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EDITORIAL
2012 és l’Any Internacional de les Cooperatives. En plena crisi econòmica, és
molt revelador que les Nacions Unides hagin decidit que el cooperativisme havia
de ser el gran protagonista de l’any que acaba de començar. Així ho va afirmar
el president de l’assemblea de l’ONU, el qatarí Nassir Abdulaziz Al-Nasser: «Les
empreses que es regeixen segons els principis cooperatius redueixen la pobresa,
creen ocupació i promouen la integració social». Tot seguit va donar la paraula a
Pauline Green, presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), perquè es
dirigís a l’assemblea plenària de l’ONU. Green recordà que les 300 cooperatives
més destacades del món operen en els sectors econòmics més competitius de
25 països i que, totes juntes, equivalen al volum de la novena economia mundial.
Entre aquests sectors, cal comptar-hi l’assistència sanitària, tal com hem mostrat
repetidament des de les pàgines de |Compartir|.
És molt significatiu que, setmanes abans d’inaugurar aquest Any Internacional de les Cooperatives, l’última Assemblea General de l’Aliança Cooperativa
Internacional tingués una xifra rècord de participació: més de 2000 representants de les cooperatives del món, vinguts de 80 països per reunir-se a Mèxic.
Si l’únic benefici que es pot imaginar que pugui tenir la crisi econòmica és que
ajudi a destriar el gra de la palla –econòmicament i moralment també–, el model
d’empresa cooperativa apareix com un dels que poden donar respostes per a un
futur de la humanitat més just i més digne.
A l’inici de l’assemblea de l’ACI, el secretari general de l’ONU, Ban Ki-Moon,
s’adreçà als cooperativistes d’arreu: la solidaritat i els valors que promouen les
cooperatives fomenten la pau i el benestar en el món. O, per dir-ho amb poques
paraules, podem emprar la fórmula de Juan Somavia, president de l’Organització
Internacional del Treball (OIT): «L’evidència demostra que les cooperatives són
altament resistents a les crisis». Somavia també va fer una crida al món cooperativista internacional perquè proporcionés un model eficient de desenvolupament empresarial, es comprometés amb l’extensió de la protecció social i donés
la màxima visibilitat a la seva manera d’entendre un sistema econòmic just. La
Fundació Espriu hi era present, fent visible al món la vitalitat i els bons serveis
sanitaris que ofereixen les cooperatives de metges i pacients que són la base
d’ASISA, Assistència Sanitària Col·legial i SCIAS.
La presidenta dels cooperativistes del món adreçant-se a l’ONU i el secretari
general de l’ONU adreçant-se a l’assemblea internacional de les cooperatives: vet
aquí un signe nítid de la imprescindible col·laboració entre els estats i el món
cooperativista. La Fundació Espriu promou aquest diàleg en l’àmbit de la sanitat.
Tot són esforços encaminats a respondre als estralls de la crisi econòmica causada pel model que ens ha governat durant les darreres dècades, tot aportant-hi
sortides dignes, justes i sostenibles des de la perspectiva de l’economia social.

SALUt | prevenIR i gUaRiR

Cronologia de la pubertat
| Dr. Adolf Cassan

nostre medi, en les nenes els canvis puberals s’inicien
en general cap als 9 anys, tot i que es considera completament normal que comencin entre els 8 i els 13 anys.
En els nens, la pubertat s’inicia entre els 11 i els 12 anys,
però és absolutament normal que comenci entre els 10
i els 14 anys.
Però si bé no existeix una edat concreta que de
forma generalitzada marqui l’inici de la pubertat, els
diversos canvis que progressivament se succeeixen en
l’organisme infantil es produeixen amb una cronologia
precisa. Els pares han de conèixer per endavant el ritme
i les característiques dels canvis, per anar aclarint a la
nena o el nen què li està passant i poder proporcionarli informació sobre el que previsiblement esdevindrà a
continuació, per evitar el desconcert, la vergonya o la
por que poden generar unes transformacions sobtades i
inesperades. Les primeres modificacions se centren en el
començament de l’activitat del sistema reproductor, amb
l’aparició dels caràcters sexuals propis de cada sexe.
En les nenes, el primer canvi correspon a un augment de la grandària de les mames: a partir d’un moment concret, els pits comencen a fer-se grossos, en
major o menor mesura i amb major o menor velocitat
bàsicament segons les característiques constitucio-

Glòria Vives
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La pubertat és un període crític de la vida durant el
qual es produeixen els múltiples canvis orgànics i psicològics que constitueixen el pas de la infància a l’edat
adulta. Per mecanismes que encara són un misteri, en
una regió del cervell coneguda com a hipotàlem s’activa
un «rellotge biològic» que indueix l’alliberament de diverses hormones que actuen sobre l’organisme infantil i
propicien unes profundes transformacions tant físiques
com intel·lectuals que corresponen a la fase inicial de
l’adolescència. En aquesta època, de fet, culmina el procés de creixement corporal, es completa el desenvolupament sexual i s’arriba al grau més alt de maduració del
sistema nerviós. Es tracta d’una etapa de la vida en la
qual es produeixen canvis tan variats que és de la màxima importància que tant els nens i les nenes com els
seus pares tinguin una informació adequada sobre el que
està passant, per poder reconèixer les transformacions
normals sense que es generin conflictes.
El primer punt que convé aclarir és que no existeix
una edat determinada que marqui el començament dels
canvis puberals. La pubertat pot iniciar-se dins d’un ampli període, segons les característiques constitucionals
pròpies de cada persona; a més, sol començar abans en
les nenes que en els nens. En termes generals i en el
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nals individuals. Coincidint amb el desenvolupament de
les mames, apareix un lleuger borrissol en el pubis. En
els mesos següents, a mesura que les mames creixen,
el borrissol pubià s’estén, fins a adoptar la disposició
triangular típica del sexe femení. Progressivament, també sorgeix el borrissol axil·lar. Més endavant, mentre es
produeix un creixement físic generalitzat, s’aprecia un
progressiu engruiximent de les cuixes, un eixamplament
de la pelvis i una acumulació de teixit gras en les diferents regions del cos que proporcionen la típica silueta
femenina.
Alhora que es produeixen els canvis externs esmentats, es generen modificacions en els genitals interns,
que augmenten la seva grandària i perfeccionen les
seves funcions. És molt important tenir això en compte, ja que si bé la nena fins ara s’ha trobat amb canvis
graduals i evidents, aviat s’enfrontarà a altres modificacions més brusques que, si no en té coneixement, podran
sorprendre-la negativament, mentre que si n’està ben
informada, podran ser-li gratificants, perquè li indicaran el seu progressiu pas cap a l’adultesa. En definitiva,
tenint com a punt de partida la funció dels ovaris, s’inicia
l’activitat reproductora. Així, en un lapse que varia entre
2 i 3 anys després del començament de l’augment de
grandària de les mames, es produeix la menarquia, la
primera menstruació. I, en general, uns mesos després,
encara que aquest fet passi inadvertit, es produeix la
primera ovulació, punt d’inici d’una perllongada etapa
de fertilitat. Durant els primers mesos o anys, les regles
solen ser irregulars, tant en la seva periodicitat com en
la seva abundància; però de mica en mica es normalitzen
i adquireixen una regularitat pròpia en cada cas.
En els nens, els primers canvis es produeixen en
l’esfera genital. A partir d’un determinat moment,
doncs, s’observa un augment de grandària dels testicles
i l’aparició d’arrugues en l’escrot. També en una etapa incipient, sorgeix un lleuger borrissol pubià. Després d’un
període d’1 a 2 anys, durant el qual els testicles segueixen creixent i apareixen plecs en l’escrot, s’adverteix un
creixement notori del penis, que augmenta en longitud i
grossor. Progressivament, alhora que es verifica un creixement generalitzat, amb un engrossiment especial de
les masses musculars i un increment de les dimensions
esquelètiques, es defineix la forma romboidal típicament
masculina del borrissol púbic, i també comença el creixement del borrissol axil·lar i el facial, primer al bigoti
i més endavant a la barba. Així mateix, es produeix un
canvi en la veu, que es fa més greu.
També en aquest cas, sobtadament apareixeran signes evidents de la maduració dels genitals interns, ja

que s’inicia la funció testicular reproductora. I el nen
ho ha de saber, perquè en cas contrari se sorprendrà
davant les seves primeres ejaculacions espontànies: es
pot preocupar pensant que això que li passa és dolent i,
fins i tot, pot sentir-se culpable i tenir vergonya de preguntar; són els pares qui han d’estar atents i explicar-li
oportunament el que està succeint. Així doncs, aproximadament 1 any després del creixement accelerat del
penis, ja es produeixen ejaculacions; les primeres solen
correspondre a pol·lucions nocturnes, que sorgeixen espontàniament durant el son. Generalment ja existeixen
espermatozoides madurs cap als 14 o 16 anys, encara
que la màxima fertilitat s’assoleix als 18 o 20 anys.
Durant tot aquest període, tant en les nenes com en
els nens es produeix un increment constant de la talla i
del pes corporal, però amb oscil·lacions notòries. En un
moment determinat, es fa la coneguda «estirada puberal»: en pocs mesos la talla augmenta molt i el cos anirà
adquirint una figura adulta. El creixement accelerat sol
començar abans en les nenes, en les quals es perllonga
d’1 a 2 anys, decreixent d’intensitat amb les primeres
menstruacions. En els nens, l’inici sol percebre’s un any
després del creixement testicular, perllongant-se de 2 a 3
anys. Atès que el creixement més intens comença abans
en les nenes, és freqüent que, per exemple, als 11-12 anys
siguin notòriament més altes que els seus companys de
la mateixa edat. No obstant això, atès que en els nens el
creixement és més perllongat, és habitual que cap als 16
anys, quan elles pràcticament han completat el procés,
ells el continuïn. De manera que, sempre en termes generals, les noies creixen primer, però posteriorment els
nois les igualen i fins i tot les superen en estatura.

LA CASA DE LES CADIRES DE RODES
Director: Francesc Torner Pifarré
Enginyer tècnic ortopèdic

• Cadires de rodes: compra i lloguer
• Cadires de rodes manuals i elèctriques
• Ajudes deambulació (caminadors, bastons);
compra i lloguer
• Plantilles
• Llits clínics: manuals i elèctrics
HORARI: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servei a domicili. Dissabtes, obert matí
Còrsega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona
Tel./Fax. 93 410 64 64 E-mail:www.aclin.es
Parking: Còrsega, 213
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La Unitat de Cirurgia Laparoscòpica
de l’Obesitat i el Metabolisme de la
Clínica Montpellier
| Elvira Palencia
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Quan un pacient obès arriba a la segona planta de la
Clínica Montpellier, on està situada la Unitat de Cirurgia
de l’Obesitat i del Metabolisme, i un cop s’ha decidit la
seva intervenció, en primer lloc és sotmès a un estudi
per determinar quina tècnica quirúrgica se li aplicarà;
després se li prescriuen les proves del preoperatori i
complementàries, i se li dóna data per a la intervenció.
Abans, se li haurà realitzat un estudi endocrí, psicològic i anestèsic i posteriorment se’l sotmetrà a un
seguiment endocrí metabòlic postoperatori. Una vegada
s’hagi aprimat i s’hagi estabilitzat el seu pes, es proposarà la cirurgia plàstica precisa perquè el resultat estètic
sigui el més òptim possible.
Així mateix, i amb posterioritat a la intervenció, també es portarà a terme un acurat procés de seguiment.
En general, la recuperació és progressiva i el pacient,
en circumstàncies normals, reprèn les seves activitats
habituals al cap de dues setmanes.

L’epidèmia de les societats desenvolupades
Aquest procés que hem descrit amb una certa simplicitat és cada vegada més freqüent, perquè malalties
com l’obesitat i la diabetis estan augmentant considerablement en els països desenvolupats, el que comporta
una disminució en la qualitat de vida i un augment de la
mortalitat.
Sota aquestes premisses, Clínica Montpellier va engegar l’any 2005 la Unitat de Cirurgia de l’Obesitat i el
Metabolisme, amb dos objectius fonamentals: d’una banda, donar una resposta eficaç al tractament de l’obesitat
i controlar la síndrome metabòlica, tant en pacients
obesos com no obesos; de l’altra, donar suport des d’un
punt de vista mèdic, científic i investigador a la cirurgia
metabòlica, que engloba la cirurgia de l’obesitat amb les
seves patologies associades i la cirurgia de la diabetis.
Una visió multidisciplinar
Abordar la cirurgia de l’obesitat i el metabolisme s’ha
de fer des d’un punt de vista multidisciplinar, per això
la Unitat de Cirurgia Laparoscòpica de la Clínica Montpellier, acreditada pel Departament de Sanitat del Govern d’Aragó, està formada per un equip de cirurgians i
anestesistes experts en cirurgia laparoscòpica avançada dirigida pel doctor Joaquín Resa. A més, un equip
d’especialistes compost d’endocrins, internistes, anestesistes i radiòlegs, juntament amb el personal complementari de la Clínica, donen suport a la unitat.
Indicació de la cirurgia i elecció de la tècnica
L’IMC (índex de massa corporal, BMI en anglès) és l’índex
que s’aplica per determinar si és convenient realitzar la
cirurgia de l’obesitat mòrbida. Es realitzarà la cirurgia si
l’IMC (pes en kg / talla x talla en metres) és superior a 35.
En el cas que el pacient no entri dins d’aquest supòsit, és orientat cap a un tractament més adequat que pot
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Tots els professionals de la Clínica donen suport a la unitat

anar des de la dieta controlada amb ajuda farmacològica
i psicològica o sense, fins a la cirurgia plàstica d’alguna
zona del seu organisme en concret, passant per la utilització d’un baló intragàstric amb la finalitat de crear una
sensació de sacietat i que l’ajudi a modificar els seus
hàbits alimentaris.
«Segons l’IMC i les característiques de cada pacient», ens explica el director de la Unitat «es decidirà la
intervenció més adequada. En la nostra Unitat, continua
el Dr. Resa, només indiquem tècniques restrictives en
casos molt seleccionats, per la qual cosa optem principalment per tècniques mixtes, ja que considerem que
són les que obtenen uns resultats d’aprimament millors i
les úniques capaces de mantenir la pèrdua de pes a llarg
termini. Entre elles podem decidir-nos per dues opcions,
d’una banda el bypass gàstric, que combina una reducció
important de l’estómac (impedeix menjar el que es vulgui) i una petita derivació de l’intestí (el menjar no passa
per tot l’intestí), i el bypass biliopancreàtic, que consisteix en una reducció petita de l’estómac i una derivació
molt àmplia de l’intestí. Les dues tècniques donen bons
resultats, tot i que, al meu entendre, la millor intervenció
és el bypass biliopancreàtic perquè permet al pacient
menjar el que vulgui, ja que no absorbeix el que li sobra. Ofereix al pacient una gran qualitat de vida. Dintre
d’aquesta última, la millor intervenció és la del bypass
biliopancreàtic laparoscòpic sense gastrectomia, similar
a l’anterior però sense treure l’estómac, que esdevé molt
menys agressiva per al pacient, més curta en temps operatori, de millor recuperació i amb menys complicacions.
En quedar l’estómac al seu lloc, és fàcilment reversible
si fos necessari».

El Dr. Resa, coordinador de la Unitat, és el primer
cirurgià que va presentar el bypass biliopancreàtic de
Scopinaro i de Larrad sense gastrectomia, en el Congrés
Mundial de Cirurgia de l’Obesitat de 2001, i actualment
és un dels cirurgians amb més experiència en la pràctica
del bypass biliopancreàtic amb preservació gàstrica.
Per al Dr. Alfredo Pérez Lamban, director mèdic de la
Clínica Montpellier, «la filosofia de la Unitat de Cirurgia
Laparoscòpica de l’Obesitat de la Clínica Montpellier és
oferir a cada pacient la tècnica més adequada per al seu
cas, al més aviat possible. Per això, hem estat acreditats pel SALUT, el Departament de Sanitat del Govern
d’Aragó, per realitzar qualsevol tècnica antiobesitat per
laparoscòpia. Aquesta acreditació requereix demostrar
anualment les nostres actituds i aptituds en cirurgia de
l’obesitat, així com els mitjans dels quals disposa la clínica per plantar cara a qualsevol tècnica i qualsevol contingència derivada de les mateixes. És a dir, som auditats
per la nostra Conselleria».
«Les dades ens avalen i confirmen el nostre lideratge», conclou el director mèdic de la Clínica, «perquè
segons es desprèn de l’informe sobre intervencions
quirúrgiques d’obesitat mòrbida a Aragó de l’any 2010,
elaborat pel Govern d’Aragó, de les 278 operacions sobre aquesta patologia, 146 es van realitzar a la Clínica
Montpellier. Finalment, hem tancat l’any 2011 (encara
sense auditar) amb 232 intervencions, fet que demostra
la gran acollida de la Unitat per part dels pacients i que
reforça la nostra capacitat i experiència».
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La neurologia: una especialitat
mèdica desconeguda
| Dolors Borau

La neurologia és una especialitat
mèdica força desconeguda per una
bona part de la població. La majoria
dels usuaris saben que els neuròlegs
són els metges que s’encarreguen
de les malalties del sistema nerviós,
i això ja fa cert respecte. Però és una
especialitat que abasta molt més:
estudia, diagnostica i tracta
les malalties del cervell, de la
medul·la espinal, dels nervis
perifèrics i dels músculs (ja
que per tenir una activitat
muscular òptima cal que
aquests re-
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bin els missatges dels nervis, que
són els responsables de la contracció
i la relaxació musculars).
La investigació i els avenços tecnològics han permès conèixer molt
millor el funcionament de l’òrgan
més desconegut i insubstituïble dels
humans: el cervell.
Fins no fa gaires
anys, algunes
de les patologies que els
neuròlegs
ara atenen,

o bé no es coneixien o bé no tenien
tractament. Aquests especialistes
tracten malalties vasculars cerebrals
(com per exemple l’ictus); tumors cerebrals; les demències (l’Alzheimer i
d’altres); malalties infeccioses del
sistema nerviós (meningitis, encefalitis); les epilèpsies; la malaltia
de Parkinson, els tremolors, tics i
altres trastorns del moviment; les
migranyes, les neuràlgies i altres
dolors; les paràlisis (com la paràlisi
cerebral de naixement o les adquirides per altres causes); malalties com
l’esclerosi múltiple o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA); les distròfies
musculars, les polineuritis i atàxies
(deficiències en la coordinació
motora). És una llista extensa
que, com es veu, comprèn
patologies que incideixen en
el desenvolupament físic,
en l’autonomia del moviment, en els processos
dolorosos o en la pèrdua
de les facultats mentals.
Tot i així, cal tenir molt
clar que la neurologia
no s’encarrega de tractar trastorns mentals o psicològics, ja que aquests han
d’abordar-se des de la psiquiatria.
La visita al neuròleg pot durar
una bona estona, ja que el metge
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necessita obtenir moltes dades del
pacient. Sovint, és la història clínica
la que revela més detalls sobre el seu
estat. Durant la primera visita s’ha
de fer una valoració de la capacitat
cognitiva de la persona, valorant-ne
el seu llenguatge, la intel·ligència, la
memòria i la capacitat sensorial. És
per això que farà diverses preguntes
al pacient sobre el seu estat actual i
sobre altres malalties que pugui patir o que hagi patit al llarg dels anys;
també haurà d’obtenir informació
sobre el seu estil de vida i la seva
activitat diària. Si ho creu oportú, li
farà unes proves físiques, com ara
l’exploració del fons de l’ull; la valoració de la força muscular; l’avaluació
de la seva mobilitat i de l’equilibri;
li comprovarà la sensibilitat en les
extremitats o li farà un examen dels
reflexos.
En alguns casos, només l’inter–
rogatori mèdic ja aporta la informació necessària que permet establir
el diagnòstic. És recomanable que,
quan es tracti d’una primera visita, el
pacient hi vagi acompanyat d’alguna
persona de la seva confiança amb qui
també pugui contrastar les explicacions del metge. No sempre els facultatius donen bones notícies. Per això
és important acudir-hi amb la predisposició de preguntar tots aquells
dubtes que es tinguin.
Si amb la informació obtinguda
durant la confecció de la història clínica el neuròleg no pot establir un
diagnòstic segur, necessitarà fer alguna prova mèdica complementària.
Aquestes solen ser: una campimetria,
un TAC, una ressonància magnètica, un electroencefalograma o un
electromiograma. La campimetria
permet valorar la pèrdua del camp
visual. La tomografia axial computeritzada (TAC) i la ressonància magnètica (RM) són unes exploracions no
invasives que permeten visualitzar

La neurologia És una especialitat que
estudia, diagnostica i tracta les malalties
del cervell, de la medul·la espinal,
dels nervis perifèrics i dels músculs.
Comprèn patologies que incideixen en el
desenvolupament físic, en l’autonomia
del moviment, en els processos dolorosos
o en la pèrdua de les facultats mentals
òrgans interns, teixits tous, ossos i el pes de la incertesa. També és de
estructures internes de l’organisme gran ajuda poder acudir a la conamb gran precisió i detall. Es trac- sulta de l’especialista que s’ha triat
ta de proves diagnòstiques per la mentre duri el tractament i el seguiimatge. En el cas de la tomografia, ment de la malaltia i, en el cas que
l’exploració es realitza amb un escà- aquesta sigui crònica, dóna una gran
ner i una font de raigs X que envien tranquil·litat tenir la certesa de pola informació a un ordinador espe- der estar en contacte amb el metge
cial que la transforma en imatge. amb facilitat.
La neurologia és una de les espeEn les ressonàncies magnètiques el
que s’utilitza és un camp magnètic cialitats que més s’ha desenvolupat
potent. Els electroencefalogrames en els darrers anys i que més deman(EEG) examinen l’activitat elèctrica da tindrà en el futur. Vivim més anys,
del cervell captant-la a través d’uns però desitgem viure’ls amb qualitat.
elèctrodes que s’enganxen al cap, i
l’electromiograma (EMG) examina
l’activitat elèctrica dels músculs,
però és una prova més molesta
perquè cal fer una punció al múscul amb una agulla.
Els assegurats d’Assistència
La visita
Sanitària i d’Asisa compten amb
un bon nombre de neuròlegs i
La visita al n
euròleg po t du
de neurocirurgians (cirurgians
rar una bona
estona, ja qu
e
el metge neces
especialitzats en les intervensita ob tenir
m olte s d ad es
d el pa ci en t. S
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ta
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ta quan la necessitin. També
informació
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co mpl emen tà
a
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TAC , u n a re
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ec
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diagnòstic, l’agilitat en els
tràmits i les proves alleuja
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La migranya és
un bon mal de cap
| Dolors Borau
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La meva cosina treballa a la mateixa empresa que jo i, d’un temps
ençà, està acumulant molta tensió:
la crisi també s’hi ha fet notar. Per
acabar-ho d’adobar, des de fa uns
mesos, quan arriba el dissabte es
troba fatal: es lleva amb molt mal de
cap. Ella, que és jove i espera amb
candeletes que arribi el cap de setmana per poder dormir sense haver
d’estar pendent del despertador i que vol

Què cal fer?
són sen zil les:
Le s rec om anac ion s
en t ai xí qu e
ap lic ar el tra ct am
pr ev en ir els
ap ar eg ui el do lor ;
fer canvis en
no
t
episodis procuran
t els dejunis
el ritme del son, evitan
nt els horaris
pro longats i conser va
ta sana que
dels àpats; fer una die
im en ts qu e
ex clo gu i aq ue lls al
e li pro vo qu en
ca da sc ú obser va qu
rci ci mo de ra t
ma l de ca p; fer exe
l’estrès.
habitualment i evitar

sortir i fer coses, es passa tot el cap
de setmana tancada a casa totalment fora de combat. Les primeres
vegades es prenia algun analgèsic i
es quedava al llit, a les fosques, amb
la porta tancada per no sentir sorolls
i no volia que li parlessin de menjar.
Això li passava de tant en tant, però
des de fa un parell de mesos, li passa
gairebé cada setmana i, fins i tot, en
dies laborables. El pitjor de tot és que
les darreres vegades ha tingut nàusees i vòmits. Quins episodis més
desagradables!
Un d’aquests dies que no va poder venir a treballar, el seu company
la va dur a urgències perquè estava molt amoïnat. Els vòmits eren
violents, tot i que tenia l’estómac
buit, i estava molt marejada. La
doctora que la va visitar li va
fer moltes preguntes: on li feia
mal, quanta estona feia que
havia començat aquell episodi de mal de cap, si havia
aparegut sobtadament o
després de fer un esforç,
amb quina freqüència
havia tingut aquells
episodis, on es localitzava el dolor
i quina intensitat
tenia, si hi havia
altres membres de la

família que patissin mal de cap… Després li va fer fer un sèrie d’exercicis
i moviments i li va dir que semblava
una crisi de migranya. Va receptar-li
un antiemètic per aturar les nàusees
i els vòmits i va pautar un antiinflamatori més específic per a la migranya.
M’explicava que quan va ser a casa la
seva parella li va dir:
–Tot aquest teatre, només per un
mal de cap? Jo estava espantat de
debò!
La veritat és que no sabia si havia
d’estar contenta perquè s’amoïnava
per ella o trista perquè menyspreava
el seu dolor, que era terrible. Volia
explicar-li que es trobava fatal, que
no podia fer res del que feia normalment, però no s’hi va veure amb cor
i va anar a estirar-se al llit esperant
que el nou tractament li fes efecte.
La doctora li va dir que demanés hora
amb un neuròleg, que, en aquests casos, és l’especialista que s’encarrega
de fer el seguiment. Com que és una
mica aprensiva va demanar a la seva
parella que l’acompanyés. La visita
també va ser llarga i el neuròleg li va
fer moltes preguntes que també va
deixar escrites a la història clínica.
La va explorar i li va dir que tot indicava que patia migranya. I llavors li va
explicar què significava això. A la majoria de les persones que acudeixen

Jordi Negret
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Al voltant del 12% de la població pateix
migranya i, sovint, no es dóna prou
importància a aquest dolor ni a les
molèsties que comporta. La migranya és
un trastorn neurovascular on es produeix
la inflamació i dilatació de determinades
artèries cerebrals. Es presenta en forma
d’atacs repetitius que duren entre quatre
hores i tres dies
a la consulta per mal de cap, se’ls pot
diagnosticar que pateixen cefalees
primàries, és a dir, un dolor que no
està causat per un procés infecciós,
tumoral, hemorràgic… Al voltant del
12% de la població pateix migranya i,
sovint, no es dóna prou importància
a aquest dolor ni a les molèsties que
comporta. Aquí, la meva cosina es va
sentir molt compresa i va estar molt
contenta que la seva parella l’hagués
acompanyat. La migranya és un trastorn neurovascular on es produeix la

inflamació i dilatació de determinades
artèries cerebrals. Es presenta en forma d’atacs repetitius que duren entre
quatre hores i tres dies, amb una freqüència variable, durant gairebé tota
la vida del pacient. Està influenciada
per factors hormonals i hereditaris, i
és més habitual entre les dones que
entre els homes. El tractament consisteix a prendre el fàrmac adequat
i fer repòs, sobretot si va acompa
nyada de fotofòbia (aversió a la llum)
i de fonofòbia (aversió al soroll). De

vegades també s’hi associen altres
factors, com les nàusees i els vòmits
i, en algunes persones, va precedida
d’una aura que avisa de l’atac amb
trastorns visuals com taques i espurnes enlluernadores. El dolor és
intens i pulsàtil, i es localitza en forma de cops en una part del cap. Hi ha
diversos factors desencadenants que
propicien la inflamació vascular, com
la menstruació, l’ovulació i els anticonceptius orals en algunes dones;
l’exercici intens; els canvis de temperatura i altura; l’estrès i l’ansietat (per
motius personals, laborals…); el dejuni prolongat; la falta de son o l’excés;
l’exposició al sol i alguns aliments,
com el vi negre, el cava, els formatges curats, la cervesa, els cítrics i les
fruites àcides, el plàtan, la xocolata,
els fruits secs, les salses preparades
i les carns elaborades que porten
glutamat monosòdic (salsitxes, bacó,
menjar xinès…).
La migranya no es cura, s’alleuja,
i cadascú pot conèixer els factors que
poden desencadenar-la. En alguns casos cal fer un tractament farmacològic preventiu.
–Pel que fa a vostè –va dir el
neuròleg–, s’ha iniciat amb el que es
coneix com la migranya de cap de
setmana, que apareix quan es dorm
més i hi ha un canvi de ritme. Les recomanacions són senzilles: aplicar el
tractament així que aparegui el dolor
per evitar que els processos arterials
i neuroquímics s’instaurin; prevenir
els episodis procurant no fer canvis
en el ritme del son, evitant els dejunis
prolongats i conservant els horaris
dels àpats; fer una dieta sana que exclogui aquells aliments que cadascú
observa que li provoquen mal de cap;
fer exercici moderat habitualment i
evitar l’estrès.
La meva cosina s’ha apuntat al
gimnàs, no se salta cap àpat i vigila
més la seva dieta. Escolta el seu cos
i està aprenent a conèixer-se millor.
Només li falta no angoixar-se tant a
la feina.
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Mal de cap i alimentació
| Dra. Perla Luzondo

Salmó al forn amb muselina
de iogurt i gingebre

Edmon Amill

Ingredients per a 4 persones:
• 800 grams de salmó
• oli d’oliva verge
• sal, pebre, anet o orenga
• 2 iogurts grecs naturals
• un trosset de gingebre pelat

Eliminem amb unes pinces les espines de
les supremes de salmó, les salpebrem,
escampem una mica d’anet o d’orenga
per damunt i les col·loquem en una
safata per a forn. La introduïm al forn
preescalfat al màxim i coem el peix
durant 10 minuts o una mica menys.
En treure’l, el reguem amb oli d’oliva i
acompanyem el salmó amb una salsa
feta amb el iogurt batut, el gingebre
ratllat fi i l’aigua que deixa anar el
salmó. Una variant seria afegir oli, sal i
unes gotes de llimona juntament amb el
gingebre i rebaixar la textura del iogurt
amb una mica d’aigua.

El mal de cap és la síndrome de dolor més comú en adults de mitjana edat.
El mal de cap habitual pot indicar una manca important de vitamines i minerals.
Els nivells baixos de niacina (vitamina B3) i de vitamina B6 poden provocar mal
de cap i totes les vitamines del grup B, especialment la B12, són necessàries per
combatre l’estrès i evitar el mal de cap provocat per la tensió.
Els aliments rics en proteïnes, com el pollastre, el peix, les mongetes, els
pèsols, la llet, els fruits secs i la mantega de cacauet són fonts riques en niacina
i vitamina B6.
El calci i el magnesi ajuden a prevenir el mal de cap, especialment el relacionat amb el cicle menstrual. Algunes fonts riques en calci són els productes
lactis, tofu, col arrissada, bròquil, mongetes i pèsols. El magnesi es troba en
les hortalisses de fulla de color verd fosc, fruits secs, plàtans, germen de blat,
marisc, mongetes i pèsols.
En la migranya, els factors desencadenants varien en cada pacient i al llarg
de la malaltia, en la seva patogènesi intervenen tant factors neuronals com vasculars. Els canvis atmosfèrics que comporten variacions en la pressió atmosfèrica
agreugen les crisis de migranya i nombrosos pacients expliquen que els dies amb
boira senten el cap enervat.
La migranya sol desencadenar-se al menjar aliments que contenen tiramina,
com els plàtans, la xocolata, el formatge, el vi i els cítrics. No és necessari eliminar de la dieta una llarga llista d’aliments, només han d’evitar-se aquells que
cada pacient en particular hagi identificat com a generador de crisi; l’alcohol amb
gas n’és un dels responsables principals, juntament amb el glutamat monosòdic.
El glutamat monosòdic existeix de forma natural en molts aliments, però la
cuina asiàtica l’ha utilitzat com a potenciador del sabor extraient-lo de les algues.
En l’actualitat es produeix de forma industrial, s’afegeix a aliments salats preparats i processats, productes congelats, barreges d’espècies, sopes de sobre i de
llauna, adobs per a amanides i productes a base de carn i de peix. De vegades
és difícil de localitzar en els aliments envasats perquè té diferents noms segons
els països, així que recomano el seu coneixement a les persones intolerants al
glutamat, ja que el seu ús és molt ampli en la indústria alimentària.
Hi ha neuròlegs que, quan el pacient nota que patirà una crisi, recomanen
mastegar rodanxes primes de gingebre fresc, ja que en dilatar els vasos sanguinis
cranials millora les molèsties durant els accessos de migranya. La presa diària
d’una infusió de camamilla també sembla ser útil per disminuir la intensitat de
les crisis.
Al grup de pacients que no presenten aura abans de les crisis, se’ls recomana
introduir el gingebre en la dieta usant-lo com a condiment, infusió, melmelada o
fruita confitada. Les galetes de gingebre i canyella es consumeixen a tot Europa
durant els dies de Nadal, i el refresc Ginger Ale és fàcil de trobar en bars i establiments de venda de begudes.
El gingebre forma part del curri indi i del ras-el-hanout nord-africà. S’utilitza
de forma habitual en la cuina de l’Índia, Indonèsia, Japó i illes del Carib en amanides, carn, peix o marisc.
La recepta d’avui és fàcil i saborosa, també podeu afegir gingebre ratllat al peix abans de posar-lo al forn o barrejar-lo amb la salsa de iogurt que
l’acompanya.
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ASISA vesteix de sirenes
les nedadores sincronitzades
| Elvira Palencia
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L’eslògan de la campanya, «A ASISA treballem per tornar la salut al seu lloc»
reforça la seva imatge de companyia compromesa amb la salut del pacient

L’equip olímpic de natació sincronitzada ha volgut col·laborar amb el
seu patrocinador oficial en la nova
campanya d’imatge, esdevenint les
protagonistes d’un anunci de televi
sió sobre sirenes i salut en el qual es
transmet el compromís d’ASISA per
millorar la qualitat assistencial.
Per això, cinc membres de l’equip
(Andrea Fuentes, Ona Carbonell, Alba
Cabello, Thais Enríquez i Marga Cres
pi) s’han sentit, per un dia, com sire
nes a l’aigua durant l’enregistrament
del nou espot d’ASISA. En ell es mos
tra com diversos d’aquests éssers mi
tològics emergeixen de l’aigua i, des
orientats, són ràpidament retornats

a l’aigua gràcies a l’ajuda de metges
d’ASISA, de manera que les sirenes
recuperen la salut.
Aquesta escena es resumeix en
el lema «A ASISA treballem per tor
nar la salut al seu lloc», que al seu
torn simbolitza aquelles situacions en
les quals la salut d’una persona pot
canviar d’un moment a un altre. És
en aquestes situacions quan es per
cep que ASISA sempre està a punt
per atendre les necessitats dels seus
clients amb els millors professionals.
L’anunci, que ha estat rodat a Bar
celona i en el Centre d’Alt Rendiment
de Sant Cugat del Vallès, ha necessi
tat tècniques d’enregistrament i foto

grafia molt complexes per recrear les
imatges subaqüàtiques de la campa
nya, que aconsegueixen causar un
gran impacte visual en l’espectador.
ASISA, que patrocina l’equip
nacional de natació sincronitzada
des de fa més de 6 anys, ha volgut
mantenir el seu suport en l’any de les
Olimpíades de Londres, en què l’equip
nacional de natació sincronitzada es
presentarà amb un equip totalment
renovat per lluitar per les medalles en
les proves olímpiques de duo i equip.
Abans, però, tenen dues cites més: el
torneig de classificació olímpica i els
campionats d’Europa.
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L’equip nacional olímpic protagonitza el nou espot d’ASISA
en l’any dels jocs de Londres.
L’anunci es va rodar els dies 3 i 4 de gener a Barcelona,
després d’una llarga sessió de maquillatge i vestuari per
convertir les aguerrides nedadores en sirenes sota un fred
intens que va augmentar pel fet que havien d’estar mullades,
perquè semblessin sirenes acabades de sortir de l’aigua.
Les escenes d’aigua, que es van realitzar en el Centre d’Alt
Rendiment, també van ser prou difícils, perquè les nedadores
van haver de passar-se 5 hores a l’aigua amb unes cues de
sirenes que dificultaven la seva mobilitat.
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ASISA reforça el seu lideratge
a Castella-la Manxa
| E.P.

Mons. Ciríaco Benavente Mateos, bisbe d’Albacete
i el Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, al costat
dels regidors Plans Navarro i Federico Pozuelo, de
l’Ajuntament d’Albacete

El passat dia 10 de gener es va inaugurar a Albacete la nova seu de la
delegació, situada en ple centre de
la ciutat. L’acte va comptar amb la
presència del Dr. Francisco Ivorra, pre
sident d’ASISA, i del Dr. José Manuel
Colmenero, delegat a Albacete, així
com de monsenyor Ciríaco Benaven

El Dr. José Vilella, director mèdic d’ASISA; el Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA;
l’alcalde de Cuenca, Juan Àvila; el delegat provincial de Cuenca, José Miguel Pérez; el
delegat de Sanitat, Carlos Navarro; i el vicepresident de la Diputació de Cuenca, Julián
Huete, durant la inauguració de la nova seu

te, bisbe d’Albacete, que va beneir les
instal·lacions. Després de la inaugu
ració, el Palau de Congressos Ciutat
d’Albacete va acollir un recital de pia
no a càrrec del Duo Shalamov, orga
nitzat per la Fundació Albéniz i ASISA.
D’altra banda, l’alcalde de Cuen
ca, Juan Ávila, va inaugurar el dia 11

la nova seu de la delegació al carrer
Princesa Zaida. L’acte també va comp
tar amb la presència del Dr. Ivorra i
del delegat d’ASISA a Cuenca, el Dr.
José Miguel Pérez López, així com
d’altres personalitats de la província.

Més i millor presència a Madrid
| E.P.

ASISA ha engegat un ambiciós pla
de creixement a la Comunitat de Ma
drid basat en la intensificació de la
presència de la companyia en aque
lles localitats de l’àrea metropolitana
que estan experimentant un fort crei
xement de població.
A les oficines d’atenció al client
obertes a San Sebastián de los Reyes i
Valdemoro, s’hi han afegit recentment
les de Torrejón de Ardoz i d’Alcalá
d’Henares, Móstoles i, pròximament,
les de Pozuelo de Alarcón i Getafe.

El desenvolupament en l’oferta
dental és el segon pilar d’aquest pla
de creixement amb l’obertura de
noves clíniques a Alcalá, las Rozas/
Majadahonda, Móstoles, Pozuelo,
Coslada Valdemoro i Torrejón, que
se sumen a les quatre que hi ha a la
capital.
A la Comunitat de Madrid ASISA
ja disposava de deu oficines, vuit cen
tres mèdics i l’Hospital Moncloa. La
companyia també ha ampliat el qua
dre mèdic i el seu ventall de serveis.

Vicente Ferrero, gerent territorial; el Dr.
Mayero, delegat a Madrid; el Dr. Colmenero,
director mèdic de Madrid; i Enrique Gallego,
director comercial de Madrid
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Promoció de la investigació i la
formació en el nou curs acadèmic
| E.P.

Estimular la investigació en el
camp de la medicina en general i de
la gestió i atenció sanitària en parti
cular són els objectius que compar
teixen les diferents càtedres engega
des per ASISA amb tres universitats
madrilenyes.
La càtedra ASISA de la Universi
dad Autónoma de Madrid fa set anys
que promou la investigació i la divul
gació dels coneixements en gestió
sanitària i economia de la salut. Des
prés de la cerimònia de la VII edició,
que va tenir lloc el 17 de novembre,
es va fallar el premi a la millor tesi

Calvo, Dr. Porres, Águeda de Benito,
María Blasco i Dra. Tormo

doctoral de 2010 a Marian Bas, pel
seu treball Monitoratge remot de
dispositius implantats en pacients
cardiològics.
La càtedra ASISA de la Universi
dad Europea de Madrid es va enge
gar l’any 2006 i des de l’any passat
premia el millor expedient acadèmic
de les facultats de Ciències Biomè
diques i de Ciències de la Salut amb
una beca per cursar un màster uni
versitari en aquesta universitat. El
passat 20 de desembre es va lliurar
aquest premi a l’estudiant de Podolo
gia Miguel Ángel López. L’acte va ser
apadrinat per la directora del Centre
Nacional d’Investigacions Oncològi
ques (CNIO), María Blasco.
La càtedra ASISA de la Universi
dad Rey Juan Carlos es va engegar
l’any 2010 i posa especial atenció
en la Medicina humanitària. El pas
sat mes de setembre es van donar a
conèixer els premis al millor projecte
d’investigació i expedient acadèmic
respectivament, que van recaure

Els membres del jurat, amb els premiats
de la VII edició

en Alicia Ahijado pel seu projecte
d’investigació sobre l’Efectivitat de
les mesures de prevenció enfront
de l’úlcera de Buruli , així com en
l’estudiant d’Infermeria Nuria Díaz
Blázquez.
Tant els premis com la creació
de les càtedres des de les quals són
impulsats, formen part del compro
mís d’ASISA per la millora constant
de l’atenció sanitària a través de la
formació dels futurs professionals
de la salut.
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Acord amb el Col·legi de
Periodistes de Catalunya
Els membres del Col·legi de Periodistes de Catalunya i els seus familiars
directes tenen accés a la pòlissa ASISA Salut amb una prima especial, gràcies
a l’acord signat pel degà del CPC, Josep Maria Martí, i la delegada directora
d’ASISA a Barcelona, Dra. Antonia Solvas. En total s’estima que més de 5000
persones podran accedir a una assistència sanitària de la millor qualitat, amb
un ampli quadre mèdic en el qual podran triar facultatiu lliurement, a més de
poder gaudir d’una habitació privada en cas d’hospitalització.

Josep Ma Contel

| O. C.

La Dra. Solvas, delegada directora d’ASISA
a Barcelona, amb Josep M. Marti, degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
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L’Àrea de Participació de SCIAS
tanca l’any 2011 amb un increment
de l’activitat
| Oriol Conesa
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La cooperativa SCIAS, que respon al
model creat pel Dr. Espriu en l’àmbit
sanitari, té un dels seus punts forts en
la sòlida tasca que desenvolupa l’Àrea
de Participació, amb una activitat
constant que contribueix a la consoli
dació de l’entitat i a l’organització in
terna dels socis. En els últims mesos,
s’han realitzat diverses accions en
àmbits variats.
Les conferències mèdiques, im
partides en un to divulgatiu per apro
par algunes patologies als socis, han
demostrat amb l’afluència del públic
que són d’interès per a un elevat
nombre de persones. El Dr. Joan Lluís
Aliaga va parlar de «La bronquitis
crònica, prevenció i tractament ac
tual», mentre que el Dr. Joan Lleva
dot va aclarir conceptes sobre l’infart
agut de miocardi, incidint en els sig
nes d’alarma i la prevenció, que és
la millor eina per evitar un dels pro
blemes de salut més habituals. Per la

seva banda, el Dr. Cavalleria, especia
lista en Medicina digestiva, va fer una
xerrada sobre malalties cròniques del
fetge a la delegació d’Assistència Sa
nitària de Sabadell.
Pel que fa a les conferències cul
turals, l’expert musicòleg Xavier Cha
varria va parlar de l’insigne Pau Ca
sals en el 50è aniversari de la direcció
de l’estrena de l’Himne de les Nacions
Unides a la seva seu. A més de la con
ferència sobre prevenció d’incendis
d’Antón Zapater, membre del cos de
Bombers de Barcelona, també van
tenir lloc sessions sobre els pobles
del centre d’Europa i llur cultura, a
càrrec de Francesc Lozano, professor
de la Universitat Ramon Llull, i sobre
els referents literaris i fantàstics del
Modernisme, a càrrec de Maria Àn
gels Cerdà. Finalment, Núria Andreu
va oferir una presentació sobre el
mecenes Eusebi Güell, protector i im
pulsor de l’obra d’Antoni Gaudí. Pre

cisament, dues de les visites culturals
més recents, al temple de la Sagrada
Família i al Palau Güell, han girat al
voltant del genial arquitecte. Altres
llocs d’interès que s’han visitat són
el Museu de l’Esport de Barcelona, la
ciutat de Lleida i el Delta de l’Ebre.
En la seva faceta més festiva, en
el marc de les activitats de l’Àrea de
Participació s’han celebrat diverses
trobades de caire lúdic. D’una banda,
en les tradicionals dates nadalenques
va tenir lloc la recollida de les cartes
als Reis a càrrec del patge reial i el
concurs infantil de cartes als Mags de
l’Orient, amb el posterior lliurament
de premis. D’altra banda, es va orga
nitzar una vetllada de teatre cabaret
amb monòlegs i es va celebrar la fes
ta de Nadal, amb el concert coral a la
parròquia de la Concepció, la lectura
de poemes i el pica-pica popular de
germanor.

1r PREMI (GRUP FINS
6 ANYS - DIBUIX)
PERE ESTEVE VALLS
1r PREMI (GRUP DE
7 A 10 ANYS - TEXT)
MARINA ESBRI CORBELLA

2n PREMI (GRUP DE
7 A 10 ANYS - DIBUIX)
ANNA AGUILAR BLANCO

1r PREMI (GRUP DE
7 A 10 ANYS - DIBUIX)
NORA ROJAS BALLETBÓ

Assistència Sanitària,
amb la regeneració
i el trasplantament
d’òrgans i teixits

La família del
Grup Assistència
es reuneix en el
sopar de Nadal

| O. C.

| O. C.

Assistència Sanitària ha col·laborat
amb La Marató de TV3 en l’edició de
2011, que invertirà els fons recaptats
en recerca per desenvolupar nous
avenços en els àmbits quirúrgic, far
macològic, de conservació dels òr
gans i teixits, així com per avançar en
les aplicacions de la medicina rege
nerativa. El 18 de desembre, amb la
col·laboració de l’entitat assegurado
ra, es van dur a terme nombroses ac
tivitats de sensibilització, mobilització
i impuls a la recerca destinades a arri
bar i superar els 100 milions d’euros
acumulats des de 1992.
Assistència Sanitària va ser un
dels col·laboradors principals de la
20a edició de La Marató de TV3, que
enguany ha recollit 7231628 euros de
fons per dedicar-los a la regeneració
i el trasplantament d’òrgans i teixits.
El programa compta amb un suport
social excepcional, que en aquesta
ocasió s’ha complementat per pri
mera vegada amb la col·laboració
d’Assistència Sanitària. L’entitat i
la Fundació La Marató de TV3 com
parteixen valors com la solidaritat, la
responsabilitat social i l’aposta per la
millora de l’atenció sanitària i la medi
cina de qualitat, que són les claus de

futur per permetre un impuls decisiu
en la millora de la qualitat de vida de
la ciutadania. La col·laboració entre
Assistència Sanitària i La Marató es
veu reforçada per la voluntat comuna
d’avançar en la societat civil catalana,
ja que són dos referents a Catalunya
líders en els seus àmbits respectius: la
sensibilització i l’impuls a la recerca i
la salut, respectivament.
La Marató de TV3, la gran cita
solidària i participativa de Catalunya,
és una telemarató que anualment es
dedica a un tipus de malaltia diferent
i recapta una mitjana de set milions
d’euros per edició, amb l’objectiu
principal de destinar-los a la recer
ca biomèdica i a la divulgació d’una
malaltia o grup de malalties. Amb el
temps ha anat augmentant en presti
gi, donatius i participació ciutadana, i
actualment la Fundació La Marató de
TV3 s’encarrega de la gestió dels fons,
la tria dels millors projectes científics
per al seu finançament i les campa
nyes de sensibilització pertinents. La
Marató 2011 ha arribat a la seva vinte
na edició i ha superat els 100 milions
d’euros recaptats, una inversió que ha
permès en tots aquests anys el tre
ball de 3000 científics. Per a molts
pacients, els avenços
aconseguits signifi
quen millorar la seva
qualitat de vida i, en
alguns casos, fins i
tot salvar-la.

L’escenari de la reunió anual de la gran família que formen les empreses «germanes»
d’Assistència Sanitària va tornar a ser el tra
dicional sopar de Nadal, que aquest cop es va
celebrar al Palau de Congressos de Catalunya,
de l’Hotel Rey Juan Carlos I. Per un dia, com
panys i companyes van sopar plegats, degus
tant el menú típic d’aquestes dates per, a con
tinuació, escoltar les paraules de la presidenta
de SCIAS, Sra. Teresa Basurte, i del president
d’Assistència Sanitària, Dr. Ignasi Orce. En un
entorn complex com l’actual, el missatge emo
tiu i, alhora, realista va dibuixar un horitzó op
timista que els presents van acollir amb càlids
aplaudiments. La part més festiva va arribar
amb el ja popular sorteig de viatges entre les
persones que formen part de la família del
Grup Assistència, un premi a la feina ben feta i
a l’excel·lència, dia rere dia, que fan de cadas
cuna de les empreses un exemple de lideratge
i bones pràctiques en el sector.
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El màster en Economia Social i Esal
presenta SCIAS com a cas d’estudi
| Oriol Conesa
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La sessió de clausura de la 12a edició del màster en Economia Social i
ESAL, que va tenir lloc el passat mes
de novembre, va comptar amb la par
ticipació del Dr. Gerard Martí, sots
director mèdic de l’Hospital de Bar
celona i patró de la Fundació Espriu.

Organitzat conjuntament per CIES
(Centro de Investigación de Economía
y Sociedad) i la Universitat de Barce
lona, l’objectiu del programa forma
tiu passa pel foment de la recerca,
la docència i la difusió de l’economia
social i la responsabilitat social de les
empreses.
La jornada, sobre «Models de
cooperació i intercooperació», va
incloure diversos debats i taules ro
dones, així com una classe magistral.
En la seva intervenció, el Dr. Martí
va presentar el model de cooperati
visme sanitari ideat pel Dr. Espriu i,
a continuació, va intercanviar expe
riències, contrastar metodologies de
gestió i aportar idees innovadores en
el terreny de la responsabilitat social
corporativa i de l’economia social da
vant d’un auditori atent a la realitat
del sector. L’objectiu del màster, que
se celebra anualment, és proposar un

espai de reflexió i debat sobre models
de gestió responsable d’empreses
socials i sense ànim de lucre en què
líders empresarials, executius i uni
versitaris tinguin l’oportunitat de pre
sentar, mitjançant diverses sessions i
seminaris, casos d’estudi.
L’Hospital de Barcelona, inau
gurat l’any 1989, és propietat i està
gestionat per la cooperativa d’usuaris
SCIAS. Com l’asseguradora mèdica
Assistència Sanitària, és exemple del
cooperativisme sanitari, un particular
model d’autogestió ideat pel Dr. Jo
sep Espriu fa més de cinquanta anys
i basat en la igualtat dels metges i
els usuaris en els òrgans de decisió
i gestió. Actualment, l’entitat compta
amb 200000 assegurats i un quadre
facultatiu format per més de 4000
metges a la seva disposició. A més,
és proveïdor mèdic oficial del FC Bar
celona.

Assistència Sanitària posa en marxa
les beques per al curs 2011-12
| O. C.
Assistència Sanitària renova el compromís amb la comunitat mèdica i universitària i ofereix enguany 30000
euros en ajuts a l’estudi per als assegurats, els metges del
quadre facultatiu i els seus fills. En la que ja serà la quarta
edició d’aquests ajuts, es concediran beques que cobriran
el 50% de l’import de la matrícula. Tots els estudiants de
tercer cicle de l’àmbit de la Salut que estudiïn a la Uni
versitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la
Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Internacio
nal de Catalunya (UIC), o en qualsevol dels seus centres
adscrits, poden demanar la sol·licitud per presentar la seva
candidatura; en total, el programa comprèn prop de 500
màsters i postgraus. El termini de sol·licitud s’esgota el 8
d’abril de 2012. Més informació al web d’Assistència Sani
tària (www.asc.es).
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Assistència Sanitària
patrocina la inauguració de
la Masia del FC Barcelona
| O. C.

Sergi Roberto, Oriol Rosell, Javier Espinosa, Marc Muniesa i Sergi Gómez

Amb la col·laboració d’Assistència
Sanitària, al mes d’octubre es va
presentar el nou centre de forma
ció del FC Barcelona, destinat als
seus joves jugadors. En un dia de
felicitat i emoció per al barcelo
nisme, l’asseguradora i el club van
estrènyer els seus llaços i van cele
brar l’efemèride en una festa amb
actuacions musicals, projeccions au
diovisuals i parlaments de diferents
personalitats del món de l’esport i re
presentants de diverses institucions.
Assistència Sanitària, proveïdor
mèdic oficial del FC Barcelona des
de fa més de sis temporades, va fer
possible el passat 20 d’octubre la gala
d’inauguració del nou Centre de For
mació Oriol Tort, la nova seu del plan
ter del club, coneguda com La Masia.
Dirigents, entrenadors i jugadors de
tots els equips del FC Barcelona, jun
tament amb autoritats del país i per
sones properes, van assistir a l’acte.
La festa es va poder seguir a tot el
món a través de les xarxes socials,
amb una audiència potencial de 46
milions de persones. La nova residèn
cia es caracteritza per la seva funcio

nalitat, comoditat per als esportistes
i capacitat de creixement en funció
de les necessitats de cada moment.
Amb gairebé 6000 m2 construïts en
cinc plantes, l’edifici allotja aquesta
temporada 83 residents.
Assistència Sanitària proporcio
na assegurances mèdiques i serveis
hospitalaris al FC Barcelona. A més,
el club pot utilitzar les instal·lacions
de l’Hospital de Barcelona i Assistèn
cia Sanitària disposa del Centre Mèdic
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FC Barcelona-Assistència Sanitària,
amb seu al Camp Nou, dedicat a la
medicina esportiva i traumatològica
i obert als assegurats de l’entitat. La
col·laboració s’ha vist reforçada dia
rere dia per la coincidència de valors
entre dues organitzacions que neixen
d’una voluntat comuna de millora en
la societat civil catalana, dues entitats
de referència a Catalunya i líders en
els seus àmbits respectius: l’esport i
la salut.

Els cracks del Barça a
l’Hospital de Barcelona
| O. C.
La nit del dia de Reis, els regals van arribar amb antelació per
als nens de l’Hospital de Barcelona. Com ja és tradició, directius
i estrelles del FC Barcelona van acudir a visitar els nens i nenes
ingressats en el centre, lliurant obsequis i sobretot il·lusió. La
delegació va estar encapçalada pel president de l’entitat, Sandro
Rosell, i per Maxwell i Mascherano, que van atendre amb diligèn
cia la crida dels seus joves admiradors.

cooperativismE | ASC-ASISA

Els valors d’Assistència Sanitària
són protagonistes en la seva nova
campanya publicitària
| O. C.

24 |

Assistència Sanitària va presentar
al mes de novembre una nova cam
panya publicitària en què, mostrant el
Twitter com a vehicle innovador per
transmetre el missatge, destaca els
valors diferencials de la companyia:
la solidaritat entre els assegurats,
l’aposta per la medicina de qualitat i
la cogestió de metges i usuaris. Des
de l’estrena de la nova creativitat, te
levisió, premsa, ràdio, autobusos, me
tro i via pública són els suports esco
llits per donar difusió a la campanya.
Assistència Sanitària ha decidit
posar èmfasi en els principis bàsics de
la seva activitat i donar-los a conèixer
davant del gran públic a través d’una
campanya publicitària d’ampli abast.
El fil conductor de l’espot i de les pe
ces dissenyades per a altres suports
de difusió són el sentiment de perti
nença a l’entitat i la satisfacció de ser
diferents, la protecció i fer costat als
assegurats durant tota la seva vida i
el fet de creure en un sistema de sa
lut sense ànim de lucre i cogestionat
per metges i assegurats. El paper pro
tagonista del metge dins de l’entitat
i la posada en valor de la seva feina,
així com la solidaritat entre usuaris i
la seva capacitat d’influir en la presa
de decisions, són arguments d’una
conversa de Twitter. Els diferents
personatges que apareixen fan tuits a
través dels quals expressen les seves
opinions sobre Assistència Sanitària i
la seva experiència comuna.
La innovació és essencial en la
Medicina, com també ho és en la co
municació entre les persones. Milions
de persones arreu del món són avui
usuàries de les xarxes socials, que
són un dels principals canals de co
municació en l’actualitat. Assistència
Sanitària n’és conscient i, per aques
ta raó, ha volgut utilitzar el Twitter

com a instrument per transmetre el
seu missatge de manera propera a la
ciutadania.
Assistència Sanitària és una com
panyia asseguradora mèdica exemple
del cooperativisme sanitari, un parti
cular model d’autogestió ideat pel
Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys

i basat en la igualtat dels metges i
els usuaris en els òrgans de decisió
i gestió. Actualment, l’entitat compta
amb prop de 200000 assegurats i un
quadre facultatiu format per més de
4000 metges a la seva disposició. A
més, és proveïdor mèdic oficial del FC
Barcelona.
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L’Hospital de Barcelona
estrena la remodelació de l’Àrea
d’Urgències Pediàtriques
| O. C.

Diferenciada de les urgències per a
adults i dotada amb els equips neces
saris per a l’atenció a nens i nenes,
recentment s’han enllestit les obres
de la nova àrea específica d’urgències
pediàtriques de l’Hospital de Barcelo
na. La millora suposa una reducció
substancial del temps d’espera i un
servei més eficaç i proper al pacient
infantil. Amb la finalització d’aquesta
actuació, es culmina un procés per
reorientar l’activitat maternoinfantil
del centre amb una sèrie de mesures
destinades a reforçar una posició de
referència en el sector.
L’Hospital de Barcelona ha inau
gurat recentment les obres d’habi
litació de la nova Àrea d’Urgències
Pediàtriques, que funciona de for
ma autònoma respecte al servei
d’urgències per a adults i contribueix
a agilitzar l’atenció als més petits.
Fruit d’alguns estudis interns realit
zats entre els pacients, es va perce
bre l’oportunitat d’oferir un servei
d’urgències pediàtriques segregat que
permeti atendre la població infantil de
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manera diferenciada. D’aquesta ma
nera, ara el centre disposa a la setena
planta de l’edifici d’una nova unitat de
pediatria, ampliada, amb assistència
continuada durant 24 hores i profes
sionals exclusius de cada disciplina:
Al·lergologia, Gastroenterologia, Ne
frologia, Pneumologia i altres especia
litats pediàtriques.

Amb la nova unitat d’urgències
pediàtriques, el temps de registre i es
pera a la recepció d’urgències s’ha re
duït i paral·lelament s’ha incrementat
la capacitat d’atenció d’emergències
mèdiques a l’Hospital de Barce
lona, amb més boxs individuals,
d’observació i d’atenció immediata.
També s’ha habilitat una sala d’espera
amb joguines i material per crear un
ambient més amè per als petits. Totes
aquestes mesures estan destinades a
impulsar l’activitat maternoinfantil,
que acosta el servei d’urgències a
l’àrea pediàtrica per poder dispen
sar un tracte més eficient, però que
també té en compte la instal·lació a
l’Hospital de Barcelona d’un centre
capdavanter en reproducció assistida,
com Gravida.
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Sanitat pública universal
La nova Llei General de Salut Pública estén la cobertura
del sistema nacional de salut a tota la ciutadania

| Jose Pérez

laboral per a aquest col·lectiu impli
cava aprovar una oposició i realitzar
tres anys de pràctiques com a psi
còleg intern resident (PIR).
Un altre dels aspectes principals,
i el que potser ha tingut més rellevàn
cia en els mitjans de comunicació, és
la universalització de la sanitat públi
ca a Espanya, una cosa que popular

La nova llei farà efectiva
l’extensió de la sanitat
pública gratuïta per als
desocupats de llarga durada
que han esgotat el subsidi

Josep Valls «Pepo»
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La salut no s’aconsegueix només
gràcies a l’atenció sanitària o als
avenços científics. L’entorn familiar,
l’educació, els béns materials, les
desigualtats socials i econòmiques,
l’accés al treball i la seva qualitat, el
disseny i els serveis de les ciutats,
la qualitat de l’aire que es respira,
l’aigua que es beu, els aliments que
es mengen, els animals amb els quals
convivim, l’exercici físic que es rea
litza, l’entorn social i mediambiental
de les persones, etc. són factors que
influeixen en major o menor mesura
en la salut de les persones. La nova
Llei General de Salut Pública, aprova
da el passat 22 de setembre, pretén
promoure els canvis necessaris en
l’estructura, l’organització i el funcio
nament de les nostres societats per li
mitar al màxim els riscs per a la salut.
Es tracta d’una llei que reconeix
la salut pública com un agent amb
personalitat pròpia, capaç de mit
jançar entre la part assistencial del
sistema de salut i altres agents que
influeixen en la salut, com la indústria
o les mateixes administracions, que
amb les seves regulacions influeixen
en la salut.
Entre les directrius específiques
que estableix la norma, és rellevant
la que pertoca als psicòlegs. Tindran
la consideració de professió sanitària
titulada i regulada amb la denomina
ció de psicòleg general sanitari, els
llicenciats o graduats en Psicologia
que desenvolupin aquesta activitat
en el sector sanitari, sempre que, a
més de l’esmentat títol universitari,
hagin obtingut el títol oficial de màs
ter en Psicologia general sanitària.
Els psicòlegs que desenvolupin la
seva activitat en centres i serveis del
Sistema Nacional de Salut o que hi
estiguin concertats, hauran d’estar
en possessió del títol oficial de psi
còleg especialista en psicologia clíni
ca. Fins ara, la via majoritària d’accés

ment es considerava superada des de
fa anys, però que en la realitat patia
alguns buits legals. Concretament,
segons fonts de la Seguretat Social,
uns 300000 ciutadans podien sofrir
les conseqüències d’aquest forat en
l’atenció sanitària pública. Tres són
els perfils que componen aquesta
xifra de persones sense cobertura
pública de salut: els aturats de llar
ga durada que han esgotat totes
les prestacions de l’atur, els afiliats
a col·legis professionals, i aquelles

persones que no han cotitzat mai la
Seguretat Social. El motiu d’aquesta
fallada en el sistema s’atribueix a la
històrica vinculació entre la cober
tura sanitària pública i l’ocupació i
la cotització a la Seguretat Social,
deixant de banda altres criteris,
potser més adequats, com la residèn
cia legal o la nacionalitat.
La nova llei farà efectiva l’exten
sió de la sanitat pública gratuïta per
als desocupats de llarga durada que
han esgotat el subsidi, a partir de
2012; una mesura que segons el Mi
nisteri de Sanitat tindrà un cost de
100 milions d’euros.
D’altra b a n da , la n o rmativa
preveu la creació d’un Centre Esta
tal de Salut que té com a objectiu
l’assessorament tècnic i científic, així
com l’avaluació d’intervencions en
matèria de salut pública en l’àmbit de
les administracions. Es preveu tam
bé la creació d’una xarxa de vigilàn
cia de la salut pública, amb capacitat
d’emetre alertes i donar respostes de
forma ràpida, que tindrà un funcio
nament continu i ininterromput les
vint-i-quatre hores del dia.
El text legal fa especial èmfasi
en la importància de les accions pre
ventives i la salut comunitària en els
serveis sanitaris, especialment en
l’atenció primària, i proposa actua
cions dirigides a la coordinació de la
promoció de la salut i la prevenció
de malalties i lesions en el Sistema
Nacional de Salut. S’establiran crite
ris de bones pràctiques i s’avaluarà
l’impacte de les actuacions en la salut
de la població.
En definitiva, una llei amb ob
jectius amplis i un potencial enorme
per millorar la qualitat de vida i el
benestar dels ciutadans, però que ha
de completar-se amb un desenvolu
pament reglamentari adequat que li
permeti convertir en realitat aquests
objectius.
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Cooperatives i desenvolupament
La Fundació Espriu, exemple de la contribució de les cooperatives de salut al desenvolupament

| J. P.

El 17 de novembre l’Organització
Internacional de Cooperatives de
Salut (IHCO) i l’Organització Interna
cional de Cooperatives de Producció
Industrial, Artesanal i de Serveis (CI
COPA) van organitzar una conferèn
cia titulada El camí a seguir: com
contribueixen al desenvolupament
les cooperatives sanitàries, indus
trials, artesanals i de serveis. L’acte,
que es va celebrar a Cancun, Mèxic,
en el marc de l’Assemblea General de
l’Aliança Cooperativa Internacional
(ACI), va comptar amb la participació
de més de 200 persones i es va es
tructurar entorn d’una taula de debat
al voltant de la qual es van asseure
30 experts en polítiques i projectes
de cooperació al desenvolupament.
Representants de les Nacions Unides,
del PNUD, del Govern brasiler i mexi
cà, d’ONG de desenvolupament, de la
Confederació Internacional de Sindi
cats, d’organitzacions cooperatives
implicades en el desenvolupament
i de diferents instàncies regionals i
sectorials de l’ACI, van debatre de
forma oberta sobre temes rellevants
vinculats amb la contribució del mo
viment cooperatiu al desenvolupa
ment. El Dr. Oriol Gras va participar
en la conferència en representació de
la Fundació Espriu.
La presidenta de l’ACI, Pauline
Green, que va inaugurar la conferèn
cia, va lloar la iniciativa d’IHCO i CI
COPA i va manifestar la importància
del paper que juguen les organitza
cions sectorials de l’ACI com a motor
del desenvolupament cooperatiu.
Green també va subratllar que el
desenvolupament internacional és un
dels temes crucials que el moviment
cooperatiu ha de seguir de prop, i va
defensar la necessitat d’intensificar
la seva força a tot el món i de definir
un perfil global.
Després de la intervenció dels
representants governamentals i de

Mesa de debat amb 30 experts en cooperatives i desenvolupament

les Nacions Unides, el debat es va
articular entorn de tres blocs; el ni
vell micro, relatiu a les experiències
d’empreses cooperatives individuals;
el nivell meso, que fa referència a la
mutualització dels recursos a través
d’institucions de suport, instruments
financers, grups cooperatius, etc.; i
el nivell macro , reservat a temes
d’àmbit nacional i internacional, com
el marc legal o la intercooperació en
tre cooperatives.

Les cooperatives ofereixen
a les persones l’oportunitat
de ser part activa en les
decisions econòmiques
Cadascun dels tres blocs va es
tar il·lustrat per una presentació en
vídeo sobre com les cooperatives
contribueixen al desenvolupament
en aquests tres nivells abans esmen
tats a través d’exemples de casos
concrets, seguits del debat entre els
experts. La Fundació Espriu es va pre
sentar en el bloc corresponent al ni
vell meso com a exemple il·lustrador
de les cooperatives de salut.
Algunes de les idees més relle
vants que van sorgir en el debat van

posar l’accent en el fet de no perce
bre la decadència del sistema econò
mic com a quelcom inevitable, sinó
com una ocasió per posar en pràctica
els valors cooperatius de solidaritat
i responsabilitat mútua, actuant de
forma conjunta per construir un món
millor. Les cooperatives ofereixen a
les persones l’oportunitat de ser part
activa en les decisions econòmiques,
socials i mediambientals a través
d’empreses de propietat compartida
i gestió democràtica.
Un altre aspecte que va centrar
el debat va ser la necessitat de pro
moure la intercooperació, per donar
suport a les cooperatives que poden
crear ocupació i riquesa en les zones
menys desenvolupades del món.
Al final de la conferència, els
participants en la taula de debat van
elaborar una agenda dels principals
punts en què han de centrar-se les
polítiques de desenvolupament en
tots els àmbits, com per exemple la
importància de promoure cooperati
ves per mitjà de legislacions basades
en els estàndards i la identitat de les
cooperatives o la importància de fo
mentar polítiques públiques sòlides
que afavoreixin el desenvolupament
de les cooperatives.
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Assemblea General de l’ACI
El moviment cooperatiu internacional inaugura l’Any Internacional
de les Cooperatives durant l’Assemblea General de l’ACI a Mèxic
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Durant la setmana del 14 al 18 de
novembre, es va celebrar a Can
cun (Mèxic) l’Assemblea General de
l’Aliança Cooperativa Internacional
(ACI), que va comptar amb la partici
pació de més de 2000 cooperativis
tes procedents de més de 80 països,
una xifra rècord en la història de les
assemblees del moviment coopera
tiu. El Dr. Oriol Gras va participar en
representació de la Fundació Espriu.
L’eix central dels actes i reunions que
van tenir lloc durant aquesta set
mana va ser el llançament de l’Any
Internacional de les Cooperatives
que se celebra el 2012. «Des que
l’Organització de Nacions Unides va
declarar el 2012 com l’Any Interna
cional de les Cooperatives, el nostre
moviment i la nostra generació tenim
l’oportunitat única de liderar el crei
xement del cooperativisme a tot el
món», va dir la presidenta de l’ACI,
Pauline Green, que va obrir oficial
ment l’Any en la cerimònia inaugural
de l’assemblea.
El president de Mèxic, Felipe Cal
derón, es va dirigir als assistents a
l’assemblea manifestant que el país
amfitrió comparteix els valors del
cooperativisme i els va agrair «ha
ver contribuït a desenvolupar les
capacitats dels menys afortunats i
que milions d’éssers humans hagin
pogut superar la pobresa i la dis
criminació». Calderón va renovar el
compromís del seu Govern perquè
l’Any Internacional de les Cooperati
ves estengui el missatge cooperatiu
a tota la població mexicana.

El Dr. Oriol Gras, patró de la Fundació
Espriu, va participar en l’assemblea de l’ACI

A través d’un videomissatge, el
secretari general de l’ONU, Ban KiMoon, es va dirigir a l’assemblea i va
dir que «les cooperatives tenen una
presència única i molt valuosa en el
món actual». També va manifestar
que la solidaritat i els valors que
promouen les cooperatives fomen
ten la pau i el benestar en el món. El
diplomàtic internacional va felicitar
el moviment cooperatiu per les seves
contribucions a la comunitat i va des
tacar que les empreses cooperatives
fan possible la inclusió social i ajuden
a reduir la pobresa, generant ocupa
ció digna.
El director general de l’Organit
zació Internacional del Treball (OIT),
Juan Somavia, també en un video
missatge dirigit a l’assemblea, va
posar en relleu que en els actuals

temps de crisis, les cooperatives te
nen la seva oportunitat per brillar
més que mai com a actors centrals
d’una societat més justa, més equili
brada i més productiva. «L’evidència
demostra que les cooperatives són
altament resistents a les crisis», va
dir Somavia. Com a resposta a la
crisi, va exhortar les cooperatives
que fomentin la inclusió financera,
proporcionin un model eficient de
desenvolupament empresarial, es
comprometin amb l’extensió de la
protecció social i facin visible la seva
forma d’entendre un sistema econò
mic just.
Els delegats que van participar
en l’assemblea van aprovar una re
solució que permetrà acceptar les
organitzacions mutuals com a mem
bres de ple dret de l’ACI. Aquesta
decisió és el resultat del treball que
ha realitzat durant dos anys el grup
que es va instituir per a aquesta fi
nalitat en l’assemblea de Roma. En la
seva recomanació, el grup manifesta
que encoratjar les organitzacions
mutuals apropiades a ser membres
de l’ACI enfortirà la representació i
la solidaritat de les organitzacions
que s’adhereixen als principis coo
peratius, i a més reconeix que ja
existeixen membres d’organitzacions
mutuals entre els membres de l’ACI.
Una altra de les resolucions
aprovades en l’assemblea consisteix
en l’establiment i el desenvolupa
ment de l’Institut Cooperatiu per al
Foment de la Pau i la Cohesió Social
durant un període de prova de tres
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anys. L’Institut haurà d’actuar tant
com a marc per al desenvolupament
de programes d’activitat cooperati
va relacionada amb la pau i la cohe
sió social, com a fòrum de reflexió,
anàlisi i investigació, i se li assignarà
la responsabilitat de recaptar fons
per finançar els projectes que em
prengui.
Una de les resolucions apro
vades en l’assemblea per majoria
aclaparant va ser la que declara la
ciutat de Rochdale, situada a 16 km
al nord de Manchester, al nord-oest
d’Anglaterra, com a capital mun
dial del cooperativisme. Va ser en
aquesta vila on el 1844 es va crear
la Societat Equitativa dels Pioners
de Rochdale, una cooperativa de
consum considerada com la primera
cooperativa moderna. La seva relle

vància també està motivada perquè
els compromisos que van adoptar els
pioners de Rochdale fa més de segle i
mig són la base dels actuals principis
cooperatius que marquen el fet dife

L’evidència demostra
que les cooperatives
són altament resistents
a les crisis
rencial de les empreses cooperatives.
Rochdale és també la denomi
nació dels premis que lliura l’ACI
cada dos anys en reconeixement a
una persona o a una organització
cooperativa que hagi desenvolupat
activitats cooperatives innovadores
i econòmicament sostenibles, i que

La presidenta de l’ACI, Pauline Green, es dirigeix als delegats
que van participar en l’assemblea de l’ACI

hagin beneficiat significativament els
seus membres. En aquesta ocasió el
premi es va repartir entre Florencio
Eguía, impulsor de les caixes popu
lars a Mèxic, i Jong-Koo Lee, referent
de les cooperatives coreanes del sec
tor pesquer.
Els cooperativistes reunits a
Mèxic, a més de ratificar el nomena
ment del director general d’ACI i dels
presidents d’algunes organitzacions
sectorials, van nomenar també dos
nous membres del Consell de l’ACI;
l’iranià Albolhassan Khalili, proce
dent del sector cooperatiu agroali
mentari persa, i el polonès Janusz
Paszkowski, president de les coope
ratives de treball d’aquest país.
Finalment, es va emplaçar els
delegats a participar en l’assemblea
extraordinària que se celebrarà
del 29 d’octubre al 2 de novembre
de 2012 a Manchester i que tindrà
com a principals objectius decidir
sobre la fórmula jurídica que haurà
d’adoptar l’organització segons la
legislació belga després del seu tras
llat a Brussel·les; establir un nou pla
estratègic que entri en vigor a partir
de 2013, i adaptar la fórmula de subs
cripció de membres a les necessitats
actuals.
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L’ONU inaugura el 2012 cooperatiu
El moviment cooperatiu internacional i l’Assemblea de les Nacions Unides
llancen l’Any Internacional de les Cooperatives
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Pauline Green, presidenta de l’ACI, es dirigeix a l’Assemblea de les Nacions Unides

La 66a sessió de l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions
Unides (ONU), en concret la reunió
plenària del passat 31 d’octubre ce
lebrada a Nova York, es recordarà
com una fita important en la història
del cooperativisme internacional.
Complint amb la resolució 64/136 de
l’organisme internacional, els estats
membres van inaugurar l’Any Inter
nacional de les Cooperatives, que se
celebrarà durant el 2012.
L’Any Internacional de les Coo
peratives busca augmentar la cons
ciència pública sobre les coopera
tives, els beneficis que obtenen els
seus membres i la contribució que
fan al desenvolupament, així com
promoure el coneixement de la xarxa

mundial d’aquest model empresarial.
El missatge que s’ha proposat trans
metre està recollit en el lema «Les
cooperatives ajuden a construir un
món millor».
La sessió de l’ONU va estar pre
cedida per una taula de debat en la
qual van participar, a més dels re
presentants dels estats membres,
organitzacions representatives del
cooperativisme, organitzacions no
governamentals i observadors inter
nacionals. El debat es va centrar en
la contribució que les cooperatives
aporten al desenvolupament soste
nible.
El president de l’Assemblea,
Nassir Abdulaziz Al-Nasser, va ma
nifestar en obrir la sessió que «les

empreses que es regeixen segons
els principis cooperatius redueixen la
pobresa, creen ocupació i promouen
la integració social» i va afegir que
«el moviment cooperatiu ha ocu
pat un paper principal en l’avenç de
l’agenda del desenvolupament de les
Nacions Unides».
Pauline Green, presidenta de
l’Aliança Cooperativa Internacional,
va intervenir en la sessió i va posar
en relleu que les empreses coopera
tives són un recordatori que la via
bilitat econòmica i la responsabilitat
social poden coexistir. Les 300 coo
peratives més destacades de tot el
món tenen un valor estimat d’1.6 bi
lions de dòlars (1.23 bilions d’euros), i
operen en els sectors industrials més
competitius de 25 països. Totes elles
juntes equivalen al volum de la no
vena economia mundial. No obstant
això, «existeix la necessitat de cons
cienciar sobre la importància de les
cooperatives i que les persones amb
responsabilitats de govern coneguin
la grandària i l’abast d’aquest model
empresarial», va subratllar Green.
La líder del moviment cooperatiu
va finalitzar la seva intervenció amb
l’esperança que després d’un any
2012 marcat per l’èxit en la promo
ció de les empreses cooperatives,
segueixi una dècada de creixement
cooperatiu internacional.

Fons cooperatiu per
al desenvolupament

Barcelona amb
les cooperatives

El moviment cooperatiu llança un fons d’inversió de 50 milions de dòlars
per donar suport a la creació de noves cooperatives en països en vies de
desenvolupament

L’Ajuntament de Barcelona aprova una declaració
institucional de suport a l’Any Internacional de les
Cooperatives

| J. P.
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Amb motiu de l’Any Internacional
de les Cooperatives 2012, declarat
per les Nacions Unides, el movi
ment cooperatiu global ha engegat
una iniciativa per donar suport i fi
nançar la creació de noves coopera
tives, fonamentalment en els països
menys afavorits. Es tracta d’un fons,
anomenat Desenvolupament Global
Cooperatiu (DGC), amb un import de
50 milions de dòlars, l’objectiu del
qual és facilitar l’accés a préstecs
de baix cost a projectes cooperatius
que necessiten capital o inversió en
infraestructura.
El DGC es va presentar en un
acte organitzat el passat 1 de no
vembre per l’Aliança Cooperativa
Internacional (ACI) a Nova York.
L’esdeveniment va reunir els líders
de les 300 cooperatives més grans
del món, que al costat dels repre
sentants de les Nacions Unides van
oficialitzar el llançament de l’Any In
ternacional de les Cooperatives.
El nou fons ha estat desenvolu
pat per The Co-operative Bank, la
secció financera del major grup coo
peratiu de consum del Regne Unit,
en col·laboració amb l’ACI, i amb el
suport financer d’All China Federa
tion of Supply and Marketing of Cooperatives, el grup bancari francès
Credit Cooperatif, el grup cooperatiu
indi IFFCO dedicat al sector agrícola,
i Mid-Counties Co-operative, el se
gon grup cooperatiu del Regne Unit.
El fons té com a objectiu propor
cionar finançament principalment a

intermediaris amb experiència, i es
distribuirà segons uns percentat
ges establerts atenent a diferents
categories de prestataris, destinant
el 50% a institucions financeres
cooperatives consolidades, el 20%
a cooperatives de segon grau, i or
ganitzacions coordinadores, el 15%
a cooperatives de crèdit i la resta
directament a grans cooperatives
consolidades.
Encara que no exclusivament, el
fons se centrarà en els sectors coo
peratius més estesos, com l’agrícola,
que representa la meitat de la pro
ducció mundial, o el financer que
presta serveis al 13% de la pobla
ció. Els tipus d’interès als quals es
realitzaran els préstecs es fixaran
entre el 2% i el 5% anual, amb ter
minis d’amortització de fins a 7 anys.
Aquests interessos es destinaran a
cobrir els costos de gestió i admi
nistració, i establiran exclusivament
com a paràmetre del rendiment els
beneficis socials obtinguts.
E l p r e s i d e n t d e l fo n s , P a u l
Flowers, va manifestar que «en un
context de crisi financera agreu
jada per l’avarícia corporativa i
l’especulació, el model coopera
tiu ha demostrat ser durant els úl
tims 150 anys una de les formes
d’organització empresarial més
duradora i reeixida» i va afegir que
«és important que emprem tota la
influència del moviment cooperatiu
per donar suport a les comunitats
dels països menys afavorits».

El passat 30 de novembre, Barcelona es va
convertir en la primera ciutat del món que dóna
suport a les cooperatives com a model de desen
volupament social i econòmic amb una declaració
oficial aprovada en el Ple de l’Ajuntament amb els
vots de tots els grups municipals. La declaració es
va produir a les portes de 2012, l’Any Internacio
nal de les Cooperatives, declarat per les Nacions
Unides en la seva resolució 64/136 i que té com
a objectiu difondre entre la ciutadania el missat
ge «Les cooperatives ajuden a construir un món
millor».
La declaració municipal, promoguda per la
Federació de Cooperatives de Treball de Cata
lunya, destaca la importància de les coopera
tives com a empreses sostenibles, basades en
principis i propietat de les persones que en són
membres. L’Ajuntament de Barcelona afirma que
«en l’actual context econòmic i social, més que
mai, són necessàries empreses que reuneixen els
principis i els trets característics que demostren
diàriament les cooperatives».
El text municipal assegura que les cooperati
ves són «empreses democràtiques que promouen
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat
social, l’arrelament al territori i la màxima impli
cació en el desenvolupament econòmic i social de
totes les persones, incloent també els col·lectius
més desfavorits».
Amb aquesta declaració, la ciutat de Barcelo
na es compromet a col·laborar amb les organitza
cions representatives del cooperativisme per a la
divulgació de l’Any Internacional de les Coopera
tives i a donar suport a les activitats de promoció
del cooperativisme que s’impulsin durant el 2012.
Així mateix, l’Administració municipal manifesta
la seva voluntat d’incorporar les organitzacions
representatives del cooperativisme en els espais
consultius i de reflexió sobre temes de caràcter
econòmic i social.
Actualment, en la capital catalana, més de
800 cooperatives desenvolupen la seva activitat
empresarial en tots els sectors d’activitat i, se
gons dades de la Federació de Cooperatives de
Treball, a tot Catalunya funcionen 4807 coopera
tives que generen el 4,5% del PIB català.
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Assemblea General de l’IHCO
Els membres de l’IHCO van aprovar els nous estatuts de l’organització sectorial sanitària
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Participants en l’Assemblea General de l’IHCO

L’Assemblea General de l’Orga
nització Internacional de Coopera
tives de Salut (IHCO) es va celebrar
a Cancun (Mèxic) el 16 de novembre,
amb la participació dels delegats de
Brasil, Argentina, Espanya, Japó,
Canadà i Suècia. El Dr. Oriol Gras va
participar en representació de la Fun
dació Espriu.
Després dels debats mantinguts
en el consell de l’IHCO i entre les or
ganitzacions sectorials de l’ACI, es
va presentar a l’assemblea la pro
posta de modificació dels estatuts,
que s’adapten a les directrius sor
gides de l’assemblea extraordinària
de l’ACI celebrada a Roma el 2008,
buscant també l’harmonització en
les normatives sectorials. Els nous
estatuts facilitaran el desenvolupa

ment de l’organització i l’ampliació
de la base associativa incloent noves
cooperatives de salut.
Els membres de l’organització
van donar la benvinguda a la recent
ment creada Federació Japonesa
de Cooperatives de Salut i Benestar
(HeW Coop). Shuitso Hino, vicepre
sident de la nova organització, va
exposar els projectes i experiències
principals que s’han desenvolupat
durant els primers mesos d’activitat.
Cal destacar la inauguració al març
de 2010 de l’hospital cooperatiu Mi
nami Seikyo a la ciutat de Nagoya,
amb gairebé 1300 intervencions du
rant l’any passat.
La delegació canadenca va anun
ciar també la constitució al mes de
juliol de la Federació Canadenca de

Cooperatives Sanitàries. L’entitat es
planteja com a objectiu reunir i re
presentar la xarxa de cooperatives
de salut que atenen les necessitats
sanitàries dels seus membres al llarg
de tot el territori canadenc.
El president d’Unimed de Brasil,
Dr. Eudes Aquino, que va presidir la
reunió, va presentar la iniciativa bra
silera de convertir la llengua portu
guesa en idioma cooficial del movi
ment cooperatiu, i obtingué el suport
unànime dels delegats. El president
d’Unimed també va convidar el con
sell de l’IHCO a celebrar la seva reu
nió de primavera en les oficines de
la cooperativa brasilera a Sao Paulo.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
2012

2012 Any Internacional de les Cooperatives
El moviment cooperatiu internacional celebra durant el 2012 l’Any Internacional de les Coope
ratives, declarat per les Nacions Unides, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania que les
cooperatives són empreses de les persones i per a les persones que competeixen en el mercat de
manera eficient, però que a més aporten als seus membres i a la societat valors afegits, com la
creació d’ocupació sostenible i digne o la integració social. Estan previstes nombroses activitats
i actes durant tot l’any en diferents països.

8-11

Cimera Internacional de Cooperatives
Amb el títol El sorprenent poder de les cooperatives , el Grup Cooperatiu Desjardins, l’Aliança
Cooperativa Internacional i la Universitat Saint Mary, organitzaran a Quebec la Cimera Interna
cional de Cooperatives amb la intenció de reunir líders i directius d’empreses cooperatives de
tot el món per debatre sobre els reptes, les amenaces i oportunitats d’aquest model empresarial.

octubre
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Assemblea Extraordinària de l’ACI
L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà una assemblea extraordinària a Manchester. La
trobada tindrà com a principals objectius decidir sobre la fórmula jurídica que haurà d’adoptar
l’organització segons la legislació belga, després del seu trasllat a Brussel·les; establir un nou pla
estratègic que entri en vigor a partir de 2013, i adaptar la fórmula de subscripció de membres a
les noves necessitats.

ICA Expocoop 2012
La III Fira Internacional de Cooperatives se celebrarà en aquesta ocasió a Manchester. S’hi expo
saran tot tipus de productes i serveis d’empreses cooperatives amb la idea d’enfortir la imatge
de les cooperatives i d’oferir-los oportunitats de negoci i intercooperació.

Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que
les millors coses
de la vida són
gratuïtes?
Compartir, també. Subscriu-t’hi.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si vostè ja rep periòdicament Compartir no cal que enviï la butlleta.
Nom						Cognoms								
Adreça

Codi Postal

Provincia-Estat							País

Població				
						

Telèfon						E-mail
En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir? Català

Castellà

Anglès

cooperativismE | BÚSTIA

BÚSTIA
Benvolgut director,
Hi ha persones que no moren mai!
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Em plau comunicar-li que vaig tenir
l’honor d’haver estat un bon amic del
Dr. Josep M. Espriu (QEPR), que va
dedicar la seva vida a introduir en la
nostra societat el cooperativisme sa
nitari. Durant la seva època, aquesta
era una idea nova i, fins i tot, prou
revolucionària. Avui, sortosament ha
quallat de ple entre nosaltres.
Tanmateix, fa tan sols unes ho
res que he sortit de l’Hospital de
Barcelona a causa d’una malaltia
que ara no ve al cas, però el que sí
vull remarcar és que la meva estada
en aquest centre ha estat una ex
periència gràcies a la qual he pogut
comprovar amb gran satisfacció que
l’esperit de solidaritat, de servei,

d’atenció al malalt i la generositat
envers el ferit, es respira com una
aroma de confiança que envaeix tot
el centre.
Des del somriure acollidor del
metge que t’inspira confiança i et va
lora el problema, passant pel servei
d’infermeria, amable i eficaç, i per
tots els serveis auxiliars que m’han
acompanyat, no puc fer altra cosa
que constatar ben content i agraït
que el seu esperit és viu i definitiva
ment consolidat.
És així que penso, emocionat,
que el nostre estimat doctor Espriu
viurà sempre entre nosaltres a tra
vés del missatge que va enviar als
professionals de la salut del proïsme
i que ells han sabut, tan bé, captar i
conservar.
Antoni Vancells

© Pep Daudé/Basílica Sagrada Família

Reproduir la natura, com a primigeni i insuperable paradigma constructiu. Aquest és el fil conductor de l’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, autor d’una de les obres arquitectòniques més originals i importants
del segle XX, que conjumina arquitectura, interiorisme i urbanisme.
Formes i colors es combinen, en les estructures i els objectes, per
transmetre al visitant la sensació de retorn al món natural enmig d’un
context urbà. Dins la seva producció, la basílica de la Sagrada Família
és potser una de les obres més conegudes a tot el món.

Passejant amb Gaudí per Roma
Josep M. Ferreiro

Carles Torner

cobrint que el llibre del Gènesi (la creació del
món i de la vida) s’escampa per tota l’església:
a la Sagrada Família s’hi troben tota mena de
plantes (blat, raïm, figues, magranes, farigola,
romaní, palmeres, llorers...), estols de peixos i
d’ocells, i un ventall llefiscós de rèptils i amfibis (camaleons, sargantanes, llangardaixos,
granotes, salamandres...). Però m’esperen a
l’exposició de Gaudí a la Plaça de Sant Pere i
haig de deixar la lectura en suspens.

Q

uè fa, tot el dia immòbil, l’estàtua
de Giorda no Br uno? A mb què
s’entreté? M’ho pregunto mentre
esmorzo a la plaça de Campo dei
Fiori, on el frare va ser cremat com a heretge per la Inquisició l’any 1600. Ara mateix,
el dominic ignora les parades del mercat, els
turistes japonesos i les dones desesperades de
les sèries americanes que ocupen la seva plaça
amb grans anuncis en color. Diries que, sota
la seva caputxa, amb la mirada concentrada,
Bruno s’abstreu del que l’envolta i torna a descobrir que l’univers és infinit.
Tinc damunt la taula del cafè La Sagrada
Família segons Gaudí, el llibre en el qual Armand Puig dóna les claus per entendre de
quina manera Gaudí traduïa la seva experiència de la natura, de l’art i de la fe en obres
d’arquitectura. En aquest moment estic des-
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Pel camí, mentre enfilo la Via Giulia, compro el Corriere de la Sera, dos diaris romans
–Il messagero i Il Tempo– i el vaticà L’Osservatore
Romano, que van plens de l’exposició de Gaudí a Roma. Davant del quiosc, des d’una pintada a la paret, un àngel amb cara d’haver
passat mala nit m’avisa que no m’entretingui,
que faré tard a la visita guiada. Però fa un

solet agradable en aquest hivern romà, i
decideixo anar cap al Vaticà tot caminant
tranquil·lament pels molls del Tíber. El primer que em sorprèn és que, a tots tres diaris,
l’ambaixador de Gaudí, la persona que presenta la seva obra amb emoció i calidesa, és un
cardenal italià, Gianfranco Ravassi.
A la notícia d’Il messagero, per exemple,
Ravassi comença dient que Gaudí li porta al
record que Goethe definia l’arquitectura com
una música cristal·litzada. La basílica de Gaudí, vista amb aquests ulls, conté un pentagrama d’harmonia, és una mena de pergamí en
el qual el missatge s’ha convertit en pòrfir,
cristalls, pedres precioses. La Sagrada Família
apareix llavors com una música que cal escoltar o com un text que cal interpretar. Ravassi
cita Joan Miró per dir que en l’obra d’art es
representa allò invisible que és, tanmateix,
contingut en el visible. Mentre avanço pels
molls del Tíber passen dues noies que fan jogging, una altra que passeja un nen i un gos, i
sota un pont algú treu el cap del seu sac de
dormir per demanar-me un cigarret. Li dic
que no fumo, que em sap greu, ell em pregunta l’hora i li dic que són gairebé les nou del
matí. M’haig d’afanyar. Però canvio de diari
amb un somriure als llavis, perquè un cardenal romà fent d’ambaixador de Gaudí i citant
Joan Miró m’ha alegrat el matí.

Il tempo titula «L’arquitecte de Déu conquereix el Vaticà», i el Corriere de la Sera parla de
Gaudí com d’«Una vida profundament espiritual». A L’Osservatore Romano, el cardenal Ravassi també hi és citat com a president del Consell Pontifici per a la Cultura: «L’arquitectura
de la Sagrada Família és ensems monumental
i suspesa, desafia les lleis de la natura i des-

criu l’ascensió cap al Misteri, tot generant un
paisatge en mutació ininterrompuda».
Enfilo les escales per deixar enrere els
molls del riu i travesso el Tíber pel Pont
Sant’Angelo. Quan enfilo la Via de la Conciliazione veig Sant Pere del Vaticà al fons de
tot, majestuós. Si m’afanyo encara hi arribaré
a temps. En un semàfor trobo un home vestit
de clergyman i amb una creu al mig de la
pit, i em sembla que el reconec per la foto del
diari: «cardenal Ravassi?», li pregunto. Em saluda molt afablement. Em diu que està molt
content de l’exposició de la Sagrada Família
que es fa a la Plaça de Sant Pere. «Una mala
arquitectura», em diu, «correspon a una mala
antropologia, genera insatisfacció, angoixa,
falta d’esperança. Per això la bellesa arquitectònica és una gran contribució no només
cultural, sinó també social».

Arribo corrent a la visita de l’exposició
Gaudí. La Sagrada Família de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat. No em sorprèn que, a la porta d’entrada, damunt del cartell que dóna la
benvinguda hi hagi una munió d’obrers amb
el seu casc treballant damunt de bastides. De
fet, tots sabem que les previsions més optimistes no preveuen que s’enllesteixi la basílica de
Gaudí abans de 2026.
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L’exposició sobre la Sagrada Família apropa l’esplendor de la cultura catalana al Vaticà.
Més de 16000 persones han pogut fer un tast de les obres que l’arquitecte Antoni Gaudí va
construir a Barcelona, amb la basílica de la Sagrada Família com a eix central i punt culminant,
en el Braccio di Carlo Magno, de la Ciutat del Vaticà. La mostra Gaudí; la Sagrada Família de

Barcelona. Art, ciència i espiritualitat s’ha pogut visitar gratuïtament des del 24 de novembre
fins al 15 de gener de 2012.

Gaudí, geni d’una nova arquitectura
Glòria Carrizosa
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E

l dia de la presentació de la mostra,
la sala Neri, en el vestíbul de l’Aula
Pau VI del Vaticà, amb la participació de 150 periodistes i la presència
d’una vintena d’alts càrrecs vaticans, ja indicava la gran expectació que havia despertat
aquesta iniciativa, organitzada i produïda
per la Junta Constructora del Temple de la
Sagrada Família de Barcelona i la Fundació
Joan Maragall, juntament amb Acción Cultural Española, amb el suport financer d’entitats
públiques i privades. L’organització d’aquesta
mostra es va començar a preparar després de
la dedicació de la Sagrada Família, per part
del papa Benet XVI, al novembre de l’any passat. L’exposició ha volgut ser com una mena
de retorn de l’il·lustre visita del pontífex per
portar al Vaticà la figura d’Antoni Gaudí i la
seva obra. Les bones relacions entre el cardenal arquebisbe de Barcelona, monsenyor Lluís
Martínez Sistach, i el cardenal Gianfranco
Ravassi, president del Pontifici Consell per a
la Cultura, han estat claus perquè de la mà
d’Antoni Gaudí, un dels nostres genis més universalment reconeguts, s’hagi apropat la cultura catalana en tot el seu esplendor al Vaticà.
«Antoni Gaudí representa una estranya i
meravellosa combinació de ciència, espiritualitat i sensibilitat. La seva presència, al bell
mig de la Santa Seu, és una notícia excepcio-

nal, una ocasió per donar a conèixer el bo i
millor del nostre patrimoni cultural en un
àmbit tan cosmopolita i universal com Roma»,
opina el filòsof i teòleg Francesc Torralba, casat i pare de cinc fills, que ha estat recentment
nomenat consultor del Pontifici Consell per a
la Cultura. Director de la càtedra Ethos d’Ètica
aplicada de la Universitat Ramon Llull, Torral-

ba destaca la magna obra de la Sagrada Família, que «captiva i sorprèn el visitant, causa admiració i esglai, no solament a creients, sinó
també a no-creients. En aquest sentit, la nova
basílica és un lloc de trobada, un monument
que expressa plàsticament la recerca d’infinit
que anhela tot cor humà».
Des de la dedicació de la Sagrada Família,
el nombre de visitants ha augmentat en un
40%. És el monument més visitat d’Espanya.
Es calcula que el 2011, tres milions i mig de
persones van visitar el temple. La basílica es
va obrir al culte amb la dedicació del sant
pare, encara que les celebracions litúrgiques
es fan en comptades ocasions pel seu gran aforament, ja que hi caben entre 8000 i 10000
persones.
A ntoni Matabosch, orga nit zador de
l’exposició i president emèrit de la Fundació
Joan Maragall, a més a més dels actes litúrgics,
hi afegiria «actes culturals de gran nivell que
ajudessin a lligar la fe i la cultura, com per
exemple congressos o concerts». Torralba també és partidari de noves iniciatives culturals
i religioses al voltant de la Sagrada Família,
com pot ser «l’atri dels gentils, una iniciativa
intel·ligent, amb amplitud de mires, que vol
fer possible la trobada entre sensibilitats espirituals distintes, entre els creients i els nocreients».
Quan entres a la nau de la Sagrada Família, els ulls han de fer un esforç per captar
tota la majestuositat del seu interior; la nau
és immensa, un bosc de columnes enlairen
les seves branques fins al cel. Els 27 vitralls de
Joan Vila, inspirats en temes bíblics, són un
esclat de colors. Gaudí volia recrear la naturalesa en tot el seu esplendor, les seves formes
i volums, i va intentar esculpir en la pedra
la meravella de la creació. «Tots anhelem la
bellesa, i en aquest cas –per Torralba– la be-

llesa de la Sagrada Família és una ocasió per
transcendir, per elevar l’esperit i projectar-nos
cap a allò intangible.»
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Art, ciència i espiritualitat
La mostra, dividida en cinc àmbits, ha permès
conèixer la biografia de Gaudí, amb una atenció especial als seus projectes i a la Sagrada
Família. S’explica cronològicament l’evolució
del temple i les diverses fases de construcció.
L’arquitecte Jordi Bonet (Barcelona 1925),
màxim responsable de les obres de la basílica,
considera que «la construcció de la Sagrada
Família és un miracle. Ja fa gairebé 130 anys
que es va col·locar la primera pedra d’aquest
temple expiatori, això vol dir que sempre
s’ha construït gràcies als donatius de la gent.
Actualment arriben aportacions econòmiques de tot el món». El seu pare, Lluís Bonet,
va ser arquitecte i deixeble del mateix Gaudí, a qui «admirava i venerava». Gaudí sabia
que construïa una obra monumental que no
veuria mai acabada. Jordi Bonet afirma que
ell tampoc no ho veurà, però el final de la
construcció ja no sembla tan llunyà. Es parla,
com a data possible, de 2026, amb motiu dels
cent anys de la mort de Gaudí. De totes maneres, Bonet, responsable de les obres des de
fa 26 anys, sap que encara hi ha molta feina
a fer. Falten per construir deu torres: les quatre de la Glòria; les dels quatre evangelistes,
que ja comencen a despuntar; la dedicada a
la Mare de Déu, i la de Jesucrist, la més alta,
que tindrà 174 metres d’altura. Ha augmentat 15 metres des de l’any passat, però encara
resten cent metres. També s’està començant a
aixecar un edifici de 40 metres, que serà una
nova sagristia i tindrà un caire administratiu
al servei del Bisbat.
L’exposició també presenta una selecció
de les obres més emblemàtiques de Gaudí,
com el Parc Güell o la Casa Batlló. Es mostren
alguns fragments que ajuden a comprendre
com aplicava Gaudí el color, les textures o les
formes que creava ell mateix, o amb l’ajuda
d’artesans. Sempre buscava els màxims registres que li oferien la forja, el vidre o la ceràmica.
Un tercer apartat destaca l’espiritualitat,
que és present en tota la Sagrada Família. De
fet, Gaudí volia crear un espai que convidés
al recolliment i a la pregària. És per això que
en tota la basílica es troben al·lusions a la fe
cristiana, des de les mateixes façanes, dedica-
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Ja fa gairebé 130 anys
que es va col·locar la
primera pedra d’aquest
temple, que sempre
s’ha construït gràcies
als donatius de la gent.
Actualment arriben
aportacions econòmiques
de tot el món
des al Naixement, la Passió i la Glòria de Jesús,
fins a l’estructura del temple, amb les torres
campanars dedicades als apòstols, als evangelistes, a la Mare de Déu i a Jesucrist. Les parets
i les façanes recullen jaculatòries, i els vitralls
estan inspirats en temes bíblics.
Daniel Giralt-Miracle és el comissari de
l’exposició i el responsable del disseny del
muntatge, que ha anat a càrrec de Croquis,
i el disseny gràfic és obra de virgili.com. En
el recinte s’hi exposen maquetes originals,
fotografies, i s’expliquen les novetats tècniques que va aportar Gaudí. El recorregut
s’acompanya dels cants de l’Escolania de
Montserrat, i finalitza amb un audiovisual de
l’acte de dedicació del temple. També ha viat
jat fins a Roma un bust d’Antoni Gaudí, així
com objectes litúrgics –des de làmpades fins
als canelobres o als mateixos bancs–, que ajuden el visitant a fer-se una idea de l’atmosfera
de l’interior del temple.
L’obra de l’escultor Josep M. Subirachs
també és molt present en la mostra, amb
l’exposició d’alguns dels seus dibuixos originals. Tot i estar delicat de salut, ell mateix
segueix supervisant l’elaboració de les portes
de bronze del portal de la Glòria.
Gaudí va reinventar l’arquitectura
En la roda de premsa en què es va presentar
l’exposició, un dels periodistes volia esbrinar
com es pot seguir de forma fidel l’obra de
Gaudí amb els nous materials i els avenços en
tecnologia. L’arquitecte en cap de la Sagrada
Família, Jordi Bonet, li va respondre: «Gaudí
va ser un geni, va crear una nova arquitec-
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tura quan es va inventar un nou sistema per
calcular l’estructura. Va utilitzar per primera
vegada superfícies que existeixen en la natura, i les va aplicar en la seva obra. S’inventa
unes proporcions, a partir de la geometria (hiperbòlics, conoides). Gràcies a aquest sistema
s’han pogut seguir fidelment les instruccions
que va deixar escrites Gaudí».
En la part dedicada a la tecnologia,
l’exposició explica que tots els detalls de l’obra
de Gaudí estan molt pensats, perquè la seva
arquitectura no és producte de l’atzar, sinó
d’una manera de fer molt precisa, basada en
el mètode d’assaig i error, que li permetia
anar ajustant les seves troballes. Per això,
sempre instal·lava un obrador al peu de les
seves obres, des d’on anava fent les maquetes, les fotografies i els plànols. Aquest és el
mètode que encara se segueix fent servir a la

Col·loquis sobre la figura de Gaudí
Arran de l’exposició sobre Gaudí i la Sagrada Família, la Fundació Joan Maragall i la Fundació de
la Junta Constructora del Temple de la Sagrada
Família van organitzar dos actes acadèmics, que
van incidir en l’arquitectura i en el context històric
en què es desenvolupà l’obra creativa de l’artista.
Arquitectura: símbol i sagrat. Un segle després
de Gaudí es va celebrar el 12 de desembre, al Museu Nacional d’Art del segle XXI, i va comptar amb
la intervenció de monsenyor Gianfranco Ravassi,
president del Pontifici Consell de la Cultura, i de
l’arquitecte Mario Botta. De fet, Ravassi ha participat activament en la promoció de l’exposició. Des
del seu dicasteri, van considerar que la dedicació
de la Basílica Menor per part del papa i, per tant,
la seva obertura al culte, oferia una oportunitat
excel·lent per fer conèixer al món, des de la mateixa Ciutat del Vaticà, aquesta «catedral nova»,
un temple en construcció, al bell mig de Barcelona.
«La Sagrada Família cada vegada és més un signe
de presència evangelitzadora enmig de la ciutat»,
explica Antoni Matabosch, qui des de la Fundació
Joan Maragall, promotora del diàleg fe i cultura,
ha treballat frec a frec amb el cardenal Ravassi en
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Sagrada Família, tot i que actualment els arquitectes també treballen amb el suport de la
informàtica. Les grans possibilitats de les noves tecnologies els han permès avançar en el
calendari d’obres. A Jordi Bonet l’enorgulleix
el fet d’haver estat els primers del món que
han tallat els materials que més duren, com
el pòrfir i el basalt, gràcies a aquestes eines
informàtiques.
El gran èxit de l’exposició, a causa de la
difusió que se n’ha fet i al seu privilegiat emplaçament –tothom que surt de visitar la basílica de Sant Pere ha de passar obligatòriament
per davant i molts, encuriosits, l’han visitat–
ha fet que els organitzadors, conscients del reclam turístic que suposa per a Barcelona, es
plantegin repetir la mostra en un altre indret,
perquè més gent pugui descobrir les meravelles que va crear Gaudí.

l’organització d’aquesta iniciativa tan rellevant per
promoure la cultura catalana. Matabosch considera que «des del Vaticà són conscients que tenim
a les mans un instrument de gran valor, i caldrà
l’esforç de tots perquè doni fruits de revitalització
de la fe cristiana».
Precisament, Matabosch va presentar el segon
dels actes acadèmics, que versava sobre l’època de
Gaudí a Espanya i a Itàlia, el passat 14 de desembre,
a l’Ambaixada espanyola, a prop de la Santa Seu.
Giovanni Maria Vian, director de L’Osservatore Romano, i l’assagista, crític literari i president de la
Societat Verdaguer, Ricard Torrents, van analitzar
el context històric en què va viure l’arquitecte. «Els
genis no neixen com bolets, sinó que són arbres especialment grans en un bosc que els acompanya»,
assenyala Matabosch. En el context de la Renaixença catalana, la industrialització de Catalunya i
la florida d’artesans en aquell moment van ser factors que afavoriren la genialitat de Gaudí.
La cloenda de les activitats acadèmiques i institucionals, i de l’exposició, va tenir un comiat de
luxe, amb el concert que va oferir l’Escolania de
Montserrat a l’Església de Santa Maria in Trastevere de Roma el passat 13 de gener.

«He entès la Sagrada Família en
profunditat quan he vist acabat el
seu interior»
Daniel Giralt-Miracle, comissari de l’exposició Gaudí: la Sagrada Família de Barcelona.
Art, ciència i espiritualitat

Pep Herrero

Carme Munté

E

l despertar del gaudinisme té un
nom propi a casa nostra i aquest és
el del crític i historiador de l’art Daniel Giralt-Miracle, no únicament
perquè va ser el comissari general de l’Any
Internacional Gaudí (2002) o perquè ha creat
exposicions i impartit conferències arreu del
món, sinó perquè d’alguna manera encarna
ell mateix l’acostament progressiu a la complexitat de la persona, l’arquitectura i l’obra
d’Antoni Gaudí. Tot un procés cuinat a foc lent
i que ara ha pogut sintetitzar com a comissari
de l’exposició Gaudí: la Sagrada Família de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat. Quan la Junta
Constructora de la Sagrada Família i la Fundació Joan Maragall li van encarregar aquesta primera exposició sobre Gaudí i la Sagrada
Família al Vaticà, Giralt-Miracle va tenir clar
que hi abocaria de forma didàctica i pedagògica el seu propi recorregut personal.

Art, ciència i espiritualitat. Va ser així el
seu propi procés evolutiu en la descoberta
de Gaudí?
Sí, perquè en un primer moment em vaig interessar pel Gaudí artístic. Quan estudiava Història de l’art a la universitat, l’element artístic
semblava ser l’essencial: les formes, els colors,
la simbologia, etc. La segona etapa arriba
quan descobreixo la base científica d’Antoni
Gaudí, els càlculs estructurals i l’estudi de
les formes. Amb l’ajuda dels ordinadors s’ha
pogut interpretar la matemàtica interna de
la seva obra, que no és producte d’un atzar
estètic, sinó d’un càlcul meditat i precís. Quan
la Universitat Politècnica de Catalunya va
publicar l’estudi fet per ordinador del plantejament geomètric i constructiu de Gaudí,
la dimensió científica se’ns va fer molt més
entenedora. Ara acabem de publicar el llibre
3D Màgic Gaudí (Editorial Angle), però és que
a principis del segle XX Gaudí ja treballava
en tres dimensions, per això no feia dibuixos
sinó maquetes. Finalment, la dimensió espiritual és irrenunciable. És un home que llegeix
les Escriptures, que s’interessa per la teologia,
per la litúrgia, i que va viure els darrers anys
de la seva vida completament dedicat a la Sagrada Família. A l’exposició de la Ciutat del
Vaticà he volgut posar en relleu aquestes tres
dimensions essencials que configuren la cosmovisió de Gaudí.
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En quin sentit aquesta exposició és també
un resum de la seva llarga trajectòria intentant explicar Gaudí?
La història és certament curiosa i pintoresca. En la meva etapa universitària, la figura
de Gaudí i la seva obra era menystinguda i
minimitzada. Se’l considerava un creador al
marge del Modernisme, més exuberant, exagerat i desbordant i, per tant, no coincidia
amb aquells moments d’organicisme, racionalisme i tendències molt més contingudes.
Gaudí, que trencava amb les normes de conjunt de l’art noveau europeu, no era entès ni
hi havia voluntat d’entendre’l. Entre els anys
vuitanta i noranta, amb l’arribada de la democràcia i la revalorització del patrimoni propi,
el Modernisme comença a ser vist amb uns
altres ulls. És aleshores quan vaig començar
a estudiar Gaudí d’una forma més rigurosa

La gent només coneixia les
façanes de l’obra de Gaudí i vam
fer que entrés als interiors, que
passegés pels patis, per les
estances, per les sales, que pugés
als terrats i baixés als soterranis...
en tota la seva magnitud: el Gaudí que crea
una arquitectura ecològica (Parc Güell), que
experimenta noves fórmules arquitectòniques
(cripta de la colònia Güell), que busca noves
formes d’habitatge (La Pedrera i la Casa Batlló), i el Gaudí del disseny que inclou el mobiliari, el treball amb ferro, amb vidre, amb
fusta, és a dir, el Gaudí que domina els oficis
i que és tan important en la petita dimensió
–un obridor de portes, un espiell, una cadira–
com en l’arquitectura de gran escala. Quan la
Fundació Caixa Catalunya va adquirir l’edifici
de La Pedrera (1986) i em van encarregar crear
i dirigir l’Espai Gaudí, va començar el meu
compromís estret amb el gaudinisme. És fent
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l’Espai Gaudí de La Pedrera quan descobreixo
que hi ha un interès per conèixer Gaudí i
aprofundir-hi, però sobretot per desmitificarlo de la càrrega negativa que l’havia acompa
nyat fins aleshores i explicar d’una forma
atractiva que havia estat un autèntic innovador de l’arquitectura del segle XX i de la que
vindrà després.
L’any 2002 encapçala com a comissari general l’Any Internacional Gaudí. Què va suposar en aquest procés de redescoberta?
Va suposar canviar l’opinió respecte a Gaudí, que era titllat de carca, de nacionalista
barroer, d’escultor i d’artista més que no pas
arquitecte... Amb l’exposició Gaudí. La recerca de
la forma. Espai, geometria, estructura i construcció,
presentada al Saló del Tinell, vam poder explicar a través d’unes maquetes molt visuals i
entenedores la profunda càrrega geomètrica,
estructural, articuladora de l’espai i de les formes de Gaudí. Allà on vam posar més èmfasi
va ser a dir que Gaudí era un científic. Això
s’ha confirmat ara en el moment de cobrir les
voltes de la nau central de la Sagrada Família
i descobrir aquell conjunt d’estructures, columnes, arbres, branques, lluernes... que, en
realitat, són l’oposat a l’espectacle barroc de
la façana exterior. La façana del Naixement,
també la de la Passió però en menor mesura,
és un espectacle de formes que no deixa veure l’estructura, l’esquelet. Ens vam esforçar a
fer entendre que Gaudí no s’havia de mirar
de l’exterior a l’interior, sinó de l’interior a
l’exterior. La gent només coneixia les façanes
de l’obra de Gaudí i vam fer que entrés als interiors, que passegés pels patis, per les estances,
per les sales, que pugés als terrats, baixés als
soterranis, toqués les reixes, copsés com Gaudí
tracta la llum, el mobiliari... L’Any Gaudí va
permetre descobrir el que ja existia, posar-ho a
la llum, acreditar-ho, prestigiar-ho, demostrar
que era un home de recerca, creatiu, altament
artístic i que era un avançat del seu temps.

La reconciliació amb la Sagrada Família,
però, només ha estat possible amb motiu de
la seva dedicació?
La reconciliació amb la Sagrada Família té dos
moments clau. El primer és quan es fa el túnel
de l’AVE i l’edifici no cau; el segon és amb motiu de l’acte de dedicació presidit pel papa Benet XVI i que té una projecció mediàtica molt
gran. He entès la Sagrada Família en profunditat, i he pogut apreciar la seva envergadura,
quan he vist acabat l’interior.
Per què?
Perquè jo sóc de formació racionalista. Vaig
estudiar Disseny a Alemanya, provinc d’una
família de dissenyadors, sempre he estudiat
l’arquitectura com a proposta constructiva i
m’ha apassionat l’arquitectura de les estructures. A mi, el Gaudí de la façana del Naixement
se’m fa difícil d’entendre i, en canvi, el Gaudí
de l’interior de la Sagrada Família m’eleva a
estratosferes celestials. Perquè és allà on entenc tot el seu esforç i la seva lluita: en la seva
innovació geomètrica. Els paraboloides, els
hiperboloides, les sinusoides, les còniques...
són les geometries de doble curvatura que
ens indiquen la forma original de treballar de
Gaudí. Deixa de banda el pla, la recta, el triangle, la rodona, és a dir, les formes fàcils de la
geometria pitagòrica històrica, per començar
a treballar les geometries de doble curvatura i
descobrir que proporcionen rigidesa, bellesa i
una nova manera de treballar amb les formes.
La façana de La Pedrera, per exemple, trenca
amb totes les formes rectilínies dels edificis
de la seva època.
Aleshores, podem dir que vostè també s’ha
reconciliat amb la Sagrada Família?
Jo mai no vaig firmar cap manifest en contra per educació i per respecte a tots els que
tiraven endavant la Sagrada Família, però la
veritat és que no me l’acabava de creure. Per
això un dels esdeveniments més commove-

Avui tenim els instruments
teòrics, pràctics i les obres
suficients per dir que Gaudí
no és un personatge ordinari,
Gaudí és extraordinari, i és un
capítol clau de la història de
l’arquitectura mundial
dors de la meva vida va ser quan l’any 2011,
com a membre del jurat dels Premis Ciutat de
Barcelona (convocats per l’Ajuntament), vam
concedir el guardó a l’equip d’arquitectes dirigit per Jordi Bonet, que va tirar endavant
l’obra de la Sagrada Família perquè va saber
entendre que era això el que Gaudí havia volgut malgrat els obstacles de la guerra, de la
manca de recursos econòmics i del límit de
la pròpia vida. En aquest sentit, i responent a
la pregunta, jo no diria que m’he reconciliat
amb la Sagrada Família, sinó que, més aviat,
és ara quan l’he acabat d’entendre.
El col·lectiu dels arquitectes ha tingut una
evolució semblant a la seva?
És en el món arquitectònic on es produeix el
canvi més prodigiós. Un cop acabat l’interior
de la Sagrada Família, Jordi Bonet, Joan Rigol
i jo mateix vam convidar el col·lectiu dels arquitectes a visitar-la. Podem dir que és un procés que culmina en un article de l’arquitecte
Òscar Tusquets, publicat al diari El País, en
què reconeix fins a quin punt s’havien equivocat al llarg dels anys. No sé si és determinisme històric o predestinació, però el que
és evident és que la força de la personalitat,
de l’arquitectura i de la potència de l’obra
de Gaudí és un fenomen que ha superat totes les barreres. És absolutament legítim que
t’agradi o no, però el que no es pot negar és
que avui tenim els instruments teòrics, pràctics i les obres suficients per dir que Gaudí no
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Tenint en compte que la
providència ha fet que l’AVE
acabés passant pel davant de
la Sagrada Família, així com a
París hi ha una parada que et
permet accedir directament a
l’interior del Louvre, també hi
haurà una parada de l’AVE que
es dirà Sagrada Família
és un personatge ordinari, Gaudí és extraordinari, i és un capítol clau de la història de
l’arquitectura mundial.
Gaudí havia pensat en tots els detalls, també en l’entorn de la Sagrada Família. Què en
quedarà, però, del seu projecte inicial?
La ciutat de Barcelona i les seves administracions mai no han entès, ni podien preveure,
el fenomen Sagrada Família, i tampoc no han
trobat la forma de fer encaixar dos mons clarament oposats: d’una banda, les formes rectes de l’Eixample projectat per Ildefons Cerdà;
de l’altra, les corbes de la Sagrada Família pro-

jectada per Antoni Gaudí. El projecte inicial
de l’arquitecte era que la Sagrada Família pogués ser vista, a través de perspectives fugades, des dels quatre punts cardinals. Caldrà
veure, doncs, com es resol aquesta qüestió. El
que és clar és que, malgrat l’oposició de les
guerres, dels manifestos dels intel·lectuals i
dels mateixos catòlics després del Concili Vaticà II, que volien petites comunitats i no grans
catedrals, de l’AVE... malgrat tot això, ha estat
més poderosa la tenacitat dels defensors que
no pas la força dels opositors. I ara ens trobem que tenim un temple que ja és basílica,
que és el monument més visitat de Barcelona
i d’Espanya, i encara no hem solucionat el seu
entorn. Si es produeix un fet previsible com és
la beatificació de Gaudí, tenint en compte que
està enterrat a la cripta, el pelegrinatge a la
Sagrada Família tindrà una dimensió internacional i l’Eixample se n’anirà a fer punyetes.
A més, jo tinc una teoria: tenint en compte
que la providència ha fet que l’AVE acabés passant pel davant de la Sagrada Família, així
com a París hi ha una parada que et permet
accedir directament a l’interior del Louvre,
també hi haurà una parada de l’AVE que es
dirà Sagrada Família. Aquest és un futurible
versemblant.

Daniel Giralt-Miracle (Barcelona, 1944) és historiador de l’art i llicenciat en Filosofia
i Lletres per la Universitat de Barcelona i en Ciències de la Comunicació per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat tasques de docència en aquesta darrera universitat, així com a la Hochschule für Gestaltung d’Ulm (Alemanya), on es diplomà en Disseny i
Comunicació. Ha estat responsable del Servei d’Arts Plàstiques del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, director gerent de la Fundació Caixa de Catalunya (1987–1989),
director del MACBA (1989-1994) i de l’Espai Gaudí del Centre Cultural Caixa Catalunya (19952000). Comissari de més d’un centenar d’exposicions d’art, disseny o arquitectura, l’any 2002
va ser nomenat comissari general de l’Any Internacional Gaudí. És membre corresponent de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid i de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles de València, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona i acadèmic electe de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.
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«Hem vist l’acabament de l’interior,
ara veurem la força que també té per
fora la Sagrada Família»
Joan Rigol, organitzador de l’exposició Gaudí: la Sagrada Família de Barcelona.
Art, ciència i espiritualitat

Pep Herrero

Carme Munté

de Roma destaca especialment perquè és molt
assequible per al públic en general. Gaudí té
aspectes de tipus tècnic i arquitectònic que
els arquitectes entenen però que a la resta
ens costa una mica, d’aquí que Daniel GiraltMiracle, comissari, hagi reeixit a fer una exposició en què s’entenen perfectament tots els
elements que fan de la Sagrada Família una
obra excepcional.

A

mb l’exposició Gaudí: la Sagrada
Família de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat, Joan Rigol ha tancat la
seva etapa com a president delegat
de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família. Han estat set anys en què ha
esmerçat totes les seves actituds i aptituds per
assolir els objectius marcats. El més vistós ha
estat sens dubte el cobriment de la nau central del temple i la seva dedicació, però n’hi
ha molts d’altres que, tot i no ser tan visibles,
han permès precisament una millor gestió
del procés de construcció. Enmig han anat
sorgint problemes que calia anar resolent,
com el polèmic pas de l’AVE a tocar dels fonaments o la gestió d’un turisme que no deixa
d’incrementar-se. En tots aquests casos, Joan
Rigol –un home avesat des de jove en l’art de la
política– ha demostrat que, per damunt de tot,
l’actitud dialogant i conciliadora és el millor
aval a l’hora d’afrontar qualsevol situació.
Per primera vegada, Gaudí i la Sagrada Família han entrat al Vaticà de la mà d’aquesta exposició organitzada per la Junta Constructora
del Temple de la Sagrada Família, la Fundació
Joan Maragall i l’ACE (Acción Cultural Española). Podem parlar d’una exposició única?
Permanentment hi ha hagut exposicions sobre Gaudí arreu del món. Ara bé, l’exposició

Quins trets permeten copsar tota la significació d’aquesta obra?
L a Sag rada Fa m í lia té diversos n ivel ls
d’importància. En primer lloc, des del punt de
vista ciutadà, ha esdevingut una icona de Barcelona i de Catalunya. Hi ha poques ciutats al
món que tinguin un edifici que les identifiqui
amb la contundència amb què ho fa la Sagrada
Família. Aquesta perspectiva no és gens menyspreable perquè genera una capacitat d’atracció
molt important. Que, en moments de crisi
econòmica, tinguem un turisme emergent és
un fet a destacar.
En segon lloc, la Sagrada Família és un
element cultural de primeríssim nivell. Tots
sabem que un dels pilars més importants
que sosté Catalunya és la seva cultura i, en
aquest àmbit, destaca l’arquitectura i la figura
d’Antoni Gaudí.
El tercer nivell d’importància de la Sagrada Família és el sentit cristià. «La millor ma-

Hi ha poques ciutats
al món que tinguin un
edifici que les identifiqui
amb la contundència
amb què ho fa la
Sagrada Família
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nera de servir un país és fent un temple», deia
Gaudí. I, així, va fer un temple avançant-se
molt a la construcció de la seva època, ja que,
per exemple, no hi ha altars laterals i tots els
elements se situen a la nau central, de cara al
poble, quan encara faltaven molts anys per a
la celebració del Concili Vaticà II.
No deixa de ser curiós que, així com venien
molts turistes de fora a visitar-la, els mateixos
barcelonins pràcticament la descobrissin el
dia 7 de novembre de 2010, amb motiu de la
dedicació…
Realment, quan van veure per televisió la celebració presidida per Benet XVI, els mateixos
ciutadans van prendre consciència del que la
Sagrada Família significa. D’ençà d’aquell fet
emblemàtic, tothom es mira el temple amb
més respecte perquè n’intueixen la capacitat
de convocatòria.
La classe política més reticent també va canviar d’actitud?
L’endemà mateix de la vinguda del papa, polítics que més aviat havien sigut poc sensibles a
les nostres peticions ja van demanar poder visitar-la i veure-la, perquè entenien que darrere
la Sagrada Família hi havia una coincidència
de la majoria de ciutadans del país i que ells
no en podien quedar al marge.
El polèmic pas de l’AVE a tocar dels fonaments de la Sagrada Família, les protestes dels veïns per l’augment del turisme,
l’incendi de la cripta… Un càrrec aquest en
què ha hagut de posar en pràctica tot el seu
tarannà dialogant!
Cadascú té el seu estil, i jo tinc el meu. Suposo que la meva mare ja em va parir d’aquesta
manera. El meu objectiu és intentar convèncer
més que no pas vèncer i, per tant, mirar que la
gent entengui la meva credibilitat moral més
que no pas el meu poder. Sempre he intentat
actuar així, sense defugir, de tota manera, les
responsabilitats que m’han donat.

L’endemà de la vinguda
del papa, polítics que més
aviat havien estat poc
sensibles a les nostres
peticions ja van demanar
poder visitar el temple
50

monogràfic | compartir |

Li queda certa recança per tot el procés viscut
a propòsit del polèmic pas de l’AVE a tocar
dels fonaments de la Sagrada Família?
Sempre he dit que la Sagrada Família tindrà
una projecció si els ciutadans i les institucions
de la ciutat la valoren. No pot ser que la gent
de fora la valori i que, en canvi, nosaltres la
tinguem en un segon terme. Per tant, aquest
era el primer punt important: adonar-se que la
Sagrada Família havia de tenir un tractament
especial tenint en compte, a més, que té una
arquitectura tan esvelta i tan alta que qualsevol petit moviment pot perjudicar-la. De fet,
els tècnics de la Unesco que van supervisar
les obres van concloure que mai no s’havia fet
un túnel amb tantes garanties. Malgrat que
passava molt a prop dels fonaments de la Sagrada Família, el terreny pràcticament ni es
va bellugar.
Per tot plegat, quina sensació li queda després de tot el procés viscut?
Penso que la justícia no ha estat a l’altura del
que li demanàvem. No volíem cap privilegi,
sinó que ens atenguessin com a ciutadans
responsables d’un monument important per
a la cultura. Els tribunals no ho van entendre
d’aquesta manera i, quan van emetre sentència, el túnel ja s’havia construït.
E n s e g o n l l o c , t a m b é p a rl a r i a d e
l’entossudiment de les administracions, que
davant de qualsevol diàleg sempre acabaven
dient-nos el mateix: que si cedien amb nos
altres, això podria comprometre el futur
d’altres obres públiques. Aquest argument no
deixa de ser poc realista, perquè la Sagrada
Família no és exactament una casa de pisos, és
una construcció molt més complexa. El millor
hauria estat que haguessin buscat una altra
alternativa, que existia, però es van entossudir
a fer-ho d’aquesta manera.
Un dels temes de futur afecta l’entorn del
temple. Quin ha de ser el paper de la Sagrada
Família en aquest procés?
L’entorn no és l’adequat a una obra de primeríssim nivell. S’està degradant el tipus de comerç que se situa al voltant de la Sagrada Família, i es va degradant tot l’entorn. Hi haurà
un moment en què caldrà iniciar les obres de
la façana de la Glòria, al carrer de Mallorca,
i aleshores s’haurà de plantejar com resoldre
la situació dels edificis que hi ha al davant.
Aquest procés exigirà un diàleg molt positiu i
constructiu, primer amb els que hi viuen, que

són les persones que tenen tot el dret a ser ateses com cal; després amb l’Ajuntament, que és
el responsable d’Urbanisme, i finalment amb
la Junta Constructora de la Sagrada Família,
que ha de mirar de trobar una solució i donar
un cop de mà en tot el procés.
De fet, que es concedís llicència d’obres per
construir davant de la Sagrada Família responia potser a la convicció que no s’acabaria
mai, així com a les veus contràries a la continuació de les obres…
Hi ha hagut moments d’una gran incomprensió. La pregunta era si havíem de deixar la
Sagrada Família només amb l’obra que Gaudí
va deixar feta o bé havíem de ser fidels al seu
desig que s’acabés. Els uns volien deixar-la només com unes ruïnes en record de l’obra de
Gaudí i els altres volien continuar-la. Gaudí
tenia tan clar que l’obra s’havia de continuar
que va deixar enllestida una façana. Ningú
no comença una obra fent una façana, però
d’aquesta manera en comprometia la continuïtat. La veritat és que alguns dels que pensaven que no havia de continuar, ara, en veure
l’obra, s’adonen que estaven equivocats.
És el monument més visitat de l’Estat espa
nyol, amb 3 milions i mig de visitants. Què
comporta aquesta massificació, tenint en
compte que un dels reptes del seu mandat
precisament ha estat gestionar les visites?
Era molt més complicat visitar la Sagrada
Família quan es feien obres a l’interior que
no pas ara, que té una capacitat d’absorció
de turistes enorme. Amb tot, sí que genera
a l’entorn una problemàtica considerable i
que fa que els veïns vegin la incomoditat que

Ningú no comença una
obra fent una façana,
però d’aquesta manera en
comprometia la continuïtat
representa, tant pel que fa als turistes que
envaeixen les voreres com pels autocars. Per
tal d’evitar les cues, ara es poden comprar les
entrades on-line o al servicaixa. Quant als autocars en què arriben els turistes, el problema
són més aviat els que, sense aturar-se, fan voltes al voltant del temple per permetre que la
gent faci fotos. Aquesta, però, és una qüestió
que ha de resoldre l’Ajuntament, ja que no és
competència nostra. Una possible opció seria
que els autocars aparquessin unes illes de cases més lluny.
La previsió de la finalització del temple és
l’any 2026, amb motiu del centenari de la
mort d’Antoni Gaudí. Com està canviant el
perfil de la Sagrada Família, ara que enfilem
el darrer tram d’obres?
Si ara ens fessin pintar la Sagrada Família, no
hi ha dubte que pintaríem les quatre torres
que associem des de sempre al perfil del temple. Aquesta és una imatge que s’està acabant
per moments, perquè ja està naixent la gran
torre central que canviarà aquest perfil i la
imatge del conjunt de la Sagrada Família.
Hem vist l’acabament de l’interior del temple
i ara podrem veure l’esclat del que significa
aquesta església de Gaudí que té un total de
divuit torres o campanars, és a dir, veurem
la força que també té per fora la Sagrada Família.
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Gaudí ha captivat Roma un cop mort, a l’igual que Roma va captivar
Gaudí en vida. L’exposició monogràfica sobre Gaudí a Roma ha aplegat
més de 30 mil visitants al Braccio di Carlomagno, al cor del Vaticà,
amb un excel·lent èxit de crítica i un gran impacte en la premsa internacional. La mostra ha servit per conèixer la personalitat i l’obra del
genial arquitecte a través de la seva obra més emblemàtica, la Sagrada
Família, inaugurada per Benet XVI a finals de 2010. I és que, en Gaudí,
l’estètica té un rerefons ètic i apunta a la transcendència.
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PAU SA
| Montserrat Abelló

Ja no tenia
cap altra cosa
que aquell estiu
que no em deixava
i m’aclaparava.
Massa sol intens
massa claror, massa
brogit que eixordava que
m’empenyia i em duia lluny
a altres contrades
d’on abans fugia.
I on voldria
retrobar la pau,
el fred íntim
del silenci.
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Mar Aguilera

(Del llibre El fred íntim del silenci, València, Edicions de la Guerra, 2008)

MÀSCARES
TEXT: Dr. Viola FOTOGRAFIA: Manuel Espuch

Arlequins, putxinel·lis, pierrots, colombines i un sens fi
d’altres personatges trets de la Comèdia de l’Art italiana i de
la vida mateixa passegen, juntament amb ballarins i acròbates, pels carrers i, sobretot, pels canals de l’antiga i Sereníssima República Veneciana, en un inacabable festival multicolor
ple d’elegància, luxe i estil.
No fa tant que el Carnaval de Venècia ha recuperat part de
l’antiga esplendor que va assolir al segle XVIII, quan aristòcrates i nobles de tot el món s’hi donaven cita per amagar,
durant uns dies, la seva condició social i sumar-se juntament
amb la pleballa al guirigall general.
Les disfresses representaven els personatges de la comèdia
popular italiana que, en contraposició amb el teatre noble, ridiculitzaven l’alta societat i servien perquè, temporalment, el
poble es vestís de senyor, alhora que, barrejant-se, s’ocultava
del gran control que exercia el Govern sobirà.
Els venecians d’avui, que han sabut conservar en les màscares i disfresses la tradició de l’antic Carnaval, es passegen
per la ciutat de l’apòstol Marc revivint l’esperit dels seus antics conciutadans com a font d’inspiració per als milers de
turistes i viatgers que, arribats de tots els mars, inunden la
ciutat dels canals.
Valguin aquestes paraules d’introducció per presentar les
bellíssimes fotografies de Manuel Espuch, que són un compendi de tota la màgia que el Carnaval transmet. La plasticitat de les imatges i la composició dels enquadraments
evoquen l’esperit venecià d’aquella època, reflectit en uns
personatges que amagaven sota les màscares el seu veritable ésser, tal com, avui dia, fan els ciutadans de qualsevol
urbs metropolitana.
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Llum de cançó senzilla
| Miquel Àngel Llauger
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En un dels seus llibres sobre Espriu, Rosa Delor diu que tots els estudis sobre el poeta comencen citant
aquella frase seva segons la qual la
seva poesia és «una llarga meditació
sobre la mort». No seré menys, i la
frase queda citada: no és fàcil parlar de la poesia d’Espriu sense fer
de la centralitat de la mort el punt
de partida. Per parlar del poema
que vull comentar, hi ha un segon
punt de partida: el de la seva amistat amb Bartomeu Rosselló-Pòrcel i
la profunda commoció que li va suposar la mort del jove mallorquí. El
lligam entre els dos poetes el sintetitzen aquestes paraules que Espriu
escriu a Marià Manent poc després
de la mort de Rosselló-Pòrcel: «Ningú no l’ha conegut, potser, tant com
jo. Pocs l’hauran estimat més». Pel
que fa a l’impacte d’aquella mort en
l’ànim d’Espriu, en són testimoni la
quantitat ingent de poemes dedicats, d’escrits d’evocació i d’ecos de
versos del mallorquí que es deixen
sentir entre els del poeta de Sinera.
El poema «Oració en la teva
mort» pertany a la secció primera
de Les hores (1952), dedicada a la
memòria de Rosselló. Als poemes
anteriors a aquest («Flama», «Nit»,
«A l’alba», «En la teva mort») hi plana el record de la nit en què un jove
Salvador Espriu va vetllar el cadàver
del seu amic: les notes dominants (la
pal·lidesa, el silenci i el fred) remeten
a la mort com a absoluta aniquilació.
Quan s’hi entreveu una referència a
la condició de poeta de l’amic desaparegut es dóna a entendre que el
seu do poètic també ha estat arrasat per la mort: «príncep de mortes
/ cendroses flors, paraules» («Flama»), o «càntic / tot anul·lat en pluja» («En la teva mort»). Diria que en
el cas d’«Oració en la teva mort» hi
ha un significatiu canvi de to.

Els quatre primers versos poden
constituir un exemple del diàleg intertextual que s’estableix entre la
poesia dels dos amics, i que ha estudiat l’esmentada Rosa Delor. Els
roures, que remeten al paisatge del
Montseny (Rosselló va morir al sanatori del Brull), semblen enyorar un
espai en què fins a quatre elements
(el verd, la mar, el crepuscle i el
foc) reprodueixen l’atmosfera d’«A
Mallorca durant la guerra civil», el
poema en què el poeta mallorquí
va expressar millor la tristesa per
l’allunyament de l’illa i que Espriu
considerava «el moment culminant»
de la seva lírica.
Amb aquest decorat de fons,
arriba el verb principal de l’oració
única que conforma el po ema:
«demano / nova claror »: hi ha
l’esperança d’alguna cosa que va
més enllà de la pura aniquilació.
En realitat, hi ha el prec, més que
l’esperança: tal com indica el títol, el
poema adopta el mode d’enunciació
d’una oració fúnebre. Així s’explica
l’escenografia de litúrgia religiosa,
els altars davant els quals hi ha al-

Oració en la teva mort

Quan roures enyorosos
de verds marins comencen
crepusculars missatges,
volent-te foc, demano
nova claror, que siguis,
davant altars on cremen
ardents silencis d’ales,
encès cristall, més flama,
llum de cançó senzilla.
Salvador Espriu
Les hores (1952)

guna cosa que es consumeix en el
foc i que queda reduïda a silenci:
unes ales que ben bé poden ser una
imatge de l’afany poètic d’un Rosselló-Pòrcel que en alguns poemes
va fer servir el símbol de l’àngel per
referir-se a la poesia. No tot, però,
queda reduït a cendra i silenci. La
veu que pronuncia l’oració demana
que el poeta mort pervisqui d’alguna
manera, que sigui «encès cristall,
més flama». El bell vers final especifica quina ha de ser la naturalesa
d’aquesta pervivència: «llum de
cançó senzilla». Si la meva lectura
és plausible, demana que la poesia
redimeixi el poeta de la inanitat i la
finitud de la vida.
L’afany de trobar el sentit de la
vida en les paraules, enfront de la
certesa de la mort, és freqüent en
Espriu. Salvar les paraules té, òbviament, un sentit civil, atès el moment
històric en què escriu el poeta: són
aquells versos famosos que diuen
que «hem viscut per salvar-vos els
mots / per retornar-vos el nom de
cada cosa» («Inici de càntic en el
temple»). Però salvar-se en la paraula o en la cançó, en la poesia en
definitiva, té també un sentit més íntim. Al poema «Riu», de Mrs. Death,
ens diu: «He convertit vells somnis
/ en la petita ofrena / d’una veu».
A «Díptic de vivents», del mateix
llibre, es formula, nítida, la idea de
salvació en la paraula: «Del mar han
de salvar-me / potser un vers, unes
clares / paraules, mentre valguin /
tota la meva vida». I al poema II de
Final del laberint, el poeta sent recuperada la seva dignitat humana
davant la immediatesa de la mort, i
conclou: «i diuen els meus llavis… /
unes poques, fràgils, clares / paraules de cançó».
Salvar les paraules del país i
salvar-se de la mort en les parau-

Cal·ligrafia: Keith Adams
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les. Aquesta és la missió que Espriu
conferia al poeta: la que es conferia a ell mateix i la que, en aquesta
«Oració en la teva mort», volia per a
la salvació del poeta amic mort. És
interessant de veure com, en un poema molt posterior (de 1962), explícitament dedicat a Rosselló-Pòrcel,
torna a demanar al poeta mort que
exerceixi la funció de poeta profeta, o poeta salvador del poble, que
Espriu va encarnar ell mateix: «I tu,
que mories jove i saps somriure, /…/
fes resplendir en la nit les paraules
que ens calen / … / perquè el meu
poble, alçat, de nou torni al camí».
(«Per a una suite algueresa»). La relació d’Espriu amb Rosselló-Pòrcel
és sovint la de l’hereu que recull un
llegat i s’assigna la missió de fer-lo
perviure.
La qüestió de la salvació personal en els mots torna a aparèixer

de manera particularment nítida en
aquests versos: «He donat la meva
vida pel difícil guany / d’unes poques
paraules despullades» (Llibre de Sinera, XXXV). És molt difícil no sentirhi l’eco d’Antonio Machado, un poeta
que Espriu apreciava de manera particular, i que en un breu poema de
la sèrie Galerías parla de com, de la
immensitat de la creació («la mano…
/ del sembrador de estrellas»), tal
volta arriba als seus llavis el do «de
unas pocas palabras verdaderas».
La cita no és gratuïta. Repassem
ara els adjectius amb què Espriu
qualifica les paraules que l’han de
salvar: «poques», «fràgils», «clara»,
«petita», «despullades». I, tornant al
nostre poema, «senzilla». La paraula
que salva és la que assoleix la difícil
qualitat de l’essencialitat. Crec que
Espriu va plasmar, en aquest grapat
de poemes, un aspecte ben significa-

tiu de la seva concepció de la poesia.
Salvador Espriu, el poeta de vegades hermètic i barroc, el poeta que
recorre sovint a difícils referències
llibresques, pensava que la poesia
que justifica una existència, la que
d’alguna manera ens redimeix de la
mort, és aquella que aconsegueix
la claredat d’allò més essencial.
«Amb crit elemental, sense artifici», diu el poema «De tan senzill, no
t’agradarà» (El caminant i el mur).
Una concepció, si se’m permet una
apreciació personal, amb què podem acostar-nos als seus versos,
que en els seus moments més alts
brillen, encara que no siguin fàcils,
amb rara transparència. O als de
Rosselló-Pòrcel, que també va fer
provatures literàries diverses, i que
mai no va ser tan bon poeta com en
la nitidesa d’«A Mallorca durant la
guerra civil».
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