
descobrir que hi havia sang a La femta.

estic segura que s’esforçaran a fer 

bé el tractament i que acabaran tro-

bant el gust a la bona cuina de cada 

dia i als nous gustos que ofereix una 

dieta variada.

que la persona vagi acompan-

yada perquè després d’una 

estona de recuperació, quan 

la prova ja s’ha acabat, pugui 

tornar a casa amb algú i no 

hagi de conduir. La mare de 

la Sara ens va dir que tothom 

havia estat molt amable i que 

la prova no havia estat tan in-

còmoda com s’imaginava. La 

colonoscòpia va confirmar el 

diagnòstic: càncer de colon en 

un estat avançat, però que no 

s’havia estès més enllà dels in-

testins. De seguida li van pau-

tar la cirurgia i ara s’està recu-

perant. Aviat començarà les 

sessions de quimioteràpia i, 

si cal, les de radioteràpia. Es 

veu que aquest càncer és un 

dels més freqüents entre ho-

mes i dones després dels cin-

quanta anys. Si es detecta en les 

fases inicials la curació té molt bon 

pronòstic, però com que no mostra 

cap simptomatologia fins que ja està 

molt avançat, costa diagnosticar-lo 

al principi si no és que es fa un test 

preventiu de detecció de sang oculta 

en femta. 

Elles estan molt esperançades i, 

ara com ara, l’evolució és bona. Jo 
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L’augment de casos de càncer de colon diagnosticat entre els emigrants 

procedents de països de baix risc de patir-lo quan es traslladen a viure a països 

de risc més elevat, confirma la teoria de la importància de factors ambientals en 

el seu desenvolupament. No hi ha cap manera segura d’eliminar el risc de patir-lo, 

però alguns consells semblen ser útils per protegir-nos d’aquest 30% de càncers 

directament relacionats amb la nutrició. 

Una dieta rica en calci i vitamines A, B, C, D, E, antioxidants, fibra vegetal i 

cereals integrals; moderada en carns vermelles, salaons i fumats, juntament amb 

l’ús de l’oli d’oliva i procurant que les viandes cuinades a la brasa no s’encenguin 

o carbonitzin, serà la nostra col·laboració en aquest pla de prevenció. Deixar el 

tabac, reduir pes, no ingerir més de 20 g d’alcohol al dia i caminar diàriament 

encara que només sigui el trajecte d’una parada d’autobús o metro també ens 

serà de gran ajuda. 

Els antioxidants doten l’organisme de defenses naturals contra els radicals 

lliures:

•  Els polifenols presents en el vi negre, el most de raïm negre i el te verd.

•  Els flavonoides es troben juntament amb la vitamina C en els cítrics, 

cireres, nabius i mores.

•  Els B-carotens o provitamina A vegetal dels albercocs, pastanagues, 

julivert, boniatos i pebrots.

•  El zinc dels xampinyons, ous, fruits secs i llavors.

•  El magnesi de la xocolata negra, nous, soia, cereals integrals i llegums.

•  El seleni de la coliflor, bròcoli, cols de brussel·les, créixens i raves.

 

Des de fa alguns anys, la pruna seca japonesa anomenada umeboshi es co-

mercialitza com el gran remei per al càncer de colon en les botigues de dietètica 

pel seu alt efecte antioxidant i alcalinitzant, ja que l’acidificació de la sang ens 

predisposa a malalties infeccioses que afecten el fetge i disminueixen el nostre 

sistema immunològic. Composició de les prunes umeboshi:

•  Àcid pícric que augmenta la funció depuradora del fetge i ajuda a elimi-

nar els productes químics artificials del cos. 

•  Tanins àcids que acceleren el moviment peristàltic dels intestins, tenen 

un efecte antisèptic i promouen la digestió de les proteïnes. 

•  Pectina, àcid present en la pell de la pruna amb efecte laxant.

  

Espanya és productora de remolatxa vermella, però el seu consum no és 

freqüent a casa nostra. La remolatxa vermella posseeix betaïnes, que són un 

potent regenerador cel·lular, i conté un alt contingut de fibra i d’àcid fòlic, que 

esdevé especialment indicat per a les embarassades i persones amb el sistema 

immunitari disminuït o amb anèmia, ja que ajuden a disminuir la retenció de 

líquids i són riques en aigua, sodi, fòsfor, potasi, calci, magnesi, ferro i vitamines 

C, A, B1, B2, B6 i PP. Si la comprem crua es consumeix pelada i ratllada per a 

amanides, i si la volem cuita ha de coure’s amb pell almenys durant 1 hora en 

olla tradicional per a amanides o sopes calentes com la russa borscht. També 

és molt bona cuita al forn, pels polisacàrids que conté. 

Us recomano la sopa freda de remolatxa vermella, és refrescant, vistosa i 

amb un gran poder antioxidant.

Càncer de colon: importància de la dieta

| Dra. perla Luzondo

Ingredients per a 4 persones

• 3 remolatxes bullides o crues  

• 4 tomàquets grans 

• 1 ceba tendra 

• 1 gra d’all

• sal 

• oli verge extra 

• 2 cullerades de vinagre blanc

• 1/2 litre d’aigua 

Peleu les remolatxes, el cogombre, els 

tomàquets, l’all i la ceba tendra, Talleu-

ho tot a trossets i aboqueu-ho al got de 

la batedora. Afegiu-hi l’aigua, l’oli, la sal 

i el vinagre. Tritureu-ho i passeu la sopa 

pel colador xinès perquè quedi ben fina. 

Deixeu-la refredar a la nevera. Es poden 

fer variacions substituint els tomàquets 

per síndria, afegint-hi un iogurt, menta... 

Sopa freda de remolatxa vermella
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cooperativisme | asc-asisa

sanitat pública i privada: col·laborar per 
afrontar la crisi i millorar la qualitat
| elvira palencia

asisa ha reunit un any més els 

líders d’opinió de la sanitat, tant pú-

blica com privada, per debatre sobre 

els principals reptes de la sanitat a Es-

panya avui dia, dins de la VIII Trobada 

Especialitzada de Gestió de Clíniques 

celebrada el dia 11 de maig a Madrid. 

Representants de l’Administració, 

mutualitats públiques, empreses del 

sector sanitari, professionals mèdics 

i sindicats van participar en diferents 

taules de debat amb el Dr. Enrique 

de Porres, conseller delegat d’ASISA, 

com a moderador de la jornada. 

Entre les principals conclusions 

d’aquesta trobada, organitzada per 

la Unitat Editorial i patrocinada per 

ASISA, destaca el consens a l’hora 

de considerar el model de sanitat 

mixt com la millor opció, atès que la 

sanitat privada ha demostrat ser efi-

cient en la gestió de recursos i viable 

econòmicament, a més de ser més 

flexible i de suposar una descongestió 

del sistema públic. 

Un dels èxits de la trobada va ser 

aplegar en el mateix fòrum tots els 

agents implicats en la sanitat pública 

i privada: els portaveus en la comissió 

asisa reuneix els principals capdavanters d’opinió de la sanitat espanyola 

principals conclusions de la trobada 

1.  La permanència del model Muface, per ser beneficiós per a tothom: 

per als funcionaris que el trien i per als metges que els assisteixen; per 

al sistema públic, perquè es descongestiona, i per a la sanitat privada, 

que millora per ser competitiva. 

2. El sector hospitalari privat ha experimentat un important desenvolu-

pament i consolidació en els últims anys. 

3. La col·laboració de l’Administració amb empreses externes ja ha de-

mostrat la seva eficiència en la gestió dels recursos i ha obert noves al-

ternatives. En les successives taules rodones es va aprofundir en aquesta 

tesi i es va arribar a les conclusions següents:

•  Muface és un model de col·laboració per a la prestació de l’assistència 

sanitària als funcionaris que cal mantenir i protegir per ser beneficiós 

per a tothom: per al sistema públic de salut, del que forma part, per 

descongestionar-lo; per a la sanitat privada, perquè genera llocs de 

treball; per a l’usuari, perquè així ho indiquen els alts índexs de satis-

facció, i per al ciutadà, per la seva eficiència econòmica. 

•  El sector hospitalari privat ha experimentat un important desenvolu-

pament i consolidació en els últims anys que ara continua amb una 

tendència a la concentració empresarial que busca estalviar recursos 

i generar sinergies. Tot això el converteix en un sector estable i amb 

un gran potencial de creixement, amb gran capacitat de resposta a la 

demanada creixent, i que, a més, esdevé atractiu per a les empreses 

de capital risc. 

•  La col·laboració de l’Administració amb empreses externes ja ha de-

mostrat la seva eficiència en la gestió dels recursos i ha obert noves 

alternatives. El cas més clar és el dels projectes de gestió privada 

dels hospitals portats a terme per companyies d’assegurances i grups 

hospitalaris. 

de Sanitat, Política Social i Consum 

del PSOE i del PP; els representants 

de les mutualitats públiques (ISFAS, 

MUFACE i MUJECU); representants 

de l’Organització Mèdica Col·legial 

(OMC); representants de la Central 

Sindical Independent i de Funcionaris 

(CSIF); representants de l’Associació 

Empresarial de les Assegurances, 

UNESPA i representants de l’Institut 

per al Desenvolupament i Integració 

de la Sanitat (IDIS).

D’esquerra a dreta: Dr. enrique de porres, 

conseller delegat d’asisa; pilar Grande, 

portaveu del psoe en la comissió de sanitat, 

política social i consum del congrés; mariano 

mingo, portaveu del pp en la mateixa 

comissió, i Juan abasta cidón, secretari 

general de l’iDis
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asisa amplia les seves fronteres per donar 
cobertura sanitària a Guinea equatorial

D’esquerra a dreta: Fernando engonga, assessor jurídic de la presidència del Govern 

de Guinea equatorial; elías abaga, delegat de l’iNseso; Dr. manuel mbula, director 

dels serveis mèdics de l’iNseso; Dr. marcelino Nguema, president de l’iNseso; Dr. 

enrique de porres, conseller delegat d’asisa, i Dr. Juan José Fernández, gerent de 

l’Hospital moncloa

L’Hospital moncloa d’asisa ha signat un acord de col·laboració amb 

l’Institut de la Seguretat Social de Guinea Equatorial (INSESO) pel qual 

es farà càrrec de la gestió de l’Hospital de Bata, a la capital continental 

del país. El centre sanitari, que ja està construït i dotat amb 100 llits, 

començarà a funcionar després de l’estiu. 

A més d’aquest acord, ASISA també ha creat la societat Hospital 

Moncloa Internacional amb l’objectiu de gestionar des de l’Hospital 

Moncloa de Madrid diferents projectes sanitaris internacionals. 

Així mateix, al país africà, s’ha creat la Societat Guineana de Salut, 

participada per l’Hospital Moncloa en un 60% i per la seguretat social 

guineana en un 40%. El seu conseller delegat serà el Dr. Juan José 

Fernández Ramos, director gerent de l’Hospital Moncloa. 

Aquest projecte permetrà que la Societat Guineana de Salut ges-

tioni i posi en marxa l’Hospital de Bata com a primera col·laboració 

amb la intenció d’estendre’s a la resta de la xarxa hospitalària pública 

guineana. 

Professionals espanyols, equatoguineans i d’altres nacionalitats 

passaran a formar part de l’equip humà de l’hospital. Igualment s’han 

subscrit diferents acords de col·laboració amb escoles i universitats 

públiques guineanes per participar activament en la formació i docèn-

cia del personal.

asisa i la clínica santa isabel lliuren a 
sevilla els seus premis anuals 
| e.p.

La clínica santa isabel d’asisa  

va lliurar el dia 10 de juny el XXII Pre-

mi que duu el seu nom al Dr. José 

Cubero García, cardiòleg de recone-

gut prestigi. Durant l’acte, celebrat 

als Reales Alcázares, ASISA també 

va atorgar el XV Premi SCIAS de Se-

villa, que aquest any va rebre el Dr. 

Rafael Moreno Alba, especialista en 

ecocardiografia. 

El delegat provincial de Salut, To-

más Martínez Jiménez, va assistir a 

l’acte juntament amb Juan José Ló-

pez Garzón; el Dr. Francisco Ivorra, 

president d’ASISA, i el Dr. Enrique de 

Porres, conseller delegat, així com 

d’altres directius d’ASISA i repre-

sentants de la vida social i política 

sevillana. 

Aquest guardó, tradicional en la 

sanitat andalusa, es concedeix per 

votació popular entre els 1.200 pro-

fessionals del quadre mèdic d’ASISA 

a Sevilla. D’aquesta manera, miren 

de distingir la tasca realitzada per un 

dels seus companys en el sector. En 

aquesta edició, els metges d’ASISA 

han volgut premiar la trajectòria pro-

fessional, el seu compromís amb la 

professió i la qualitat humana del Dr. 

José Cubero García. 

Quant al XV Premi SCIAS-Sevilla, 

es va concedir al Dr. Rafael Moreno 

Alba, del qual es va destacar la seva 

llarga trajectòria en la defensa dels 

valors del cooperativisme sanitari, és 

a dir, de proximitat amb el pacient i 

de dedicació professional. Cal desta-

car que pertany a la cooperativa des 

de la seva fundació, el 1985.
el Dr. ivorra, president d’asisa, lliura el premi 

clínica santa isabel al Dr. José cubero García 
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sevilla acull la XXXv assemblea 
General de Lavinia 
| e.p.

L’acte d’inauguració va estar pre-

sidit pel nou alcalde de Sevilla, Juan 

Ignacio Zoido, acompanyat de la 

portaveu de sanitat del Grup Popu-

lar al Parlament andalús, Ana María 

Corredera, i del president d’ASISA, 

Dr. Francisco Ivorra, així com de di-

rectius d’ASISA i de Lavinia. En la 

seva intervenció, l’alcalde va agrair 

l’elecció de Sevilla per a la celebra-

ció de la XXXV Assemblea de Lavi-

nia, especialment pel fet que ASISA 

és la proveïdora de serveis sanitaris 

dels treballadors de l’Ajuntament de 

Sevilla. 

La jornada va continuar amb la 

presentació de l’informe del pre-

sident i de la memòria econòmica 

i de gestió de l’exercici anterior 

de Lavinia i d’ASISA i el seu Grup 

d’Empreses. Seguidament, es va pro-

cedir a l’examen de totes les qües-

tions d’interès per als socis coope-

rativistes, abordades prèviament en 

les Juntes Preparatòries provincials, 

que van ser aprovades després de 

ser sotmeses a votació. En el trans-

curs de l’assemblea també es van 

presentar diferents informes de les 

accions que ASISA porta a terme per 

millorar la gestió de la companyia. 

En aquesta assemblea corres-

ponia , per mandat estatutari i  

mitjançant votació secreta, renovar 

la meitat dels membres del Consell 

Rector, que incloïen el tresorer i els 

vocals 2n, 4t, 6è, 7è i 8è, que van ser 

tots reelegits per a un nou mandat. 

De les dades analitzades en 

l’assemblea es desprèn que el 2010 

ASISA va experimentar un creixe-

ment del 10,2% en la facturació per 

primes, que ha arribat als 877 mi-

lions d’euros. Des d’un punt de vista 

comercial, l’exercici va estar marcat 

D’esquerra a dreta: Dr. Diego Lorenzo, 

vicepresident; Dra. antonia solvas, secretària 

del consell rector de Lavinia; ana maría 

corredera, portaveu de sanitat del Grup 

popular al parlament andalús; Dr. Francisco 

ivorra, president d’asisa; Juan ignacio Zoido, 

alcalde de sevilla; Dr. enrique de porres, 

conseller delegat, i Dr. Gregorio medina, 

delegat provincial d’asisa a sevilla.

per la consolidació i el creixement 

de la cartera i el posicionament de 

l’entitat com a proveïdor capdavan-

ter de l’Administració. Així mateix, ha 

impulsat diverses campanyes de pro-

moció dels productes ASISA màster, 

ASISA autònoms i ASISA salut i va 

reorganitzar els productes d’ASISA 

dental. 

Quant a les Clíniques del Grup, la 

facturació global ha arribat als 244 

milions d’euros (un 1,6% respecte a 

l’exercici anterior), obtinguts gràcies 

a la política de contenció de despe-

ses, que ha repercutit en la millora 

de les dotacions i en l’adquisició dels 

últims avenços tecnològics. El 2010 

s’han destinat 10,89 milions d’euros 

a la renovació d’infraestructures i 

millora de l’equipament. 

El ram de Vida ha tancat el seu 

tercer any d’activitat amb una factu-

ració per primes anuals superiors als 

3 milions d’euros, fet que suposa ha-

ver acomplert l’objectiu contret amb 

la Direcció General d’Assegurances i 

Fons de Pensions d’obtenir una car-

tera d’assegurances en el ram equi-

valent a 2.476.000 euros de prima 

anualitzada. La sinistralitat del ram 

durant el 2010 s’ha mantingut molt 

per sota dels nivells del sector, i és 

inferior al 8% de les primes emeses.

Sota la presidència del Dr. Francisco Ivorra, representants dels 14.000 metges que integren la cooperativa 
Lavinia, així com els seus gestors i directius a tot Espanya, es van reunir durant els dies 10 i 11 de juny 
a Sevilla per analitzar els resultats de l’exercici 2010 i la política general de l’entitat, d’ASISA i del seu 
grup d’empreses.



|  compartir  |  juliol • agost • setembre  2011

 | 19

lona els diplomes acreditatius de les 

seves beques als candidats seleccio-

nats en la convocatòria de 2010-11. 

L’acte va reunir els metges i les in-

fermeres becats, a més d’una repre-

sentació de les institucions implica-

des en aquest programa. Els ajuts, 

destinats a estudis de tercer cicle de 

l’àmbit de la salut de qualsevol uni-

versitat catalana, compten amb el re-

coneixement de la comunitat mèdica 

i acadèmica pel rigor en el procés de 

selecció dels estudiants i la seva do-

tació de 30.000 euros, que cobreix 

el 50% de l’import de la matrícula.

Entre les àrees predominants 

escollides pels becaris d’aquesta 

última promoció destaquen les ur-

gències i emergències, l’odontologia 

i algunes especialitats pediàtriques. 

25 universitaris són els beneficia-

ris de la tercera edició del Programa 

de beques Assistència Sanitària per 

a metges i infermeres, que compta 

amb una dotació de 30.000 euros. 

L’oferta se centra en programes 

de tercer cicle de l’àmbit de la sa-

lut de tots els centres universitaris 

catalans, i entre els estudiants pre-

miats predominen els diplomats en 

Infermeria i llicenciats en Medicina. 

El nombre de candidatures presen-

tades en aquesta convocatòria s’ha 

incrementat en un 52% respecte a 

l’edició anterior i s’ha equilibrat la 

paritat dels sexes entre els universi-

taris seleccionats.

El Dr. Ignacio Orce, president 

d’Assistència Sanitària, va lliurar el 

dijous passat a l’Hospital de Barce-

assistència sanitària concedeix  
25 beques per cursar estudis de 
màster en l’àmbit de la salut
| oriol conesa 

El perfil majoritari dels estudiants és 

el d’infermer (45%) i metge (36%) i, 

en una tendència a la paritat res-

pecte a altres edicions, el 65% dels 

universitaris seleccionats són dones 

i el 35% homes. El nombre de candi-

datures presentades en aquesta con-

vocatòria ha ascendit a 124, un 52% 

més que en l’edició anterior.

Les beques d’Assistència Sani-

tària per a estudis de la salut s’han 

consolidat en la seva tercera edició 

com un dels pocs programes de 

l’àmbit de la salut finançat íntegra-

ment per una institució privada a tot 

l’Estat i, des de 2008, any de la seva 

creació, han destinat una inversió 

acumulada de prop de 100.000 eu-

ros. La iniciativa, nascuda de la vo-

luntat d’impulsar el progrés científic, 

la recerca i la qualificació professio-

nal de metges i infermeres, ha comp-

tat des de l’inici amb la col·laboració 

de les universitats catalanes.

Assistència Sanitària és una 

companyia asseguradora mèdica 

exemple del cooperativisme sanita-

ri, un particular model d’autogestió 

ideat pel Dr. Josep Espriu fa cinquan-

ta anys i basat en la igualtat de met-

ges i usuaris en els òrgans de decisió 

i gestió. Actualment, l’entitat compta 

amb 200.000 assegurats i un qua-

dre facultatiu format per més de 

4.000 metges a la seva disposició. A  

més, és proveïdor mèdic oficial del 

FC Barcelona.



nosticats durant l’any en el registre 

de tumors.

La principal inversió, enguany, ha 

estat la substitució de la sala vascu-

lar, un equip polivalent que permet 

l’hospital actualitzar la tecnologia 

per a les exploracions diagnòstiques 

intervencionistes de l’hemodinàmia, 

la radiologia vascular i la neurora-

diologia. Alhora, s’han renovat di-

versos equips de l’Àrea Quirúrgica 

i d’exploracions complementàries 

per tal de mantenir plenament ac-

tualitzada la capacitat diagnòstica 

de l’hospital.

Tot això s’ha realitzat dins d’un 

marc de millora contínua de la quali-

tat de l’assistència que l’Hospital de 

Barcelona ofereix als pacients que 

confien la seva atenció sanitària en 

aquesta instal·lació.

Un cop tancades les dades i com-

pletat el còmput de l’activitat glo-

bal, com és habitual es fa el balanç 

general de tot l’any. L’activitat de 

l’Hospital de Barcelona al llarg de 

2010 s’ha concretat en unes xifres 

molt similars a les de l’any anterior. 

La cirurgia ambulatòria, que no re-

quereix estada hospitalària, ha tingut 

un augment d’un 1,5% en l’activitat. 

Ja són el 60% de les intervencions 

quirúrgiques programades les que es 

realitzen de manera ambulatòria, fa-

cilitant així la comoditat del pacient. 

L’absència d’epidèmia de grip l’any 

passat va fer que també es disminuís 

l’activitat del SUD (67.233 sortides) 

i del Servei d’Urgències (43.339). 

Aquest servei s’ha millorat i reforçat 

per tal d’adaptar-lo a les expectati-

ves dels nostres assegurats.

S’han realitzat 15.688 inter-

vencions quirúrgiques, incloent-hi 

l’activitat obstètrica, per part d’uns 

mil cirurgians de les diverses es-

pecialitats que formen el quadre 

facultatiu d’Assistència Sanitària. 

El temps mitjà de programació 

d’intervenció està al voltant dels 18 

dies. La cirurgia del càncer es resol 

dins la setmana; la cirurgia urgent, 

al dia, i la resta, entre 14 i 21 dies. 

Dins del marc del Pla Oncològic 

d’Assistència Sanitària, s’han incor-

porat 776 casos nous de càncer diag-

activitat de l’Hospital de 
Barcelona
28.835 casos, entre ingressats 
i ambulatoris, han estat atesos 
durant el 2010

| o. c.

L’Àrea de 
participació de 
scias celebra la 
diada de sant Jordi
i la reunió dels 
equips cooperatius

L’Àrea de participació de scias ha assolit un grau 

d’activitat molt destacat durant la primavera d’aquest 

2011. Enguany, els cursos i tallers han registrat una as-

sistència superior a la d’anys anteriors i s’han plantejat 

nombroses propostes noves per encarar el curs vinent, 

que s’iniciarà a finals de setembre. A part de les visi-

tes culturals, s’han previst algunes conferències mèdi-

ques, que apropen els socis al coneixement d’algunes 

patologies, sempre des d’una perspectiva divulgativa. 

Ja per a la recta final de l’any, s’han programat dues 

conferències: «La bronquitis crònica, prevenció i trac-

tament actual», a càrrec del Dr. Aliaga, pneumòleg 

de l’Hospital de Barcelona, i «Infart agut de miocardi:  

signes d’alarma i prevenció», a càrrec del cardiòleg  

Dr. Llevadot.

Després de la popular diada del llibre i la rosa, el 

passat 29 d’abril es va celebrar a l’Àrea de Participa-

ció el lliurament de premis del tradicional concurs de  

narrativa curta de Sant Jordi, que cada any distingeix 

els treballs dels membres més joves. En la categoria 

A (de 15 a 18 anys), la guanyadora va ser Judith Aya-

la, amb l’obra «El dia en què vaig trobar el meu Sant 

Jordi». El premi de la categoria B (d’11 a 14 anys) va co-

rrespondre a Cristina Camarassa, que va presentar un 

relat que porta per títol «Taxi, taxi!». En ambdos casos, 

es tracta d’històries que reinterpreten la llegenda de 

Sant Jordi i el drac i la porten als nostres dies. Durant 

l’acte de lliurament dels premis, les guanyadores van 

llegir les obres davant del públic assistent i van rebre 

les felicitacions pertinents.

Respecte a l’activitat dels òrgans de govern de 

l’Àrea de Participació de SCIAS, també aquests mesos 

han estat força intensos. D’entrada, el passat 30 

d’abril va tenir lloc la reunió semestral de portaveus, 

secretaris i coordinadors, que és una de les cites més 

importants per mantenir viva l’organització i vetllar 

per l’activitat cooperativa. En la trobada, els respon-

sables van conèixer de prop el funcionament actual 

de l’Hospital de Barcelona i de la cooperativa SCIAS, 

així com la situació i les novetats més importants. A 

posteriori, durant el mes de maig, es van celebrar les 

assemblees preparatòries de Barcelona ciutat, destina-

des a preparar l’Assemblea General Ordinària i establir 

els acords previs a la cita més important per al govern 

de la cooperativa; així, els socis van debatre els temes 

d’interès relatius al funcionament de l’organització i 

van escollir els compromissaris que, en representació 

dels socis de l’entitat, exerceixen el dret a vot.

| o. c.



|  compartir  |  juliol • agost • setembre  2011

 | 21

amb una lletra cadascun formant la 

paraula UNITS.

La nova creativitat de la pu-

blicitat d’Assistència Sanitària, 

que parteix d’una identitat visual 

d’impacte i de l’estreta relació en-

tre l’asseguradora i el FC Barcelona, 

va ocupar durant els mesos d’abril 

i maig espais destacats a la xarxa 

de transport públic de Barcelona 

i rodalia (metro i autobús). A més, 

l’actualitat esportiva va dedicar 

amb gran repercussió en els mi-

tjans de comunicació, Assistència 

Sanitària va presentar la seva nova 

campanya publicitària per a via pú-

blica, que, amb l’eslògan “UNITS!”, 

mostra alguns dels jugadors més re-

coneguts del primer equip del FC Bar-

celona. Durant el mes d’abril, Assis-

tència Sanitària va transmetre el seu 

compromís amb el club esportiu i va 

demostrar la coincidència en una ma-

teixa filosofia basada en la qualitat, 

l’esforç, el sentit comú i el lideratge. 

Autobusos, metro i via pública van 

ser els suports escollits per donar di-

fusió a la campanya, a més d’algunes 

accions en centres comercials.

La imatge d’alguns dels més des-

tacats cracks del primer equip del 

FC Barcelona, caracteritzats amb 

indumentària i estris de metge, és 

el centre de l’última campanya pu-

blicitària d’Assistència Sanitària per 

a via pública. L’eix vertebrador és la 

coincidència de valors entre les dues 

entitats de referència a Catalunya, 

nascudes d’una voluntat comuna 

de millora en la societat civil catala-

na. El missatge vol incidir en valors 

com l’entrega i el compromís, tant 

en la salut com en l’esport; per fer-

ho, compta amb Puyol, Xavi, Valdés, 

Busquets i Villa, que a la fotografia 

mostren la palma de la mà oberta 

nombrosos espais a la campanya, 

que va obtenir una repercussió molt 

àmplia en diversos àmbits.

Assistència Sanitària és el proveï-

dor mèdic oficial del FC Barcelona i 

li proporciona les assegurances mè-

diques i els serveis hospitalaris que 

precisa, tant a les instal·lacions de 

l’Hospital de Barcelona com al Centre 

Mèdic FC Barcelona – Assistència Sa-

nitària, ubicat al Camp Nou i especia-

litzat en urgències traumatològiques.

els jugadors del Fc Barcelona 
protagonitzen l’última campanya 
publicitària d’assistència sanitària

| o. c.
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Una nova realitat empresarial,  
la societat cooperativa europea

el passat 8 de març es va publicar 

en el Butlletí Oficial de l’Estat la nova 

llei que regula la Societat Cooperati-

va Europea amb domicili a Espanya. 

Aquesta llei permetrà la intensifica-

ció d’activitats transnacionals a les 

societats cooperatives, i afavorirà 

la creació de cooperatives euro-

pees amb domicili social a Espanya. 

Aquestes cooperatives es regiran per 

la normativa del Reglament Europeu 

de la Societat Cooperativa Europea 

i, en allò no regulat, per les normes 

que regeixen a Espanya per a les coo-

peratives, ja siguin les de caràcter es-

tatal com les de caràcter autonòmic. 

Amb aquesta norma es propicia, 

en l’àmbit del dret de societats, mi-

llorar la situació econòmica i social 

en el conjunt de la Unió Europea, re-

duint obstacles del mercat interior i 

potenciant el desenvolupament entre 

regions i estats membres a través de 

la fórmula jurídica cooperativa sense 

necessitat de crear altres societats 

mercantils per desenvolupar activi-

tats transfrontereres. 

La Societat Cooperativa Europea 

té com a objectiu principal la satis-

facció de les necessitats dels seus 

socis i el desenvolupament de les se-

ves activitats econòmiques o socials 

respectant els principis cooperatius 

de participació democràtica i dis-

tribució equitativa del benefici net, 

sense obstacles a la lliure adhesió. La 

recentment aprovada llei beneficiarà 

sens dubte la contribució a l’extensió 

de l’Estatut de la Societat Cooperati-

va Europea de cara al respecte de la 

igualtat de condicions de la compe-

tència i de desenvolupament econò-

mic que persegueix la Unió Europea, 

ja que d’aquesta manera es dota les 

cooperatives, entitats comunament 

reconegudes en tots els estats mem-

bres, dels instruments jurídics ade-

quats que permeten facilitar el des-

envolupament de les seves activitats 

transnacionals. 

L’aprovació d’aquesta llei clari-

fica algunes qüestions referents al 

sistema normatiu, regularització, ins-

cripció i publicació d’actes, trasllat a 

un altre Estat membre i oposició al 

mateix, peculiaritats específiques 

en relació amb la fusió i transfor-

mació, i les opcions en el sistema 

d’administració. D’aquesta manera 

resol les dificultats que suposa la 

freqüent remissió del reglament eu-

ropeu a la legislació cooperativa dels 

estats membres. 

Sens dubte, un dels efectes més 

importants que comporta l’adopció 

del nou text legal, és el reconei-

xement d’aquest tipus societari a 

Espanya i el que això significa. La 

Societat Cooperativa Europea do-

miciliada a Espanya es conforma 

com un nou instrument normatiu 

d’integració i col·laboració coope-

rativa; com una nova eina al servei 

de les vinculacions transfrontereres 

de les societats cooperatives, però 

també com una fórmula cooperati-

va de col·laboració econòmica entre  

diferents operadors econòmics  

europeus. 

En definitiva, una nova eina per 

superar els obstacles fronterers i 

facilitar el desenvolupament entre 

regions i estats que podrà suplir les 

mancances que altres models so-

cietaris presenten en les activitats 

supranacionals gràcies a la fórmula 

cooperativa.

| Jose pérez

La nova llei facilita 
el desenvolupament 

de les activitats 
transfrontereres  

de les cooperatives
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cooperativistes de 
mato Grosso visiten 
les institucions de la 
Fundació espriu 

el passat 17 de maig, una delegació de metges i directius de les 

cooperatives mèdiques Unimed i de l’Organització de Cooperatives 

Brasileres (OCB) de l’estat brasiler de Mato Grosso, liderats pel Dr. 

Onofre Cezário, president de l’entitat, es van reunir amb el Dr. José 

Carlos Guisado, vicepresident de la Fundació Espriu, a les oficines de 

l’entitat a Madrid. Durant la trobada es van abordar temes d’interès 

comú i el Dr. Guisado va explicar a la delegació brasilera els objectius 

i les activitats que desenvolupa la institució que duu el nom del Dr. 

Espriu. També va oferir una visió general del cooperativisme sanitari 

a Espanya i de les institucions que donen suport a la Fundació Espriu. 

Dies més tard, el 19 de maig, la delegació es va desplaçar a Bar-

celona, on va tenir lloc una jornada de treball que es va celebrar a 

l’Hospital de Barcelona. Durant la sessió, el Dr. Gerard Martí, sotsdi-

rector mèdic de l’Hospital de Barcelona i patró de la Fundació Espriu, 

va fer una presentació en què va abordar el concepte i el funciona-

ment de l’hospital cooperatiu on va celebrar-se la sessió, així com 

l’activitat i la interrelació existent entre les institucions que formen el 

Grup Assistència. A la reunió es van intercanviar opinions i experièn-

cies sobre diferents aspectes de la gestió cooperativa i hospitalària, i 

es van plantejar possibles formes de col·laboració per al futur entre 

la Fundació Espriu i les cooperatives sanitàries de Mato Grosso. 

Posteriorment, el Dr. Martí va acompanyar els cooperativistes 

brasilers durant la visita que van realitzar a les instal·lacions del cen-

tre hospitalari, en la qual van poder conèixer alguns dels equips més 

innovadors amb què està dotat l’hospital.

| J. p.

el Dr. martí amb la delegació de mato Grosso durant la seva visita a 

l’Hospital de Barcelona

Nou logotip 
per a l’any 
internacional de 
les cooperatives

L’organització de les Nacions Unides ha presentat el 

logotip i l’eslògan de l’Any internacional de les cooperati-

ves, que se celebrarà el 2012. L’eslògan és «Les empreses 

cooperatives ajuden a construir un món millor». Aquest 

lema recorda la important repercussió que poden tenir 

i que tenen les cooperatives en el desenvolupament so-

cioeconòmic de tots els àmbits de la societat, tant des del 

punt de vista local com internacional. 

El logotip està basat en l’eslògan i evoca la definició 

d’empresa cooperativa com a associació autònoma de 

persones, unides voluntàriament per satisfer les seves 

necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals, 

mitjançant una empresa de propietat compartida i contro-

lada democràticament. Al seu darrere hi ha la convivència 

de la viabilitat econòmica amb els aspectes socials pròpia 

de les cooperatives. 

L’Assemblea general de l’ONU va declarar el 2012 com 

l’Any internacional de les cooperatives, posant en relleu 

la contribució de les cooperatives en el desenvolupament 

socioeconòmic i, en especial, reconeixent el seu impacte 

en la reducció de la pobresa, la generació d’ocupació i la in-

tegració social. «Les cooperatives recorden a la comunitat 

internacional que és possible assolir la viabilitat econòmica 

i la responsabilitat social alhora», va manifestar el secre-

tari general de l’ONU, Ban Ki-moon. 

L’Aliança Cooperativa Internacional desplega una cam-

panya de reconeixement de marca vinculada amb aquesta 

celebració el 2012. «Les cooperatives són un important 

model de negoci basat en valors, i la celebració de 2012 

és el principi del que es convertirà en una campanya de 

màrqueting dirigida a assegurar que els ciutadans com-

prenguin millor el potencial increïble que tenen les coo-

peratives per solucionar els reptes dels nostres dies», ha 

manifestat Charles Gould, director de l’ACI. 

| J. p.
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el 16 de març, el ple del congrés 

dels Diputats va aprovar, amb el 

suport de tots els grups polítics, la 

Llei d’economia social. Espanya és el 

primer país que legisla sobre aquest 

sector clau de l’economia, de mane-

ra que la llei 5/2011 esdevé una llei 

pionera. L’economia social espanyola 

s’ha convertit en centre d’atenció in-

ternacional i està despertant l’interès 

de multitud d’entitats de la resta del 

món que es caracteritzen per conju-

gar el compromís amb les persones i 

la rendibilitat econòmica. Aquesta llei 

confereix visibilitat i consistència ju-

rídica a un important sector del teixit 

empresarial espanyol que actualment 

suposa el 10% del Producte Interior 

Brut i que, fins i tot en els últims anys 

tan marcats per la crisi financera i 

econòmica, ha seguit generant ocu-

pació sostenible i de qualitat. 

El text aprovat pel Parlament es-

panyol és el resultat d’un tràmit que 

ha durat més de 3 anys, des que, al 

setembre de 2007, Marcos de Castro, 

aleshores president de la Confede-

ració d’Empreses d’Economia Social 

(CEPES), va manifestar en una com-

pareixença davant la Subcomissió 

parlamentària la necessitat d’una llei 

marc que regulés el sector «per estu-

diar la situació de l’economia social 

a Espanya». Posteriorment, un grup 

d’experts del Centre d’Investigació 

per a l’Economia Pública, Social i 

Cooperativa (CIRIEC) va elaborar 

una proposta que van presentar al 

Ministeri de Treball al desembre de 

2009. Al juliol de 2010, el Consell 

de Ministres va donar el vistiplau a 

l’avantprojecte de llei, remetent-lo a 

les Corts Generals, on es va aprovar 

definitivament amb l’acord de tots 

els grups parlamentaris. 

Aquesta l lei suposa un gran 

avenç per al sector, en definir 

l’economia social com «el conjunt de 

les activitats econòmiques i empre-

sarials que, en l’àmbit privat, porten 

a terme aquelles entitats que perse-

gueixen l’interès col·lectiu dels seus 

integrants, l’interès general econò-

mic o social, o ambdós alhora». 

S’estableix com a principi orien-

tador de les entitats d’economia so-

cial la primacia de les persones i de 

L’economia social ja té llei a espanya 

| J. p.

la fi social sobre el capital. Això es 

concreta en una gestió autònoma, 

transparent, democràtica i partici-

pativa que, en la presa de decisions, 

dóna prioritat a la funció de les per-

sones i les seves aportacions de tre-

ball sobre la participació en el capi-

tal social. També s’estableixen com 

a principis que l’aplicació dels resul-

tats obtinguts sigui principalment en 

funció del treball aportat pels socis o 

pels seus membres; la promoció de la 

solidaritat interna i amb la societat 

que afavoreixi el compromís amb el 

desenvolupament local, la igualtat, 

la cohesió social, la inserció de per-

sones en risc d’exclusió, la generació 

d’ocupació estable i de qualitat, la 

conciliació de la vida personal i labo-

ral, la sostenibilitat i la independèn-

cia respecte als poders públics. 

En l’article 5 de la llei s’estableix 

un catàleg de les entitats que for-

men part de l’economia social, i 

s’esmenten especialment les coope-

ratives, les mutualitats, les funda-

cions i les associacions que porten a 

terme activitat econòmica, les socie-

tats laborals, les empreses d’inserció, 

els centres especials d’ocupació, les 

cofradies de pescadors, les societats 

agràries de transformació i les enti-

tats singulars creades per normes 

específiques que es regeixen pels 

principis de l’economia social. No 

obstant això, cadascuna de les figu-

res de l’economia social es regularà 

parlamentaris i representants de 

l’economia social després de la sessió 

d’aprovació de la llei 5/2011 en el congrés 

dels Diputats
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L’actual normativa comptable que regeix a espanya es va adaptar 

de la normativa internacional de comptabilitat, més coneguda com a  

NIC, que va aprovar la Unió Europea i que es va establir en el nostre 

país a través del Pla General Comptable vigent des de gener de 2008. 

Recentment s’ha aprovat l’adaptació sectorial d’aquest pla a la comp-

tabilitat de les cooperatives. No obstant això, aquesta adaptació no ha 

estat exempta de polèmiques, atès el tractament que fa de l’estructura 

patrimonial de les cooperatives. L’aspecte principal que cal tenir en 

compte fa referència al capital social de les cooperatives, que pot tenir 

la qualificació de fons propi, passiu o instrument financer compost. En 

la norma de registre i valoració novena s’estableix que «els instruments 

financers emesos, incorreguts o assumits es classificaran com a pas-

sius financers, en la seva totalitat o en una de les seves parts, sempre 

que d’acord amb la seva realitat econòmica suposin per a l’empresa una 

obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o altre actiu 

financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en con-

dicions potencialment desfavorables, com ara un instrument financer 

que prevegi la seva recompra obligatòria per part de l’emissor, o que 

atorgui al tenidor el dret a exigir a l’emissor el seu rescat en una data 

i per un import determinat o determinable, o a rebre una remuneració 

predeterminada sempre que hi hagi beneficis distribuïbles». Això suposa 

per a les societats cooperatives que les aportacions dels socis, en la 

mesura que no atorguin a la societat el dret incondicional a refusar el 

seu reemborsament, passin a tenir parcialment la qualificació de passiu, 

amb la consegüent reducció, a efectes comptables, dels seus fons propis. 

Aquesta disposició és vigent des de principis d’any, cosa que sig-

nifica que les cooperatives disposen fins al desembre per prendre les 

decisions oportunes i modificar els seus estatuts en conseqüència. Si 

l’assemblea acorda que les aportacions dels socis perden la capacitat 

de ser automàticament reemborsables en cas de baixa del soci en la 

cooperativa, llavors aquestes aportacions podran ser comptabilitzades 

com a fons propis, en cas contrari seran considerades com un passiu, és 

a dir, com un deute de la cooperativa amb el soci, amb independència 

de la seva consideració jurídica.

modificacions en l’estructura patrimonial de 
les cooperatives

per les seves normes substantives 

específiques. 

En el text legislatiu, «es reco-

neix com a tasca d’interès general 

la promoció, l’estímul i el desenvolu-

pament de les entitats de l’economia 

social i de les seves organitzacions 

representatives», alhora que es fixen 

com a objectius dels poders públics 

en les seves polítiques de promoció 

de l’economia social: simplificar els 

tràmits administratius per a la crea-

ció d’aquest tipus d’entitats, facilitar 

les iniciatives, promoure els principis 

establerts en la llei, promocionar la 

formació professional en l’àmbit de 

les entitats, involucrar-les en les po-

lítiques actives d’ocupació i introduir 

referències a l’economia social en els 

plans d’estudi, entre d’altres. 

La Confederació Empresarial Es-

panyola de l’Economia Social CEPES, 

de la qual forma part la Fundació 

Espriu, ha manifestat la seva satis-

facció per l’aprovació d’aquesta llei 

que «situarà el sector en el lloc i en 

l’estatus que requereix per la seva 

importància dintre de l’economia 

d’Espanya, a més de constituir 

un fet històric en ser la primera 

d’aquestes característiques que 

s’aprova al món». Segons la patronal 

de l’economia social, «aquesta llei 

forma part del compromís adquirit 

pel president del Govern, José Luis 

Rodríguez Zapatero, amb CEPES 

amb l’objectiu de potenciar el sector 

i facilitar la seva participació en la 

construcció de polítiques públiques». 

Des del Govern s’ha destacat la 

importància que l’executiu conce-

deix a aquest sector amb l’elaboració 

d’aquesta llei. El ministre de Treball, 

Valeriano Gómez, ha qualificat la llei 

com a «pionera», i ha recordat que la 

normativa «no és una llei estètica», 

sinó que «neix del convenciment ge-

neralitzat de la seva necessitat, fet 

que es reflecteix en l’ampli consens 

amb el qual s’ha forjat i amb el qual 

finalment s’ha aprovat».
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taLLer iNterNacioNaL De comptaBiLitat De cooperatives  

El 29 i 30 de setembre de 2011 tindrà lloc a la Facultat d’administració i Direcció d’empreses de 

la Universitat politècnica de valència el Taller Internacional de Comptabilitat de Cooperatives, 

organitzat pel Centre d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA). El seu objectiu és promou-

re l’interès entre els acadèmics cap a la comptabilitat d’entitats cooperatives, així com servir  

de punt de trobada entre estudiosos i professionals de la comptabilitat relacionats amb les 

cooperatives.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

coNFerèNcia mUNDiaL D’iNvestiGació De L’aci

La Conferència Mundial d’Investigació de l’ACI, titulada Noves oportunitats per a les cooperatives, 

se celebrarà a mikkeli (Finlàndia). Malgrat les seves importants contribucions, les cooperatives 

no són ben enteses entre el públic en general, els mitjans de comunicació i els responsables  

polítics. Existeix la necessitat de coneixements sobre el model cooperatiu com a forma de ne-

goci, del seu lideratge i estructura de gestió únics, i sobre l’aplicació de bones pràctiques de 

cooperació en una àmplia varietat d’activitats. Aquesta conferència proporcionarà un fòrum  

per intercanviar idees sobre les necessitats d’investigació i desenvolupar relacions de 

col·laboració.

assemBLea GeNeraL De L’iHco

L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) celebrarà la seva Assemblea  

General a cancún (mèxic), presidida pel Dr. José Carlos Guisado, vicepresident de la Fundació 

Espriu.

coNFerèNcia soBre DeseNvoLUpameNt cooperatiU

L’Organització Internacional de Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis  

(CICOPA) i l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), ambdues organit-

zacions sectorials de l’ACI, organitzaran una conferència conjunta a cancún (mèxic), per re-

flexionar i debatre sobre les possibilitats del model cooperatiu com a eina de desenvolupament 

social i econòmic.

assemBLea GeNeraL De L’aci

L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà la seva Assemblea General bianual a cancún 

(mèxic). En aquesta ocasió, a més d’abordar els assumptes estatutaris, l’assemblea suposarà 

l’inici dels actes relacionats amb l’Any Internacional de les Cooperatives.
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B Ú S T I A

metGe De totHom

Vam arribar a una tenda de campa– 

nya, tapada amb cartrons i flassades, 

on els refugiats s’amuntegaven. 

-És que l’Organització Mundial 

de la Salut no té veu suficient per a 

les consciències dels que dirigeixen 

els pobles? Som a Europa. Itàlia, aquí 

davant. Espanya també. 

-Fan falta més metges, material, 

aliments… Això ho saben. 

-Al final, tot queda en conferèn-

cies, taules rodones, programes ex-

traordinaris de televisió. 

Em meravella la capacitat d’oblit 

que tenim molts de nosaltres… 

Aquests camps de refugiats, per 

la guerra o els terratrèmols, pels hu-

racans, es veuen molt lluny. 

Un grup de metges, ajudants tèc-

nics sanitaris, personal de protecció 

civil, Creu Roja, exèrcit, bombers... 

treballen sense descans, però són 

grups minoritaris. 

Ens sentim més còmodes en famí-

lia, a les consultes oficials privades, 

com a negoci imprescindible… Aquell, 

que semblava un líder social a la Fa-

cultat, ara dirigeix un Centre de salut. 

El càrrec li ha pujat al cap. Gens de 

solidaritat amb el que pateix. Només 

li preocupa complir les consignes 

d’austeritat, perquè els metges no 

receptin tant i no enviïn malalts als 

especialistes. 

Els metges hauríem de ser allà on 

hi ha necessitats humanes, just al mig 

de la realitat, en el centre de la nafra, 

fent-los costat en el seu dolor. Les pa-

raules, els discursos, els cercles polí-

tics, les reunions. Molts només vivim 

per parlar, per escriure, perquè entra 

de ple en la virulència d’espectacle 

que ens distreu. 

S’ha demanat ajuda per a Kosovo, 

Albània, Turquia, Àfrica, Haití, Amèri-

ca del sud: més metges i personal sa-

nitari; medicines, aliments, aigua… És 

que ja no hi ha veritables vocacions 

per ajudar els que pateixen? On som 

els metges del món? Asseguts en els 

nostres despatxos, a les consultes 

dels grans hospitals i clíniques priva-

des; als quiròfans i fent guàrdies, en 

els centres de salut, amb infermeres 

i personal sanitari molt qualificats, 

que ens ajuden fins a no poder més… 

D’altres, llegim el diari, prenem cafè 

i duem fitxes que ho organitzen tot, 

amb bons ordinadors, ambulàncies, 

telèfons mòbils...

En molts països, la situació és de-

priment. Farien falta molts psicòlegs 

que ajudessin, però tampoc no hi 

som, ens estimem més les nostres cò-

modes consultes, despatxos, col·legis 

i empreses que ens contractin, cita 

prèvia. 

El món mèdic no va bé. Diuen 

que milers de metges espanyols som 

a l’atur? Som negociants encoberts 

amb bates blanques o ver-

des i amb títols universita-

ris emmarcats… Hem fet 

una llarga carrera per guanyar di-

ners, que és el que importa… Però, 

ajudar els que sofreixen, guarir fe-

rides, aplicar tots els coneixements 

mèdics adquirits, sigui on sigui el lloc 

del món on fem falta, no es produeix 

el miracle massiu… Preferim esperar, 

en la còmoda llar familiar de cada dia. 

La vocació mèdica ha de donar 

nous valors humanístics que mitiguin 

l’esgarrifosa postura d’uns éssers 

torturats per l’extermini i l’horror, la 

malaltia i la desnutrició, en una Terra 

desnaturalitzada. 

Cal que ens incitin perquè els 

metges ens preocupem honrada-

ment dels problemes de l’ésser humà. 

No cal estar inscrits, ni encasellats, 

en cap partit, associació, sindicat o 

“Mir”. Ens bastarà amb ser metges de 

tothom, sigui quin sigui el seu color, 

la seva raça, idea o bandera.

Francisco ruiz de la cuesta

Metge d’ASISA a Sevilla

(de l’Associació de Metges  

Escriptors d’Espanya)



Durant molts anys el nostre paradigma educatiu era exclusivament acadè-

mic: l’aula era l’únic lloc on s’aprenia, el professor era l’únic que educava i 

la transmissió de coneixements era l’única finalitat. De mica en mica, ha co-

mençat a emergir-ne un de nou, basat en l’aprenentatge i en l’experiència, 

amb una finalitat més pràctica, a través del treball en xarxa de diversos ac-

tors i amb metodologies que potencien els valors i l’emotivitat. Expressions 

com investigació/acció, intel·ligència emocional, aprenentatge en valors i, 

sobretot, aprenentatge servei, així ho recullen.

L’aprenentatge servei 
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aprenentatge servei

Josep Ma Puig Rovira
Catedràtic de Pedagogia de 
la Universitat de Barcelona

uan un Banc de Sang organitza 
un sistema de col·laboració amb 
les institucions educatives per pro-
porcionar formació científica sobre 

els temes que li són propis i alhora demana 
col·laboració als joves per dinamitzar una 
campanya de donació de sang al seu barri, 
està contribuint a fer-los prendre conscièn-
cia d’una necessitat no sempre visible i els 
dóna l’oportunitat d’exercir una acció cívica 
de solidaritat. Quan una associació mediam-
biental proporciona als centres educatius 
l’oportunitat que nois i noies apadrinin un 
riu, un bosc, una font o qualsevol altre espai 
natural amenaçat de degradació o destrucció, 
està creant una activitat amb múltiples objec-
tius: prendre consciència d’un problema que 
afecta el seu entorn natural proper, responsa-
bilitzar els alumnes implicant-los en una tas-
ca cívica de conservació i recuperació, i, sens 
dubte, aprendre coneixements relacionats 
amb matèries com ciències naturals, ecologia 
o urbanisme. Tres exemples d’aprenentatge 
servei d’entre els molts que pot oferir una 
metodologia pedagògica tan versàtil. 

Què és l’aprenentatge servei? 
En l’aprenentatge servei s’uneixen dos 
elements coneguts per crear una propos-
ta pedagògica nova. És una metodologia 
composta per dues cares en íntima relació: 
l’aprenentatge i el servei a la comunitat. 
L’aprenentatge servei no és només una estra-
tègia d’aprenentatge perquè els alumnes ad-
quireixin més i millors coneixements, tot i 
que òbviament es tracta que millorin els seus 
aprenentatges. Tampoc no és únicament un 
conjunt de tasques de voluntariat per sensi-
bilitzar l’alumnat i donar-li l’oportunitat de 
contribuir al bé comú, encara que, per des-
comptat, incorporar l’ajuda a la comunitat 
com a dinamisme formatiu és una bona idea. 
L’aprenentatge servei és una proposta educati-
va que combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte ben 
articulat. Una metodologia que, a l’unir apre-
nentatge i servei, transforma i afegeix valor a 
ambdós, i crea fins i tot efectes positius nous 
i inesperats. En l’aprenentatge servei s’aprèn 
per servir a la comunitat, però al seu torn les 
activitats de servei es converteixen en font 

QUan Un CEntRE EDUCatIU DEMana volUntaRIS EntRE El SEU alUMnat PER EnSEnyaR a 

UtIlItzaR El tElèfon MòBIl a PERSonES gRanS, ExPlICa alS JovES QUInES aCtItUDS han DE 

tEnIR aMB ElS SEUS fUtURS avIS I àvIES aPREnEntS, I QUan ElS alUMnES, fInalMEnt, PoRtEn a 

Q
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de noves competències i valors. Aprenentat-
ge i servei queden vinculats en una relació 
circular en la qual ambdues parts surten 
beneficiades: l’aprenentatge adquireix 
sentit cívic i el servei esdevé un taller 
de coneixements i valors. 

Sobre un tema de rel leu, 
l’alumnat estudia, investiga, rep 
lliçons i, en definitiva, adqui-
reix coneixements curri-
culars. I alhora, sobre 
aquesta mateixa temàti-
ca, projecta una activi-
tat de servei a la comu-
nitat, usa el que ha après, 
s’organitza per realitzar-
la, la porta a terme, i obté 
experiència, coneixements 
i nous interrogants que 
al seu torn podrà inves-
tigar novament a classe. 
És a dir, d’una banda, els 
alumnes participen com 
a ciutadans en la vida de la seva comunitat 
i aprenen com a alumnes sobre tot això a 
l’escola i durant el mateix servei. 

Nucli de l’aprenentatge servei 
L’aprenentatge servei és una proposta el nucli 
de la qual combina tres tasques bàsiques: res-
pondre a una necessitat social, oferir un ser-
vei a la comunitat i adquirir coneixements, 
competències i valors. 

L’aprenentatge servei és una metodologia 
pedagògica que obre l’escola a les necessitats 
socials reals de la comunitat en la qual està 
situada. Es vol trencar amb l’aïllament que de 
vegades pateixen els centres educatius i amb 
la llunyania de la realitat que solen arros-
segar els programes. Es pretén que l’escola 
s’obri a la vida i sigui sensible als problemes, 
a les dificultats o deficiències que presenta el 
seu entorn més pròxim. Es tracta d’arribar 
fins al centre del que estem considerant: la 
presa de consciència d’alguna cosa que po-

L’aprenentatge servei és una proposta 
el nucli de la qual combina tres 
objectius bàsics: respondre a una 
necessitat social, oferir un servei a la 
comunitat, i adquirir coneixements, 
competències i valors

tERME lES SESSIonS DE foRMaCIó SoBRE l’úS DEl MòBIl, l’ESCola EStà ofERInt a la gEnt gRan 

Una aJUDa QUE nECESSIta I a la gEnt JovE Una ExPERIènCIa PERSonal REllEvant. ÉS Una DE 

lES foRMES DE l’aPREnEntatgE SERvEI.

dria millorar amb la intervenció dels alum-
nes. L’aprenentatge servei comença amb un 
exercici d’anàlisi de la realitat i de crítica per 
determinar quin tipus d’intervenció podem 
realitzar per millorar allò que ens ha semblat 
incorrecte. 

L’aprenentatge servei és una metodologia 
que no es limita a la detecció de necessitats, 
sinó que, per sobre de tot, pretén implicar els 
joves en la realització d’un servei a la comuni-
tat. Per servei entenem una acció real, que va 
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més enllà de les paraules o les intencions, i 
que se centra en la realització d’una contri-
bució a la comunitat, allunyant-se el màxim 
possible de l’assistencialisme i buscant que, 
entre qui dóna i qui rep l’ajuda, es creï un llaç 
d’afecte i de reciprocitat. 

L’aprenentatge servei pretén descobrir 
els efectes formatius d’un dinamisme peda-
gògic que considerem bàsic: realitzar una 
activitat d’ajuda en favor d’algú. L’ajuda 
mútua, l’altruisme, la solidaritat o la coo-
peració són alguns dels valors que són en la 
base de la humanització. Ens convertim en 
éssers humans en bona part per l’ajuda que 
prestem als membres més febles. En conse-

qüència, l’educació ha d’integrar de forma 
activa aquest valor en les seves pràctiques i 
l’aprenentatge servei ofereix una magnífica 
oportunitat de fer-ho. 

L’aprenentatge servei no només és la detec-
ció de necessitats i la realització d’un servei a 
la comunitat, sinó que, a tot això, s’hi afegeix 
una forta preocupació per vincular ambdós 
elements a l’aprenentatge escolar. És un mètode 
pedagògic que pretén que l’alumnat adqui-
reixi continguts conceptuals, procedimentals 
i de valor, però que a més busca transmetre 
competències per a la vida en la mesura que 
convida els alumnes a enfrontar-se a proble-
mes reals. 
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Les maneres de portar a terme la con-
nexió entre servei i aprenentatge poden ser 
variades. De vegades, es parteix d’un contin-
gut curricular i es busca la manera de relacio-
nar-lo amb alguna necessitat social. En altres 
casos, es parteix d’una possibilitat de servei 
que s’haurà de relacionar amb les matèries 
escolars. D’una manera o altra, servei i apre-
nentatge han de trobar formes de relació que 
permetin aplicar el coneixement al servei i, 
alhora, aconseguir que el servei sigui una ex-
periència que permeti impulsar l’adquisició 
de nous sabers.

Per què cal impulsar l’aprenentatge servei? 
Val la pena incorporar l’aprenentatge servei 
en el nostre sistema educatiu per diversos 
motius, aquí en destacarem breument els 
següents:

•   L’aprenentatge servei és a les antípodes 
d’una educació que busca per sobre de tot 
l’èxit individual. És una contribució a un 
canvi cultural que ha de promoure valors 
com la solidaritat, la cohesió social i una 
major igualtat. 

•    L’aprenentatge servei es fonamenta en 
una manera d’entendre la ciutadania 
que va més enllà del reconeixement de 
drets i de l’acord sobre algunes normes 
comunes. Entén la ciutadania com a par-
ticipació informada, responsable, activa 
i que col·labora en projectes que busquen 
el bé del conjunt de la societat. 

•   L’aprenentatge servei és una proposta pe-
dagògica que pot despertar l’interès, el 
sentit crític i la voluntat de participar en 
causes de naturalesa molt diferent: és un 
bon instrument per prendre consciència 
crítica de la realitat. 

•   L’aprenentatge servei és una metodolo-
gia idònia per a l’adquisició de valors. La 
manera d’aprendre de debò un valor és 
practicant-lo, reflexionant sobre el que 
s’ha portat a terme i sentint satisfacció 
pel conjunt del procés. No és exagerat 
afirmar que les pràctiques d’aprenentatge 
servei són veritables espais de producció 
i transmissió de valors. 

•   L’aprenentatge servei concreta l’ajuda 
mútua en una triple direcció: com a coo-
peració amb els companys de classe; com 
a solidaritat amb les persones a les quals 
s’ofereix col·laboració, i com a responsa-
bilitat cívica en la mesura que el servei és 
una contribució al bé comú. 

•   L’aprenentatge servei no només és ajudar 
els altres, sinó que és un exercici molt 
potent d’autoajuda. L’altruisme provo-
ca múltiples beneficis en qui l’exerceix: 
emocions positives, autoestima, senti-
ment d’utilitat, orgull per la tasca rea-
litzada, sentit i projecte vital, i a més és 

El Centre Promotor d’aprenentatge Servei és un espai generador 

d’iniciatives encaminades a impulsar l’aPS i a facilitar accions que perme-

tin la seva implantació.

És també un projecte cooperatiu de diverses institucions dedicades a 

l’educació que, des de les respectives experteses, fan aportacions significa-

tives per difondre, fonamentar i arrelar l’aprenentatge servei al nostre país. 

actualment, el Centre el lidera i aixopluga la fundació Jaume Bofill i 

hi treballen el grup de Recerca en Educació Moral (gREM) i l’Institut de 

Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, la fundació Ca-

talana de l’Esplai, la fundació Escola Cristiana de Catalunya i la federació 

de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

l’arrelament de l’aPS al territori depèn del treball conjunt de diferents 

actors socials i necessita el suport de les institucions públiques. És per 

això que el Centre Promotor d’aprenentatge Servei aposta i contribueix a 

construir una xarxa en què hi participin centres educatius, organitzacions 

socials, institucions municipals, federacions i entitats de segon nivell, ad-

ministracions, universitats i altres entitats que promoguin l’aPS en el seu 

àmbit territorial o sectorial.

l’aprenentatge servei és una metodologia estesa en la majoria de paï-

sos de llatinoamèrica, dels Estats Units i d’alguns països d’Europa. també 

comença a aplicar-se en diversos llocs de l’Estat espanyol. Si voleu més 

informació sobre l’aPS o sobre l’activitat del Centre Promotor de l’aPS a 

Catalunya, Euskadi o d’arreu d’Espanya, així com de l’amèrica llatina i dels 

Estats Units, podeu consultar les pàgines web següents:

www.aprenentatgeservei.cat

www.zerbikas.es

www.aprendizajeservicio.net

www.clayss.org.ar

www.nylc.org



un bon antídot per a l’estrès, l’ansietat, la 
tristesa i la solitud. 

•   L’aprenentatge servei vincula l’èxit edu-
catiu amb el compromís cívic. No hi pot 
haver un bon aprenentatge de continguts 
i competències sense compromís cívic, 
però el compromís cívic tampoc no serà 
de qualitat si es desvincula del coneixe-
ment. Estem davant una metodologia que 
uneix aprenentatge i valors per donar la 
màxima força a tots dos.

Encara que només sigui per aquests motius 
val la pena implantar l’aprenentatge servei en 
el món de l’educació. Creiem que és una me-
todologia apropiada per a l’educació formal i 
per a l’educació no formal. Una metodologia 
que des de les primeres edats fins al final dels 
estudis universitaris s’hauria d’experimentar 
amb freqüència. 

Com implantar l’aprenentatge servei? 
L’aprenentatge servei, a més de col·laboració 
entre persones, precisa gairebé sempre 
una forta col·laboració entre institucions: 
el partenariat. Els centres educatius difícil-
ment poden accedir a espais de servei sense 
l’ajuda d’entitats socials especialitzades en 
la temàtica que pretén abordar l’activitat 
d’aprenentatge servei. Per tant, bona part 
de les propostes d’aprenentatge servei re-
quereixen la creació de llaços entre centres 
educatius i entitats socials. Per aconseguir-
ho, cal que els centres educatius estiguin 
disposats a obrir-se a l’entorn, a buscar vies 
de col·laboració i a destinar certa quantitat 
d’energia per assolir-ho. D’altra banda, les 
entitats socials han d’oferir possibilitats de 
servei realment útils a la comunitat. Quan 
es produeix una col·laboració adequada, 
l’organització de les activitats d’aprenentatge 
servei es converteix en una realitat i en una 
magnífica experiència d’educació en valors i 
formació de ciutadans.
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“a través de l’aprenentatge servei
hi guanyem tots”

Sergi Rodríguez

Quin és l’origen de l’Agenda per la Solida‑
ritat Local? Com ha evolucionat durant 
aquests anys?
L’Agenda per la Solidaritat Local és una apos-
ta decidida per potenciar accions de solida-
ritat dels diferents àmbits d’intervenció de 
l’acció social i sociosanitària. Es tracta d’un 
encàrrec que l’Ajuntament de Mataró va fer 
a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena per millorar la solidaritat inter-
na de la capital del Maresme. Es du a terme 
mitjançant un procés participatiu al llarg de 
sis mesos, a través d’entrevistes personals i 
jornades tècniques, així com de dinàmiques 
de grup a persones i entitats relacionades 
amb l’àmbit social i sociosanitari. D’aquest 
treball en sorgeix el compromís ciutadà 
per la solidaritat (l’Agenda), aprovat el 6 de 
juliol de 2006, que inclou tres eixos clau: el 
voluntariat, l’intercanvi solidari i l’educació 
en valors. La signatura del compromís impli-
ca qualsevol signant, sigui una entitat o un 

ciutadà, que voluntàriament decideixi fer 
alguna cosa que activi la solidaritat (volun-
tariat, donacions, intercanvis, campanyes de 
sensibilització, etc.) i contribueixi així, en els 
propers anys, a la consecució dels objectius 
fixats col·lectivament. 

De quina manera assumeix la metodologia 
de l’aprenentatge servei i com l’aplica al con‑
text sociosanitari?
L’eix de l’educació en valors el portem a terme 
a través de les activitats d’aprenentatge ser-
vei. Les entitats de l’àmbit sociosanitari ofe-
reixen els seus espais, els seus coneixements 
i la seva experiència als joves que, a través de 
les institucions educatives, vulguin posar en 
pràctica diferents valors: solidaritat, respon-
sabilitat, civisme, capacitat d’assumir un com-
promís... Aquest procés participatiu, que és 
l’Agenda per la Solidaritat Local, permet que 
les entitats de l’àmbit sociosanitari expressin 
les diferents necessitats que tenen en comú i 

Carme altayó, responsable 

d’iniciatives socials de la Fundació 

Hospital de sant Jaume i santa 

Magdalena de Mataró

la fUnDaCIó hoSPItal Sant JaUME I Santa MagDalEna DE MataRó, SItUat En la vUItEna 

CIUtat DE CatalUnya PER noMBRE D’haBItantS, CoMPta aMB Una ExPERIènCIa SIngUlaR En 

l’aPREnEntatgE SERvEI, a tRavÉS DEl QUal ha EnDEgat l’agEnDa PER la SolIDaRItat loCal. lES 

SEvES aPlICaCIonS Són Molt DIvERSES, PERò ES BaSEn En El volUntaRIat, l’IntERCanvI SolIDaRI 

I l’EDUCaCIó En valoRS.



36  monogràfic | compartir |

el factor clau perquè l’aprenentatge 
servei tingui una bona acollida és 

el professor, ja que portar a terme 
aquest tipus de projecte sovint 

implica un sobreesforç per a tothom, 
inclòs l’àmbit docent

que cal treballar. Vegem l’exemple dels webs. 
Moltes entitats no en tenen ni disposen dels 
coneixements ni dels recursos per obtenir-ne. 
Ens dirigim a l’Institut Miquel Biada de Mata-
ró, on hi ha una assignatura que s’anomena 
Entorns digitals. Una de les competències que 
han d’adquirir un cop acabada l’assignatura 
és saber fer pàgines web. Nosaltres els propo-
sem que, ja que les han de fer, no les facin 
sobre temes irrellevants, sinó per a entitats 
sense ànim de lucre que realment les neces-
siten o per a una persona amb discapacitat. 
A partir d’aquí, l’alumne, a part de les com-
petències que ha d’assolir, s’ha d’endinsar en 

una realitat desconeguda, investigant, conei-
xent i relacionant-se: Parkinson, oncologia, 
malalties mentals, Alzheimer, diferents tipus 
de discapacitats... I com aquest exemple, en 
tenim molts d’altres: s’han fet programes de 
televisió sobre 60 entitats de la ciutat, emesos 
posteriorment per la televisió comarcal; s’ha 
col·laborat en l’organització de campanyes de 
donació de sang...

Quins són els eixos clau d’aquest pro‑
jecte i quines són les claus de l’èxit de 
l’aprenentatge servei a Mataró?
Podríem dir que són el treball en xarxa, 
l’ajuda mútua que sorgeix a partir de la re-
solució de les necessitats de les entitats a tra-
vés de l’aprenentatge servei, el fet de donar 
opcions als joves, de veure que la dedicació 
i l’esforç tenen uns resultats d’utilitat social 
i, finalment, el fet que les entitats de l’àmbit 
sociosanitari incorporen l’educació dins els 
seus projectes. Des d’un punt de vista més 
qualitatiu, les claus de l’èxit tenen a veure 
amb la complementarietat positiva entre el 
Departament d’Educació i les associacions,  
la participació activa i socialment responsa- 
ble per part dels joves i de les entitats, la crea-
ció d’experiències, la utilitat mútua, la gene-
ració d’experiències solidàries i el fet de donar 
un nou sentit a l’aprenentatge.

El treball en xarxa, o l’intercanvi d’expe‑ 
riències més que de teoria, han contribuït a 
la seva bona acollida?
El factor clau perquè l’aprenentatge servei 
tingui una bona acollida és el professor, ja 
que aquest tipus de projecte sovint implica 
un sobreesforç per totes bandes. Quan els 
professors veuen que els joves no només apre-
nen competències tècniques d’una matèria, 
sinó que també experimenten la solidaritat i 
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coneixen realitats diferents tot contribuint a 
la seva millora, se senten molt més motivats. 
L’aprenentatge de l’assignatura apareix així 
com quelcom imprescindible per ajudar els 
altres. També cal esmentar l’esforç que han 
de fer les entitats, que s’han d’adaptar als ho-
raris de l’assignatura i han de ser-hi presents 
i acompanyar els implicats al llarg de tot el 
procés.

Quins són els resultats de l’Agenda, pel que 
fa a les entitats que hi participen o als usua‑
ris que se’n beneficien?
Des del seu inici, hi han participat 14 centres 
educatius i més de 70 entitats, moltes de les 
quals pertanyen a l’àmbit sociosanitari. Al 
final del curs 2010-2011 ja s’hauran portat 
a terme 94 projectes, amb la implicació de 
més de 3.000 alumnes. Cada any, a través de 
la Fundació, més de 500 persones participen 
en accions de solidaritat. La previsió, de cara 
al 2012, és arribar a les 42 entitats de la ciu-
tat, de les quals, el 95% de les sociosanitàries 
compten amb els nostres voluntaris. D’ells, 
unes 240 persones ho fan a través de la Borsa, 
i la majoria de les ateses són sobretot perso-
nes grans amb dependències o malalties; unes 
360 persones ho fan mitjançant el Banc de 
Temps, on intercanvien les seves habilitats i 
el seu temps per millorar la qualitat de vida. 
Gràcies a aquests intercanvis es pot millorar 
la vida quotidiana de moltes persones, cosa 
que d’una altra manera seria impossible.

L’educació és potser el mitjà més eficaç per 
crear una nova cultura de la solidaritat que 
substitueixi l’actual més individualista?
Les entitats tenen uns coneixements i una 
experiència que no es pot perdre. Sovint la 
infravaloren, perquè no es veuen a si matei-
xes com a agents educatius, però les persones 

que conformen les entitats segurament són 
les més expertes, pels valors que els mouen 
i per les competències que tenen. És molt 
important apropar la seva realitat a les es-
coles, especialment a través d’activitats en 
què els guanys són recíprocs. A través de 
l’aprenentatge servei hi guanyem tots. Cal 
oferir als joves l’oportunitat de ser solida-
ris, de fer quelcom per algú sense demanar 
res a canvi, simplement per experimentar 
la sensació de benestar i satisfacció. Això és 
meravellós. Després ja decidirà si vol repetir 
l’experiència, si es vol fer voluntari. Però ja no 
veurà mai de la mateixa manera la gent que 
pateix alguna malaltia o alguna discapacitat 
(visual, auditiva, de mobilitat, etc.). Això aju-
da a trencar estigmes. L’educació és el mitjà 
per experimentar-ho.

CarMe aLtayó i agustí (Mataró, 1971) és educadora social per la  
Universitat de Barcelona. actualment és la responsable del Departa-
ment d’Iniciatives Socials de la fundació hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena.



38  monogràfic | compartir |

una educació compromesa  
amb el món

anna Carmona
Directora de l’escola Solc nou

artint d’aquest punt de vista inte‑
grador, considerem l’àmbit social 
com un tot, no com una realitat aï-
llada. No es tracta d’un afegit, d’un 

ornament, sinó de prendre consciència de la 
realitat social que ens envolta i de la qual for-
mem part. Això suposa qüestionar-se la res-
ponsabilitat personal davant les necessitats de 
les persones més desfavorides, per descobrir 
amb allò que som i sabem, què es pot fer per tal 
de millorar el nostre entorn.

Un aspecte a tenir en compte és la incor-
poració de les experiències vivencials dels 
alumnes en determinats àmbits, fomentant 
l’observació d’aquest entorn i oferint eines 
que esdevindran bàsiques per ref lexionar 
sobre les actituds assumides. És important, 
doncs, partir dels seus coneixements, prejudi-
cis i posicionaments ètics perquè arribin a in-
tegrar i acceptar —des de la tolerància— punts 
de vista diversos i actituds generadores de 
consciència crítica. Difícilment es pot trans-
formar la realitat si aquesta no es coneix.

Convé que l’escola esdevingui un pont faci-
litador d’iniciatives, en què l’acompanyament 
i el suport del professorat possibiliten el fet de 

desvetllar i potenciar la força emprenedora 
dels alumnes, que actuen com a dinamitza-
dors i protagonistes de projectes fonamentats 
en la millora de la nostra societat.

En def initiva, es tracta de concebre 
l’emprenedoria social (materialitzada en 
l’APS) no com un treball aïllat, sinó com un 
aspecte absolutament integrat en el Projecte 
educatiu d’escola, ple de sentit des d’un punt 
de vista tant pedagògic com humà, en què 
s’uneixen els coneixements i la pràctica tot 
compartint les capacitats i els valors de ca-
dascú amb els altres. Com diu Enrique Fortu-
nat, «és necessària la presència de l’altre per 
donar plenitud al nostre ésser i arribar, així, 
a enriquir-nos mútuament».

La nostra escola
L’escola Solc Nou va ser fundada l’any 1957 
per la Companyia de les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül amb la intenció de for-
mar Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS), atesa  
la manca detectada en aquella època en 
els hospitals de Catalunya. Posteriorment, 
l’escola es va orientar cap a la Formació  
Professional.

p

EDUCaR En Una ManERa DE “SER I fER” QUE faCIlItI El DESCoBRIMEnt D’InICIatIvES I aCtItUDS 

EMPREnEDoRES, tot vInCUlant l’àMBIt EDUCatIU, SoCIal I SanItaRI. El MoDEl PEDagògIC QUE 

PRESEnta la noStRa ESCola PREtÉn DonaR foRça a la PaRtICIPaCIó aCtIva DElS alUMnES 

PER gEnERaR En EllS Una IMPlICaCIó SoCIal PRogRESSIva, fonaMEntaDa En aSPECtES CoM la 

RESPonSaBIlItat, El CoMPRoMíS I la SolIDaRItat. 





Actualment, impartim Cicles Formatius 
de Grau Mitjà: Tècnic en Cures Auxiliars 
d’Infermeria i Tècnic en Farmàcia i Parafar-
màcia, així com de Grau Superior: Tècnic Su-
perior en Educació Infantil.

Cinquanta anys d’experiència avalen la 
qualitat acadèmica del centre i el sentit so-
cial que sempre s’integra en la tasca educa-
tiva. El futur es presenta com un repte de 
superació per a la transformació social en la 
qual ens trobem immersos actualment, i des 
de l’escola estem compromesos en la formació 
integral de persones, promovent els valors,  
les habilitats i els coneixements necessaris 
per tal que l’alumnat adquireixi les compe-
tències bàsiques que se li exigeixen en l’àmbit 
professional.

Els nostres projectes: compartir compromís
Com intentem, des d’una escola que impar-
teix cicles formatius, materialitzar un projec-
te basat en el desenvolupament de competèn-
cies, actituds i valors professionals i humans.

L’experiència de la nostra escola ens fa 
ser optimistes amb el projecte APS que vam 
iniciar fa uns anys, anomenat “Aprenentatge 
solidari”. Un projecte que, de mica en mica, 
ha anat creixent i s’ha anat consolidant fins a 
convertir-se en un tret d’identitat de l’escola.

Tots els alumnes que es formen a l’escola 
integren en l’APS una síntesi dels seus conei-
xements, fusionant teoria i pràctica. A més, 
troben una manera de mostrar obertament 
les seves capacitats, a les quals donen sentit 
mitjançant el desenvolupament de projectes 
de servei a la comunitat, en col·laboració amb 
diferents entitats relacionades amb l’àmbit so-
cial, educatiu i sanitari.

Actualment, l’aprenentatge solidari a la 
nostra escola engloba vuit iniciatives, que es 
van modificant i millorant en funció de les 
necessitats detectades en les avaluacions cons-
tants realitzades, tant pels alumnes com per 

“FarMaCOnseLLs”
El projecte “farmaconsells” es desenvolupa dins del cicle de grau Mitjà de 

farmàcia i Parafarmàcia. Els alumnes preparen i imparteixen una sèrie de 

tallers per promocionar la salut en diferents col·lectius.

les persones a qui s’adrecen aquestes accions són residents o usuaris 

d’entitats de servei social (centres de convalescència per a persones en risc 

d’exclusió social, centres de reinserció de dones en règim penitenciari...), així 

com companys d’altres aules o escoles. Els temes dels tallers són pactats 

amb les entitats a partir de les necessitats detectades i de les inquietuds i 

iniciatives que neixen dels mateixos alumnes.

 

Els tallers que s’imparteixen i els seus destinataris són:

• Protecció solar (companys i alumnes d’altres escoles) 

•  tractament i prevenció de polls (alumnes del CfgS tècnic en Educació 

Infantil) 

• Dermofarmàcia (alumnes del CfgM Cures auxiliars d’Infermeria)

• alimentació saludable (casa de convalescència llar de Pau) 

• higiene bucodental (casa de convalescència llar de Pau) 

“farmaconsells” té tres objectius, basats en l’aprenentatge de contin-

guts, l’adquisició de competències i la vivència solidària. El primer objec-

tiu s’assoleix treballant continguts, conceptes i procediments de diverses 

matèries (Dermofarmàcia, nutrició, ús racional dels medicaments, etc.) de 

manera cooperativa. Cada grup, format per 4 alumnes, disposa d’unes hores 

lectives per preparar el tema que ha escollit, desenvolupar una presentació 

en Power Point i dissenyar jocs i activitats d’aprenentatge per a les persones 

a qui va destinat el taller. 

El segon objectiu és l’adquisició de competències; aquí podem distingir 

entre competències professionals, com ara saber aconsellar per resoldre una 

infestació per polls, i les competències personals i socials, com treballar en 

equip, parlar en públic, ser empàtic  i atreure l’atenció del públic.

Per acabar, l’objectiu que diferencia aquesta activitat d’altres és que els 

alumnes tinguin una vivència d’acció solidària. En el cas dels tallers impartits 

en entitats socials, els usuaris es beneficien tant dels coneixements adquirits 

com del fet de saber-se  destinataris de l’atenció dels joves.

Un exemple d’aquests tallers és l’experiència a llar de Pau, un centre de 

convalescència per a dones sense llar amb malalties cròniques. la il·lusió 

dels joves a l’hora de preparar el taller, pensar jocs entretinguts i adquirir 

els ingredients per muntar els canapès, l’amanida de fruites i altres delícies, 

ha resultat tan engrescadora que des de l’escola tenim clar que el projecte 

s’ha de mantenir, i, si pot ser, anar-se ampliant progressivament. 

la motivació del projecte és bidireccional. tant les dones de llar de Pau 

com els assistents a la resta de tallers, que viuen situacions personals força 

complexes i delicades, han mostrat una implicació i un agraïment dels quals 

els nostres alumnes han extret una lliçó de vida, deixant de banda molts pre-

judicis per arribar a trobar el veritable sentit de la seva tasca professional, 

integrant les diverses realitats en la pròpia vivència.

tractament i prevenció de polls ús racional dels medicaments

higiene bucodental alimentació saludable Protecció solar 
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l’equip docent de l’escola i les entitats amb les 
quals col·laborem. 

Els projectes que portem a terme, ubicats 
dins els diferents cicles, són:

CFGS Tècnic d’Educació Infantil:
 “Cangurs d’arreu del món”, “Un conte us 
explicaré, tan bé com jo sabré”, “La maleta 
viatgera”, “Un bressol d’esperança”

 CFGM Tècnic en Cures Auxiliars 
d’Infermeria:
 “Cuidem els nostres avis”, “Cada dia és 
una història”

CFGM Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia:
“Farmaconsells”, “El vermell t’afavoreix”

Dos dels projectes que desenvolupem amb 
els alumnes dels Cicles de Farmàcia i Cures: 
“Farmaconsells” i “Cada dia és una història”.

“Donar sentit a allò viscut”
A l’escola és tradició tancar el curs amb una 
festa per celebrar el comiat dels alumnes que 
acaben algun cicle, i durant el seu transcurs 
es fa un acte de reconeixement al servei que 
han prestat en els diferents projectes d’APS 
desenvolupats, amb el lliurament d’uns di-
plomes i un petit detall de l’escola. Se’ls dóna 
una espelma perquè mai no oblidin que po-
den ser llum i oxigen per a moltes persones 
en determinats moments, i per recordar-los 
que no han d’amagar ni tancar les seves po-
tencialitats, i perquè la flama es pugui man-
tenir viva durant molt de temps.

És una manera de donar rellevància al fet 
d’haver col·laborat en quelcom tan important 
i que marca d’alguna manera les seves vides 
i el seu futur professional, aportant-los uns 
valors i uns beneficis que fruiran al seu inte-
rior i els recordaran la importància de la seva 
tasca dins la societat.

“CaDa Dia És una HistÒria”
aquest projecte, emmarcat dins el crèdit d’ètica Professional en el cicle de 

Cures auxiliars d’Infermeria, vol posar en pràctica determinats continguts 

apresos durant el curs relatius a les habilitats socials i de comunicació dins 

l’àmbit sanitari. El treball se centra sobretot en aspectes com l’escolta ac-

tiva, l’empatia i l’assertivitat, a més de potenciar les habilitats i competèn-

cies personals i professionals dels alumnes.

Es tracta de donar sentit a tot allò que aprenen els alumnes, so-

vint amb el comentari, la reflexió i el treball en grup sobre casos clínics,  

però, en aquest sentit, considerant l’aspecte més humà de la seva futura 

professió. 

En aquest espai, es prepara la creació d’una fotonovel·la amb les 

usuàries de la llar de Pau, una casa de convalescència per a dones sense 

llar, amb greus problemes socials i sanitaris.

aparentment es tracta d’una activitat senzilla, però la riquesa  

que aporta tant als alumnes com a les usuàries del centre, esdevé  

transformadora. 

Inicialment, elles vénen a l’escola, on es fan uns tallers previs perquè 

es coneguin ambdues parts i s’estableixi un clima positiu de treball i convi-

vència. aleshores, els alumnes inicien un procés en què comencen a deixar 

de banda molts dels prejudicis que tenien envers determinats col·lectius. 

Posteriorment, els alumnes van al centre i en petits grups amb 

les usuàries fan el guió i les fotografies per dissenyar i elaborar una 

fotonovel·la tots plegats durant unes setmanes. a partir de llavors desco-

breixen i coneixen altres realitats des de dins, i arriben a entendre moltes 

reaccions i maneres de fer i ser que potser abans haurien qüestionat sense 

cap mena de filtre.

finalment, per celebrar l’edició de la fotonovel·la, es fa un berenar a 

llar de Pau, on també es mostren els treballs realitzats i es dóna èmfasi a 

totes les situacions i moments viscuts per ambdues parts durant el desen-

volupament de l’aPS.

Es crea un clima positiu gràcies al qual les usuàries del centre van es-

tablint relacions normalitzades i van fent petits passos que potenciaran la 

seva inclusió social. així mateix, els alumnes aprenen a descobrir altres 

realitats i són capaços d’adonar-se —de manera pràctica i vivencial— del 

veritable valor de l’acompanyament i l’escolta activa, considerant que el 

més important és compartir un temps i espai d’enriquiment mutu, en què 

tothom acaba rebent sempre algun benefici.

tots els alumnes que es formen 
en l’escola integren en l’aps una 
síntesi dels seus coneixements, 
fusionant teoria i pràctica. a més, 
troben una manera de mostrar 
obertament les seves capacitats,  
a les quals donen sentit mitjançant 
el desenvolupament de projectes 
de servei a la comunitat
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1 www.acpeah.org/sites/default/files/related/posat_al_seu_lloc_0.pdf  és la pàgina en què es pot descarregar el material íntegra-

ment. les seves autores són Maria Urmeneta, laura Rubio, Clàudia Bassaganya, anna Maria torrents i Maria assumpta Boada. 

2 El text sencer de la Carta Europea de los niños hospitalizados es pot trobar a la web d’aCPEah: www.acpeah.org

3 veure www.aprenentatgeservei.cat, web del Centre Promotor d’aprenentatge Servei.

“posa’t al seu lloc”: 
conèixer, compartir i implicar-se 
amb la infància hospitalitzada

Maria Urmeneta, presidenta d’aCPEah 
laura Rubio,  membre del gREM  

de la Universitat de Barcelona 

osa’t al seu lloc”1 és una 
proposta pedagògica elabo-
rada conjuntament entre 
l’Associació Catalana de Pro-

fessionals de l’Educació en l’Àmbit Hospitalari 
(ACPEAH) i el Grup de Recerca en Educació Mo-
ral (GREM) de la Universitat de Barcelona. En 
el marc del 25è aniversari de la Carta Europea 
dels Infants Hospitalitzats2 que se celebra en-
guany, el projecte neix amb la finalitat de fer 
present a la nostra societat, a les escoles i els 
instituts de Catalunya, la realitat dels infants 
i adolescents que pateixen alguna malaltia i/o 
estan hospitalitzats. En definitiva, contribuir 
a difondre i desenvolupar una pedagogia de la 
vida i de la mort als centres educatius, i fer-ho 
des d’una actitud sensible i compromesa. 

Durant el curs 2009-2010, les vint mestres 
que actualment treballem a les deu escoles 
d’àmbit hospitalari de Catalunya atenguérem 
3.806 alumnes ingressats. Tots ells estaven 
matriculats en una escola o institut, tenien 
companys de curs i aquests devien saber que 

“p
el seu company estava ingressat a l’hospital. 
Però no sempre resulta fàcil ni es compta 
amb els recursos necessaris per abordar 
aquest tipus de circumstàncies. 

“Posa’t al seu lloc” pretén donar a conèi-
xer aquesta realitat i oferir eines per a abor-
dar-la des del centre educatiu. D’una banda, 
amb l’objectiu d’afavorir que els infants i 
joves s’acostin i facin l’intent de “posar-se al 
lloc” d’aquell amic o company, nen o nena 
que pateix una malaltia i que potser ha de 
passar un temps a l’hospital. D’altra ban-
da, aquesta tasca es duu a terme a través de 
l’Aprenentatge Servei (APS)3 com a metodolo-
gia innovadora, que permet abordar aquesta 
temàtica des de la implicació i la reciprocitat, 
superant així tota possible mirada assisten-
cial o paternalista. 

El material didàctic
La proposta està dirigida a mestres de Pri-
mària i professors de Secundària interessats 
a treballar la temàtica a l’aula. El material 

QUè ÉS la CaRta EURoPEa DElS nEnS hoSPItalItzatS? CoM PoDEM ContRIBUIR a DIfonDRE-

la? QUè nECESSIta Un nEn o Una nEna En SItUaCIó DE MalaltIa I/o D’hoSPItalItzaCIó? CoM 

PoDEM IMPlICaR-noS En l’aCoMPanyaMEnt DElS noStRES CoMPanyS I CoMPanyES QUE Són a 
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La proposta està dirigida a mestres de 
primària i professors de secundària 
interessats a treballar la temàtica a 
l’aula, amb un material que pretén ser 
un banc de recursos i activitats entorn 
del tema de la malaltia en la infància, 
abordada a través de documents com la 
Carta europea dels nens Hospitalitzats, 
“Coneguem l’Hospital”, “Què implica 
emmalaltir”, “L’amistat”, “néixer, 
viure, Morir” i “La salut”

pretén ser un banc de recursos i activitats al 
voltant del tema de la malaltia a la infància: 
la Carta Europea dels Infants Hospitalitzats; 
“Coneguem l’Hospital”; “Què implica em-
malaltir”; “L’Amistat”; “Néixer, Viure, Morir”  
i “La Salut”. 

El primer que apareix en el material és 
una presentació, una guia per al professo-
rat i sis unitats didàctiques. A partir d’aquí, 
cada unitat inclou diverses activitats que es-
tan pensades de manera que es poden treba-
llar independentment les unes de les altres, 
segons es considerin adequades al grup, als 
continguts programats o al moment o cir-
cumstàncies que es viuen a l’escola o en el 
grup classe. La voluntat, en definitiva, és que 
es tracti d’un material que es pugui utilitzar 
de manera flexible i adaptable a cada situació. 
Després d’un text per a la reflexió de mestres 
i professors, cada unitat presenta tres activi-
tats d’introducció, anàlisi i reflexió sobre el 
tema; un exercici “posa’t al seu lloc” amb la 
voluntat d’afavorir la reflexió i l’empatia en-
vers el que s’està treballant; una activitat re-
lacionada amb el vocabulari propi de la unitat 
i, finalment, algunes propostes d’acció ja que 
es considera important que cada temàtica 
convidi a actuar, a implicar-se davant la rea-
litat exposada. Finalment, també es poden 
trobar les fitxes de treball per fotocopiar i 
treballar directament a l’aula, una proposta 
d’avaluació a fi i efecte que els alumnes facin 
l’autoavaluació del que s’ha treballat, i alguns 
recursos d’aprofundiment —literatura infantil 
i juvenil, pàgines web i pel·lícules— per treba-
llar amb l’alumnat i saber més coses del tema.

A tall d’exemple, algunes de les acti-
vitats que proposa el projecte com a font 
d’aprenentatge són: reflexionar sobre les ca-
racterístiques de cada etapa del cicle vital, i 
valorar el que consideren més i menys favora-
ble de cadascuna d’elles; identificar què ens 
conforta en situació de malaltia; conèixer dife-
rents parers sobre la mort; elaborar el concep-

te d’amistat o plantejar-se hàbits saludables. 
Per tal que els alumnes apliquin i reforcin així 
els aprenentatges que suposen aquest tipus 
d’activitats, el projecte incorpora propostes 
d’acció (o el que és el mateix, de servei a la 
comunitat), com ara elaborar i difondre una 
carta pròpia del centre sobre els drets i les res-
ponsabilitats que té la comunitat educativa 
quan un alumne està malalt o hospitalitzat o 
realitzar activitats participatives a l’hospital 
conjuntament amb nens i nenes en situació 
de malaltia.

I a partir d’ara, què?
En aquests moments, tots els centres educa-
tius de Primària i Secundària de Catalunya 
han rebut informació sobre el projecte i són 
diverses les escoles que estan treballant per 
tal d’introduir aquesta proposta en el seu 
projecte educatiu, veure les possibilitats i 
contribuir al creixement del “Posa’t al seu 
lloc”. Ara per ara, ja s’han fet sentir algunes 
concrecions del projecte. Aquest és el cas del 
CEIP Gaudí de Sant Boi que, en el marc del 
projecte interdisciplinar de centre que aquest 
any té com a títol “Salut a cada minut”, ha dut 

l’hoSPItal? aQUEStES I altRES QüEStIonS SEMBlantS Són algUnES DE lES REflExIonS QUE 

ES volEn DESvEtllaR a tRavÉS DEl PRoJECtE QUE ES PRESEnta a ContInUaCIó.
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a terme alguna actuació  
amb el nou hospital de 

la  poblac ió.  E n la  mate i xa  
d i recc ió,  ca l  destacar també l’escola 
Heura de Barcelona, que enguany ja ha  
començat a aplicar algun dels materials 
proposats i ha iniciat una relació de treball  
conjunt amb l’aula de l’hospital més proper 
al centre.

Esperem que en un futur siguem molts 
els que participem conjuntament en aquesta 

proposta, donant així l’oportunitat als nos-
tres infants i joves perquè intentin posar-se 
al lloc de l’altre i activin les seves ments crea-
tives per dissenyar propostes d’acció envers 
els seus companys que estan en situació de 
malaltia o hospitalització. 

Si esteu interessats o interessades a saber 
més coses del projecte o voleu participar-hi, 
podeu adreçar-vos directament a: 
posatalseulloc@acpeah.org  
o posatalseulloc@gmail.com
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Per dur a terme una bona activitat d’APS és 
molt important la relació de partenariat que 
s’estableix entre el centre educatiu i l’entitat 
social o empresa. La implicació entre ambdues 
parts i el compromís que s’estableix són essen-
cials perquè l’activitat es pugui desenvolupar 
de manera exitosa.

Els alumnes que participen en el projecte 
“Donació de Sang i Educació per a la Ciuta-
dania” reben una formació específica i realit-
zen una sèrie d’accions relacionades amb la 
promoció de la donació de sang. Ens dirigim 
a joves i infants, generalment, menors de 18 
anys, i en alguns casos a majors d’edat quan 
treballem amb alumnes de cicles formatius de 
grau mitjà i superior.

A través d’aquest projecte pretenem trans-
metre valors com el civisme i la participació 
ciutadana, conscienciant el participant sobre 
la necessitat social de la donació de sang. El 
respecte, el diàleg i la capacitat de compromís 

aprèn, participa i dóna sang

vanessa Pleguezuelos

artint del fet que cada dia es neces‑
siten 1.000 donacions sanguínies per 
subministrar als diferents hospitals i 
clíniques de Catalunya, i per fer la po-

blació més conscient de la necessitat de donar 
sang, actuem sobre els infants i adolescents 
menors de 18 anys que són els futurs donants.

Apliquem la metodologia pedagògica de 
l’aprenentatge servei (APS), en què els parti-
cipants reben uns coneixements en ciències, 
comunicació i valors per aplicar-los en un  
servei emmarcat en una campanya de do-
nació. D’aquesta forma, la donació de sang 
s’assimila a partir de la reflexió i la interven-
ció activa.   

El projecte “Donació de Sang i Educació 
per a la Ciutadania” sorgeix del treball conjunt 
entre el BST i el GREM, partint de la necessitat 
de conscienciar i promoure la donació de sang 
en l’àmbit infantil i juvenil. 

L’APS és una proposta educativa que com-
bina processos d’aprenentatge d’habilitats, co-
neixements i valors amb un servei voluntari a 
la comunitat, en un entorn amb necessitats 
reals, amb l’objectiu de millorar-lo. Aquesta és 
una metodologia que es pot treballar tant en 
l’educació formal com en la no formal, ade-
quada a totes les edats i aplicable a diferents 
espais temporals. 

p

El BanC DE Sang I tEIxItS (BSt) I El gRUP DE RECERCa D’EDUCaCIó MoRal (gREM) DE la UnIvERSItat 

DE BaRCElona tREBallEn ConJUntaMEnt, DES DE fa CInC anyS, PER DESEnvolUPaR El PRoJECtE 

“DonaCIó DE Sang I EDUCaCIó PER a la CIUtaDanIa”.
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són altres valors que treballem, donant-los 
la possibilitat d’interaccionar i conscienciar 
el seu entorn. Els valors de la solidaritat i 
l’altruisme, implícits en l’acció de donar sang, 
es treballen transversalment al llarg de tot el 
projecte.

Aquest és un projecte per aprendre i 
col·laborar de forma recíproca, perquè amb-
dues institucions reben i aporten un servei 
de qualitat. És un projecte que permet inte-
rioritzar coneixements i competències per 
la vida, adquirint valors, habilitats socials i 
comunicatives que permeten el creixement 
personal de l’individu. Es treballa mitjançant 
una pedagogia activa i reflexiva, que permet 
l’aprenentatge a través de l’experiència, la  
reflexió, la interdisciplinarietat, la partici-
pació activa, la resolució de conf lictes i la  
cooperació.

Amb aquest projecte s’introdueixen nous 
agents educatius que, en col·laboració amb el 
centre, participen en l’educació de les noves 
generacions.

En primer lloc hem de presentar l’activitat 
al centre educatiu, i amb la qual cosa establim 
un primer contacte entre l’equip educatiu i el 
Banc de Sang i Teixits.

En el cas d’acceptació de l’activitat educa-
tiva, hi hauria una segona reunió per estruc-
turar, organitzar i temporitzar l’activitat dins 
del marc del centre educatiu.

A partir d’aquí, apliquem aquesta pràctica 
en el context educatiu dels infants i joves se-
guint 4 fases:

La primera és la fase formativa, en què els 
participants reben sessions educatives vincula-
des amb la donació de sang, la seva promoció i 
els valors implicats.

Els continguts de la formació es treballen 
fent servir diferents estratègies i metodologies 
segons el tipus d’educació i el nivell dels par-
ticipants.

La segona fase inclou la preparació de 
l’acció i, per tant, la creació d’una campanya 
de comunicació sobre la donació de sang, així 
com el desenvolupament de diferents accions 
de promoció per informar i conscienciar sobre 
la importància de donar sang en el seu entorn 
familiar i social.

Alguns exemples són els següents: cons-
cienciació cara a cara, bustiada, reunió de fa-
mílies, veïns o diferents col·lectius socials, ex-
plicació als diversos grups de centre, exposició 
de murals, quadres, pancartes informatives, 
gravació de falques de ràdio o programes als 
diferents mitjans de comunicació, publicació 
d’articles o notícies per fer difusió de l’activitat 
i/o de la donació de sang, creació de grups de 
participació a les diferents xarxes socials...

En la tercera fase es realitza el servei de la 
campanya de donació. Els participants desen-
volupen diverses tasques: informar i repartir 
fullets, acompanyar el donant en el procés 
de donació, ocupar-se del refrigeri, vetllar 
pel donant quan li acaben de fer l’extracció, 
fer de periodistes i entrevistar els diferents 
membres de l’equip o fotografiant diferents 
moments de l’acció.

La quarta fase és l’avaluació del projecte i 
els agraïments per la participació en l’activitat. 

En les valoracions dels alumnes, aquests 
ens diuen que han pres consciència que la 
donació de sang hauria de ser un acte cívic i 
quotidià, que implicar els adults en la dona-
ció de sang és una tasca difícil. Recomanarien 

Observem que, en termes generals,  
els nens incideixen amb més intensitat 

en el seu entorn més pròxim, mentre que 
els joves es consciencien d’una manera 
més efectiva: probablement perquè són 
més a prop de l’edat a partir de la qual 

poden ser donants de sang
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aquesta activitat als seus amics i la consideren 
divertida, interessant, solidària, educativa i  
important.

Els educadors dels centres valoren la 
importància d’ubicar el projecte en el seu 
currículum o  projecte educatiu de centre, 
consideren l’activitat motivadora, atès que 
els participants s’impliquen en el projecte, i 
valoren positivament el seguiment i el suport 
del Banc de Sang i Teixits durant tot el procés.

Observem, en termes generals, que els in-
fants incideixen amb més intensitat en el seu 
entorn més proper, en canvi la conscienciació 
és més efectiva en adolescents, probablement 
perquè s’acosten más a l’edat a partir de la 
qual poden ser donants de sang.

Els paràmetres principals de què depèn 
l’activitat per tenir uns bons resultats són el 
barri, l’entorn o el medi sociocultural i so-
cioeconòmic on s’actua, la implicació del cen-
tre en l’activitat i el moment en què es desen-
volupa la campanya de donació. 

També és important que en els centres 
participants hi hagi implícita una intenciona-
litat de transformació social i una participa-
ció voluntària vers el seu entorn, i que aquests 
centres estiguin a càrrec de professionals de 
l’educació que, de forma altruista i voluntària, 

creguin en la possibilitat de millorar la socie-
tat i d’educar i transmetre aquests valors als 
infants i adolescents amb qui treballen.

La proposta educativa de l’APS, aplicada a 
la promoció de la donació de sang, es demos-
tra eficaç perquè ens permet incrementar el 
nombre de donants, introduir la donació en el 
món dels infants i adolescents, prendre cons-
ciència que la donació de sang és un acte cívic i 
quotidià, i, alhora, perquè ens permet establir 
relacions interprofessionals entre el món de la 
salut i el de l’educació.

1. Formació 2. Creació

4. agraïments 3. servei



l’aprenentatge servei és una de les propostes educati-

ves de futur. El seu plantejament parteix d’una encer-

tada combinació d’adquisició de competències amb el 

servei a la comunitat, la qual cosa permet formar per-

sones i alhora construir comunitats. la seva aplicació 

en l’àmbit de la salut, per exemple, permet formar pro-

fessionals tot implicant-hi els usuaris, i això dóna enca-

ra més cohesió al sistema sanitari.
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P A U S A
| Jaume Subirana

Per immersió

He ficat les dues mans

a la peixera dels dies

i l’aigua se m’esmunyia

com si fos un animal,

com el vi si l’aigualia,

com la llengua de l’amant,

com el nus que ningú tiba

i la lletra d’aquell salm,

com el nom que se m’oblida,

com els jocs al pis de dalt,

com un record quan el colles.

A la peixera dels dies

he ficat dues mans buides,

i n’he tret dues mans molles.

M
ar

 A
g

u
ile

ra
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En la col · lecció que ens presenta 

Manuel Viola s’observa de forma clara 

l ’objecte de la seva recerca personal; 

l ’ésser humà. O millor dit, la part més 

humana de l ’ésser humà. I tot això 

embolcallat en una estètica clàssica i 

resolt amb acabats en un blanc i negre 

impecable. 

Le s  i m atg e s  q u e  c o m p o n e n 

aquesta mostra són escenes i retrats 

copsats en l locs com l ’ Índia, Perú, 

Cuba o Senegal. Manuel Viola ha fet 

milers de quilòmetres per trobar això 

que, per ventura, més a prop no ha 

pogut percebre, aquesta “humanitat” 

que Occident ha anat oblidant sota 



tones d’asfalt i béns de consum. I 

no obstant això, no és la pobresa 

ni l ’exotisme el motiu d ’aquestes 

fotograf ies ,  s inó e l  rerefons ,  la 

personal itat a ce l  ober t  sense 

embuts ni impostures. 

Esment a part mereixen els 

seus retrats de nens, en els quals 

Viola demostra que té una empatia 

especial amb aquests belluguets 

que s’expressen en estat pur. 

Deia Ezra Pound que el poeta 

és l’antena de la raça. Però aquesta 

podria ser també una definició del 

fotògraf. A través de les fotografies de 

Manuel Viola tindrem la sensació que 

efectivament, de vegades, la sintonia 

s’ha produït.
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A vegades valdria més arrabassar-

li la crosta d’entrada. Deixar que la 

sang que hi ha per sota —que és ben 

viva— surti com pugui per damunt 

de la morta. Que vegi la llum i agafi 

l’aire. Que se l’endugui endins per 

tancar la ferida. A vegades, només, 

quan el trau té mala espina i quan 

la crosta no fa crosta, sinó un tap, 

una mena de capa que ofega el mal i 

acaba podrint-lo. Llavors val més un 

dolor intens que digui que hi és, que 

no pas una cicatriu matussera que 

tan sols deixarà marca sense poder, 

ni tan sols, pair l’estrall. Que surti 

la sang no per mostrar-se —no per 

l’abim que té l’abim, no per l’art que 

ve per l’art—, sinó per parlar i per 

pensar sobre allò que existí, sobre 

allò que deixà d’existir. 

Segles abans, minuts abans del 

bombardeig, un home vivia. Vivia 

sol, parava l’ombra a la llindera o 

fantasiava construir-se una bar-

ca. Després, l’esfondrament. Més 

tard, un tuf de no-res que inunda 

l’abans, que nega el després i que 

s’empassa, fins i tot, l’escampadissa 

de vidres en què s’ha convertit el 

present. I el mal, com ja se sap, «pot 

créixer desmesuradament i reduir 

tot el món a escombraries perquè 

s’estén com un fong»1.

Guaita el trau, taral·lirot

Si la ferida s’infecta, també se 

sap, val més que respiri perquè la 

sang brolli xisclant, com si digués-

sim, car del que es tracta, llavors, 

és d’escoltar el propi crit o el crit 

de l’altre i traduir-lo per fer-lo com-

prensible més enllà del sentit que té 

aquest crit, de dotar-lo d’expressió, 

de fer que l’esglai signifiqui. Un gos 

esventrat farcit de mosques enmig 

d’un museu relluentíssim o una pa-

rella de vells ajaguts amb esvàs-

tiques a l’entrecuix no diuen res,  

ni tan sols el no-dir d’on prové la 

ferida. 

Salvador Espriu, de la Sinera 

resclosida i brutal del moment de la 

Laia, n’escriu que «s’hi parlava del 

mal sols per la golafreria de sentir-

se la boca socarrimada pel seu foc i 

el seu regust. La gent mercadejava 

amb la desesperació del proïsme i 

reia sense pietat amb les caigudes i 

les tares del veí». 

Espriu, a qui la història féu pas-

sar per les urpes tallants de les 

panteres terribles, aquelles pante-

res que, juntament amb Dionís —el 

déu dels pàmpols—, simbolitzaven, 

segons Àngel Carmona2, l’èxtasi en 

la destrucció, Espriu, s’adonà per-

fectament de la tendència a rebol-

car-se en el desastre ja no només 

cegament, sinó per complaure’s. 

Una tendència que no només es ma-

nifesta en la creació, sinó també en 

la crítica de la crítica que d’aquesta 

se’n fa. Apuntar que segons què no 

vol dir res, que segons què, en defi-

nitiva, no pot estampar-se en la roca 

inacabada i curulla d’esquerdes de 

l’art no només perquè no aporta, 

sinó perquè satisfent-se en el mal el 

fa gran, el fomenta i el fonamenta, 

és objecte d’escarni i de tortura en 

nom de la llibertat d’expressió. Així 

bandegem, i d’un sol cop, la llibertat 

i l’expressió, que el dret de fer-se i 

de desfer-se comporta, com bé indi-

quen els pronoms, la possibilitat de 

decidir per si mateix sobre la pròpia 

conducta i sobre la configuració del 

propi ésser. I no és el propi, sinó un 

altre, l’ésser que és exhibit perquè 

no parla —perquè no pot— en el mer-

cat estrident del campi qui pugi que 

si t’enganxo et deixo sec. D’ossos 

pelats, literalment.

Dit això, potser no és sobrer 

que ens aturem en aquell malestar 

que ens oprimeix no se sap ben bé 

per què; que és un mal-estar que, 

malgrat tot, pot ser important, pot 

ser bonic; que té la capacitat, no 

d’agradar-nos —o potser sí—, però 

sí de remoure’ns, de fer-nos moure 

1 HannaH arendt. Carta a Gershom Scholem, a Escritos Judíos. Barcelona: Paidós, 2009. p. 575.
2 Àngel Carmona. Dues Catalunyes. Palma de Mallorca: Edicions de Lleonard Muntaner, 2011. p. 69.

| Blanca Llum Vidal
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més enllà de l’estrella més nostra, 

aquella que ens plau per què hi puc 

fer si sóc així o aquella que de tan 

junta a nosaltres a vegades fa nosa 

i a vegades embafa; que sap virar-

nos el moment i dar-li un gir al pen-

sament; que fa pensar; que fa com 

la febre quan no lliga i ve amb ales; 

que fa estimera.

Llegim en El mar d’en Blai Bonet 

que «mai no havia vist una cosa més 

trista que un home que se treu les 

sabates per posar-se a plorar», que 

«un home que plora totalment nu 

és un espectacle ple d’espina», que 

«plorar fort era com parlar amb una 

pedra dins la boca». Llegeixo El mar 

i em ve de tot menys ni una unça 

de força per afirmar, per dir que 

m’agrada. Que m’agradi o no, però, 

no té la més mínima importància. 

Aquí el que compta és que El mar 

ens qüestiona amb aquesta mirada 

de nens que són nens de la guerra i 

salvatges, amb aquesta bellesa que 

puny. Un any abans de guanyar el 

premi Joanot Martorell, El mar va 

ser censurat pel jurat per massa 

escabrós. On rau l’escàndol? En fer 

visible el trinxament? En dir que la 

guerra va ser abans, va ser durant i 

va ser després? En tocar el moll? En 

dir-ho clar? En dir-ho bé?

Tampoc no fa gens de gràcia lle-

gir que «jo acabaria tancat en aquell 

arbre amb la boca plena de ciment 

barrejat amb pols vermella i amb 

l’ànima sencera a dintre». No és un 

amor que fa estremir només d’amor 

aquell que confessa que «una nit 

la lluna hi va deixar dues ombres 

que van ajuntar-se per la boca. I va 

ploure sang», que «així havia co-

mençat tot». La mort i la primave-

ra, més que aplaudir, ens fa patir. I 

patir, és clar, a ningú no li agrada. 

Ara bé, quan és la història d’un món 

que se’n va a fregir espàrrecs, quan 

és, alhora, una civilització raríssima 

feta d’homes i de dones en què la 

humanitat mateixa també hi és es-

tranya, quan la fantasia fa lloc a la 

història i la història no s’oblida, ni 

tan sols, de la ficció, quan és això, 

també, el que llegim, llavors sentim 

que la Rodoreda ha fet renillar ferot-

gement «els cavalls [que] estimaven 

els becs endolats dels ocells» per al-

guna cosa.

I Salvador Espriu? Com és que 

allò que és un text que irradia de tan 

contundent, de tanta fermesa que 

hi ha dins les ombres que té, de tan 

sever que és el teatre grotesc que 

s’hi representa, de tan segur que és 

el rostre del monstre que treu banya 

entre la visió del món que desprèn, 

de tan descarnat que és l’esperit que 

l’estira per dalt —com als titelles—, 

però que, amb tot, et deixa un mal 

cos que t’enruna i una ràbia de por i 

una por de tristesa, com és que això 

ens fa llegir amb els ulls oberts, esba-

tanats, quasi esqueixats de tant que 

cou i ens fa, a més, voler tornar-hi?

Llegim un conte. Triem Les 

ombres. Després de Mariàngela 

l’herbolària i abans de Sota la fredor 

parada d’aquest ulls: Tres sorores. 

El llegim i hi ha una pena que sem-

bla més pena que la pena fent pena, 

que et deixa amb ni tan sols ganes 

de plor, que tot et congela. Tornem 

a llegir-lo i cada vegada ens cargo-

lem una mica més —ens fem laberint 

que no s’acaba.

Tres sorores és la història d’un 

present que no passa d’un pas-

sat «meravellós, ple d’abundància 

i d’alegria» que s’ha perdut. Les 

tres són tres germanes amb una 

vida esperpèntica de tan avorrida 

i amb una actitud que de tan pul-

cra és arrauxada. La petita —que 

en els contes és la guapa—, la Ma-

drona, morí de jove convertint-se 

en objecte de culpa i de remordi-

ment. Enamorades les tres del ma-

teix cosí, en Carlets la trià a ella. 

Així, l’Amèlia i l’Elpídia s’uniren per 

sempre en el pacte antiquíssim del 

gelosos que, més enllà de l’ofec 

que els comporta, justifica les més 

terribles punyeteries. Un cop mor-

ta, però, la Madrona esdevingué el 

retrat que no fa nosa en l’altar de 

la llar, una foto amb flors de plàs-

tic per fer penitència. Amb un pare 

Tres sorores

En reunir-se les germanes 
es varen sentir esclafades 
de solitud i  de buidor. Les 
esgarrifava haver d’esperar 
sense defensa els bombardeigs 
aeris, en aquell pis com un 
prestatge, quasi un nínxol.  

Salvador Espriu



Cal·ligrafia: Keith Adams
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3  Revisades per la tardor de 1964 i per l’octubre de 1967.  Pel que fa a la història textual dels contes de Les ombres, vegi’s Salvador eSpriu, Les Ombres, 
Proses de «La Rosa Vera», Altres proses disperses. Edició crítica i anotada amb estudi introductori a cura de gabriella gavagnin i víCtor martínez-gil. 

Salvador Espriu, Obres Completes. Barcelona: Edicions 62, 2001. p. 36. 
4 orlando guillén. Introducció a Doce poetas catalanes del siglo veinte con tres añadiduras y un apéndice de varia intención. En premsa. 
5 Ibíd.

faldiller, «de cara ampla i sensual, 

adornada amb bigotis llarguíssims, 

a la manera del darrer kàiser», que 

fins a les darreries va jugar «de tres 

a cinc al tresillo en un club rònec», 

amb una mare que passà els darrers 

anys sorollant la casa amb crits que 

semblaven «rescabalar [els] ante-

riors resignats silencis» i escopint 

insults amb la bava caient-li, les 

dues germanes continuaren vivint 

allà mateix, vantant-se plegades de 

la seva solteria intel·ligent en puntes 

de coixí i afrancesada, que «les ver-

tus des femmes sont difficiles, parce 

que la gloire n’aide pas à les prati-

quer», i recordant la glòria passada, 

postrant-se en l’abans i oblidant el 

present, com destruint-lo. I això ens 

encorba. Alguna cosa molt grossa 

ha fet que el passat no sia ni tan sols 

evocat, sinó congelat, esdevingut 

una massa compacta que estrangu-

la el present i impossibilita el futur. 

I el present, allà, només agonitza: 

«les esgarrifava haver d’esperar 

sense defensa els bombardeigs ae-

ris, en aquell pis com un prestatge, 

quasi un nínxol».

Amb Tres sorores, Espriu fa un 

retrat d’una burgesia catalana que 

es disbauxa a França i que es fascina 

amb Prússia; que rep una educació 

que de tan selecta és buida i llefis-

cosa, que de tan refinada és estreta 

i sapastra; que estiueja en una torre 

amb tortugues i acàcies i que viu en 

un barri humit de menestrals; que 

mentre el patriarca s’aguanta pot 

«mantenir una aparença del vell 

rang», però que després se’n va 

en orris i no li queda més remei 

que acceptar amb «benediccions 

barroques» la «mescla d’ofrena i 

d’ofensa» que li llença brutalment 

el veí.

Espriu, que data el conte en-

tre el 1940 i el 503, ens etziba amb 

una «esborronadora lucidesa» «un  

món destruït per la revolució i la 

guerra». Ens ho regala. Endinsat 

d’ulls endins en el desastre, ens es-

timba en el negre espès de la devas-

tació. No hi ha matís. No escriu pas 

amb la finor del pinzell, sinó amb el 

tall del bisturí. Passeja l’Amèlia en-

tre «fems i mainada», entre «captai-

res sense braços ni cames [i] gaire-

bé sense cap», entre «multituds que 

no redimiria mai cap messianisme, 

fos quin fos, religiós o social». Deixa 

l’Elpídia malalta acaronant ridícula-

ment una gata que es diria Madro-

na «si això hagués estat compatible 

amb el respecte degut als morts». 

Fa que l’una desitgi la mort de l’altra 

i li fa venir basques de penediment. 

Fa que pensin en els morts amb en-

veja i fa que s’escruixin, tot i així, 

amb els propòsits dels veïns que les 

destinen, «juntament amb mossèn 

Silví i el propietari, al pròxim sacri-

fici social» perquè pertanyen «a un 

altre braç, a un món d’opressors que 

seria arrasat a curt termini».

Espriu escriu la desfeta. La diu 

amb rigor —el que li cal per pensar-

la. Ens l’envia, però, amb una barre-

ja d’angúnia i de misèria que a ve-

gades fa fàstic i a vegades fa riure. 

Estripa el vel de l’oblit i penja el tel 

de l’escena burlesca —primer l’un, 

només després vindrà l’altre. Ens fa 

aturar-nos en el mal i quan hi som 

ens l’ensenya com és i el parodia. 

Ens desconcerta, però no hi ha cap 

concert, només un silenci que crema 

i un amor destruït que, malgrat tot, 

s’empelta a la vida. 

Del buit estant, es dirigeix als 

que l’omplen i als que l’escolten. 

Parla amb la mort i amb la vida que 

hi va però que encara és tan viva, 

i ho fa amb un amor que s’ha mal-

mès però que encara batega. «De 

la por i de l’adéu cansat, l’amor 

diu el nom del no-res amb odi de 

paraules, no amb paraules d’odi»4. 

Per això aquest mal després de 

tombar-nos aconsegueix tibar-nos 

el riure, perquè hi ha una ferida que 

estreny i que es tracta amb amor, 

amb una cura que humana pensar-

la. D’Espriu diu Blai Bonet: «solitari 

com un botxí, o extramurs com un 

home ferreny, involuntari i condem-

nat a salvar-se, tot un home entre 

els homes».

Espriu «se sap germà d’aquell 

dolor cec i enemic» i «quan la sang 

és vessada amb ira sobre la roja te-

nebra, [assumeix] la plenitud de ser 

home, sencer, justificat»5. Per això 

aquest dolor sap dur disfressa. Per 

això la màscara –que també sagna– 

se’ns planta al davant i, entre esca-

rafalls i ganyotes, ens fa preguntes. 

Mira el dolor, que són joglarets  

—taral·lirots— que l’expliquen i una 

veu que, emocionada, no tremola.
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