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L’Any Internacional de les Cooperatives, celebrat el 2012, ha posat
de manifest la vitalitat del moviment cooperatiu en un munt de
sectors econòmics i de països. Un moviment que va néixer, ja fa
més de 150 anys, a Rochdale. Una visita al museu d’aquesta ciutat
britànica, situat a l’edifici on una trentena de teixidors van crear
una cooperativa –que acaba de reobrir després d’una profunda
reforma–, ens transporta als orígens del cooperativisme modern.
Cartell de l’any 1895
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L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) es va reunir a Manchester
durant la tardor passada: 750 cooperatives del món sencer hi debateren el
present i el futur del cooperativisme. Perquè l’Aliança també és portadora
d’esperança: en un context tan dur com l’actual, l’economia social permet,
arreu del món, crear empreses en les quals la col·laboració i la competitivitat econòmica van del bracet. Ho va proclamar ben alt el director general de l’ACI, Charles Gould, quan manifestà que «si les 300 cooperatives
principals del món tenen una facturació propera als 2 bilions de dòlars,
queda clar que el nostre no és un sector secundari, sinó una important
potència econòmica global». Empreses competitives i col·laboradores que,
en l’àmbit de la salut, donen cobertura a centenars de milions d’usuaris
arreu del món, oferint bones condicions de treball als metges i una assistència sanitària digna als seus pacients.
L’ACI es reunia a Manchester com a cloenda de l’Any Internacional
de les Cooperatives que hem celebrat al llarg de 2012 i que ha estat signe
de la cooperació entre l’Aliança i les Nacions Unides. Però, precisament,
no es va voler cloure cap període sinó situar-se en un de nou: una Dècada Cooperativa. Els cooperativistes del món sencer van rellançar el seu
projecte com a alternativa vàlida, eficient, justa, equitativa, solidària. I
ho van fer tot presentant un informe d’exploració global que establia la
realitat del cooperativisme mundial, i en el qual apareixia en lloc destacat
la Fundació Espriu. Entre les deu primeres cooperatives sanitàries del
món pel que fa a la seva facturació, la nostra fundació hi apareix en quart
lloc (després de tres cooperatives dels Estats Units), amb una facturació
de 1620 milions de dòlars.
No ens ha d’estranyar, doncs, que, ja des d’un bon començament, la
Fundació Espriu presideixi la secció de cooperatives sanitàries de l’ACI.
El doctor Guisado subratlla incansablement la validesa universal del projecte: «Els millors economistes actuals subratllen el que ja va dir el doctor
Espriu a l’Assemblea Internacional de l’Aliança Cooperativa Internacional
celebrada al Quebec el 1999, en el marc dels debats entre capitalisme i
socialisme: “La tercera via és la via cooperativa”.»

EDITORIAL

«Va

ser també la visió del doctor Espriu: quan va començar
a promoure el cooperativisme sanitari no va ser per una
preocupació corporativa dels metges, sinó per un interès
global, social, per millorar la sanitat i situar-hi la relació metge pacient al
centre», afirma el doctor Guisado a l’entrevista que li fem. L’interès social
i global del doctor Espriu ha arribat molt lluny: la Fundació Espriu ocupa,
des de la seva creació, la presidència de l’Organització Internacional de
Cooperatives Sanitàries. El doctor Guisado presideix actualment aquest
organisme i, enmig de les notícies de l’actualitat, les seves opinions sorprenen perquè estan carregades d’esperança. Esperança en el futur de la
sanitat, i també en la vitalitat del cooperativisme com a forma d’organitzar
les empreses capaç de resistir en temps de crisis com els actuals.
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Les parasitosis intestinals, tal com es denominen les
infestacions per organismes que per madurar i reproduir-se han de complir com a mínim part del seu cicle
vital a l’intestí humà, són variades i, en conjunt, molt
freqüents a tot el món. Entre els paràsits intestinals
més comuns destaquen alguns protozous i diversos
helmints, que és la denominació dels organismes que
popularment es coneixen com a «cucs». Temps enrere,
en el nostre medi eren molt habituals algunes parasitosis produïdes per cucs de dimensions considerables,
com la Taenia saginata o la Taenia solium, la famosa «solitària», la freqüència de les quals ha anat disminuint
dràsticament alhora que han anat millorat tant les condicions higièniques generals com les dels aliments que
consumim. No obstant això, un d’aquests trastorns encara segueix sent relativament freqüent: l’anomenada
oxiürosi o enterobiasi, parasitosi produïda per un cuc
que s’anomena Enterobius vermicularis o oxiür, que només pot desenvolupar-se dins l’intestí de l’ésser humà.
Pot semblar estrany, però aquesta parasitosi, que afecta
bàsicament la població infantil –ja que és en l’intestí
dels nens on aquest cuc troba les condicions més fa-

femelles produeixen una enorme quantitat d’ous. A la
nit, les femelles es desplacen per l’intestí fins arribar a
l’anus, on dipositen milers d’ous. I aquests ous, en desprendre’s de la pell, poden contaminar les vestimentes,
la roba de llit i múltiples objectes, mantenint la seva capacitat d’infestar durant setmanes. Cal tenir en compte
que es tracta d’una quantitat enorme d’ous, ja que cada
femella diposita més de 10.000 ous en cada posta, i de
vegades a l’intestí viuen centenars o milers de femelles.
El procés podria acabar aquí, ja que amb la posta
dels ous es compleix el cicle vital del paràsit: els mascles moren poc després de la còpula, i les femelles no
triguen gaire a fer-ho després de la posta. Però rarament passa així, perquè el més comú és que es produeixi un autocontagi: el més habitual és que el nen
afectat es posi a la boca els dits o objectes contaminats
amb ous. En realitat, ja que la presència dels ous a la
regió anal genera picor, és normal que el nen acostumi
a gratar-se, amb la qual cosa es contamina els dits, que
després pot posar-se a la boca. És una «estratègia» que
té el paràsit perquè la seva espècie es perpetuï. És clar
que també pot produir-se el contagi de manera més

El tractament és molt simple, ja que consisteix en l’administració de fàrmacs
antiparasitaris, generalment en una sola dosi per via oral. I és molt eficaç,
perquè acaba amb tots els paràsits, encara que no destrueix els ous.
vorables per al seu desenvolupament–, segueix essent
considerada un problema comú en el nostre medi.
L’oxiür és una petit cuc de color blanc, allargat i
cilíndric, amb individus diferenciats de sexe femení i
sexe masculí. Els cucs adults tenen forma de fus, amb
una longitud que oscil·la entre 8 i 13 mm en les femelles i entre 2 i 4 mm en els mascles. L’hàbitat natural
d’aquest paràsit, és a dir, el lloc on viu normalment, és
l’intestí de l’ésser humà, dins el qual desenvolupa pràcticament tot el seu cicle vital. La infestació s’adquireix
en ingerir diminuts ous del paràsit, que s’obren a l’intestí
prim i alliberen unes petites larves que avancen pel tub
digestiu al mateix temps que maduren. Així, els cucs
s’estableixen a la part inferior de l’intestí gros, el cec,
adherint-se a la seva paret. Allà, els mascles i les femelles
es desenvolupen i, quan són adults, copulen. Després
de la còpula, els mascles moren aviat, mentre que les

indirecta, per exemple, a través de tovalloles, llençols
o roba contaminada. Per això la parasitosi tendeix a
difondre’s amb molta facilitat, especialment entre els
nens, que conviuen molt estretament amb els seus
germans, amics i companys. No és gens estrany que
a les escoles bressol bona part de la classe es contagiï poc després que algun dels nens tingui paràsits.
Afortunadament, el trastorn causa poques molèsties, que només apareixen quan els cucs són adults, la
qual cosa pot requerir entre dues i quatre setmanes a
partir del contagi. La manifestació més característica és l’aparició de picor a la regió de l’anus, que es produeix quan les femelles hi arriben per dipositar-hi els
seus ous. Com que això passa a la nit, és força habitual
que el nen se senti inquiet i que el seu repòs nocturn
s’alteri. De vegades, com que el nen tendeix espontàniament a gratar-se, poden produir-se petites erosi-
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El més comú és que es produeixi un
autocontagi: el més habitual és que el
nen afectat es posi a la boca els dits o
objectes contaminats amb ous.

ons, de vegades doloroses. En alguns casos també es
presenten molèsties abdominals difuses o diarrees.
Amb certa freqüència es descobreix la presència de
cucs en les matèries fecals. Però no passa sempre, perquè potser n’hi ha pocs, o perquè encara no és el moment en què s’eliminen, tot i que ja comencen a posar
ous. Per això, el signe més característic és que el nen es
queixi de picor a l’anus: aquesta referència és suficient
perquè convingui consultar el metge. I el metge sol deduir el diagnòstic precisament per l’aparició de pruïja
anal nocturna. La confirmació del diagnòstic es pot fer
mitjançant l’observació directa dels paràsits en femta,
o bé comprovant que hi ha ous situats a la perifèria de
l’anus. No sol ser gaire útil una anàlisi de matèries fecals,
perquè poden no contenir cucs i, a més, els ous no s’eliminen amb la femta. Un mètode usat per detectar els
ous consisteix a col·locar una cinta adhesiva transparent
sobre els marges de l’anus, al matí, abans que el nen defequi, de manera que, en desprendre-la, s’arrenquin els
ous que s’han dipositat en aquesta zona durant la nit;
posteriorment, la cinta adhesiva s’observa al microscopi
i es verifica si conté ous. Si no s’hi detecten ous, però els
símptomes persisteixen, sol repetir-se diverses vegades
aquest procediment abans de descartar el diagnòstic.
El tractament és molt simple, ja que consisteix en
l’administració de fàrmacs antiparasitaris, generalment
en una sola dosi per via oral. I és molt eficaç, perquè acaba amb tots els paràsits, encara que no destrueix els ous.
Per això, tenint en compte que es poden desenvolupar
nous cucs a partir dels ous llavors presents a l’intestí, en
general se sol repetir el procediment al cap de dues setmanes, per garantir la completa eliminació dels paràsits.
Cal tenir present, a més, que la difusió d’aquesta
parasitosi és tan fàcil que el més comú és que també
estigui afectat algun altre membre de la família, encara que no presenti manifestacions. Si es pretén acabar
definitivament amb el trastorn, tot el nucli familiar
s’ha de sotmetre al tractament conjuntament, i a més,
com que els ous poden sobreviure enganxats a la roba,
les tovalloles i els llençols durant diversos dies, és recomanable rentar-la acuradament amb aigua calenta,
fins i tot després d’haver iniciat el tractament. També convé que els pares dels companys del nen afectat
s’assabentin del que li passa i puguin vigilar l’aparició
de símptomes en els seus fills: de vegades, un nen es
cura, però torna a contagiar-se d’un altre, i s’inicia
una complexa cadena que només es trenca quan es
procedeix a un tractament coordinat. Dr. Adolf Cassan
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La Unitat d’Electrofisiologia i Arítmies
de l’Hospital Moncloa
El cor, aquest òrgan que de forma natural es relaciona
amb les emocions i amb la vida en si mateixa, fins al
punt que de forma col·loquial la mort s’entén com la
seva aturada pel que fa a la seva funció mecànica (és a
dir, com a bomba), no deixa de ser un dels òrgans més
complexos del nostre organisme i, de fet, per poder
dur a terme la seva funció, precisa d’alguns elements
menys coneguts, però sí inherents al nostre benestar,
sense els quals aquesta mateixa funció mecànica no es
podria exercir de manera correcta.
És igualment notori que qualsevol persona pot
adonar-se d’una modificació en el seu ritme cardíac
habitual i no només quan s’accelera o s’alenteix de
manera brusca o fora del que es considera adequat en
circumstàncies habituals, sinó també quan apareixen
batecs aliens al ritme normal i que molts reconeixen
com a “palpitacions” i, cada vegada més, amb els termes “arítmia” o fins i tot “extrasístoles”.
Estem parlant de l’intricat sistema de generació,
manteniment i conducció de l’impuls elèctric que permet la seva contracció i relaxació, i que tothom identifica també amb el funcionament normal del nostre
cos o, el que és el mateix, amb la nostra salut corporal.
De fet, tots hem sentit a parlar de l’electrocardiograma, una exploració bàsica i àmpliament reconeguda, que es dedica exclusivament a recollir de manera gràfica aquest impuls elèctric i la seva conducció,
i que permet el seu estudi i fins i tot les alteracions
cardiològiques o les manifestacions, a aquest nivell, de
malalties generals que s’hi reflecteixen mitjançant un
equipament adequat que data de principis del segle
XVIII, inicialment sense saber ben bé quines serien
les seves aplicacions, i que avui dia és d’ús habitual.
La conjunció d’altres disciplines científiques (enginyeria, física, aplicacions informàtiques, etc.) amb la
medicina ha permès l’evolució i el desenvolupament
d’aquests equipaments, altament sofisticats i complexos en l’actualitat i així aprofundir en tècniques que
permeten l’estudi de les característiques elèctriques del
cor, donant lloc a una branca específica de la cardiolo-

gia que es coneix com a electrofisiologia cardíaca, dedicada a l’estudi, valoració, diagnòstic i estratificació de
risc de pacients amb trastorns del ritme i/o conducció
elèctrica de regions específiques del cor.
Algunes de les malalties diagnosticades per l’electrofisiologia cardíaca a pacients inclouen igualment
marejos, síncopes o presíncopes d’origen no filiat,
ressuscitats de mort sobtada, tot tipus de taquicàrdies, trastorns de conducció i bloquejos cardíacs que requereixin la implantació d’un marcapassos o desfibril·
lador, tècniques de tractament que també deriven en
gran mesura del desenvolupament de l’especialitat.
En essència, els procediments actuals es basen en
la introducció de diversos catèters (habitualment de 3
a 5) en el mateix cor, que permet el registre del que es
pot considerar l’electrocardiograma intracavitari (de
l’interior del cor) i realitzar una espècie de mapa del
sistema de conducció cardíaca (cartografia). A més, es
poden realitzar els procediments terapèutics adequats
per corregir els defectes apreciats i, per tant, la seva
curació.
El Laboratori d’Electrofisiologia Cardíaca i Unitat
d’Arítmies de l’Hospital Moncloa (Madrid), sota les
directrius del Dr. Jesús M. Paylos, doctor en Medicina i cardiòleg, realitza més de 600 procediments a
l’any, de risc alt i molt alt, específics per al diagnòstic i
tractament de pacients amb arítmies cardíaques, i és
dels primers en la introducció de diverses tècniques
d’estudi i tractament, no només a Espanya, sinó fins
i tot al món.
Aquest servei ha estat pioner a Espanya en la implantació del primer Dispositiu registrador subcutani
per a síncope(1), primer en l’àmbit nacional a realitzar intervencions de crioablació de venes pulmonars
(VVPP) per al tractament de la fibril·lació auricular
(FA) paroxística, treball que va rebre un premi d’investigació per la secció d’electrofisiologia i arítmies de la
Societat Espanyola de Cardiologia al març de 2009(2),
i que va descriure per primera vegada en la literatura
científica mundial la tipificació de la lesió produïda
1. Rev. Esp. Cardiología, 2001, 54 (4): 431-442.
2. Rev. Esp. Cardiología, 2009. 62(11): 1326-31.
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Álvaro Guisado

per fred a través d’un catèter baló, dins de les venes
pulmonars després del tractament eficaç de la FA(3),
aconseguint amb protocols detallats percentatges de
curació a 3 anys superiors al 90%.
Per descomptat, no tots els casos són susceptibles
d’aquests estudis i tractaments. La valoració clínica és
fonamental i l’elecció específica de cada cas, imprescindible.
Tot i que potencialment qualsevol cèl·lula miocàrdica, especialment en condicions anormals de malaltia
estructural miocàrdica o anomalia concreta, pot potencialment originar un impuls elèctric anòmal, les
arítmies cardíaques es divideixen bàsicament en dos
grans grups, en funció del seu origen (supraventriculars i ventriculars), amb implicacions diagnòstiques,
pronòstiques i terapèutiques molt diferents.
Si bé una anàlisi en profunditat dels diversos tipus d’arítmies excedeix l’objectiu i extensió d’aquest
article, sí que podem, en termes generals, permetre’ns
una simplificació per afavorir-ne la divulgació. Així podríem dir que les anomenades arítmies supraventriculars, amb alguna excepció concreta, solen ser més
“benignes” i que no representen un risc de vida per al
pacient, encara que sí una alteració de vegades molt
significativa de la seva qualitat de vida, especialment
en el cas de les taquicàrdies supraventriculars.
El motiu més comú de consulta és la percepció
3. Heart Rhythm, Vol. 7, No.5, PO3-36, May Supplement 2010.

d’un batec anormal, que el pacient descriu com una
“aturada”, seguit d’un batec més fort (extrasístole),
que en absència de cardiopatia estructural responen
en moltes ocasions a situacions puntuals viscudes
pel pacient, d’una alteració del seu estat emocional,
preocupacions, estrès o ansietat, que solen resoldre’s
gairebé sempre de forma espontània i necessitant l’administració de fàrmacs només puntualment.
Les taquicàrdies supraventriculars, però, són un
gran motiu d’alarma, inquietud per al pacient, i causa
significativa d’assistència sanitària en urgències hospitalàries.

Flutter i fibril·lació auricular

Si bé tot el que acabem de dir normalment és així, mereixen menció especial el flutter i la FA, que són dues
arítmies sovint interrelacionades i, ambdues, l’expressió d’una malaltia elèctrica auricular, si bé, tot i que
en ocasions puntuals, l’una desencadena l’altra (generalment flutter a FA), el mecanisme electrofisiològic i
el circuit elèctric anòmal responsable del seu origen i
perpetuació és ben diferent.
La FA, que és l’arítmia més comú en els éssers humans de més de 50 anys d’edat, representa tres implicacions clíniques importants que afecten el benestar
del pacient, la seva qualitat de vida, pronòstic i complicacions potencials.

Álvaro Guisado

D’una banda, es produeix una activitat elèctrica
ràpida i desorganitzada, per la qual cosa l’activitat cardíaca és més o menys accelerada (pot arribar fins i tot a
ser molt ràpida) i sempre arítmica, i el pacient percep
el pols d’aquesta manera totalment irregular.
El segon problema deriva de la pèrdua de l’eficàcia
mecànica del cor com a bomba, ja que la contracció
de les aurícules pot representar fins a un 30% del volum cardíac total, de manera que la caiguda brusca en
FA suposa una disminució significativa de la quantitat
de sang que circula (despesa cardíaca), produint una
simptomatologia clínica en el pacient de cansament,
fatiga, menys capacitat per a l’exercici, etc.
Finalment, i d’enorme transcendència per les repercussions clíniques que pot comportar, hi ha els
possibles efectes en la coagulació sanguínia derivats
d’aquesta arítmia.
La fibril·lació auricular genera als Estats Units més
de 500 mil ingressos hospitalaris, amb una mitjana
d’hospitalització que ronda entre els 3,8 i 4,7 dies. A la
Unió Europea, el cost anual de l’atenció hospitalària
ronda els 13.500 milions d’euros (sense incloure medicació ni seguiment ambulatori). A Espanya, més del
50% dels pacients superen els 70 anys i presenten factors de risc com hipertensió, diabetis i obesitat.

Arítmies ventriculars

En contraposició a la potencial “benignitat” de les
arítmies supraventriculars, la immensa majoria de les
arítmies ventriculars revesteixen un risc potencial alt

o molt alt, i són al final causants de la mort sobtada
cardíaca elèctrica, una taquicàrdia ventricular, degenerant en el que coneixem com a fibril·lació ventricular.
De la mateixa manera, igual que les taquicàrdies
supraventriculars incideixen gairebé sempre en pacients sense cardiopatia estructural demostrable, la
immensa majoria de les arítmies ventriculars incideixen, per contra, en cors malalts, amb algun tipus de
cardiopatia subjacent, sent la més comuna la malaltia
coronària, especialment amb infart de miocardi previ
i d’altres.
Per tot això, l’enfocament de les arítmies ventriculars ha de ser enèrgic i precoç, en el mateix instant en
què es diagnostiquen, i requereix una avaluació cardiològica, diagnòstica i terapèutica agressives.

Síncope

Es defineix com a síncope una pèrdua brusca i transitòria del nivell de consciència, amb absència del to
postural i caiguda a terra (si el pacient està dret), però
amb recuperació espontània, ja que quan es requereixen mesures extraordinàries (massatge cardíac, intubació, etc.), l’episodi clínic es coneix com un quadre de
mort sobtada cardíaca ressuscitat.
La síncope constitueix una causa freqüent de diagnòstic i maneig en les urgències hospitalàries, i pot
respondre a un procés benigne o potencialment greu
(cardiogènic).
La síncope benigna, també coneguda com a vasovagal, es produeix per un fracàs brusc en els mecanis-
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mes d’autoregulació del retorn venós de la sang al cor,
imprescindible per controlar i mantenir la tensió arterial. Com a resultat d’aquest fracàs brusc, que gairebé
sempre passa quan s’està dret en situacions d’angoixa,
calor, amb desencadenants previs de dolor, visió de
sang, punxades, etc., el pacient pateix una caiguda de
la tensió arterial, la sang no li arriba al cervell, perd immediatament el nivell de consciència i cau a terra, però
es recupera en la immensa majoria dels casos de forma
pràcticament immediata en adoptar la posició horitzontal i recuperant un normal flux sanguini cerebral.
Tot i ser una situació en principi d’etiologia benigna, pot tenir, però, repercussions clíniques importants
com a conseqüència de la mateixa caiguda o, el que és
més greu encara, amb repercussió per a tercers si es
pateix un accident de trànsit. Amb freqüència aquests
pacients són diagnosticats de possible “epilèpsia”, ja
que de vegades el pacient presenta convulsions i fins

i tot relaxació d’esfínters. En la immensa majoria dels
casos, una vegada perfectament estudiat i tipificat
el seu origen, un tractament específic –amb mesures conservadores, que inclouen el procurar no estar
quiet ni aturat dret, especialment en llocs angoixants,
aglomeracions de gent, calor, etc.– pot ser suficient per
controlar la situació i evitar aquests episodis. En casos
molt puntuals, fins i tot d’aturada cardíaca sobtada i
amb episodis molt recurrents, pot estar puntualment
indicada la implantació d’un marcapassos, a més de
tractament farmacològic.
No obstant això, la síncope d’origen cardiogènica
revesteix una perillositat més gran, pel risc de poder
desembocar en un episodi potencial de mort sobtada.
Aquesta circumstància respon generalment a trastorns
del ritme cardíac que sí requereixen un marcapassos,
o a arítmies ventriculars malignes, que requereixen la
implantació d’un desfibril·lador. Redacció

TRACTAMENT
En els últims 20 anys, des de la
introducció en la pràctica clínica
electrofisiològica de l’anomenada
ablació transcatèter en el maneig
i tractament de les arítmies, així
com de la possibilitat d’implantar
dispositius automàtics
estimuladors / cardioversors
/ desfibril·ladors, el pronòstic
d’aquests pacients ha canviat
dràsticament, fins al punt que,
actualment, l’electrofisiologia
cardíaca està en disposició de
guarir la pràctica totalitat de
les arítmies supraventriculars
mitjançant la realització
d’un estudi electrofisiològic i
l’ablació transcatèter del circuit
elèctric anòmal, i de prevenir
episodis de síncope i/o mort
sobtada mitjançant l’implant

de marcapassos o dispositius
automàtics desfibril·ladors,
capaços de detectar l’arítmia, un
cop programat adequadament,
i tallar-la, amb trens d’impulsos
elèctrics del dispositiu o,
finalment, amb una descàrrega
elèctrica intramiocàrdica,
que literalment salva la vida
al pacient. Quan la fallada
elèctrica es localitza en les
venes pulmonars, el tractament
es realitza mitjançant l’ús d’un
catèter baló, que aplica fred
de forma circumferencial i
homogènia a la zona afectada,
i produeix una lesió menys
agressiva a causa de l’efecte de la
congelació, tècnica d’implantació
molt recent, particularment en
els casos de FA.

El missatge final d’aquest
article divulgatiu per al lector
no professional seria, sens
dubte, deixar constància que
qualsevol situació de mareig,
síncope o presíncope, no ha
de ser mai minimitzada, ni
tampoc les palpitacions que el
pacient percebi com a forma
anormal, i que cal dirigir-se al
seu metge personal, internista
o cardiòleg o, quan ho consideri
adient, a urgències de l’hospital
per al seu diagnòstic, maneig i
tractament, que, un cop enfocat
el problema, l’adreçarà al
Laboratori d’Electrofisiologia /
Unitat d’Arítmies del seu centre
referencial hospitalari que tingui
aquest tipus d’unitats.

Per a més informació visiteu:
www.hospitalmoncloa.es i navegar Inicio> Cartera de Servicios> Servicios Médicos> Electrofisiología Cardíaca
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Què coneixem de la Urologia?
Des que anàvem al pediatre, tenim assumit que al llarg
de la nostra vida anirem, de tant en tant, de visita al
metge. Quan ja som adults, la relació més estreta és
la que s’estableix amb el metge de família i, segons la
salut de cadascú, mantindrem més o menys contacte
amb certs especialistes. Cal destacar que les dones tenen programades de forma habitual, a la seva agenda,
les revisions al ginecòleg, l’especialista de l’aparell genital femení que visiten sovint. En canvi, l’home no té
l’hàbit de visitar periòdicament l’uròleg, l’especialista
de l’aparell genital masculí. Però s’ha de tenir present
que l’uròleg no és només un especialista que atén homes. I és que la Urologia, per a moltes persones, és
una especialitat força desconeguda. La Urologia és una
especialitat mèdica i quirúrgica que estudia l’anatomia,
el funcionament i les patologies de l’aparell urinari tant
dels homes com de les dones en totes les edats, i que
també estudia l’anatomia, el funcionament i les patologies de l’aparell genital masculí. L’àmbit anatòmic que

ves malalties, la majoria de les quals no es limiten
només a aquest òrgan, sinó que solen ser malalties
sistèmiques (que afecten el funcionament de tot l’organisme). És així que els nefròlegs són els que fan el
tractament de malalties com la hipertensió arterial;
les alteracions hormonals específiques dels ronyons;
els desordres dels electròlits (minerals presents a
la sang i altres líquids corporals); fan el seguiment
dels pacients amb insuficiència renal crònica que
han de fer diàlisi i també fan tot el seguiment a les
persones que necessiten un trasplantament de ronyó. Un dels aspectes que marca la diferència entre
Nefrologia i Urologia és que la Nefrologia no és una
especialitat quirúrgica, en canvi, la cirurgia és una
de les activitats més desenvolupades dins la Urologia, en què es realitzen intervencions per via oberta
o s’utilitzen els avenços tecnològics que permeten
fer intervencions mínimament invasives amb laparoscòpia, endoscòpia i amb altres mitjans radiològics

La Urologia és una especialitat mèdica i quirúrgica que estudia l’anatomia, el funcionament i
les patologies de l’aparell urinari tant dels homes com de les dones en totes les edats, i que
també estudia l’anatomia, el funcionament i les patologies de l’aparell genital masculí.
comprèn és el següent: els ronyons; les vies urinàries;
la zona de darrere el peritoneu (a la cavitat abdominal)
i la regió lumbar; la glàndula suprarenal; els urèters; la
bufeta urinària; la uretra; les estructures del sòl pelvià
i, en els homes, la pròstata, la via seminal, el penis,
l’escrot, els testicles i l’epidídim (el conducte que recull
els espermatozoides). Dins de la Urologia hi ha una
subespecialitat, l’Andrologia, que estudia la fisiologia
i patologia de la funció sexual masculina, i que des de
fa anys atén una sèrie d’alteracions que l’home pateix i
que anteriorment o no es coneixien o no es tractaven.
Per exemple, són els uròlegs especialitzats en Andrologia els que diagnostiquen i tracten la disfunció erèctil.
També cal tenir en compte que certes malalties dels ronyons són tractades pels nefròlegs, perquè
la Nefrologia, que és una altra especialitat mèdica,
s’ocupa de l’estudi de la funció del ronyó i de les se-

Aquestes són algunes de les patologies que acostumen a tractar-se a la consulta de l’uròleg: traumatismes i malformacions als òrgans assenyalats (ronyons
i els seus conductes, bufeta, òrgans de l’aparell genital
masculí); tumors benignes i cancerosos; infeccions
urinàries; la formació de càlculs (anomenada litiasi) als ronyons o a la bufeta; les estenosis o estretors
patològiques dels conductes urinaris que comporten
problemes de funcionament; la incontinència d’orina
i altres trastorns de la micció; problemes del sòl pelvià
femení com el cistocele (o hèrnia de la bufeta urinària); problemes genitals masculins com la infertilitat
masculina i la disfunció erèctil, o patologies del penis,
de l’escrot i de la pròstata (prostatitis, hiperplàsia, càncer). Precisament, perquè l’esperança de vida és cada
cop més alta, les patologies de pròstata també creixen,
ja que amb l’edat aquesta glàndula augmenta de mida

Jordi Negret
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L’ANDROLOGIA
Dins de la Urologia hi ha una subespecialitat,
l’Andrologia, que estudia la fisiologia i
patologia de la funció sexual masculina, i que
des de fa anys, atén una sèrie d’alteracions
que l’home pateix i que anteriorment o no es
coneixien o no es tractaven.

(hiperplàsia) i això comporta diversos problemes que
afecten a l’hora d’orinar i de mantenir relacions sexuals. A més, el càncer de pròstata és el segon càncer més
comú entre els homes. És per tot això que la Urologia
és una especialitat que comparteix disciplines amb
altres especialitats com l’Oncologia, l’Endocrinologia,
la Radiologia, la Ginecologia i la Cirurgia pediàtrica.
És possible que hi hagi assegurats d’Assistència Sanitària i d’Asisa que no hagin pensat mai en les malalties que acabem d’enumerar, però saben que podran escollir un uròleg si algun dia el necessiten. S’ha de tenir
present que, com més augmenta l’esperança de vida de
la població, més problemes associats a l’edat apareixen,

com els que tenen a veure amb la incontinència urinària o les malalties de pròstata. Per això, des d’aquí
animem les persones que tenen problemes urinaris
perquè parlin amb el metge, tot i que parlar d’aquests
problemes els pugui crear un cert malestar. També ens
agradaria conscienciar la població masculina per tal
que, a partir dels cinquanta anys, es faci una revisió
anual per prevenir el càncer de pròstata ara que és possible prevenir-lo. Val la pena recordar que el contacte
amb els especialistes, per als assegurats d’Assistència
Sanitària i d’Asisa, és sempre molt senzill i directe, fins
i tot en especialitats que, com la Urologia, han evolucionat tant i han experimentat tants avenços. Dolors Borau
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La incontinència urinària
es viu en solitari
Ja havia notat que, darrerament, la meva mare no
volia sortir gairebé mai de casa ni acompanyar-me a
fer encàrrecs. Un diumenge que vam dinar tots junts,
em va semblar que estava molt neguitosa. Quan li vaig
preguntar què li passava, a mitja veu i per tal que no
ens sentís ningú més, em va dir que ja m’ho explicaria.
Més tard, vaig insistir:
–Filla, se m’escapa l’orina, ja no me la puc aguantar.
No saps com m’ho passo, de malament, no tinc mai
temps d’arribar al lavabo!
Em vaig quedar de pedra. Li vaig dir que no s’amoïnés, que trobaríem solucions, que ja l’acompanyaria
al metge:
–Però què dius, de cap manera! Quina vergonya,
haver d’explicar aquestes coses! Pobra mare, li feia tanta vergonya que no m’ho havia ni explicat a mi! Llavors
vaig entendre per què defugia les meves propostes. Em
va saber greu, però tenia molt clar que no permetria
que per la incontinència deixés de fer activitats i que
acabés aïllant-se dels altres. I vam fer totes les passes
que calia fer: vam anar al seu metge de confiança i
aquest ens va derivar al ginecòleg perquè, tal com ens
va dir, calia fer una revisió de tota la zona. Això no li
va fer massa gràcia, a la meva mare, ja que pertany a
una generació de dones que només visitava aquests
especialistes quan era l’època de tenir els fills. Em va
semblar que el més fàcil era demanar hora al meu ginecòleg, que li va fer un reconeixement molt complet.
Aquell dia vam saber que la mare, degut a la seva edat
i al fet d’haver parit quatre fills, tenia un prolapse, és
a dir, un descens de la matriu perquè els músculs de

la zona pelviana ja no tenien el to necessari per sostenir-la al seu lloc. Li va demanar una analítica completa
per descartar altres malalties i una anàlisi d’orina, i li va
dir que demanés hora a un uròleg amb qui treballaven
conjuntament per tal de fer-se una prova que es diu
urodinàmia. Tot i que posar-se a les mans del ginecòleg la va incomodar, quan vam sortir de la consulta,
vaig tenir la sensació que haver-ho pogut explicar li
havia tret un pes del damunt. El pas següent era fer la
urodinàmia que valoraria el funcionament de l’esfínter
i de la bufeta, tant en el moment d’omplir-se com de
buidar-se. Per realitzar aquella prova li van demanar
que, abans d’anar-hi, begués dos gots d’aigua i hi anés
amb ganes d’orinar. Un cop allà ens van explicar que,
a la consulta, darrere unes mampares, tenien un vàter
especial. Ella hi havia de fer pipí i, llavors, aquell vàter
registraria diverses dades (el flux de líquid per segon,
el pes de la caiguda...) amb les quals s’elaborava un
gràfic que permetia interpretar les possibles irregularitats. La meva mare hauria fugit, però les noies eren
amables i li van brindar tota la intimitat necessària.
Després, el metge li va dir que l’havia de sondar per
tal de poder registrar unes altres dades sobre el buidatge de la bufeta. Per evitar infeccions li van donar un
antibiòtic específic allà mateix. Però quina delicadesa
que tenen els professionals d’aquests equips! S’agraeix
molt que tinguin tanta traça, perquè la veritat és que
són proves que incomoden molt. Malgrat tot, la meva
mare va saber encaixar-ho bé. L’uròleg li va explicar
com havia anat la urodinàmia. Les proves mostraven
que tant la bufeta com la uretra (el conducte que surt

Què passa?
| GENER-FEBRER-MARÇ 2013
Tant la bufeta com la uretra (el conducte que surt de la bufeta per evacuar l’orina| compartir
cap a l’exterior)
havien perdut capacitat de contracció i el prolapse de la matriu (degut a la laxitud i atonia dels
músculs de la pelvis com a conseqüència de l’edat i dels esforços dels parts) exercia pressió
damunt la bufeta. Era per tot això que la meva mare no podia controlar de manera voluntària
l’evacuació de l’orina.

Jordi Negret
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de la bufeta per evacuar l’orina cap a l’exterior) havien
perdut capacitat de contracció i que, a més, el prolapse
de la matriu (degut a la laxitud i atonia dels músculs de
la pelvis com a conseqüència de l’edat i dels esforços
dels parts) exercia pressió damunt la bufeta. Era per
tot això que la meva mare no podia controlar de manera voluntària l’evacuació de l’orina. Li va donar uns
consells que em van semblar molt útils: sobretot, que
no s’avergonyís de tenir incontinència; que no s’aguantés mai les ganes d’orinar, que intentés anar al lavabo
d’una manera programada (cada dues o tres hores) i
que quan hi anés es prengués el temps necessari per
buidar bé la bufeta; que utilitzés les compreses absorbents i se les canviés sovint per evitar les irritacions;
que tingués present que el tabac i certs aliments irriten
la bufeta (les begudes amb gas, el cafè, el te o les coles, la xocolata, l’alcohol, les espècies i el picant); que
begués líquids durant el dia, però que en moderés la
ingesta a partir de mitja tarda; que cuidés el pes per
evitar l’obesitat, que procurés no patir restrenyiment

amb una dieta variada i fent exercici moderat, i que fes
fisioteràpia del sòl pelvià.
Ja havíem fet els primers passos i calia fer-ne
més: calia anar a fer la fisioteràpia. Allà va coincidir amb altres dones de diverses edats que tenien el
mateix problema que ella. Amb el grup, a les classes
de gimnàstica abdominal hipopressiva, va aprendre
les tècniques posturals que ajuden a alliberar pressió
a la zona i activen la musculatura del sòl pelvià i de
l’abdomen. També va aprendre a compartir el seu
malestar, a no sentir-se sola, a perdre la por. Amb les
altres dones podia parlar de les marques de compreses absorbents, dels trucs que havien desenvolupat
per no sentir-se tan incòmodes i d’altres tractaments
que havien fet. La meva mare no estava acostumada
a parlar d’intimitats i, per necessitat, perquè volia
millorar la seva qualitat de vida, va haver de fer un
esforç personal molt gran que tota sola, sense l’ajuda
dels professionals que l’han atès i de les companyes
del curs, no hauria pogut fer. Dolors Borau

Què cal fer?
La meva mare no estava acostumada a parlar d’intimitats i, per necessitat, perquè volia
millorar la seva qualitat de vida, va haver de fer un esforç personal molt gran que tota sola,
sense l’ajuda dels professionals que l’han atès i de les companyes del curs de fisioteràpia del
sòl pelvià, no hauria pogut fer.

Més de 2.000 pàgines per compartir
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació.
Més de 50 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca.
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar.
Més de 2.000 pàgines per compartir amb tu.

www.fundacionespriu.coop

on-line

Importància del segó de civada

SALUT > CUINA

No hi ha una dieta específica per als diferents tipus d’incontinència urinària, però sí
unes recomanacions generals per a totes elles. Com ja hem indicat en altres articles, el
cos necessita la ingestió d’aproximadament 1,5 l d’aigua al dia per poder realitzar correctament la seva funció de produir saliva, llàgrimes i suor, així com d’eliminar tòxics
per la femta i l’orina.
En ambdós extrems de la vida trobem pacients que conviuen diàriament amb la
incontinència. D’una banda, l’emissió nocturna d’orina en nens que han superat els 2
anys, als quals els pares no els permeten beure abans d’anar a dormir i que millorarien
la seva incontinència avançant l’hora del sopar. De l’altra, hi ha la gent gran, els vells.
En la resta de casos diana d’incontinència amb base fisiològica, medicamentosa o
per malaltia, hi hauria dones majors de 35 anys, dones embarassades o en el postpart,
persones amb limitació física, visual o cognitiva, diabètics de més de 50 anys, pacients
prostàtics i pacients amb dèficit neurològic.
Els consells dietètics poden ajudar a millorar, tot i no ser la solució del problema.
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Consells dietètics:

El segó és el resultat de moldre cereals per separar les parts exteriors dures de la
farina. El més conegut és el de civada, ric en fibra soluble, que ajuda a disminuir el
colesterol, redueix l’índex glicèmic en els diabètics, prevé el càncer de còlon, millora
el trànsit intestinal i el restrenyiment. La civada és el cereal amb més concentració de
calci. El segó de civada és baix en greix, ric en proteïna, vitamines del grup B, vitamina
E, àcid fòlic i minerals com magnesi, potassi, fòsfor, manganès, ferro, coure i zinc.
Resulta econòmic i permet als pacients amb incontinència sopar puré de verdures
els dies més freds. Les persones que fan una dieta d’aprimament per obesitat o diabetis l’utilitzen per la seva acció saciant, ja que a l’estómac, al barrejar-se amb aigua,
augmenta 25 vegades el seu volum, de manera que captura els greixos i n’evita la seva
assimilació. Dues cullerades plenes de segó equivalen a una patata gran. El puré o crema
de verdures fet amb una pastanaga, una ceba, 2 alls, unes fulles exteriors d’enciam i 2
cullerades de segó de civada atipa, és relaxant i molt nutritiu.
Afegit al iogurt, a la llet del matí o del berenar evita menjar galetes o minientrepans.
Cuit amb llet i canyella és deliciós, i és una alternativa baixa en calories a l’arròs amb llet.
Us proposo un pastís de segó de civada fàcil i ràpid de realitzar. Dra. Perla Luzondo

PASTÍS DE
SEGÓ I IOGURT
ingredients:
> 6 cullerades plenes de segó de
civada
> 6 cullerades plenes de segó de blat
> 2 iogurts naturals desnatats
> 2 cc d’edulcorant líquid
> 2 ous
Edmon Amill

> Disminuir l’obesitat i el restrenyiment, ja que augmenten la pressió sobre el sòl pelvià
i les parets de la bufeta.
> Augmentar el consum de líquids durant el matí i disminuir-lo de mica en mica fins
a la nit.
> Eliminar o reduir el cafè, l’alcohol i les salses picants.
> Consumir aliments cuits amb pell (patates, albergínies, pebrots) al microones.
> No ingerir, a l’hora de sopar, verdures diürètiques com espàrrecs, borratja, carxofes
i api, ni fruites com la pinya, la síndria i el meló.
> Es recomana consumir pèsols (rics en vitamina A), ravanets (pel seu poder antisèptic) i alvocats (la vitamina E millora la funció muscular del sòl pelvià).
> La vitamina C, com que ajuda a produir estrògens, pot ser útil en la incontinència
relacionada amb la menopausa.
> La niacina potencia l’efecte de la vitamina C, el magnesi baix està relacionat amb la
incontinència nocturna, i la manca de vitamina B6, amb la incontinència neurògena.
> El suc de nabius té fama de ser un antisèptic urinari.

Barregeu els ingredients i col·loqueu
la massa en un recipient de 20 cm de
base rectangular apte per a microones. Deixeu-ho coure 8 minuts.
Els motlles de silicona donen bon
resultat. Podem modificar-ne el gust
afegint-hi canyella en pols o utilitzant
iogurts de sabors.
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ASISA s’integra a UCOMUR,
la principal associació de cooperatives de Múrcia
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Representants d’ASISA i UCOMUR en l’acte de signatura d’incorporació
de l’asseguradora a l’associació de cooperatives de Múrcia.

L’origen cooperativista d’ASISA és un dels trets que defineix la companyia i un dels seus senyals d’identitat
més clars. L’asseguradora ha fet un pas més en aquest
compromís amb el cooperativisme i s’ha incorporat
com a soci a la Unió de Cooperatives de Treball Associat de la Regió de Múrcia (UCOMUR). És el primer
acord de col·laboració que se signa entre la principal
cooperativa sanitària d’Espanya i una organització de
treball associat d’una comunitat autònoma.
La incorporació d’ASISA, la companyia asseguradora de salut més important a la Regió de Múrcia,
reforça el paper d’UCOMUR com a interlocutora del
moviment cooperatiu de la comunitat autònoma davant les institucions, l’Administració i els agents socials. UCOMUR aplega més de 1.400 empreses i prop de
15.700 socis treballadors.
El delegat d’ASISA a Múrcia i vicepresident de la
companyia, el Dr. Diego Lorenzo, va destacar durant
la signatura de l’acord d’incorporació a UCOMUR que
integrar-se a l’associació «era un pas lògic», atesa la importància que l’organització ha adquirit en els últims
anys a la Regió, «tal com es va poder comprovar en
l’acte celebrat el passat mes d’octubre al Teatro Circo
de Múrcia, que va reunir 900 persones que creuen totalment en aquest model». A més, ha destacat que les
cooperatives de treball associat i les sanitàries tenen
una filosofia semblant, «ja que els socis són copropietaris i, al mateix temps, copartícips en la gestió».
Per la seva banda, Juan Antonio Pedreño, president
d’UCOMUR, va destacar que amb el conveni subscrit
amb ASISA es posa de manifest la importància que té
la intercooperació. «És una mostra que, en aquest mo-

ment d’especial dificultat, s’han unit representants de
diferents cooperatives per beneficiar-se mútuament
dels millors serveis», va declarar.
A més d’incorporar-se a UCOMUR, ASISA va signar un conveni de col·laboració que preveu que els
associats d’UCOMUR i UCOERM (Unió de Cooperatives d’Ensenyament de la Regió de Múrcia) podran
beneficiar-se dels productes i serveis sanitaris que
ofereix l’asseguradora. Amb aquest conveni, ASISA es
compromet a que els cooperativistes murcians puguin
accedir en condicions avantatjoses a una sèrie de productes asseguradors, fonamentalment de salut, però
també d’altres tipus (pòlisses de vida, assegurances
dentals, d’accidents o d’hospitalització).
El 8% dels murcians té una assegurança d’ASISA
Actualment, ASISA dóna cobertura sanitària a gairebé 90.000 persones a la Regió de Múrcia, és a dir, al
voltant del 8% de la població, i manté concerts amb
pràcticament totes les clíniques privades de la comunitat. A més, l’asseguradora és propietària de dues
instal·lacions sanitàries de referència a la Regió, com
són l’Hospital Virgen de la Vega i la Clínica Nuestra
Señora de Belén. Entre ambdues sumen més de 500
treballadors.
En aquest moment, l’Hospital Virgen de la Vega
es troba en plena remodelació, amb la construcció
d’un edifici annex. El projecte inclou l’ampliació
del nombre de quiròfans i habitacions, així com la
incorporació d’una sèrie de serveis que situarà el
nou centre com una referència entre els hospitals
privats espanyols.
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ASISA i la Universitat Autònoma de Madrid
premien la innovació en la gestió sanitària
La Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma
de Madrid i ASISA han fallat la convocatòria de 2012
dels Premis UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i Economia de la Salut, que reconeixen tant la millor tesi
doctoral com el millor treball sobre aquesta matèria
publicat en revistes especialitzades nacionals i internacionals. Aquests premis, que compten amb una dotació
econòmica total de 9.000 euros, tenen com a objectiu
promoure i potenciar activitats de recerca, de docència
i d’estudi, així com la divulgació i la difusió dels coneixements en gestió sanitària i economia de la salut.
En l’edició de 2012, el Premi a la millor tesi doctoral càtedra ASISA-UAM, que arriba a la seva vuitena
edició i que està dotat amb 6.000 euros, ha estat atorgat a la Dra. Val Marrero Muñoz per la seva tesi Sistema integrat d’indicadors per a la gestió externa d’una xarxa
hospitalària. Aquest treball va ser seleccionat entre les
vuit tesis publicades el 2011 i que optaven al premi.
Per la seva banda, el Premi al millor treball sobre
gestió sanitària i economia de la salut publicat en revistes especialitzades el 2011 ha reconegut l’aportació que
han fet Javier Díez Domingo, Manuel Ridao López, M.
Victòria Gutiérrez Gimeno, Joan Puig Barberà, José
A. Lluch Rodrigo i Eliseo Pastor Villalba amb el seu
treball Pharmacoeconomic assessment of Implementing a
universal PCV-13 vaccination programme in the Valencian
public health system. El treball guanyador, seleccionat
entre 15 articles publicats el 2011, rebrà 3.000 euros.
El jurat que ha fallat els premis UAM-ASISA estava format pel Dr. Francisco Ivorra Miralles, president
d’ASISA, el Dr. José Antonio Rodríguez Montes, degà
de la Facultat de Medicina de la UAM, el Dr. Luis Ortiz
Quintana, conseller d’ASISA; Maria Artola, directora
de la Fundació General de la UAM; el Dr. Vicente Pastor i Aldeguer, director de la Càtedra UAM-ASISA.
La Càtedra UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i
Economia de la Salut està vinculada al Departament
de Medicina Preventiva i Salut Pública i va ser creada
dins del conveni marc de col·laboració signat entre la
Universitat Autònoma de Madrid i ASISA el 2004. El
president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, destaca l’aportació d’aquesta càtedra. «Quan vam posar en marxa
la Càtedra ASISA-UAM teníem com un dels nostres
objectius centrals aconseguir una vinculació més estreta entre el treball que es desenvolupa a l’empresa i
el que es desenvolupa a la universitat, perquè entenem
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D’esquerra a dreta: Dr. Vicente Pastor, director de la
Càtedra ASISA-UAM; Dr. José Antonio Rodríguez
Montes, degà de la Facultat de Medicina de la UAM;
Maria Artola, directora de la Fundació General de la
UAM; Ferran Català i Marian Bas Villalobos, guanyadors
del premi el 2011; Francisco Ivorra, president d’ASISA, i
Luis Ortiz Quintana, conseller d’ASISA.

que aquesta vinculació és la que ens permet continuar
avançant i desenvolupant nous projectes que multipliquen la nostra eficàcia i eficiència. Després de vuit
anys treballant junts, estem més a prop que mai.»
Igualment, el Dr. Ivorra valora l’aportació pràctica i la utilitat dels treballs premiats: «En una societat
en què la salut té cada vegada més importància, que
presenta unes taxes d’envelliment creixents i l’ús de
les noves tecnologies està cada vegada més estès, és
imprescindible desenvolupar noves eines perquè els
professionals puguin atendre les demandes dels pacients respectant sempre la seva autonomia. Els treballs
premiats suposen una valuosa aportació per aconseguir aquest objectiu».

Mecenatge cultural
a través de la música
La promoció de la cultura i el suport a la formació de
nous talents són els dos objectius centrals que ASISA es
va marcar el 2006, quan va decidir col·laborar amb la
Fundació Albéniz i convertir-se en mecenes del Grup
de Cambra Óscar Esplá, integrat per quatre alumnes
de l’Escola Superior de Música Reina Sofia.
Des de llavors, ASISA, en col·laboració amb la
Fundació Albéniz i l’Escola Superior de Música Reina
Sofia, ha ofert 24 concerts en diferents ciutats de 14
comunitats autònomes.

El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; Paloma O’Shea,
presidenta de l’Escola Superior de Música Reina Sofia, i els
directius de la companyia de salut juntament amb els integrants
de Camerata d’E.ON després del concert de Nadal.

Entre els últims concerts organitzats per la companyia asseguradora hi ha el que es va celebrar el passat
mes de desembre a Madrid i que va anar a càrrec del
conjunt de cordes Camerata d’E.ON, sota la direcció
de Günter Pichler.
Amb aquest suport a la música, ASISA materialitza
el seu compromís permanent amb la promoció de la
cultura i l’educació dels joves. La companyia asseguradora exerceix així la seva responsabilitat social en un
àmbit, el cultural, que requereix un suport continuat i
un acompanyament constant per concloure la formació de nous talents.
Actualment, el Quartet Óscar Esplá d’ASISA l’integren els músics Laura Delgado (violí), Xènia Gogu (violí), Sandra García (viola) i Mon-Puo Lee (violoncel).

El Grup ASISA rep el certificat
DisCert pel seu compromís
amb les persones discapacitades
El grup supera el mínim del 2% d’empleats amb
discapacitat, manté acords per a la formació amb
diversos col·lectius i és l’únic grup assegurador
sanitari acreditat per aquest certificat europeu.

El Grup ASISA ha rebut el Certificat Europeu DisCert
que reconeix i valida el grup assegurador sanitari com
a empresa socialment responsable amb les persones
discapacitades. Aquest certificat acredita que el Grup
ASISA supera el mínim del 2% d’empleats amb discapacitat que estableix la legislació.
Durant el lliurament del certificat, que va coincidir
amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de
Porres, va agrair el reconeixement del compromís del
Grup ASISA amb la integració i la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, i va
destacar el fet que el Grup ASISA sigui el primer grup
assegurador sanitari que ha rebut aquest certificat. Fins
ara, ASISA comptava amb la certificació DisCert per a
l’asseguradora, certificat que ara s’estén a la resta de les
clíniques i empreses que formen part del Grup ASISA.
En paraules d’Enrique de Porres, «el compromís
social és en l’ADN de la nostra companyia. I és aquest
compromís el que reconeix el certificat DisCert: el
compromís d’ASISA amb la igualtat, amb la integració social de les persones que pateixen algun tipus de
discapacitat perquè puguin exercir els seus drets de
manera plena i efectiva».
Un centenar d’empleats amb discapacitat
El Certificat DisCert, que compta amb l’aval de TÜV
Rheinland, és el primer certificat europeu que reconeix, puntua i ajuda a millorar les empreses d’acord
amb el grau de compromís amb les persones amb discapacitat a través d’un sistema de verificació extern.
Actualment, el Grup ASISA compta amb més de
4.000 empleats, dels quals, un centenar són persones
amb discapacitat, de manera que supera la proporció
mínima del 2% d’empleats amb discapacitat que estableix la llei. En alguns dels centres que formen part del
Grup ASISA, el percentatge pràcticament multiplica
per quatre el límit mínim exigit per la Llei d’integració
social per a persones amb discapacitat. Això succeeix a
l’Hospital Virgen de la Vega (7,8%) i a la Clínica Nuestra Señora de Belén (7,4%), tots dos a Múrcia, o a la
Clínica Nuestra Señora del Rosario (6,7%), a Albacete.
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La Clínica Montpellier posa en
marxa la Unitat de Cirurgia
Toràcica Endoscòpica i Avançada
La Clínica Montpellier, del Grup ASISA, ha posat en
marxa la Unitat de Cirurgia Toràcica Endoscòpica i
Avançada (UCTEA), una unitat la capacitat tècnica de
la qual és altament complexa i que permetrà millorar
l’atenció als pacients a través de procediments quirúrgics menys invasius.
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El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, recull el
certificat DisCert que li lliuren Francesc Saldaña (DisCert) i
Gonzalo de Castro (TÜV Rheinland).

Moment d’una operació a la UCTEA.

Per seguir avançant en aquest àmbit, ASISA treballa actualment en la millora dels processos de contractació amb proveïdors i col·laboradors externs per
incloure dos objectius importants: d’una banda, exigir
als seus proveïdors el compliment de la legislació vigent en matèria de discapacitat per verificar i potenciar la responsabilitat social empresarial a la cadena
de valor; i, de l’altra, identificar proveïdors catalogats
com a centres especials d’ocupació amb la finalitat de
potenciar en el futur els serveis que es contracten amb
empreses socialment responsables amb la discapacitat.
Formació de persones amb discapacitat
A més, el Grup ASISA treballa en el suport a la formació de persones amb discapacitat a través del desenvolupament d’acords amb algunes associacions i organitzacions que agrupen i representen aquest col·lectiu. En
aquesta línia de treball s’emmarquen, per exemple, els
acords que el Grup ASISA manté amb la Generalitat
de Catalunya i amb FEAPS i CANF-COFEMCE per
facilitar les pràctiques laborals de persones amb discapacitat a la Clínica Santa Isabel de Sevilla.
El Dr. Enrique de Porres ha destacat la importància
d’aquestes accions: «Ens sentim especialment orgullosos de la feina en l’àmbit de la formació, un aspecte
que considerem essencial en qualsevol procés d’integració social. En la nostra societat, l’accés a una formació de qualitat és el primer pas per garantir plenament
les oportunitats d’integració plena».

Al capdavant de la Unitat de Cirurgia Toràcica Endoscòpica i Avançada (UCTEA) hi ha dos cirurgians
toràcics qualificats, els doctors Raúl Embún Flor i Íñigo Royo Crespo. Es tracta d’experts en el tractament
videotoracoscòpic del carcinoma de pulmó. Ambdós
són grans experts dins l’àmbit estatal en cirurgia de
resecció pulmonar major (lobectomies i neumonectomies), mitjançant procediments mínimament invasius.
La trajectòria professional dels doctors Embún i
Royo, així com la seva formació en centres tan prestigiosos com el Memorial Sloan Kettering Cancer Center
de Nova York i l’Hospital General de Toronto, respectivament, els ha permès situar-se entre els professionals
amb més experiència a Espanya en cirurgia de mínima
invasió del tòrax. «La cirurgia endoscòpica avançada és
el present i futur de la cirurgia toràcica», asseguren els
cirurgians Raúl Embún i Íñigo Royo, responsables de
la Unitat de Cirugia Toràcica Endoscòpica i Avançada.
L’avenç continu dels mètodes diagnòstics i de valoració preoperatòria ha contribuït decisivament a
l’ampli desenvolupament de la cirurgia toràcica. El
progrés de la tècnica ha incidit en la cirurgia traqueobronquial, la cirurgia esofàgica, els nous mètodes endoscòpics (videotoracoscòpia, endopròtesi, etc.) i la
cirurgia mínimament invasiva, i també ha afavorit el
desenvolupament del trasplantament pulmonar com
una realitat clínica. «La cirurgia endoscòpica avançada
és el present i futur de la cirurgia toràcica», asseguren
els responsables de la UCTEA a la Clínica Montpellier.
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Noves activitats per a tota la família
a l’Àrea de Participació de SCIAS
Després de la reunió semestral de secretaris, portaveus
i coordinadors de l’Àrea de Participació de SCIAS, que
es va celebrar a finals d’any i en la qual es van prendre
decisions de pes sobre el funcionament de l’organització, l’activitat al voltant de les festes de Nadal i de
l’arrencada de 2013 va cobrar especial rellevància i va
portar moltes novetats.
Durant les festes de Nadal, l’Àrea de Participació
va acollir diverses celebracions. La primera va ser la
representació de l’obra Teatre de Nadal, que va oferir
el 17 de desembre el grup de teatre, després d’un trimestre d’assajos i que va tenir molt d’èxit entre els espectadors. El dia 18 es va organitzar una festa per als
nens i nenes de SCIAS que van anar a lliurar la carta
als Reis al patge i van participar en el concurs; també
van cantar i van decorar L’arbre del desitjos i es van fer
“tastets” d’algunes de les activitats per a nens i joves,
com el teatre en anglès i el karate. El dia 20 es va fer el
concert nadalenc a l’Església dels Carmelites, cantat
per les corals d’adults, joves i infants, amb assistència de prop de 400 persones, que va anar seguit de la
tradicional festa a l’Àrea de Participació. Enguany la
decoració nadalenca va mostrar un toc innovador i,
alhora, continuava la tradició del gran pessebre elaborat pels senyors Reygosa i Rodà. Per últim, el 10 de
gener es van premiar els nens participants en les tres
categories del concurs de la Carta als Reis: dibuix fins
a 6 anys, dibuix de 7 a 10 anys i text de 7 a 10 anys.
La gran novetat de 2013 és que els dissabtes al matí
s’obren les portes de l’Àrea de Participació a les famílies perquè puguin passar una bona estona pares i fills
plegats. El primer trimestre de 2013 va començar amb
un ampli ventall de noves activitats per a nens, joves i
adults, especialment creades perquè els pares puguin
fer activitats al mateix temps que els seus fills. Entre
l’oferta per a nens i joves hi ha les classes de repàs de
matemàtiques, física i química, gramàtica, sintaxi, anglès, alemany, Word i Excel. Les noves activitats per
a adults són molt variades: tallers per aprendre a crear espelmes, sabons i paper artesanal; bijuteria, punt
i ganxet; còctels; informàtica i internet; fotografia,
lectura; imatge i bellesa; català; pilates; mares primerenques; i tallers per aprendre a ser positiu i entendre
millor els fills. Alhora, es continuen fent els cursos de
llengües, xifres i lletres, balls, ioga i tai-txi, jocs de taula, culturals i grup de muntanya, iniciats al setembre.
Aquest any els socis de l’Àrea de Participació de
SCIAS tenen la possibilitat d’escollir l’activitat que els
agradaria fer, encara que no sigui al programa, la qual

Concert de Nadal celebrat a l’Església
de les Carmelites a Barcelona

cosa farà que es creïn noves activitats per als pròxims
trimestres. Sota el principi de la participació, es convida els socis a participar voluntàriament coordinant activitats o impartint tallers per, així, poder oferir activitats a la resta de forma gratuïta. L’Àrea de Participació
és un lloc per gaudir i socialitzar l’essència del qual són
les assemblees preparatòries anuals que es realitzen al
maig, en què cada soci té el seu paper i on es prenen
les decisions relacionades amb la cooperativa SCIAS.
Amb el record de la bona acollida que van tenir
les conferències mèdiques del Dr. Martínez Montauti,
sobre la Clínica del Viatger de l’Hospital de Barcelona, i de la Dra. Vilà, sobre el PAPPA, en aquests primers mesos de 2013 s’han dut a terme altres sessions
informatives de caire sanitari. El Dr. García Ruiz, especialista en Cirurgia General Digestiva, va parlar de
colelitiasis i colecistitis, i el Dr. Urmeneta Sanromà,
especialista en Urologia, ho va fer sobre còlic nefrític i litiasi urinària. Quant a les conferències culturals,
l’escriptora Maria Barbal va oferir la sessió Construir
una novel·la. La meva experiència narrativa, i el navegant oceànic Albert Bagués, la conferència Paraules al
voltant del món. Crònica íntima d’una volta al món a vela.
També el professor d’Història de la Música i locutor
redactor de Catalunya Música Joan Vives va oferir la
sessió Bicentenari de Richard Wagner, entre herois solitaris,
cavallers del Grial i déus del Walhala.
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Visita del Barça a l’Hospital de Barcelona
amb motiu del dia de Reis
Com cada gener, una representació al més alt nivell de
directius, tècnics i jugadors del primer equip de futbol
del FC Barcelona va fer la tradicional visita de Reis als
pacients ingressats a l’Hospital de Barcelona. Amb caràcter institucional i amb especial dedicació als nens,
els ídols van portar regals i, sobretot, molta il·lusió. La
delegació del club va estar encapçalada pel president,
Sandro Rosell, i pel defensa i capità de l’equip titular de
futbol, Carles Puyol. Eduard Coll, directiu responsable
de la secció d’handbol i president de la comissió de
disciplina del club, i Paco Seirul·lo, preparador físic,
també van ser presents a la visita. Alguns nens i nenes
van rebre els convidats vestits amb la samarreta del
Barça perquè els la firmessin. El mateix Carles Puyol,
en una entrevista realitzada durant la visita a l’Hospital de Barcelona, va afirmar que estaven «molt contents de poder ser-hi, poder veure els nens, donar-los
alegria… Són moments complicats per a ells, però intentem donar-los alegria perquè som conscients que
els és positiu poder veure els jugadors del Barça». Les
famílies van agrair la il·lusió que la visita va injectar als
seus fills i a les seves filles.
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La UCI de l’Hospital de Barcelona,
premi a l’Excel·lència
Professional 2012
El passat 12 de novembre, el Dr. Lluís Cabré, responsable del Servei d’Intensius de l’Hospital de Barcelona,
va recollir el diploma acreditatiu del Premi a l’Excel·
lència Professional 2012 que concedeix el Col·legi de
Metges de Barcelona en representació de tot l’equip
de la UCI. L’acte de lliurament dels guardons va ser
presidit pel Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut, i el Dr.
Miquel Vilardell, president del Col·legi, i es va complementar amb una conferència mèdica dedicada a la
commemoració del 60è aniversari de la descripció de
l’estructura de l’ADN.
Cada any, des de 2004, el Col·legi reconeix públicament la tasca dels metges catalans que han destacat
per la seva activitat professional i s’atorguen premis en
els àmbits de medicina hospitalària, atenció primària,
salut pública i mental, atenció sociosanitària, recerca
biomèdica, educació mèdica i humanitats mèdiques.
El premi amb què s’ha distingit l’Hospital de Barcelona s’ha concedit al conjunt de l’equip del seu servei
d’intensius com a reconeixement moral per la seva
excel·lència i comportament exemplar, pel seu recorregut professional, honestedat, compromís, altruisme

i integritat demostrats durant l’any. En el lliurament es
va subratllar «el lideratge i l’excel·lència dels metges
que treballen en equip».
Des de fa vuit anys, el Col·legi de Metges impulsa
la millora en l’àmbit de la salut a través de la convocatòria i lliurament dels premis a l’excel·lència professional, que compten amb un jurat divers i amb l’aval
dels professionals del sector. L’Hospital de Barcelona,
inaugurat l’any 1989, és propietat i està gestionat per la
cooperativa d’usuaris SCIAS i disposa d’un servei d’intensius preparat amb els últims avenços en medicina
i atenció sanitària. Amb aquest guardó es destaquen,
un cop més, els seus elevats estàndards de qualitat i el
servei que ofereix.

Els metges situen
Assistència Sanitària al
capdavant de les entitats
d’assegurances sanitàries
El Col·legi de Metges de Barcelona ha donat a conèixer els resultats d’una enquesta sobre els metges i les
entitats d’assegurances sanitàries i ha presentat el rànquing de Catalunya en funció de l’opinió dels metges
del sector, amb l’auditoria independent de la Facultat
d’Economia de la Universitat de Barcelona. El Dr. Miquel Vilardell, president del Col·legi, i el Dr. Ramon
Torné, president de la Secció Col·legial d’Assegurança
Lliure, han informat sobre la situació de la medicina
privada a Catalunya i han anunciat que, entre totes
les companyies que operen a Catalunya, la més ben
valorada pels professionals de la salut és Assistència
Sanitària.
L’estudi del Col·legi descriu l’opinió dels metges
sobre l’estat del sector de les assegurances sanitàries i
presenta un rànquing amb la valoració dels metges sobre les entitats d’assegurança lliure de Catalunya. L’enquesta analitza aspectes variats, com ara les condicions
de treball dels professionals, la relació del metge amb
les companyies del sector, l’agilitat de les entitats en
la gestió de tràmits burocràtics, la facilitat per accedir
a proves mèdiques i els diversos tipus de pòlisses del
sector. En definitiva, es premia la qualitat del servei
ofert per Assistència Sanitària i la claredat i concreció
de la pòlissa que firmen els clients.
El president del Col·legi va incidir en el fet que
la crisi ha augmentat la competitivitat en el sector,
l’aparició de pòlisses low cost i, com a conseqüència,
descensos en els honoraris als metges que desemboquen en un «desencant cada cop més marcat» dels
facultatius de companyies. També va voler emfatitzar el paper de «gran motor del país» que el sector
sanitari desenvolupa a Catalunya, ja que es complementa molt bé amb l’àmbit públic, tenint en compte que el 24% dels catalans tenen una assegurança
privada de salut.
Com a dada destacada, l’estudi del Col·legi assenyala que a Catalunya més de 6.000 metges treballen en el sector de les assegurances sanitàries i que
les entitats d’assegurança lliure tenen una llarga tradició al país, amb 1.984.578 persones que contracten
una pòlissa privada d’assistència mèdica.

La Fundació Finestrelles realitza
les postals de Nadal de les
empreses del Grup Assistència
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Com és tradició des de fa anys, i en el marc de les festes
de Nadal, SCIAS i Assistència Sanitària intensifiquen
la tasca de col·laboració que durant la resta de l’any ja
duen a terme amb diverses entitats del tercer sector.
Enguany, la Fundació Finestrelles ha estat la responsable del disseny i producció de les postals de Nadal
que les empreses del Grup Assistència han utilitzat per
felicitar les festes. Els nois i les noies de la Fundació
Finestrelles han realitzat en els seus tallers unes 4.500
nadales.
La Fundació Finestrelles, amb seu a Esplugues de
Llobregat, va ser creada el 1975 per promoure la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb disminució psíquica, a través de l’educació, la formació, la
promoció laboral, l’ocupació, les pràctiques esportives
i la integració social, així com la sensibilització de la
societat i de les administracions públiques. Un dels
seus serveis més reeixits és el de teràpia ocupacional.
Pensant en una vida diària al més normalitzada possible, es fan les activitats d’ocupació terapèutica. A més
a més, els ajuden a mantenir i millorar els aprenentatges assolits en anteriors etapes de desenvolupament i
escolarització
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Assistència Sanitària és nomenada Membre Protector
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
El passat 23 d’octubre, coincidint amb la solemne sessió inaugural del curs 2012-13, el Dr. Josep Maria Llobet, secretari general d’Assistència Sanitària, va recollir
el diploma acreditatiu de Membre Protector de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears en representació de l’entitat. L’acte va ser
presidit pel Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut, i el Dr. Àlvar Net, president de l’Acadèmia. A més, també hi van
assistir la Dra. Cristina Iglesias, delegada de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, i Xavier Crespo, president
de la comissió de Salut del Parlament de Catalunya.
El títol de Membre Protector amb què s’ha distingit Assistència Sanitària es concedeix a aquelles entitats o persones que mantenen una estreta relació amb
l’Acadèmia i comparteixen els seus mateixos objectius
i valors de defensa i millora de la salut. Des de la seva
fundació, fa més de 50 anys, l’asseguradora creada
pel Dr. Josep Espriu i nascuda de la unió de metges i
usuaris ha vetllat perquè els professionals de la sanitat
puguin exercir la seva activitat en condicions justes i,
alhora, la medicina i les ciències de la salut avancin
gràcies a la recerca. Un exemple de la tasca conjunta
que desenvolupen Assistència Sanitària i l’Acadèmia és
la concessió del premi Ramon de Teserach a l’actuació
cívica d’entitats per a la promoció de la salut.
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Coincidint amb l’obertura del curs i el reconeixement a Assistència Sanitària, l’Acadèmia va celebrar els
seus 140 anys d’història, durant els quals ha mantingut
un ferm compromís amb la recerca en l’àmbit de les
ciències de la salut, la docència mèdica i la formació
continuada, així com la promoció d’activitats i serveis
per al constant benefici dels seus associats. La celebració es va cloure amb un concert a càrrec del grup de
cambra de l’orquestra simfònica Diaula, dirigida pel
Dr. Alfons Reverté.

El premi a l’estudi sobre prematurs tardans
té continuïtat a l’Hospital de Barcelona
El Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de
Barcelona continua la recerca sobre morbimortalitat
en nadons nascuts abans de la setmana 36 de gestació
i més tard de la 34, una població de risc sovint infravalorada. L’estudi elaborat per un equip encapçalat pel
Dr. Xavier Demestre va rebre el premi de l’Associació
de Pediatres Espanyols i s’ha considerat un referent de
prestigi al país, ja que se centra en els prematurs tardans i la necessitat de canviar els protocols obstètrics
per intentar que el part sigui el més proper possible a
les 38-39 setmanes.
L’interès que desperten els prematurs tardans i la
reputació del treball dut a terme han portat l’equip a
continuar la seva tasca i preparar l’estudi que donarà
continuïtat a les tesis defensades. De fet, el 75% dels
casos de prematurs són tardans, una població que ja

constitueix el 8% del total de nadons nascuts vius. El
finançament necessari perquè la recerca pugui tirar
endavant anirà a càrrec de l’Hospital de Barcelona i
de fundacions privades d’ajuda a la infància que ja han
mostrat interès pel projecte.
El nou estudi es planteja continuar l’estricta revisió de la morbimortalitat dels prematurs nascuts entre
les 34 i 36 setmanes i, alhora, fer el seguiment a llarg
termini d’aquests casos en edats posteriors –als 2 i 4
anys–, de manera que es pugui traçar la seva evolució i
el seu desenvolupament neurològic. Aquest seguiment
d’hipotètics problemes d’aprenentatge o patologies determinades serà de vital rellevància a l’hora d’establir
futurs mecanismes de prevenció i d’incrementar el nivell de qualitat assistencial als nens atesos a l’Hospital
de Barcelona.
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El Dr. Guisado presenta la seva ponència en el Fòrum celebrat a Lévis.
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Les cooperatives sanitàries
ajuden a construir un món millor
«Les cooperatives són filles dels problemes i mares de
les solucions.» Amb aquesta frase afortunada va concloure la seva intervenció Ricardo López president de
la Federació Argentina d’Entitats Solidàries de Salut,
FAESS, al Fòrum Internacional de Cooperatives de
Salut que es va celebrar a la ciutat de Lévis, Canadà,
el 12 d’octubre.
La trobada, organitzada per la Federació del Quebec
de Cooperatives de Salut i Atenció Domiciliària, la Federació de Cooperatives de Salut de Canadà i la IHCO, es
va plantejar com a objectius mostrar que el concepte de
cooperativa sanitària pot ser una solució per augmentar
l’accés de la població a l’atenció sanitària.
En el debat, també van participar-hi diversos representants de l’IHCO, com el Dr. José Carlos Guisado, president de l’IHCO i CEO de la Fundació Espriu;
Eudes Aquino, president d’Unimed del Brasil; Jagdev
Singh Deo, president de la Cooperativa de Metges de
Malàisia; Toshinori Oseki, conseller de la japonesa
Hew Coop, o William Janssens, president de l’Organització de Farmàcies Cooperatives Belgues.
El doctor Guisado va detallar el funcionament del
model que desenvolupen les institucions de la Fundació Espriu, destacant aspectes com la cogestió entre
professionals i usuaris del sistema, i la col·laboració
amb l’Administració Pública mitjançant la gestió cooperativa d’infraestructures sanitàries públiques.
Amb el suport de les xifres, el doctor Aquino va
demostrar que Unimed ha desenvolupat un model de
salut cooperatiu al Brasil que és el més valorat tant
pels professionals com pels ciutadans que reben els
seus serveis. Aquest model ha evolucionat en poc més
de 50 anys fins a estendre’s per tot el territori brasiler.
El malaisi Deo presentà cooperatives mèdiques que
han creat una branca farmacèutica que permet als met-

ges dispensar medicaments a baix cost als seus pacients.
El sector farmacèutic també va estar representat
pel belga Janssens, que va mostrar la rellevància que
les farmàcies cooperatives tenen en aquest país, on donen servei a més de 2,2 milions de ciutadans i abasten
el 20% de la distribució farmacèutica.
A l’altre extrem, hi podem trobar l’experiència japonesa que va presentar Oseki, amb ciutadans que s’associen en cooperatives amb l’objectiu de crear instal·
lacions sanitàries, difondre hàbits saludables i, davant
desastres naturals com el tsunami que va assolar Japó
al març de 2011, posar en marxa mecanismes d’ajuda
a la població afectada.
El punt de vista local van oferir-lo Vanessa Hammond, presidenta de la Federació Canadenca de Cooperatives de Salut, i Jean-Pierre Girard, expert en cooperativisme sanitari de la província del Quebec, que
van posar de manifest els reptes que suposa, pel que fa
a l’assistència sanitària, un país de les dimensions i la
geografia del Canadà, amb la seva diversitat d’idiomes
indígenes i de creences
Rüdiger Krech, representant de l’Organització
Mundial de la Salut, va convidar els líders del moviment cooperatiu de salut a mirar cap al futur, i va
plantejar que alguns macroeconomistes preveuen
que «la salut integral serà el següent megamercat del
segle XXI», amb dimensions similars al que al segle
XX van produir els avenços en l’enginyeria elèctrica,
petroquímica o en la tecnologia de la informació. «Només mirant les economies emergents com l’Índia o la
Xina, veiem que literalment milions de persones buscaran cobertura sanitària en la propera dècada. Podrà
el model empresarial cooperatiu, basat en valors, desplegar-se en aquests països? Serà un honor per a l’OMS
estar al seu costat quan investiguin aquest potencial.»

DECLARACIÓ DE LÉVIS
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Presents en els cinc continents, en diverses mides i tipus, motivades per una filosofia
d’acció basada en l’apoderament individual i col·lectiu, i tot això en un marc democràtic,
les cooperatives de salut enriqueixen els diversos sistemes sociosanitaris a través del seu
caràcter innovador, els seus valors de participació, la democràcia i la cooperació mútua
entre els interlocutors socioeconòmics.
Prenent com a referència el pensament més recent i la investigació sobre el tema,
compartim la següent definició de salut: és un procés dinàmic personal, social, espiritual,
emocional i col·lectiu, d’adaptació, de vitalitat, de desenvolupament i de capacitació per
afrontar els reptes. La salut és un dret bàsic per a tothom i un recurs per dur a terme les
activitats diàries amb alegria i energia.

Nosaltres, els participants en el IV Fòrum Internacional de les Cooperatives de Salut 2012:
1. Aprovem les cinc resolucions de la Declaració de Tòquio de 2007, que cobreixen respectivament: la lluita
contra la pobresa i l’establiment de la pau, la protecció
del medi ambient, la creació de comunitats saludables
i el desenvolupament dels recursos professionals de la
salut en quantitat suficient.
2. Reiterem el nostre desig d’involucrar els diferents
tipus de membres de les cooperatives en la creació,
orientació, desenvolupament i avaluació dels serveis
de salut prestats per les nostres cooperatives.
3. Fem èmfasi en els principis i les disposicions que
figuren en la constitució de l’Organització Mundial de
la Salut (1948) i que s’han presentat durant moltes conferències internacionals sobre promoció de la salut,
que és la naturalesa essencial de l’equitat en salut. Com
a tal, l’accés de tothom als serveis d’atenció primària de
salut ha de seguir sent una prioritat.
4. Considerem que la millor manera d’aconseguir els
objectius de promoció de la salut i prevenció de malalties és actuar sobre els determinants socials de la salut,
d’acord amb la recomanació de l’Organització Mundial
de la Salut, i prestar especial atenció a les malalties
no transmissibles relacionades amb els estils de vida.

5. Creiem que ha arribat el moment de donar l’alarma sobre el gran increment dels problemes de salut
mental per tal de fomentar la cooperació internacional coordinada, el pensament estratègic i l’acció en
la promoció de la recuperació psicològica individual
i col·lectiva i la intervenció primerenca en situacions
d’angoixa psicològica.
6. Saludem iniciatives com les xarxes de Ciutats Saludables i Ciutats i Municipis Adaptats a la Gent Gran
que, sobretot aquí al Canadà i Quebec, han pres mesures concretes per arribar als ciutadans en la seva
vida quotidiana, tot això en un marc de col·laboració
de la societat civil i les institucions governamentals
que millora la qualitat de vida, el benestar, la capacitat
d’actuar i la intel·ligència col·lectiva.
7. Fomentem la difusió dels enfocaments multisectorials per abordar els problemes de salut mundials, així
com la integració de la salut en l’elaboració de totes les
lleis i polítiques.
8. Esperem que la proclamació per l’Organització de
les Nacions Unides de 2012 com l’Any Internacional de
les Cooperatives permeti que el sentit de la responsabilitat personal i de grup específic del moviment cooperatiu es traslladi a la gent, als poders econòmics i als
governs de totes les nacions i que converteixi el segle
XXI en un segle de «cooperació internacional» i no de
«competència internacional».

ADDENDA DE L’IHCO A LA DECLARACIÓ DE LÉVIS 2012
El Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut,
IHCO, en la reunió celebrada el dissabte 13 d’octubre a Lévis, Canadà, va
acordar donar suport plenament la
declaració del Fòrum Internacional
de les Cooperatives de Salut celebrat
en aquesta ciutat i li agradaria afegir
i destacar la important contribució

que les cooperatives aporten a la cobertura de salut i la seva influència
sobre els determinants de la salut a
tot el món.
Alhora, les cooperatives de salut
han contribuït a solucionar els importants problemes relacionats amb
la contenció de costos, per poder
mantenir un alt nivell de qualitat en

la salut en tots els països i regions, i
seguiran fent aquesta tasca procurant treballar –«cooperar» en el seu
significat veritable– amb qualsevol
institució amb els mateixos objectius
que tracti de buscar una millor salut
per i amb els nostres conciutadans.
Lévis, 13 d’octubre de 2012
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Els membres del Consell de l’IHCO, durant la seva reunió a Lévis, Canadà.

La IHCO es reforça amb dos nous membres
L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, s’ha enfortit i ha pres una nova embranzida
després de la celebració el passat 13 d’octubre de la reunió del Consell a la ciutat de Lévis, Canadà. Dos nous
membres han passat a formar part de la comunitat de
cooperatives de salut que, des de diferents parts del
món, tenen en comú una forma alternativa d’entendre
l’assistència sanitària, basada en les persones i no en
l’ànim de lucre.
Els membres del Consell, presidit pel Dr. José
Carlos Guisado, van donar la benvinguda a Vanessa
Hammond, presidenta de la Federació Canadenca de Cooperatives de Salut, una organització que
agrupa nombroses cooperatives que presten serveis
sanitaris a més d’un milió de persones al Canadà. El
Consell també va aprovar l’ingrés com a membre
associat de la Fundació Sanitas, que representarà
l’Associació Polonesa de Cooperatives d’Estalvi i
Crèdit (NACSCU).
Un altre aspecte que es va tractar durant la reunió,
en què van participar delegats del Japó, Canadà, Malàisia, Argentina i Espanya, va ser la posada en marxa d’un
projecte de col·laboració amb l’Organització Mundial

de la Salut i amb l’Aliança per a la Promoció de la Salut.
El debat també es va centrar en posar de manifest
la capacitat de les cooperatives de salut per suportar
els efectes de la crisi econòmica i fomentar la no destrucció d’ocupació. El president Guisado va proposar al
Consell elaborar un estudi que analitzi de quina manera les cooperatives que formen part de l’IHCO ajuden
les comunitats on actuen a lluitar contra els problemes
causats per la crisi.
Per la seva banda, el Dr. Toshinori Ozeki, delegat
de l’organització japonesa Hew Coop, va exposar la
recent problemàtica que ha sorgit al país nipó a causa
dels efectes negatius que les darreres mesures fiscals i la
legislació sanitària tenen sobre les cooperatives de salut.
Un altre repte amb certes similituds amb el japonès és el que afronten les cooperatives sanitàries argentines, segons va expressar el Dr. Ricardo López,
president de la Federació Argentina d’Entitats Solidàries de Salut (FAESS). La legislació ha unificat el tracte
que reben les entitats que presten serveis de salut, ja
siguin cooperatives o empreses purament mercantils,
la qual cosa suposa una discriminació negativa per a
les empreses de salut solidàries.
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Fòrum per a la promoció de la salut
Com traslladar les experiències d’èxit en l’àmbit de la
promoció de la salut des del terreny a les polítiques
globals. Un dels aspectes importants sobre el que van
debatre els participants en el II Fòrum per a la Promoció de la Salut que es va celebrar a Ginebra el 20 de
novembre passat.
A la trobada, que va estar organitzada per l’Aliança
per a la Promoció de la Salut i patrocinada per l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, hi van participar
líders i experts de diferents organitzacions vinculades
a la promoció de la salut, com ara el president de
l’IHCO i primer executiu de la Fundació Espriu, el Dr.
José Carlos Guisado.
El líder del cooperativisme sanitari va plantejar el
model cooperatiu com una important eina organitzativa per difondre els drets humans i la igualtat en tot

el món. «Segons un estudi publicat per Worldwatch
Institute, l’afiliació a les cooperatives ha crescut fins als
1000 milions de persones de 96 països», va manifestar
el Dr. Guisado.
Les cooperatives de salut són una eina útil per a la
promoció de la salut. Els cooperativistes es comprometen amb la comunitat, afavorint el desenvolupament
dels determinants de la salut. A més, les cooperatives
sanitàries són capaces de resistir millor les èpoques
de crisi que les empreses mercantils, i tenen un efecte
positiu en el nivell d’ocupació i en el benestar de les
famílies.
L’Aliança per a la Promoció de la Salut, a la qual pertany la Fundació Espriu, és una plataforma d’ONG i organitzacions de la societat civil que està vinculada a l’OMS
i que treballa per millorar i portar sobre el terreny les
polítiques que promocionen i protegeixen la salut.

Monique Leroux rep l’Orde del Canadà

Monique Leroux, presidenta del
grup cooperatiu Desjardins.

El passat 23 de novembre, el Governador General del Canadà, David
Johnston, va atorgar a la presidenta del Grup Desjardins, Monique
Leroux, l’Orde del Canadà, el reconeixement honorífic més important
que concedeix l’Estat canadenc.
Leroux va rebre aquest guardó pel seu paper en el sector financer
canadenc i perquè «ha estat la primera dona que ha dirigit una important institució financera al Canadà». Sota el seu lideratge, el grup
cooperatiu ha obtingut diversos premis nacionals i internacionals per
la seva gestió de la qualitat.
L’Orde del Canadà va ser establerta el 1967, durant l’any del Centenari del Canadà, per la reina Isabel II per reconèixer tota una vida
d’èxits excepcionals, de dedicació a la comunitat i de servei a la nació.
Desjardins és una xarxa cooperativa amb actius per valor de 190
milions de dòlars, que presta serveis financers a 5,6 milions de cooperativistes i dóna feina a 44.600 persones.
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El sorprenent poder de les cooperatives
La Cimera Internacional de Cooperatives 2012, celebrada a la ciutat de Quebec el passat mes d’octubre,
va reafirmar la important contribució que les cooperatives fan al desenvolupament socioeconòmic i al
benestar de les persones, a més d’identificar els reptes
principals a què s’enfronta el moviment cooperatiu
mundial.
Sota el lema «El sorprenent poder de les cooperatives» i durant una setmana de reunions, ponències i
presentacions, 156 conferenciants van tenir l’oportunitat d’exposar els diferents enfocaments i experiències de les empreses cooperatives. A través de diversos
estudis que es van donar a conèixer en la Cimera, s’ha
documentat en termes econòmics i empresarials que
aquest model és una solució sòlida i fiable a les crisis
actuals i futures, establint fites històriques en l’anàlisi
quantitativa i qualitativa de les cooperatives i del seu
impacte en l’economia global.
«La Cimera ha estat una gran oportunitat per intercanviar idees i pràctiques innovadores. Ens hem

adonat que ha arribat el moment d’enfortir i desenvolupar el model cooperatiu en totes les seves formes.
Els líders cooperatius estem d’acord en la necessitat de
créixer de manera sostenible i ampliar la nostra influència en el món basant-nos en la capacitat d’innovar
i treballar en un esperit d’intercooperació, al mateix
temps que romandre fidels als nostres valors cooperatius», va concloure Monique Leroux, presidenta del
grup cooperatiu canadenc Desjardins.
Davant els gairebé 2800 participants vinguts de 91
països, la presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional, Pauline Green, va manifestar que «les cooperatives han demostrat ser eficaces i resistents en conjuntures econòmiques complicades. Malgrat aquestes
condicions, el moviment cooperatiu ha estat capaç de
mantenir llocs de treball i empreses grans i petites».
L’Organització Internacional de Cooperatives de
Salut, IHCO, i les federacions que agrupen les cooperatives sanitàries canadenques van organitzar un fòrum
sectorial de salut en el marc de la cimera.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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maig
2013

Reunió amb el Servei Nacional de Salut del Regne Unit
Un grup de líders i directius del Servei Nacional de Salut del Regne Unit s’han mostrat interessats pel model cooperatiu de salut que desenvolupen les institucions de la Fundació Espriu.
Està previst que es desplacin a Espanya per conèixer de primera mà diferents instal·lacions i
que s’entrevistin amb els representants de les cooperatives sanitàries espanyoles.

10/14
juny

8a Conferència Mundial sobre Promoció de la Salut

12/15
juny

Conferència Mundial d’Investigació de l’ACI

2013

2013

1/4
juliol
2013

24/26
octubre
2013

31 octubre
5 novembre

2013

La 8a Conferència Mundial sobre Promoció de la Salut se celebrarà a Hèlsinki, Finlàndia,
organitzada conjuntament per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Ministeri d’Afers
Socials i Salut d’aquest país. La Conferència es proposa avaluar els èxits assolits en la promoció de la salut en l’àmbit mundial des de la conferència celebrada a Ottawa el 1986, i alhora
facilitar l’intercanvi d’experiències i orientar sobre mecanismes eficaços per a la promoció
de l’enfocament «Salut en totes les polítiques».

L’Aliança Cooperativa Internacional reunirà acadèmics i experts del sector en una conferència centrada en com la crisi financera ha afectat el sector cooperatiu. La conferència Les
cooperatives durant la crisi i en el període posterior, que tindrà lloc a la Universitat Europea de
Xipre, valorarà la gestió de les cooperatives durant la crisi i examinarà les polítiques governamentals que els afecten.

4a Conferència Internacional sobre empreses socials
La conferència, que tindrà lloc a la Universitat de Lieja, Bèlgica, aplegarà investigadors vinculats a l’economia social i l’economia solidària, que debatran sobre temes emergents com
la innovació social, l’avaluació de l’impacte social, les organitzacions híbrides, la franquícia
social i la filantropia de risc, entre d’altres.

Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC
La 4a Conferència Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC estarà organitzada per CIRIEC Bèlgica, amb l’estreta col·laboració de la Universitat d’Anvers, els dies
24-26 d’octubre de 2013. La conferència, titulada L’economia social en moviment... en la cruïlla
del canvi estructural i la regulació té com a objectiu estimular el debat científic i la participació
a escala global. Ofereix l’oportunitat en un entorn multilingüe de debatre entre diferents
disciplines i de fer front a múltiples nivells i mètodes d’anàlisi des d’una perspectiva àmplia
i ambiciosa. Els avenços actuals de la investigació en economia social s’han de fer visibles a
través d’anàlisis sòlides. S’abordaran de manera crítica els canvis estructurals i les possibles
respostes als reptes de la societat induïdes per l’economia social i la seva diversitat d’actors.

Assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional
L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà per primera vegada en la seva història l’Assemblea General al continent africà, concretament a Ciutat del Cap.
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Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que
les millors coses
de la vida són
gratuïtes?
Compartir, també. Subscriu-t’hi.

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

La vitalitat del
moviment cooperatiu
La tardor passada, coincidint amb la recta ﬁnal de l’Any Internacional de les Cooperatives, va
tenir lloc a la ciutat anglesa de Manchester l’Assemblea General de l’ACI (Aliança Cooperativa
Internacional). | compartir | en recull en aquest monogràﬁc les reﬂexions i conclusions
principals. precisament ben a prop de Manchester obria, també a la tardor, després de dos anys de
reformes, el Museu dels pioners de rochdale. per això hem cregut oportú dedicar unes pàgines a
l’explicació d’aquest museu situat al mateix ediﬁci on els pioners de rochdale van crear, l’any 1844, la
que es considera la primera cooperativa moderna. d’altra banda, el director de | compartir |, Carles
torner, entrevista José Carlos Guisado, president de l’organizació Internacional de Cooperatives
sanitàrias (IhCo) i Ceo de la fundació espriu. A l’entrevista, el dr. Guisado subratlla la vigència del
model cooperatiu, i recorda que és un model d’organització tan vàlid en països en desenvolupament
com en països desenvolupats i, pel que fa especíﬁcament al cooperativisme sanitari, una bona
alternativa a la crisi actual de la sanitat. sí, al segle xxI el moviment cooperatiu –en el qual el
cooperativisme sanitari té un lloc destacat– genera debat i interès, i demostra un arrelament
important arreu del món i una gran vitalitat.

Membres de cooperatives de tot el món es van reunir durant la setmana del 29 d’octubre al 2 de novembre
de 2012 a la ciutat britànica de Manchester per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que té
el cooperativisme en l’actual entorn econòmic molt complex i canviant.

Comença la dècada
cooperativa
L’Assemblea General de l’ACI culmina a
Manchester l’Any Internacional de les
Cooperatives i inicia una dècada cooperativa

JOSÉ PÉREZ

«Mai abans en la seva història el cooperativisme mundial s’havia reunit al voltant d’un únic
lema i mai no ha estat tan unit com ara.» Amb
aquestes paraules, referides a l’eslògan «Les
cooperatives ajuden a construir un món millor», inaugurava Pauline Green, presidenta de
l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) l’acte principal de l’Any Internacional de les Cooperatives. Amb la denominació Co-operatives
United, durant la setmana del 29 d’octubre al
2 de novembre de 2012, la ciutat anglesa de
Manchester va acollir gairebé 12.000 persones
de 88 països diferents que van visitar la tercera
fira cooperativa Expocoop, van participar en
l’assemblea extraordinària de l’ACI o assistir a
alguna de les més de 200 reunions o actes que
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s’hi van celebrar.
Al desembre de 2009, les Nacions Unides
van declarar que 2012 seria l’Any Internacional de les Cooperatives perquè «promouen
la participació plena de les persones en el
desenvolupament econòmic i social». Des de
1959, l’ONU designa anys internacionals «per
atraure l’atenció sobre temes importants i per
fomentar l’acció internacional en abordar problemes de rellevància mundial».
Segons la presidenta de l’ACI, hi ha més de
mil milions de cooperativistes a tot el món. No
obstant això, tot i la resistència a la crisi que
ha demostrat el cooperativisme enfront d’altres
models empresarials, encara no estan representats al Banc Mundial o al Fons Monetari Inter-

La ciutat de Manchester va acollir
gairebé 12.000 persones de 88 països
diferents que van visitar la tercera fira
cooperativa Expocoop, van participar
en l’assemblea extraordinària de l’ACI
(Aliança Cooperativa Internacional)
o assistir a alguna de les més de 200
reunions o actes que es van celebrar.

EL CENTRE DE
CONVENCIONS DE
MANCHESTER VA ACOLLIR
L’ASSEMBLEA DE L’ACI
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El sistema cooperatiu s’adapta
a tot tipus d’empreses, des de
petits comerços fins a grans
corporacions multinacionals.

CHARLES GOULD
PRESENTA EL PLA
PER A UNA DÈCADA
COOPERATIVA

nacional o al B20. «Mil milions de persones no
poden estar equivocades», va afegir Green.
Els delegats que van participar en l’assemblea van aprovar una moció que pretén aprofitar
l’impuls de l’any internacional i construir sobre
aquests fonaments una dècada cooperativa.
Aquesta visió es reflecteix en el document Pla
per a una dècada cooperativa, que es va presentar a Manchester després de mesos de debat en
el si del grup de planificació de l’ACI. Els objectius marcats per a l’any 2020 són ambiciosos.
Durant els propers anys el model empresarial cooperatiu s’ha de consolidar com el més sostenible des
del punt de vista econòmic, social i mediambiental,
ha de ser el model preferit per la societat, i el de
més creixement.
Els membres de l’assemblea van triar la paraguaiana Marta Sosa Heisele com a vocal del consell de l’ACI. Sosa ha treballat durant més de 15
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anys a la Cooperativa Universitària del Paraguai,
de la qual actualment n’és presidenta.
Una altra decisió rellevant que es va prendre
en l’assemblea de Manchester va ser el trasllat de
la seu de l’ACI a Brussel·les i la seva transformació en una associació internacional sense ànim
de lucre.
Durant la setmana cooperativa, també es va
presentar el llibre Construint un món millor: 100
relats de cooperació, que recull experiències de
diferents parts del món i petits relats que posen de manifest els valors cooperatius.
La cita de Manchester ha servit perquè les
més de 750 cooperatives de tot el món que hi
estaven representades hagin pogut compartir experiències, intercanviar coneixements i
traçar el full de ruta perquè els propers anys
es converteixin realment en la dècada de les
cooperatives.

Els delegats que van participar en
l’assemblea van aprovar una moció
que pretén aprofitar l’impuls de l’Any
Internacional de les Cooperatives i
construir sobre aquests fonaments una
dècada cooperativa.

LA FUNDACIÓ ESPRIU,
LA QUARTA COOPERATIVA DE SALUT DEL MÓN

En un estudi recent, presentat durant l’Assemblea
General de l’Aliança Cooperativa Internacional
(ACI) celebrada a Manchester a l’octubre passat,
les institucions que formen la Fundació Espriu se
situen en el quart lloc del món, dins del rànquing
que classifica les cooperatives sanitàries segons
el seu volum de facturació anual. Sense tenir en
compte el sector d’activitat, aquest estudi, anomenat World Cooperative Monitor, estableix també
que la Fundació Espriu es trobaria, segons aquest
mateix criteri de classificació, entre les 250 cooperatives principals del món.
L’informe, elaborat per l’ACI i per l’Institut Europeu d’Investigació sobre Empreses Cooperatives
i Socials, EURICSE, recull altres dades significatives sobre el moviment cooperatiu global i reflecteix l’existència d’empreses cooperatives en més de
60 països amb un volum de negoci superior als 2,4
bilions de dòlars (1,9 bilions d’euros).
Respecte al sector sanitari, el document recull
dades de 62 cooperatives distribuïdes en 18 països,
amb una facturació agregada de 20.800 milions de
dòlars (16.087.000 d’euros).
En la presentació de l’estudi, el director general
de l’ACI, Charles Gould, va manifestar que «si les
300 cooperatives principals del món tenen una
facturació propera als 2 bilions de dòlars, queda
clar que el nostre no és un sector secundari, sinó
una important potència econòmica global».
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L’informe World Cooperative Monitor, realitzat
per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
i l’Institut Europeu d’Investigació sobre
Empreses Cooperatives i Socials (EURICSE),

LES DEU COOPERATIVES SANITÀRIES PRINCIPALS DEL MÓN
RANG

ORGANITZACIÓ

PAÍS

FACTURACIÓ
EL 2010 EN
MILIONS DE DÒLARS

1|

HEALTHPARTNERS INC

Estats Units

3.580

2|

GROUP HEALTH COOPERATIVE

Estats Units

3.200

3|

RECREATIONAL EQUIPMENTINC

Estats Units

1.660

4|

FUNDACIÓ ESPRIU

Espanya

1.620

5|

SALUDCOOP

Colòmbia

1.290

6|

UNIMED RIO

Brasil

1.250

7|

UNIMED BELO HORIZONTE

Brasil

880

8|

VHA INC

Estats Units

680

9|

UNIMED CURITIBA

Brasil

580

10|

UNIMED PORTO ALEGRE

Brasil

530

NOMBRE DE COOPERATIVES A TOT EL MÓN QUE SUPEREN
ELS 100 MILIONS DE DÒLARS DE FACTURACIÓ ANUAL

EUROPA

913

ÀSIA

72

AMÈRICA

440

ÀFRICA

1

OCEANIA

52
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reﬂecteix l’existència d’empreses
cooperatives en més de 60 països, amb un
volum de negoci superior als 2,4 bilions de
dòlars (1,9 bilions d’euros).

PLA PER A UNA DÈCADA COOPERATIVA
L’Assemblea General de l’ACI va dissenyar una ambiciosa estratègia
perquè el 2020 les empreses cooperatives siguin el model empresarial
de més creixement. «Volem veure les cooperatives a la cimera de les
empreses internacionals i essent el model de negoci de creixement més
ràpid el 2020», va dir Charles Gould, director general de l’ACI. «Els
actors que participen en l’escenari econòmic mundial estan buscant
respostes als problemes econòmics i socials apressants, i aquest model
ofereix moltes de les solucions que busquen.»
Després de cinc anys d’inestabilitat financera, les economies més
desenvolupades del món romanen en un estat de crisi al qual no es troba
sortida, mentre que les economies en vies de desenvolupament s’allunyen dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l’ONU. En
molts països, els governs fan marxa enrere, retallen despeses socials i
accentuen la vulnerabilitat dels ciutadans davant les vicissituds econòmiques. Es produeixen canvis socials i polítics, però encara no està clar
com s’han de reformar les institucions per fer front al creixent malestar
social, l’estancament econòmic i la incertesa en el futur.
D’entre tots els models d’organització, les cooperatives són l’únic que
posa els recursos econòmics sota el control democràtic. Les cooperatives són una manera eficaç i eficient d’emprendre activitats empresarials,
en què es prenen decisions tenint en compte les necessitats humanes,
els valors i els horitzons temporals adequats. Són eines que s’adapten a
tot tipus d’escales, des de petits comerços fins a grans corporacions multinacionals, que són sostenibles i que generen seguretat a llarg termini.
Els objectius per a la dècada són que les empreses cooperatives siguin reconegudes com a líders de la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental, que siguin les empreses preferides pels ciutadans i que
siguin les de més creixement. L’estratègia per assolir aquests objectius
es basa en cinc eixos: la participació democràtica dels ciutadans en les
decisions empresarials, la sostenibilitat econòmica i social en contraposició a la recerca de la rendibilitat a curt termini, una marcada identitat
compartida que diferenciï les cooperatives d’altres models empresarials,
l’accés de les empreses cooperatives a capital financer estable i que alhora sigui atractiu per als estalviadors a llarg termini, i el desenvolupament
d’un marc jurídic que protegeixi i fomenti aquest model empresarial.
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Com a cloenda de l’Any Internacional de les Cooperatives celebrat conjuntament per les Nacions Unides
i l’Aliança Cooperativa Internacional, donem la paraula al president de l’Organització Internacional
de Cooperatives Sanitàries.

Entrevista al doctor José Carlos Guisado, president de l’Organització Internacional
de Cooperatives Sanitàries (IHCO) i CEO de la Fundació Espriu.

«El cooperativisme sanitari és una
alternativa a la crisi actual de la
sanitat a escala mundial.»
CARLES TORNER

Com se situa davant les realitats de la sanitat internacional?
Quan parlem de la sanitat, tenim tendència a
fer-ho des d’un punt de vista local, entenent que
la realitat viscuda és única i igual a tot el globus,
quan la veritat és que tenim una gran diversitat
d’escenaris, que no depenen exclusivament dels
entorns polítics i econòmics, però que estan clarament influenciats per ells.
De fet, el més habitual és referir-se a la sanitat
entenent-la sempre com “la nostra” realitat. I probablement, a més de lògic, és com hauria de ser.
És a dir, que el concepte de sanitat fos únic i igual
en tot el món; però hi ha massa variables a considerar, fins i tot en sistemes aparentment iguals
o amb un halo d’excel·lència, que no sempre es
correspon amb el que finalment existeix en cada
localització o entorn.
Els intents de la majoria d’organitzacions internacionals que s’ocupen del tema van més encaminats
a equiparar el terme “salut” que no el de “sanitat”,
entesa com a sistemes d’assistència que incloguin els
aspectes de provisió i prevenció.
Per tot això potser hauríem de parlar de la
variabilitat de “realitats sanitàries” i dels seus diferents enfocaments, perquè no a tot arreu hi ha
sistemes nacionals de salut, com els entenem a
Europa, i ni tan sols en el nostre àmbit més immediat són tots similars.
No n’hi ha prou de referir-se a les diferències entre el model nord-americà, els europeus, els
sud-americans o les immenses variacions entre els
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països en vies de desenvolupament o els anomenats desenvolupats, ni amb els que estan en plena evolució, i més tenint en compte les variables
acabades d’incorporar amb els riscos inherents a
possibles fallides d’opcions més o menys consolidades en aparença, sense deixar de considerar
situacions de pobresa o excessiva conformitat per
una aparent sostenibilitat consolidada.
De quina altra manera es pot enfocar la qüestió
en el context actual de crisi?
Sabent que hi ha altres alternatives a les establertes. Almenys n’hi ha una de la qual sí, que en puc
parlar: la medicina cooperativa, tal com la defensa
la Fundació Espriu. Una medicina que demostra
ser eficaç en tots els entorns de l’economia global, mundial. El debat és més necessari que mai, i
no plantejar-lo amb tots els seus matisos és greu,
una oportunitat perduda. Hi ha excepcions, afortunadament, com les d’alguns experts sindicals de
reconegut prestigi i molts d’altres en economia de
la salut que han posat els punts sobre la is per intentar focalitzar el debat. Però, malauradament, es
propicien informacions que mostren opinions poc
estudiades i no sedimentades i que no permeten
un debat seriós. Ens movem per un terreny que
ens porta a debats populistes. Lamento la pèrdua
dels valors institucionals, especialment en aquest
context de crisi. Caldria arribar a grans acords en
els temes prioritaris: els governs i els partits que
els sustenten han d’oblidar els seus interessos particulars i minimitzar les influències locals en bé

de l’interès general. Cal una unitat al més àmplia
possible en temes crucials com la sanitat. Fa molts
anys que des de la Fundació Espriu, juntament
amb moltíssims altres actors socials, demanem
a nivell estatal en tots els països un Pacte per la
Sanitat. Però fa ja molt de temps que se’n parla
sense que es tiri endavant. Jo em vaig formar amb
els ensenyaments de Gregorio Marañón, que en
el seu moment va saber prioritzar la ciutadania
per sobre dels interessos estrictes de qualsevol
partit. Des d’una posició de saviesa com la seva,
també avui cal un pacte global amb una perspectiva social. Va ser també la visió del doctor Espriu:
quan va començar a promoure el cooperativisme
sanitari no era per una preocupació corporativa
dels metges, sinó per un interès global, social, per
millorar la sanitat i situar-hi la relació metge pacient al centre.
Contempla, doncs, el moment actual amb esperança?
El meu punt de vista és el del cooperativisme, que
és un punt de vista esperançat tant en l’àmbit local
com nacional o internacional. Lògicament esperançat, diria fins i tot. Perquè veiem la força que
té el moviment cooperatiu en aquests inicis de la
dècada que hem anomenat “Dècada Cooperativa”.
Els millors economistes actuals subratllen el que
ja va dir el doctor Espriu a l’Assemblea Internacional de l’Aliança Cooperativa Internacional celebrada al Quebec, Canadà, al setembre de 1999, en
el marc dels debats entre capitalisme i socialisme:

«La tercera via és la via cooperativa». No em canso
de repetir a tots els fòrums on vaig, fa uns dies a
l’OMS: el model cooperatiu és tan vàlid en països
en desenvolupament com en països desenvolupats. L’exemple suec és paradigmàtic. La dècada
cooperativa ens impulsa a repensar la situació
actual i a plantejar alternatives.
Quin lloc ocupa la Fundació Espriu en l’àmbit
internacional?
La Fundació Espriu és la quarta cooperativa del món
en l’àmbit sanitari, segons l’informe que acaba de fer
públic l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI).
Sabent que les dues primeres són cooperatives de
consumidors dels Estats Units: un altre mercat, un altre ambient, un altre marc legal. La tercera també és
nord-americana, una cooperativa de productes sanitaris esportius que inclou l’assistència sanitària. I, en
quart lloc, la Fundació Espriu: l’experiència d’ASISA,
Assistència Sanitària i SCIAS, amb una implantació
que és un referent internacional pel seu propi pes.
Quines perspectives ha obert al cooperativisme sanitari la reforma de la sanitat impulsada
pel president Barack Obama en el seu anterior
mandat com a president dels Estats Units?
Obama va començar a impulsar la via cooperativa
en salut amb la seva reforma, tot i que les pressions van limitar aquesta empenta inicial. Ara sembla que les COOP tornen a ser centrals en la proposta d’Obama. Es tracta de Consumer Operated
and Oriented Plans, inspirades en el cooperativis-
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«Els millors economistes actuals subratllen el que ja va dir el
doctor Espriu a l’Assemblea Internacional de l’Aliança Cooperativa
Internacional celebrada al Quebec el 1999, en el marc dels debats
entre capitalisme i socialisme: “La tercera via és la via cooperativa”.»

me. Són asseguradores mèdiques gestionades pels
mateixos assegurats, en una perspectiva consumerfriendly. Al món anglosaxó, i especialment als Estats Units, les cooperatives s’entenen bàsicament
com a cooperatives d’usuaris. En el tema de salut,
sembla que els professionals d’Estats Units encara
no estan prou cohesionats per plantejar-se una via
cooperativa. Tot i això, des de la Fundació Espriu
ja tenim alguns contactes amb metges d’aquell
país que estudien organitzar cooperatives de professionals. Perquè el nostre model certifica que el
millor és una aplicació doble del principi cooperatiu: cooperatives de professionals de la medicina
articulades amb cooperatives d’usuaris de la medicina, sempre que això sigui possible. Als Estats
Units ens frena realment aquesta evidència social
que les cooperatives han de ser d’usuaris, evidència de la qual són conscients els mateixos agents
del cooperativisme nord-americà. És un debat de
fons: els pioners de Rochdale ja es movien, fa cent
cinquanta anys, en aquesta frontera entre el cooperativisme de productors i el de consumidors. La
meva veu, a l’Aliança Cooperativa Internacional,
ha subratllat incansablement que no pot haver-hi
cooperatives de productors sense que també n’hi
hagi de consumidors, i viceversa. Són les dues variables de l’equació cooperativa, perquè si no és
així, els productors estaran sempre a mercè dels
intermediaris. La cooperativa busca precisament
disminuir el paper dels intermediaris. El model
Espriu de cooperació entre cooperativistes productors i consumidors és sens dubte la millor solució, si més no en l’àmbit de la salut.
Quin tipus de relacions internacionals comparteixen les cooperatives sanitàries?
Cal evitar el concepte de caritat en les relacions
internacionals, siguin nord sud o transversals. El
nostre projecte no és de simple ajuda exterior, sinó
que es tracta d’un projecte solidari que uneix les
diferents societats en un afany comú de justícia que
s’expressa en una atenció sanitària digna. Health
Partners, la cooperativa sanitària més gran del
món, va realitzar un projecte de desenvolupament
del moviment cooperatiu de salut a Tanzània. En
veure els resultats, van posar l’èmfasi en el retorn que aquest projecte havia tingut: analitzant
el viscut a Tanzània, van poder corregir alguns
elements centrals del seu procés als Estats Units.
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Creu que el d’Espriu és un model per al món
sencer?
Si analitzem les cooperatives de salut reunides a la
International Health Co-operative Organization
(IHCO), no n’hi ha cap dubte. Potser l’únic model
de cooperativisme sanitari que no segueix estrictament els principis del doctor Espriu sigui el japonès. I és a causa d’un factor cultural: sempre cal
analitzar el context social en què arrela el model,
com he comentat abans. Però per exemple al Brasil, un país on les cooperatives han tingut un paper
social i econòmic importantíssim en els darrers
anys, l’articulació del cooperativisme sanitari es va
fer seguint el model Espriu en tots els seus passos.
Quin paper pot preveure per al cooperativisme
sanitari a Espanya?
També a Espanya hi ha hagut diversitat, perquè
el model ha evolucionat de manera diferent a
Catalunya que a la resta d’Espanya. La tendència
tradicionalment associativa de la societat catalana ha permès desenvolupar un model interessant,
igual que al País Basc. En altres llocs no existeix la
mateixa tradició, amb l’excepció potser de Múrcia,
i per això el model Espriu s’ha desenvolupat de
manera diferent. És una diversitat que s’expressa
també en les lleis, perquè sempre ens referim a la
Llei de cooperatives sense tenir en compte que hi
ha diferents legislacions autonòmiques.
Cal tenir visió històrica per entendre la contribució del nostre cooperativisme a la societat
espanyola. Nosaltres sempre hem donat suport al
Govern del país en qüestions de sanitat. Abans que
existís la Seguretat Social com un model desenvolupat, el model Espriu ja funcionava. Però el desenvolupament ple del sistema nacional de salut ens
va permetre un nou paper. Hem de tenir en compte que el sistema espanyol va ser copiat en el seu
dia del sistema anglès. Doncs precisament la Fundació Espriu rebrà a la primavera una delegació
del sistema nacional de salut anglès per analitzar
els nostres mecanismes d’implantació, les nostres
realitats i la possibilitat de cogestió entre metges
i usuaris. Perquè els anglesos estan subjectes a les
mateixes vicissituds de la crisi que nosaltres i la
seva reconeguda capacitat pragmàtica els porta a
analitzar totes les alternatives possibles a la recerca de solucions. Sens dubte, la nostra és una bona
alternativa.

EL DR. GUISADO REALITZA UNA
CONFERÈNCIA MAGISTRAL
EN LA INAUGURACIÓ DE LA
42a CONVENCIÓ NACIONAL
D’UNIMED, A FLORIANÓPOLIS,
BRASIL, AL SETEMBRE DE 2012

Així doncs, es pot plantejar el cooperativisme sanitari com una alternativa general, en el context
de la crisi, a escala europea?
La tasca de l’IHCO o els nostres contactes amb
el sistema anglès, o els intercanvis des de fa més
d’una dècada amb el sistema sanitari suec i a través de tot el món, tot apunta cap a aquesta direcció. Malgrat les dificultats de tipus burocràtic
que algunes cooperatives hagin pogut trobar a
l’Aliança Cooperativa Internacional, la Fundació
Espriu sempre ha estat un interlocutor fiable en
aquests casos. Cal adaptar les estructures a cada
context: l’últim membre que hem acceptat a
l’IHCO és el de les cooperatives de treballadors
de Polònia, que ens ha demanat flexibilitat per
incorporar el seu funcionament intern als reglaments internacionals.
Quina relació tenen les cooperatives de salut
amb els organismes internacionals?
A través de l’ACI, estem dins dels organismes assessors de l’ONU, que, és bo recordar, ha jugat un
paper fonamental en declarar el 2012 com Any
Internacional de les Cooperatives, reconeixent el
valor de la influència que el moviment cooperatiu
té en la societat civil. També amb organitzacions
com l’OIT, ONUSIDA i, en determinades circumstàncies, amb el Banc Mundial.

Ara mateix, estem replantejant la relació de
l’IHCO amb l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), amb la qual hem mantingut un paper d’assessoria. En l’última Junta Directiva de l’IHCO hem
reprès el projecte de mantenir relacions oficials
amb l’OMS per fer un treball de lobby molt necessari. Com que fins ara l’OMS s’ha centrat en la defensa de la sanitat pública exclusivament, nosaltres
podem complementar-ho estudiant el paper dels
agents involucrats en el desenvolupament i promoció de la salut: és el que hem fet aquests darrers anys
en el marc de l’Aliança per a la Promoció de la Salut.
Quins valors aporta a les iniciatives de l’OMS la
idea cooperativa?
S’han adonat que el cooperativisme és una de les
millors vies per respondre al repte de la participació ciutadana. Perquè nosaltres som un moviment
la base fonamental del qual és la participació de la
societat civil en els esforços de la sanitat pública,
on i quan sigui necessari, a mostrar-se com una
alternativa vàlida. El doctor Eugenio Villar, coordinador del Departament de Determinants de
la Salut de l’OMS, va afirmar que hem d’establir
noves formes de col·laboració. No perquè l’IHCO
necessiti l’OMS per al seu desenvolupament, sinó
per responsabilitat, per contribuir a la governança
mundial mitjançant la nostra experiència. Aquesta
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«La Fundació Espriu és la quarta cooperativa sanitària del món, segons l’informe
que acaba de fer públic l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Les dues
primeres són cooperatives de consumidors dels Estats Units: un altre mercat,
un altre ambient, un altre marc legal. La tercera també és nord-americana, una
cooperativa de productes sanitaris esportius que inclou l’assistència sanitària.»

interlocució podria orientar polítiques públiques
i donar-nos un paper d’interlocució internacional
important per a l’IHCO i per a la Fundació Espriu.
Quin impacte ha tingut la celebració de l’Any
Internacional de les Cooperatives, proclamat
conjuntament per l’ONU i l’ACI?
D’entrada, ens ha aportat més visibilitat. Però potser el més important ha estat l’anàlisi i la reflexió
de fons que hem anat realitzant cap a l’interior de
l’Aliança Cooperativa Internacional. Una reflexió
el principal fruit de la qual ha estat la proposta de
desenvolupament per a la Dècada Cooperativa, el
blueprint que ha aprovat l’última Assemblea Internacional de l’ACI a Manchester. Una proposta amb
cinc eixos i amb una prioritat absoluta en la participació, sense la qual no hi ha cooperativisme, i una
preocupació per establir marcs legals consistents
que assegurin la contribució i repartició del capital.
La nostra identitat corporativa té com a senyal la
coresponsabilitat: en la gestió de les cooperatives,
en la propietat, en la participació... També en l’àmbit espanyol ha estat un any important. La Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social
(CEPES) ha obtingut l’adhesió del nostre Congrés
de Diputats a l’Any Internacional de les Cooperatives, entre d’altres.
L’Any Internacional de les Cooperatives ha coincidit amb el moment més dur de la crisi econòmica en els països del sud d’Europa, quines lliçons
ens aporta?
Hem d’enfocar tots els problemes, inclosos els
econòmics, amb la perspectiva de valorar el que
ja tenim i aprofundir-hi. Em sobta que es parli
del moviment cooperatiu com d’un fenomen
nou, quan l’Aliança Cooperativa Internacional
va ser fundada a finals del segle XIX! I a l’assemblea de Manchester, no fa gaire, vam celebrar els
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cent cinquanta anys dels pioners de Rochdale.
Cal fer, doncs, una crida a la coherència: abans
de cercar només a fora, l’última moda o tendència empresarial, cal buscar també a dins,
en el que ja és nostre, el que ja s’ha provat, el
que ha demostrat la seva eficàcia i la seva justícia. M’agrada molt una frase del doctor López,
soci de l’IHCO d’Argentina: «Les cooperatives
som les filles de tots els problemes i les mares
de totes les solucions». El 2007, vam organitzar
un seminari a Ostersund, Suècia, titulat Cooperation, Subcontracting and Public Procurement within Health Care and Welfare en què
constatem que es feia sempre una crida a les
cooperatives quan hi havia un problema d’alt,
cost que requeria solucions d’abaratiment. En
la nostra opinió, és una perspectiva equivocada,
parcial i de concepció errònia perquè, encara
que siguem una bona solució en aquests casos,
ho som encara més per repartir els beneficis de
manera justa també en situacions econòmiques
sanejades per evitar sobrecostos i amb beneficis
afegits per als problemes de salut, a més del ja
esmentat sobre la participació de tots els agents
a implicar i del concepte de coresponsabilitat.
D’altra banda, no s’ha de confondre el model
ja instituït amb una inflexibilitat en la seva aplicació o manca d’evolució que ningú no es pot
permetre avui dia. Estem obligats a investigar
totes les possibles modificacions, avenços i nous
desenvolupaments, tenint consciència, a més,
que actualment també hi ha un risc anomenat
“desmutualització” a tot el món. Perquè les cooperatives, quan van creixent i desenvolupant-se,
com qualsevol empresa, i més la d’àmbit social,
tenen tendència a oblidar els seus principis i a
transmetre la seva propietat a empreses merament mercantils, cosa que, de fet, ja advertia fa
vint anys el doctor Espriu.

Situat al mateix edifici que va acollir la que ha estat considerada com la primera cooperativa moderna,
creada l’any 1844, el Museu dels Pioners de Rochdale, reobert a finals de l’any passat, ofereix un
recorregut didàctic per la història del moviment cooperatiu.

ALAN HAMER

Viatge als orígens del
cooperativisme modern

RECREACIÓ DE LA BOTIGA
ORIGINAL QUE VAN OBRIR
ELS COOPERATIVISTES
DE ROCHDALE L’ANY 1844.
MUSEU DELS PIONERS DE
ROCHDALE

DANIEL ROMANÍ

Després de dos anys de reformes, el Museu
dels Pioners de Rochdale (Gran Bretanya)
va reobrir les seves portes el passat 29 d’octubre, durant la setmana de clausura de l’Any
Internacional de les Cooperatives. Gràcies a
les reformes, aquest museu, fundat l’any 1931,
ha guanyat en capacitat expositiva i en accessibilitat, i s’ha recuperat la tercera planta
com a àrea educativa, en què es realitzen tallers per a escolars i nombroses activitats per
a adults relacionades amb el llegat cooperatiu, com ara xerrades sobre les col·leccions de
l’arxiu i el museu –una de les últimes ha estat
sobre la conservació de banners (pancartes o
estendards), ja que el Museu dels Pioners de
Rochdale alberga una interessant col·lecció de
130 estendards, realitzats en diferents períodes
del segle XX.

La nova exposició permanent del Museu
dels Pioners de Rochdale explica els motius
que van portar a 28 teixidors de la llavors petita localitat de Rochdale –actualment una ciutat de prop de 100.000 habitants (200.000 si
tenim en compte la seva àrea metropolitana)–
a crear la que avui es considera la primera
cooperativa moderna, la Rochdale Equitable
Pioneers Society (el nom no incloïa la paraula Co-operative, però sí un dels seus principis:
l’equitat). L’exposició també ofereix de manera
didàctica un recorregut per la història del moviment cooperatiu i nombrosos exemples de
cooperatives de sectors molt diversos (energies renovables, finances, agricultura, educació,
habitatge, consum…). També s’hi exhibeixen
diversos estendards, que pertanyen a diferents
societats, gremis o associacions cooperatives

gener febrer març 2013

45

28 teixidors de Rochdale van pensar que una botiga propietat dels seus
clients seria un bon instrument per protegir els consumidors i que
oferiria nombrosos avantatges, ja que els beneficis anirien a parar als
clients membres en forma de dividends en lloc d’anar a les butxaques
dels comerciants privats.

EL MUSEU DE ROCHDALE
CONSERVA CARTELLS DE LA
HISTÒRIA DEL COOPERATIVISME
A NIVELL MUNDIAL COM
AQUEST DE 1895
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i que s’utilitzaven en desfilades, com la del
Dia internacional de les cooperatives, i es collocaven en les sales de reunions.
Un dels principals atractius del museu
és l’edifici, construït al segle XVIII, ja que
és el mateix lloc on els pioners de Rochdale
van crear la seva cooperativa de consum. El
visitant se submergeix de seguida en l’ambient dels pioners de Rochdale, ja que el centre mostra una recreació de la botiga original
(que, quan funcionava, estava oberta a tothom,
no només als membres de la societat cooperativa, però, els que n’eren membres podien
participar en les decisions de la cooperativa
i rebre els beneficis que generava). La botiga,
situada a la planta baixa, disposa d’un taulell
muntat sobre unes bótes i de diversos productes que originalment s’hi venien (les bótes
devien ser buides en l’època en què la botiga
va estar oberta, ja que res del que venien era
distribuït en bótes, a més, és impensable que
desmuntessin el taulell cada vegada que haguessin d’agafar alguna cosa). Hi ha una balança, una rèplica d’un bloc de mantega, sacs
de farina de blat i civada, i alguns elements
com espelmes i un senzill recipient de fusta
amb diversos compartiments per comptar i
classificar monedes.
Un dels objectes més significatius que es
conserven al museu és el Llibre d’actes original,
que actualment alguns voluntaris transcriuen
per a la seva posterior consulta en línia a través
de la pàgina web del museu (www.rochdalepioneersmuseum.coop). També desperta especial
interès el Llibre de visites del museu, en el qual
hi ha aportacions de nombrosos membres de
cooperatives de tot el món.
El 1844, quan es va fundar la cooperativa,
Rochdale era una plàcida ciutat. Bé, en realitat

no tan plàcida... Hi havia un descontentament
important en la població. Les freqüents vagues
que s’hi convocaven ho certifiquen. Algunes
d’aquestes vagues prenien un caràcter violent,
i això provocava la intervenció de les forces
militars. Mil cent voluntaris de Halifax, per
exemple, van ser portats a la ciutat durant
una vaga el 1808, seguits de tropes regulars
que van romandre estacionades allà fins al
1846. Una altra vaga, el 1829, va culminar amb
disturbis que van ser sufocats per soldats a cavall i a peu, produint algunes víctimes mortals,
condemnes d’empresonament i la deportació
vitalícia d’un dels dirigents.
S’hi passava fam, a Rochdale. Moltes famílies treballadores no podien adquirir aliments
suficients per mantenir-se sanes. Els comerciants cobraven sovint preus excessius i venien
menjar adulterat a la majoria dels ciutadans
(així podien obtenir un benefici més gran) i
fins i tot els donaven falsos pesos i mesures. 28
teixidors van pensar que una botiga propietat
dels seus clients seria un bon instrument per
protegir els consumidors i que oferiria nombrosos avantatges, ja que els beneficis anirien a parar als clients membres en forma de
dividends en lloc d’anar a les butxaques dels
comerciants privats. La seva divisa era vendre
honest food at honest prices (vendre bon menjar
a preus raonables). Aquells 28 teixidors, els
pioners de Rochdale, eren majoritàriament
treballadors qualificats– els treballadors no
qualificats no guanyaven prou per aconseguir
estalviar una lliura (l’equivalent a una setmana
i mitja de treball per a un treballador qualificat) per esdevenir-ne membres. Un cop oberta
la botiga, els pioners de Rochdale van oferir la
possibilitat que tothom se’n fes membre pagant un xíling i aconseguint la resta, fins a una

El Museu dels Pioners de Rochdale (Gran Bretanya)
va reobrir les seves portes el passat 29 d’octubre,
durant la setmana de clausura de l’Any Internacional
de les Cooperatives.
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Rochdale Pioneers Museum

FOTOGRAFIA DE 13 DELS 28 PIONERS DE
ROCHDALE REALITZADA L’ANY 1865.

lliura, a través de la distribució dels beneficis.
S’explica que, quan aquells emprenedors teixidors de Rochdale van decidir muntar la seva
petita cooperativa de consum, cap majorista
de la localitat va voler fer cap tracte amb ells, i
que, per tant, van haver d’anar caminant amb
un carretó fins a la gran ciutat de Manchester
per comprar els productes que posarien a la
venda. Avui dia, la distància d’uns 20 quilòmetres es cobreix ràpidament amb tren, però el
1844 el trajecte era força precari. A més, com
que la companyia de gas no es fiava que paguessin les factures –pensaven que no tindrien
èxit–, per il·luminar l’estança la nit en què van
obrir la botiga per primera vegada, van haver
de fer servir les espelmes que pensaven vendre. Algunes d’aquestes anècdotes estan recollides en una pel·lícula produïda el 2012 sobre
els pioners de Rochdale (www.therochdalepioneers.co.uk).
Cal destacar que els pioners de Rochdale
coneixien les idees del pensador socialista Robert Owen (1771-1858), propietari d’una fàbrica
tèxtil de Manchester i fundador d’una colònia
industrial modèlica. Owen va imaginar i des-
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criure una societat ideal que havia de basar-se
en petites comunitats on les màquines se subordinessin als homes i on tothom compartís
els fruits del treball. Les seves idees i els seus
objectius van influir clarament en els pioners.
Poc abans de l’inici de la Societat dels Pioners, hi va haver una vaga en el comerç tèxtil
a Rochdale, que no va aconseguir una millora
dels salaris ni de les condicions laborals dels
treballadors, el que va contribuir a la fundació
de la Societat dels Pioners de Rochdale.
A la petita cooperativa de consum de
Rochdale –popularment coneguda com Old
Weavers Shop (la botiga dels vells teixidors)–,
inicialment s’hi venien molt pocs productes,
la major part eren productes d’alimentació bàsics: sucre, mantega, farina, farina de civada i
candeles de sèu. Però ràpidament es va ampliar l’oferta, i s’hi va incloure, per exemple,
te i tabac. Cent anys després, la cooperativa
esdevindria el primer negoci de la ciutat, amb
90.000 membres.
Els historiadors recorden que la Societat
dels Pioners de Rochdale no és en realitat la
primera societat cooperativa de Gran Breta-

CO-OPERATIVE HERITAGE TRUST

CO-OPERATIVE HERITAGE TRUST

EL MUSEU DELS PIONERS DE
ROCHDALE OFEREIX UN RECORREGUT
PER LA HISTÒRIA DEL MOVIMENT
COOPERATIU I NOMBROSOS EXEMPLES
DE COOPERATIVES DE SECTORS MOLT
DIVERSOS.

AL MUSEU DELS PIONERS DE ROCHDALE
ES REALITZEN TALLERS PER A ESCOLARS
I NOMBROSES ACTIVITATS PER A
ADULTS RELACIONADES AMB EL LLEGAT
COOPERATIU.

A la petita cooperativa de consum de Rochdale, inicialment
s’hi venien molt pocs productes, la major part eren productes
d’alimentació bàsics: sucre, mantega, farina, farina de civada i
candeles de sèu. Però ràpidament es va ampliar l’oferta, i s’hi va
incloure, per exemple, te i tabac.

nya. De fet, alguns dels seus membres ja havien format part d’altres cooperatives i van usar
aquesta experiència per posar el seu negoci
en marxa. Tanmateix, sí que és cert que els
principis sobre els quals es van assentar van
servir d’inspiració i exemple per a altres moltes cooperatives que van sorgir posteriorment
(cal destacar el paper crucial que va exercir G.
J. Holyoake (1817-1906), amic i conseller dels
Pioners, pel que fa a la difusió dels principis
del cooperativisme). És important remarcar
que la mítica societat cooperativa de Rochdale
va ser molt més que una cooperativa de consum. La societat cooperativista dels Pioneers
va fundar una societat amb l’objectiu d’ajudar
econòmicament els membres que emmalaltissin –o morissin (per pagar les despeses de
les exèquies)– i una altra que tenia per finalitat comprar terrenys i construir cases per als
seus socis (al voltant de la dècada dels anys
60 del segle XIX, els pioners de Rochdale
van començar a llogar cases per als membres
d’aquesta societat). D’altra banda, també els
preocupava la formació, i van dur a terme diverses iniciatives per fomentar-la (van arribar

a tenir 1.500 llibres a la biblioteca de la botiga,
i en aquest reduït espai moltes persones van
aprendre a llegir i escriure). Last but not least,
els pioners de Rochdale no van dubtar a donar
un mateix tracte a homes i dones. Les seves
regles diuen que no hi havia diferència entre
els membres d’ambdós sexes, fet inusual en
les organitzacions de l’època (les dones normalment no eren propietàries dels seus propis béns; si no estaven casades els seus diners
pertanyien al seu pare, i si ho estaven, al seu
marit). El 1846 la primera dona (Eliza Brierley) va ingressar a la Societat dels Pioners de
Rochdale.
Poc podien imaginar els humils 28 teixidors de Rochdale que els principis i valors que
van instaurar serien considerats més endavant
com inspiradors i rectors del moviment cooperatiu mundial!

* Agraïm al Co-operative College, al Rochdale Pioneers Museum
i a la Fundació Roca i Galès la seva col·laboració per a la realització d’aquest reportatge.

SOCIETATS, GREMIS I
ASSOCIACIONS COOPERATIVES
UTILITZAVEN HABITUALMENT
ESTENDARDS EN LES DESFILADES.
EL MUSEU DELS PIONERS DE
ROCHDALE N’ALBERGA UNA
INTERESSANT COL·LECCIÓ.
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“LAW FIRST” (ELS PRINCIPIS
QUE VAN ESTABLIR ELS
PIONERS DE ROCHDALE L’ANY
1844). ROCHDALE PIONEERS
MUSEUM.

Les cooperatives, un model
d’organització econòmica de futur
L’Any Internacional de les Cooperatives ja és història. un munt de propostes –com ara exposicions, congressos,
trobades, conferències, publicacions, documentals de televisió o rutes pel patrimoni històric cooperatiu–, han
contribuït, al llarg del 2012, a generar atenció i interès per a aquest model empresarial estès arreu del món,
del qual formen part de sectors tan diversos com l’agricultura, les ﬁnances, els serveis a les persones, les
energies renovables, la indústria, la cultura, la comunicació i la sanitat, entre molts altres. A més, alguns països
han aproﬁtat aquest esdeveniment per realitzar millores legals que contribueixin al desenvolupament de les
cooperatives.
Les cooperatives gaudeixen, en general, de bona salut, la qual cosa, en un entorn econòmic d’allò més complex
i canviant, és una notícia excel·lent. Constitueixen un model empresarial que funciona, que genera ocupació i
benestar en l’entorn. els seus principis –que tenen molt en compte les persones que en formen part– no han
envellit, sinó al contrari. de tota manera, cal no baixar la guàrdia i que cada cooperativa vetlli perquè continuïn
aplicant-se. per tot plegat, és ben fonamentat el desig que va fer l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa
Internacional, celebrada a Manchester, amb motiu de la clausura de l’Any Internacional de les Cooperatives, que
el model cooperatiu sigui d’ara endavant una alternativa empresarial competitiva de primer ordre i el model
d’organització econòmica preferit per la societat.

Em tires la plomada dins el tall
que encara sagna

dins aquesta esquerda acollent,
d’on també raja
una mica de món,
els teus dits avesats
a les fondàries
m’hi fiquen
una unça de
pau còsmica.

Arnau Pons

MAR AGUILERA

(del llibre Llum de ganivet, Vic, Cafè Central, 2012)
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i veus que et duc
unes quantes caigudes d’avantatge –
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L’URUGUAI,
DE CAP

Com recórrer l’Uruguai? Una opció és aturar-se davant
de nombroses escenes de la vida quotidiana, moments de
lleure i de felicitat, i retratar el paisatge, suau, de prats
ondulats (i pocs arbres: pràcticament només n’hi ha a
la vora dels rius), d’una gran verdor. I és que l’Uruguai
és un dels països més ben regats del món. Aturar-se als
racons de Montevideo, on es concentra prop de la meitat
de la població del país, i al barri de Pocitos i quedar-se
sorprès veient com els joves queden a la tarda amb un
objectiu: beure la “beguda nacional”, la infusió feta amb
les fulles de mate. I anar fins a Punta Ballena amb el
propòsit de mirar mar endins si apareixia alguna balena.
Amb sort, de manera fugaç, veure’n una a la llunyania.
Els ulls dubten si l’han vista, la càmera no l’ha pogut
retratar. Com el senyal de tot allò que es fa present en
una fotografia encara que no ho veiem.

Fotografia: Toni Santiso
Text: Daniel Romaní

A CAP

TONI SANTISO COMPAGINA ELS REPORTATGES SOCIALS
AMB LA FOTOGRAFIA DE DOCUMENTALISME GRÀFICA
I PUBLICITÀRIA. VA INICIAR-SE EN EL MÓN DE LA
FOTOGRAFIA DE LA MÀ DEL PRESTIGIÓS FOTÒGRAF DEL
NATIONAL GEOGRAPHIC TINO SORIANO, I ACTUALMENT
PUBLICA A DESCOBRIR CATALUNYA, COSMOPOLITAN,
RONDA IBERIA, JOYCE O MAGAZINE DAILY MAIL.

VERSOS,
ENLLÀ DEL CAMÍ
D’un vell color de plata
jo voldria que fossin
els meus versos: d’un noble,
antic color de plata.
Davant la mort, que porta
secrets senyals del rostre
que jo veig en mirar-me,
cerco amb ells extingides
veus del mar, pas de núvol,
les distants primaveres.
Trist i lliure, camino,
davant la mort que em mira,
a la llum, per la plata
antiga dels meus versos.
Mrs. Death, 1952

1.

Mrs. Death és aquí. És present, imminent i indefugible.
Mrs. Death, el domini unívoc de la mort, atrapa prínceps, lladres, estranys i amants. És l’única realitat d’una
vida feta de passes, és Ella, que tot ho escapça, que
tot ho engoleix, és aquest terrible avenç que esquitxa
la poesia de Salvador Espriu al llarg d’una obra feta a
base de passes i de mots que es dirigeixen cap a la fi.
El camí, un altre dels vincles recurrents en el ressò de
l’obra espriuana, és el llegat que en queda en forma
d’artefacte poètic: un cor que batega i que no ofereix
dubtes. La vida és cruel, tan cruel com l’ordre impossible, tan cruel com el neguit de ser-ne plenament conscient i no tenir cap possibilitat d’escapatòria. És cruel,
però és humana com ho és la necessitat de dir-ho i de
no poder-ne fugir. En aquest sentit, la bellesa tràgica i
la perfecció contingent de “Versos, enllà del camí” és
colpidora. Aquí hi és tot, resumit a la manera d’Espriu,
senzillament contingut en un esclat íntim i minuciós,
sense artifici, sense trampa, amb tot allò que cal dir-se.

La mort és la fi de tots els camins que transiten
pels reductes de la poesia. I el temps és la petja que va
sumant passes fins a la fi, fins a l’horitzó indefugible,
fins a la caiguda inexorable. Així és com tots els mots
d’Espriu, tots i cadascun d’ells, remeten a aquesta idea
de camí, de mur, de fi, de tràgica meravella que és –i
esdevé– el temps.

2.
«D’un vell color de plata
jo voldria que fossin
els meus versos: d’un noble,
antic color de plata.»
Salvador Espriu va confegir una obra que és una
contundent lírica de reflexió moral, una de les més elevades d’aquest període tan extremadament lluminós
que va esdevenir la poesia catalana del segle XX. La
veu d’Espriu és, amb tota seguretat, una de les veus
que més i millor saben concentrar la grandesa d’unes
intencions morals nítides amb una execució justa.
D’una solidesa fefaent, dels mots que traça l’Espriu
poeta cal destacar-ne la seva increïble facilitat per
desxifrar pensaments complexos i, alhora, la capacitat de meravellar-se amb el temps i l’enyor, el record
d’una tènue felicitat que també va existir i que el poeta
retrata de manera sublim, sense ni un bri d’autoindulgència ni de sentimentalisme. La vida s’entén com un
dolorós viatge que és guiat per mitjà de l’escriptura i
dels versos, «d’un noble, / antic color de plata».
Espriu es desfà dels artificis i de tota mena d’afalacs entabanadors. La seva lírica és extremadament
sòbria, neta, continguda i granítica. Un mur, talment,
infranquejable en què no hi ha possibilitat d’esquerda
o assetjament. Un mur gris, d’antic color de plata. La
precisió d’aquest engranatge que és aquest i cada poema
d’Espriu, aquesta sensació de poesia fibrosa que no té res
de sobrer, no li resta ni un bri d’intensitat, però. L’opció és clara: allunyar-se de l’artifici per poder abrigar
l’ànima de l’home. Deixar de banda qüestions purament formals que no portarien enlloc per concentrar
tot l’estímul i l’esclat poètic en una reflexió sobre la
condició humana i, més enllà, del temps i de la fi. La
mort és això, patèticament: la no existència del temps.
De fet, la constatació que el camí no existeix.
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El camí no existeix

55

56

| compartir | gener-febrer-març 2013

3.
«Davant la mort, que porta
secrets senyals del rostre
que jo veig en mirar-me,
cerco amb ells extingides
veus del mar, pas de núvol,
les distants primaveres.»
Espriu va ser feliç mentre va durar la joventut.
D’una banda, de manera fonda i absoluta, va ser feliç
en els anys que corresponen a la seva vida universitària, encetada l’any 1930, que el va empènyer a creuar
el Mediterrani l’any 1933 en un viatge on va copsar de
primera mà la meravella dels clàssics i on va gaudir de
la intel·ligència de companys i amics. D’altra banda, inequívocament, la felicitat és en els seus estius a Arenys
de Mar. Un binomi que sadolla el rerefons constant de
tota la seva obra, «una tenaç reconstrucció d’un món
perdut». Una pacient i tenaç edificació del món ideal
que el temps va deformant amb els anys, de manera
grotesca, i que esdevé, fins a la seva mort física, l’únic
refugi possible. Espriu és un poeta condemnat.
Tot això és en el rostre «que jo veig en mirar-me»,
tot això. Espriu assenyalà com a data de la seva mort
l’inici de la guerra. Les distants primaveres que van
escapçar-se, sobtadament, entre l’alçament militar de
1936 i la mort de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1938) i la
del seu pare, un any després. Res no va poder vivificar-se des d’aquell moment de derrota, física i sentimental. El sotrac va fer eterna la ferida i va fer, d’Espriu, un poeta reclòs en els camins d’uns versos que
només sabien dirigir-se cap a la fi.

CAL·LIGRAFIA KEITH ADAMS

4.
«Trist i lliure, camino,
davant la mort que em mira,
a la llum, per la plata
antiga dels meus versos.»
El camí és una obligació moral, no pas una elecció.
Sempre trist, però ensems lliure. Espriu no pot defugir
l’obscuritat d’una realitat que, a desgrat de la tenebra,
va ser capaç d’encendre la llum de l’intel·lecte d’uns
temps negríssims. El poeta com a veu d’un poble, més
enllà de la pura connotació social, perquè la veu del

poble és aquella que sap explicar els esvorancs i no
només les gestes. La veu del poble és aquella que sap
parlar de tu abans que dels altres. Per això, la mort
no deixa de retopar per les entranyes de la poesia que
escriu el poeta condemnat. Cada acord, tan agre, és
l’impuls d’aquesta mort que hi és i es fa present en cada
moment del camí. Potser és això, justament, el que fa
de la poesia d’Espriu una referència moral indiscutible:
tot avança a desgrat, i el futur mai no pot ser millor.
Res d’esperança, no n’hi ha. Només existeix la certesa
del plaer d’un gest que mira enrere, sense nostàlgies
escumoses, sense la flaire d’una memòria reviscuda.
Perquè la memòria també és mort, i mort és el poeta.
Salvador Espriu va morir massa jove. Mai no va ser
viu el seu alè. “Versos, enllà del camí” és un exemple
brillant d’una manera d’entendre la vida i la poesia.
Mrs. Death, el llibre que el conté, és un cop de realitat
dolorosament contundent, perquè la poètica d’Espriu
és això que va definir Antoni Comas, «el domini absolut de la mort». En la seva poesia, i en aquest poema
de manera clarificadora, hi conviuen les tres veus que
teixeixen el fil d’Ariadna d’una obra perenne: la lírica
satírica, la civil i l’elegíaca; tres cares que s’abracen de
manera més exacta que mai aquí, en catorze versos
que parlen de Mrs. Death, en catorze versos que són
una clatellada a les bones pretensions d’una vida que
mai no podrà acabar com voldríem.
Però aquesta tristesa, endèmica en l’obra d’Espriu,
no pot mirar-se ni entendre’s com un refugi pseudoromàntic o com un recurs d’estil que poua en l’artifici
dels mots. Res de subterfugi on recrear-se poèticament, res de vanitat o truc de màgia d’hermetisme
vacu. Es tracta d’oferir penyora a la mort, al domini
on tot conclou, cap a on tot avança, cap a on tot mena:
«He convertit vells somnis / en la petita ofrena / d’una
veu». Aquí teniu la veu d’Espriu, el talent d’una ànima
somorta i lúcida com poques, la llum que prové de la
més fosca de les tenebres, el batec que omple cada lletra d’una veritat indefugible. Una poesia colpidora com
n’hi ha hagut ben poques. Esteve Plantada
Esteve Plantada (Granollers, 1979) ha publicat els poemaris A l’ombra
dels violins (Premi Amadeu Oller per a poetes inèdits, 1997), Kosovo.
25 poemes, 25 imatges (2000), Oblidar (2001), Temporari (Premi Òmnium Cultural del Vallès Oriental, 2007) i Els Llops (2008), escrit
conjuntament amb Laia Noguera i Joan Duran. Els seus poemes han
estat inclosos en diverses antologies i han estat traduïts al francès i
al castellà. Crític de cinema i literatura a Núvol, actualment escriu
en diferents mitjans i és coeditor de NacioGranollers.cat. Ha exercit
de crític literari al diari Avui i va ser director de la revista The Barcelona Review.
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