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crisi ho fa més necessari que mai: cal canviar la manera de pensar i de parlar 
de les empreses. Cal fer que, a l’empresa, hi predomini la persona per da-
munt del capital. Cal que s’hi reparteixin els beneficis amb criteris col·lectius 

(o que es decideixi col·lectivament reinvertir-los per tal de poder dur a terme els objec-
tius socials de l’empresa). Han de ser empreses organitzades amb esperit democràtic, i 
la seva presa de decisions també ho ha de ser. Cal que siguin solidàries amb l’entorn. Que 
promoguin la cohesió de la societat. I que exerceixin, en tot allò que els ateny, la seva 
responsabilitat social. És un somni? Prop del 17 % dels treballadors de la nostra societat 
ho són d’empreses que creen riquesa, produeixen i donen serveis a partir d’aquestes 
premisses. Són les empreses de l’economia social. Allò que les fa característiques és, 
precisament, el servei que fan a la societat.

La crisi ho ha demostrat: les cooperatives i altres empreses d’economia social han resistit 
millor, perquè la seva flexibilitat i la capacitat de prendre decisions ajustades als vaivens 
de l’economia els ha ajudat a entomar un canvi radical com el que hem viscut de 2008 
ençà. Però, si han resistit, ha estat sobretot perquè posen les persones en el centre de la 
seva activitat, i prioritzen, doncs, la permanència dels llocs de treball per damunt dels 
beneficis a curt termini.

Juan Antonio Pedreño, president de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Eco-
nomia Social (CEPES), ho té molt clar: «Sens dubte, la crisi ens ha reforçat. Ho ha fet 
des de l’interior de les empreses, que valoren molt positivament el model d’autogestió. 
Però també des de l’exterior: la societat valora que, malgrat la crisi, no hàgim perdut 
els nostres valors. […] La societat simpatitza cada vegada més amb el que representem: 
solidaritat, participació, democràcia interna…»

El compromís de la Fundació Espriu amb els valors del cooperativisme ens ha dut a 
dedicar el monogràfic de | compartir | a “L’economia social, al servei de la societat”. Hi 
entrevistem el president d’Asisa, el doctor Francisco Ivorra, que ha estat reelegit per a un 
tercer mandat en l’assemblea de la cooperativa Lavinia-Asisa celebrada a finals de juny. 
En l’entrevista que li fem, confirma els bons resultats actuals de la cooperativa, alhora 
que els posa en perspectiva: «Som una entitat construïda gràcies a l’esforç dels metges. 
Aquest caràcter professional és fonamental. Ni Asisa ni Lavinia (que és la cooperativa de 
metges propietària de la companyia d’assegurances mèdiques) no tenen ànim de lucre. 
Això ha fet que l’entitat hagi pogut créixer fins assolir els 1,7 milions d’assegurats actuals, 
les tretze clíniques i tres hospitals, els vint-i-quatre centres assistencials, les clíniques 
dentals, les empreses pròpies que ens donen serveis...»

Tant Asisa com Assistència Sanitària Col·legial i SCIAS són models de la competitivitat 
de les empreses d’economia actual. Les assemblees d’aquesta primavera han confirmat 
la solidesa de totes elles. Els socis de la cooperativa d’usuaris de la medicina SCIAS, 
reunits en assemblea, van confirmar que la cooperativa ha mantingut la situació de 
comptes sanejats gràcies a un treball d’anys i a les mesures impulsades per a la contenció 
de la despesa, el control exhaustiu de processos i l’optimització de recursos. Tot plegat, 
preservant les inversions en equips i els llocs de treball necessaris per a la millor atenció 
sanitària possible i sense deixar de complir el seu principal objectiu com a cooperativa: 
garantir els mitjans perquè els usuaris rebin una assistència mèdica de qualitat.
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La pèrdua o caiguda del cabell és un motiu de preocu-
pació molt estès, tant és així que al llarg del temps s’han 
proposat innombrables mètodes per intentar evitar-la 
o per mirar de recuperar el cabell perdut. No obstant 
això, en els homes, molts dels quals tendeixen espon-
tàniament a quedar-se calbs, aquest “problema” difícil-
ment pot solucionar-se, ja que tenen una predisposició 
especial perquè, amb el pas del temps, es produeixi 
aquesta pèrdua del cabell. No passa el mateix entre les 
dones, en les quals una caiguda exagerada del cabell sol 
ser secundària a algun trastorn específic que pot tenir 
una solució terapèutica. També els homes poden pre-

sentar una pèrdua de cabell secundària a diversos tras-
torns, en aquest cas es requereix el diagnòstic i el trac-
tament oportuns, però, en conjunt, aquests casos són 
molt menys freqüents que els de la calvície comuna.

Així doncs, molts homes, més del 50 %, desen-
volupen amb el pas dels anys l’anomenada calvície 
masculina o, en termes mèdics, alopècia androgènica, 
que es deu a una predisposició genètica hereditària 
per la qual els fol·licles pilosos –les estructures de la 
pell on es produeixen els pèls– del cuir cabellut són 
exageradament sensibles als andrògens, les hormo-
nes sexuals masculines. Els fol·licles pilosos, situats 

Calvície masculina
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«Es pot considerar que actualment no hi ha cap tractament eficaç i segur 
que aconsegueixi una solució definitiva per a la calvície masculina.»
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sota la superfície cutània de les zones del cos on hi 
ha pèls, funcionen cíclicament: durant una primera 
fase, que sol durar de tres a cinc anys, el pèl creix 
més o menys ininterrompudament, a raó de 0,2 a 
0,5 mm cada dia; en un segon període, d’unes tres 
o quatre setmanes, el fol·licle disminueix notable-
ment la seva activitat, tot i que el pèl encara no cau, 
perquè s’hi troba unit fermament; després segueix 
un període d’inactivitat total, en el qual es forma el 
germen d’un nou pèl. Quan comença el nou cicle, 
el pèl antic cau, espontàniament o davant qualse-
vol tracció lleugera, per deixar pas al pèl nou. En 
el conjunt de la pell, aquestes fases no són apreci-
ables, perquè cada fol·licle pilós segueix un ritme 
propi, però és absolutament normal que es perdin 
uns 100 cabells cada dia, la qual cosa és evident en 
rentar-se els cabells o pentinar-se, ja que s’exerceix la 
pressió suficient com per desprendre els més antics.

El desenvolupament dels fol·licles pilosos està 
determinat genèticament, i la seva activitat està re-
gulada per factors hormonals, bàsicament per les 
hormones sexuals masculines. És per això que en 
l’home creixen la barba i el bigoti, un dels caràcters 
sexuals secundaris més evidents. I també és per això 
que els fol·licles pilosos dels homes són més sensi-
bles a l’estimulació hormonal. Doncs bé, en alguns 
homes predisposats, a partir de certa edat, l’estimu-
lació androgènica fa que els fol·licles pilosos d’algu-
nes zones del cap reaccionin de forma exagerada o 
anòmala i que accelerin el procés normal de regene-
ració dels cabells. I com que l’estimulació hormonal, 
en l’home, és persistent, el despreniment dels pèls 
dels fol·licles pilosos afectats és tan intens que no hi 
ha temps perquè se’n formin de nous. Amb el pas 
del temps, els fol·licles pilosos hipersensibles es van 
atrofiant, produeixen pèls cada vegada més prims 
i petits i, al final, es tornen pràcticament inactius.

L’evolució de la calvície androgènica és típica, més 
o menys lenta i progressiva. La pèrdua de cabell sol 
iniciar-se en la línia frontal i, de mica en mica, s’estén 
cap enrere, i fa evidents les entrades laterals. Amb fre-
qüència, la pèrdua es fa ostensible a la coroneta, fins i 
tot abans que a la zona frontal. I així, amb el pas dels 
anys, es pot arribar a perdre gairebé tot el cabell, ex-
cepte en la zona parietal, per sobre l’orella, i en la zona 
occipital, al clatell. El grau d’extensió i la rapidesa amb 
què la calvície s’estén són molt variats, ja que depenen 
de factors hereditaris, per això és comú que en una 
mateixa família diversos homes experimentin una 
calvície d’evolució i característiques molt semblants.

Com pot deduir-se del que acabem d’indicar, poca 

cosa es podrà fer per modificar una evolució natural. 
Avui dia es compta amb un fàrmac aprovat per trac-
tar l’alopècia, el minoxidil, un agent vasodilatador que, 
aplicat tòpicament en les zones afectades, pot acon-
seguir una certa recuperació del cabell al cap d’uns 
mesos d’ús, encara que aquest efecte desapareix al cap 
d’un temps si s’interromp la seva aplicació i, d’altra 
banda, no està exempt d’efectes secundaris molestos. 
Una altra possible actuació contra la calvície masculi-
na consisteix a usar algun fàrmac antiandrogènic, és a 
dir, que impedeixi els efectes de les hormones masculi-
nes i, d’aquesta manera, l’estimulació dels fol·licles pilo-
sos hipersensibles. Amb això, al cap d’uns mesos d’ad-
ministració pot aconseguir-se la recuperació de part 
del cabell perdut, però l’ús d’un agent antiandrogènic 
tampoc no està exempt d’efectes adversos, com poden 
ser una disminució de la libido o una disfunció erèc-
til; problemes que reverteixen amb la suspensió del 
tractament, cosa que alhora també implica una pèrdua 
dels efectes positius. Per tant, es pot considerar que 
actualment no hi ha cap tractament eficaç i segur que 
aconsegueixi una solució definitiva per a la calvície 
masculina. Malgrat tot, no falten ofertes de solucions 
presumptament eficaces, suposadament infal·libles. 
Però cal destacar que, dels innombrables procedi-
ments i productes que al llarg dels anys s’han anat pro-
posant, encara no s’ha demostrat que cap d’ells sigui 
capaç d’estimular eficaçment el creixement del cabell 
o de frenar definitivament el progrés de la calvície co-
muna. I tampoc no disposem d’estudis que reflecteixin 
la innocuïtat dels múltiples remeis que es proposen...

Així doncs, quan l’alopècia suposi per a qui es que-
da calb un problema estètic, caldria buscar una solució 
a través de mitjans més complexos que prendre unes 
píndoles o rentar-se el cap amb un xampú determinat. 
Per exemple, es podria recórrer a un trasplantament 
de cabell de la mateixa persona: s’extreuen petits frag-
ments del cuir cabellut del clatell i s’implanten en uns 
petits orificis practicats en la pell de la zona despobla-
da, els fol·licles pilosos dels fragments implantats fabri-
caran pèls en una zona prèviament calba. Un altre mè-
tode consisteix en la implantació de cabells artificials, 
sintètics, l’aspecte dels quals imita perfectament els na-
turals: s’introdueixen i fixen amb un diminut ganxet al 
cuir cabellut, un per un, a la zona calba; alguns s’aniran 
desprenent amb el temps, de manera que caldrà repo-
sar-los amb altres implantacions per aconseguir el mà-
xim efecte estètic. Excepte procediments tan concrets 
com aquests, difícilment es podrà modificar l’evolució 
o les característiques de la calvície en els homes pre-
disposats, ni prevenir-la, ni retardar-la... Dr. Adolf Cassan

«Es pot considerar que actualment no hi ha cap tractament eficaç i segur 
que aconsegueixi una solució definitiva per a la calvície masculina.»
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«Quan viatgem, convé evitar el menjar cru i el men-
jar fred», diu el doctor Joaquim Martínez Montauti. 
Aquest és un dels nombrosos consells que dóna als 
qui acudeixen a la Clínica del Viatger de l’Hospital de 
Barcelona, una iniciativa molt jove creada l’any 2012 i 
dirigida pel doctor Martínez. 

«Orientem el viatger de les mesures necessàries que 
ha de prendre per prevenir problemes de salut durant 
el seu viatge. També assessorem pacients amb patolo-
gies en tractament o cròniques sobre qüestions tan im-
portants com l’adequació de les seves pautes de medica-
ció als canvis de fus horari. I informem d’aspectes com 
la higiene, què cal fer en cas de ferida, i com equipar la 
farmaciola en funció del país que es visita», explica el 
doctor Martínez, i subratlla que aquesta clínica espe-
cialitzada està dirigida a persones que fan viatges de 
negocis –perquè «una diarrea pot fer malbé un viatge 
professional, subratlla–, de vacances, de caire esportiu, 
d’estudiants que van a altres països i de cooperació, ja 
que els cooperants constitueixen un dels grups de més 
risc pel que fa a la salut, perquè estan molt en contacte 
amb la gent, i el nivell d’higiene del lloc on fan estada 
acostuma a ser molt precari. També vénen a la nostra 

La destinació i el tipus de viatge determinaran la rellevància de cadascun d’aquests consells que 
integren el decàleg del viatger. 

1 > Cal contactar amb un servei d’atenció al viatger amb l’antelació suficient.

2 > Convé contractar una assegurança  mèdica. Cal proveir-se de la medicació habitual suficient per 
cobrir les necessitats del viatge i d’un informe mèdic que la indiqui, en el qual constin els antecedents 
sanitaris i el carnet de vacunació.

3 > Convé dur protecció contra les picades d’artròpodes (repel·lents, vestit adequat, teles mosquiteres 
impregnades).

4 > Es recomana vigilar el que s’ingereix. Higiene de l’aigua de beguda: envasada i que mostri el tap 
intacte o aigua bullida o tractada. Menjar cuit i calent. Fruita rentada i pelada per un mateix.

5 > Si es mantenen relacions s exuals, millor amb preservatiu.

6 > No és gens recomanable banyar-se en rius, llacs o llacunes. No s’ha de caminar descalç en cap cas. 
A la platja, cal utilitzar xancletes i no ajeure’s directament sobre la sorra.

7 > Convé resguardar-se del sol i de la calor.

8 > Cal tenir una farmaciola ben proveïda.

9 > Cal seguir les indicacions de la profilaxi de la malària, si és el cas, i la vacunació indicada.

10 > Cal anotar l’adreça i el telèfon de l’ambaixada i de les persones de contacte en el lloc de residència.

El decàleg del viatger

clínica especialitzada viatgers que volen visitar els seus 
familiars establerts en altres països –i aquest grup tam-
bé és d’alt risc perquè, un cop allà, acostumen a baixar 
molt la guàrdia, i normalment no estan immunitzats de 
les malalties més freqüents. Per això fem una atenció 
especial als viatges familiars», afirma el Dr. Joaquim 
Martínez.

El servei que ofereix la Clínica del Viatger de l’Hos-
pital de Barcelona és de caràcter exclusiu –gratuït– per 
als assegurats d’Assistència Sanitària, però també poden 
acudir-hi els seus companys de viatge, sempre que va-
gin acompanyats de la persona assegurada d’Assistència 
Sanitària amb qui viatjaran. Les visites dels acompa-
nyants gaudeixen de preus especials.

La Clínica del Viatger ofereix una consulta abans 
d’iniciar el viatge, que inclou les següents prestacions: 
visita mèdica, consells sanitaris sobre el viatge, consells 
individualitzats per al viatger amb alguna patologia, 
vacunes preventives –«administrem totes les vacunes 
excepte la de la febre groga, que requereix una autorit-
zació especial que proporciona el Ministeri de Sanitat i 
que ja hem demanat», diu el doctor Martínez–, venda 
de medicaments específics per al viatge, venda d’una 

La Clínica del Viatger de l’Hospital de Barcelona
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El paludisme o la malària és una malaltia molt estesa 
pràcticament a tots els països tropicals. És produïda per 
un paràsit (protozoo) del gènere Plasmodium, que és 
transmès per la picada de les femelles del mosquit anòfel 
(gènere Anopheles). El risc de contraure-la varia segons 
els països, fi ns i tot segons la zona i l’època de l’any dins 
d’un mateix país. La destinació geogràfi ca, la ruta especí-
fi ca seguida, la durada, el tipus de viatge i l’estació de l’any 
en què es realitza són factors determinants del risc. El 
període d’incubació de la malaltia des del contagi fi ns que 
se’n manifesten els símptomes acostuma a ser d’entre 8 i 
30 dies. La malaltia es caracteritza per una crisi febril des-
prés d’unes hores de malestar general, mal de cap i a les 
articulacions, esgarrifances (amb intensa sensació de fred 
que dura entre 15 i 60 minuts), i acaba amb un període de 
sudoració abundant i alta temperatura (el cos pot arribar 
als 40-41 ºC), que pot durar entre 2 i 4 hores. 
Atès que la malària pot resultar greu i fi ns i tot mortal, és 
important fer-ne una prevenció. Com que actualment no 
es disposa de cap vacuna efi caç, la prevenció es basa en la 
conjunció de les següents mesures:

• Evitar les picades de mosquits, cosa que constitueix la 
primera línia de defensa contra el paludisme, especi-
alment entre el capvespre i l’alba. És recomanable dur 
roba de màniga llarga i pantalons llargs, i evitar els co-
lors foscos perquè atreuen els mosquits. Es poden usar 
repel·lents d’insectes tant a la roba com sobre la pell. Cal 
tancar bé les portes i fi nestres durant la nit i col·locar 
una mosquitera al voltant del llit. Finalment, és acon-
sellable utilitzar aerosols per matar insectes voladors o 
utilitzar difusors amb insecticides.

• Prendre medicaments contra el paludisme (quimio-
profi laxi) quan sigui necessari, per evitar que la infecció 
progressi i arribi a donar manifestacions clíniques de la 
malaltia. Aquesta medicació varia segons la zona que es 
visita, i no fa desaparèixer completament la possibilitat 
de contraure la malaltia. Com que pot produir efectes 
secundaris, la seva prescripció és a càrrec de personal 
sanitari especialitzat. Perquè la quimioprofi laxi tingui 
efectivitat haurà de continuar-se durant un període de-
terminat per a cada fàrmac un cop abandonada la zona 
palúdica, tant si el viatger torna al seu país d’origen com 
si va a una zona exempta de paludisme, ja que el paràsit 
que produeix la malaltia pot romandre acantonat al 
fetge durant aquest període de temps.

• Consultar immediatament el metge per rebre un diag-
nòstic i un tractament adequats si apareix febre acom-
panyada o no d’altres símptomes (mal de cap, debilitat 
i dolors musculars, vòmits, diarrea o tos) a partir d’una 
setmana després d’haver entrat en una àrea on hi ha risc 
de paludisme i fi ns a 3 mesos després d’haver-ne sortit 
(fi ns i tot més, en algunes ocasions puntuals).

• En casos concrets en què no es pugui rebre una valora-
ció mèdica urgent, s’aconsella disposar de medicaments 
antipalúdics per a autoadministració (tractament de 
reserva per a emergències).

Prevenció del paludisme o malària 

farmaciola de viatge ja preparada i venda de productes 
sanitaris per a viatgers, com ara pastilles per potabilit-
zar l’aigua, repel·lents antimosquits i mosquiteres im-
pregnades de repel·lent, tot i que la millor mesura per 
evitar que piquin els mosquits és que hi hagi el mínim 
de parts del cos descobertes (per això cal dur pantalons 
llargs i camisa de màniga llarga)... A més, els viatgers 
que han passat per la clínica tenen l’oportunitat de fer 
consultes en línia mentre estan de viatge i una altra 
visita en tornar, si el viatger té, per exemple, febre o 
diarrea, que, segons el Dr. Martínez, són els dos “pro-
blemes de salut” més habituals.

«Recomanem fer la visita a la Clínica del Viatger 
unes sis setmanes abans de l’inici del viatge, cosa que 
permet administrar totes les vacunes necessàries. Te-
nim un carnet de vacunació que és complementari dels 
altres carnets de vacunes. Qui ve a la Clínica del Viatger 
ens ha de dir quines vacunes té i la data en què les hi 
van posar», remarca el director de la Clínica del Viatger. 

Quins són els països més perillosos pel que fa a la 
possibilitat de contraure malalties? «Més que països 
perillosos, hi ha viatges perillosos. En un mateix país, 
no és el mateix viatjar per zones rurals que per grans 
ciutats; ni viatjar sol que en un viatge organitzat...», diu 
el doctor Martínez, que recomana visitar també la clí-
nica «encara que es viatgi a països propers, com ara 
Polònia, Àustria i Alemanya, on hi ha malalties que aquí 
no tenim, com per exemple l’encefalitis per paparres, 
que requereix una vacuna específi ca». 

«D’entre les malalties que es poden contraure a 
l’hora de viatjar, cal destacar especialment el dengue, 
una malaltia vírica que es transmet per picada de mos-
quit i que darrerament s’ha estès força; la malària, que 
fi ns i tot ha reaparegut puntualment a Europa a causa 
de mosquits que s’han contagiat de persones malaltes, 
però que es pot prevenir amb tractaments específi cs; 
la febre groga, estesa a Amèrica del Sud i a l’Àfrica, no 
pas a l’Àsia; i la ràbia –quan un va de viatge, millor no 
acostar-se a cap animal: ni gossos ni gats, per si duen la 
ràbia, i sobretot ni als micos ni ratpenats que, en aquest 
sentit, són els més perillosos, ja que si et mossega un 
gos i l’agafem, es pot mirar si té la ràbia, però en el cas 
dels micos i dels ratpenats, si no els podem atrapar, no 
se sap si tenen la malaltia, i si no es fa profi laxi primària 
o secundària, la ràbia és una malaltia mortal», diu el 
doctor Martínez.   

Viatjar té un risc, per petit que sigui. Cal minimit-
zar-lo tant com es pugui. De tota manera, quan es viatja 
els principals danys són causats pels accidents de tràn-
sit i els esportius, en els quals no intervé la prevenció 
sanitària. Daniel Romaní
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Anys enrere, quan estàvem malalts, anàvem a veu-
re el metge que anomenàvem de capçalera o de 
Medicina General. Aquest professional tractava 
tots els adults de la família i, més endavant, els jo-
ves quan es feien grans i ja no tenien edat per anar 
al pediatra. Coneixia els membres de cada casa, 
els familiars, les peculiaritats pròpies d’aquell grup 
de persones, les malalties habituals i, per tot això, 
s’hi establien uns lligams forts i de molta confi ança.

Les ciutats i els pobles han canviat i ara hi ha més 
població i més mobilitat de les persones. Hi ha diversos 
tipus d’unitats familiars que s’organitzen d’una altra 
manera. Les relacions entre els familiars han canviat i 
també ha canviat la relació entre els metges i els paci-
ents. Però que hagin canviat les relacions no signifi ca 
que hagin canviat les vocacions mèdiques. Avui en dia, 
el metge de capçalera és el metge que ha triat ser met-
ge de família perquè vol exercir la seva professió des 
de la proximitat i la quotidianitat. És un professional 
que ha rebut una formació específi ca i que ha estudiat 
l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària.

L’especialitat de Medicina de Família i Comunità-
ria va ser creada, a Espanya, l’any 1978. La intenció 
principal era la de millorar l’atenció als usuaris de la 
sanitat pública dins l’àmbit de l’atenció primària. El 
perfi l del metge de família és el d’un professional que 
vol atendre cada pacient d’una manera integral tenint 
en compte tant els aspectes físics i psíquics com els so-
cials dins del propi context familiar i dins la comunitat.

En el marc de la salut, pública i privada, aquest 
especialista és qui visita els pacients periòdicament, 
ja que ha de ser el metge de referència a qui acudir 
i demanar consell. El pacient explica què li passa i 
sap que el que ell digui dins la consulta sempre serà 
confi dencial. A més, s’estableix una relació especial 
i molt personal entre ell i el professional. És el met-
ge de família el que valora l’estat de salut, pauta un 
tractament o aconsella el pacient que vagi a visitar-se 
amb un col·lega d’una altra especialitat. Després 
d’una visita amb un especialista, el que és més habi-
tual és tornar a la consulta del metge de família amb 
les proves que s’hagin fet, amb els informes sobre els 
resultats i la pauta de la nova medicació. Qui coneix 
quina medicació pren cada persona, quines patolo-
gies pateix cadascú i quina situació personal, fami-
liar i social té cada pacient és el metge de família, i 
aquesta informació global i integral és de gran valor.

En l’exercici de la seva professió prenen relleu 
tant les activitats que vagin dirigides a la promoció 
i prevenció de les malalties a través de l’educació 
sanitària com les que van dirigides al tractament, 
la curació i les cures pal·liatives quan és necessa-
ri. La tasca de prevenció es fa d’una manera indi-
vidual, adreçant-se a la família, i també es planifi-
quen actuacions que van dirigides a la comunitat. 

Quan un estudiant de Medicina acaba els cursos a 
la universitat, ha de fer, encara, els cursos de l’especiali-
tat que hagi triat. Des de l’any 2005, la formació de l’es-
pecialitat de Medicina de Família i Comunitària dura 
quatre anys. Dins aquest període de temps, la meitat 
de la formació es fa dins l’àmbit de l’atenció primària i 
l’altra meitat es fa en diferents especialitats hospitalà-
ries. L’especialista ha d’assolir diverses competències 
relacionades amb la comunicació i l’atenció al pacient. 
També ha d’assolir competències en l’àmbit de la bio-
ètica, la formació continuada i la recerca. Els metges 
no deixen d’estudiar mai i és important saber que, 
aquells que col·loquialment anomenem de Medicina 
General, han de tenir una formació molt plural, amb 
una visió panoràmica de la persona i el seu entorn. 

El metge de família
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En l’exercici de la seva professió prenen relleu 
tant les activitats que vagin dirigides a la promoció 
i prevenció de les malalties a través de l’educació 
sanitària com les que van dirigides al tractament, 
la curació i les cures pal·liatives quan és necessa-
ri. La tasca de prevenció es fa d’una manera indi-
vidual, adreçant-se a la família, i també es planifi-
quen actuacions que van dirigides a la comunitat. 
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Si bé les criatures són ateses durant la infantesa 
i l’adolescència pels pediatres, l’edat en què aquests 
joves hauran de tenir un metge de família, un metge 
d’adults, és diferent a la sanitat pública i a la priva-
da. Dins les àrees d’atenció primària de salut públi-
ca, s’assigna un metge de família als joves el dia que 
compleixen quinze anys. A les consultes del met-
ge de família de les asseguradores, l’edat pediàtrica 
pot allargar-se, si es desitja, fi ns a la majoria d’edat.

Els assegurats d’Assistència Sanitària i Asisa te-
nen el privilegi de poder triar entre un nombrós 
llistat de metges de família, que consten com a met-
ges de Medicina General. Els usuaris poden dema-
nar hora amb el professional que triïn lliurement. 
És cert que en el sistema de salut pública tothom té 
un metge assignat i que no queda ningú sense aten-
dre, però els assegurats d’aquestes dues entitats sa-
ben que gaudeixen de certs avantatges, com el fet 
de poder triar i de poder canviar de metge quan ho 
necessitin sense haver de fer cap tràmit. També és 
rellevant que compten amb una àmplia disponibi-
litat d’horaris a les consultes i que la distribució del 
temps dedicat als pacients és diferent. I una altra cosa 
molt important és que les derivacions que calgui fer 
cap a altres especialistes són molt ràpides i senzilles. 

Encara que els estils de vida evolucionin i canviïn 
amb els anys, hi ha coses que necessiten mantenir sem-
pre la mateixa estructura: la relació entre el metge de 
família i el pacient és irreemplaçable i imprescindible 
per poder tenir un sistema sanitari àgil i de qualitat que 
es basi en una relació de confi ança i diàleg. Dolors Borau

El metge de família

Medicina de Família i Comunitària
El metge de capçalera o de Medicina 
General és el metge que ha triat ser 
metge de família perquè vol exercir la 
professió mèdica des de la proximitat i 
la quotidianitat. És un professional que 
ha rebut una formació específi ca i que 
ha estudiat l’especialitat de Medicina de 
Família i Comunitària.
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Si bé les criatures són ateses durant la infantesa 
i l’adolescència pels pediatres, l’edat en què aquests 
joves hauran de tenir un metge de família, un metge 
d’adults, és diferent a la sanitat pública i a la priva-
da. Dins les àrees d’atenció primària de salut públi-
ca, s’assigna un metge de família als joves el dia que 
compleixen quinze anys. A les consultes del met-

Qui coneix quina medicació 
pren cada persona, 
quines patologies pateix 
cadascú i quina situació 
personal, familiar i social 
té cada pacient és el 
metge de família, i aquesta 
informació global i integral 
és de gran valor.
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La meva germana m’ha trucat a mig matí. Acabava 
d’arribar del metge de família amb la seva parella, que 
acumula massa pes i massa tensió a la feina, i li han 
trobat la pressió arterial elevada.

En Josep, la seva parella, no vol fer cas dels metges 
i diu que no n’hi ha per tant. Tant ell com la seva mare, 
que també té hipertensió, són molt tossuts i no escol-
ten. La doctora, que s’ha adonat que no volia fer-li cas, 
molt seriosament, li ha dit:

–Com més alta és la tensió arterial, més alt és el 
risc de patir un infart de miocardi, una insufi ciència 
cardíaca, un ictus cerebral o una malaltia renal, perquè 
el cor, el cervell i els ronyons en pateixen les conse-
qüències.

En Josep s’acosta a la seixantena i li costen els can-
vis. La doctora li ha explicat què era la tensió arterial i 
què signifi caven les xifres. La tensió arterial és la força 
o pressió amb què circula la sang per les artèries quan 

Què és la 
hipertensió arterial?
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hipertensió arterial?
Què és la 
hipertensió arterial?
La tensió arterial és la força o pressió amb què 
circula la sang per les artèries quan surt del cor. 
Com més alta és la tensió arterial, més alt és el risc 
de patir un infart de miocardi, una insufi ciència 
cardíaca, un ictus cerebral o una malaltia renal.
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sang circuli amb més difi cultat. Aquesta difi cultat es 
tradueix en un augment de la pressió dins les artèries.

La meva germana ha de convèncer la seva sogra 
perquè no s’afegeixi sal als plats o perquè surti al carrer 
a caminar. I ara haurà de lluitar contra dos oponents i 
no sap com s’ho farà.

La doctora li ha deixat ben clar que, per començar, 
ha de perdre pes. Està demostrat que les xifres de la 
tensió disminueixen si les persones amb sobrepès i 
obesitat s’aprimen. Però no només es tracta de perdre 
pes, es tracta d’evitar altres factors de risc, és a dir, de 
deixar el tabac; distribuir els àpats d’una altra manera; 
ser molt moderat amb les begudes alcohòliques; re-
duir el consum de sal; canviar els menús i fer exercici 
moderat cada dia. És a dir, es tracta de fer un canvi 
d’estil de vida.

Però la meva germana ha tingut una bona idea. Ha 
reservat taula en un restaurant per anar a sopar tots 
dos sols i poder parlar tranquil·lament.

–Josep, gaudeix del sopar d’avui, que el repetirem 
periòdicament si fas bondat– li ha dit.

Fer bondat vol dir que no pot sortir de casa sense 
esmorzar i després fer un dinar de gladiador perquè 
té molta gana. És a dir, que haurà de fer cinc àpats 
diaris, amb quantitats moderades que no demanaran 
cap esforç al metabolisme i no faran pujar els nivells 
de la tensió. Però encara li ha dit més coses: aniran a 
treballar amb transport públic i tornaran caminant 
unes quantes travessies, i els caps de setmana, hauran 
de ser més actius i sortir a fer activitats a l’aire lliure. 
Evidentment, per fer tot això, caldrà abandonar el 
tabac. 

Li ha parlat amb tant d’aplom, que en Josep no ha 
gosat dir res i, per acabar-lo de convèncer, li ha expli-
cat que encara era a temps d’evitar ser una persona 
hipertensa i d’haver de prendre medicació. Els diürè-
tics són un tractament efi caç per a les persones amb 
hipertensió i cal seguir les prescripcions del metge 
encara que puguin comportar certes molèsties (com 
la d’haver d’orinar sovint), ja que no regular la tensió 
pot tenir unes conseqüències molt greus. En Josep, si 
canvia l’estil de vida, encara és a temps d’evitar que la 
seva tensió arterial empitjori, i de ben segur que gua-
nyarà en salut i es trobarà més bé. D. B.

surt del cor. Té dues xifres: la màxima (que també 
s’anomena sistòlica) és la xifra que correspon a la força 
que fa la sang en el moment en què el cor es contrau 
i la bombeja cap al cos; la mínima (que també s’ano-
mena diastòlica) correspon al moment en què el cor 
es relaxa i la sang omple els ventricles. Les xifres de la 
tensió arterial es mesuren amb mil·límetres de mercuri 
perquè, antigament, els aparells tenien una columna, 
com la dels termòmetres, per on el mercuri s’enfi lava 
quan l’aire anava infl ant el braçalet que comprimia el 
braç. El metge o la infermera escoltaven amb l’estetos-
copi a les orelles el soroll que feien els batecs de la sang 
i en quin lloc de la columna de mercuri començaven 
i acabaven aquests sons que marcaven els nivells de 
la tensió màxima i mínima. Actualment ja no es fan 
servir aparells amb mercuri, però els braçalets seguei-
xen infl ant-se tot comprimint el braç, els professionals 
que mesuren la tensió encara necessiten l’estetoscopi 
per escoltar els batecs, les mesures es donen amb les 
mateixes xifres i se segueixen utilitzant les mateixes 
unitats: els mil·límetres de mercuri (mm Hg).  
Es considera que una persona té hipertensió arterial 
a partir dels 140 mm per a la màxima i 90 mm per 
a la mínima (sovint, col·loquialment, tot i que no és 
correcte, es diu que aquestes xifres són 14 de màxima 
i 9 de mínima). 

Si el metge a la consulta pren la tensió a un pa-
cient i veu que la té elevada, per comprovar que no 
es tracta d’un fet passatger (potser perquè ha hagut 
de córrer o perquè puntualment aquella persona s’ha 
posat nerviosa…), al cap d’una estona li torna a prendre 
la tensió. Si surt altre cop elevada, és aconsellable que 
es prengui la tensió d’una manera regular per conèi-
xer quines són les xifres habituals i prendre decisions 
respecte al tractament.

En Josep estava una mica per sobre d’aquestes xi-
fres i encara és a temps d’evitar patir una hipertensió 
i, per tant, d’evitar tots els riscos que l’acompanyen.

Si la sang llisca sense difi cultats per les artèries, 
les xifres de la tensió són normals. Però amb els anys 
les parets arterials perden elasticitat, es poden fer di-
pòsits de colesterol que redueixin el diàmetre de les 
artèries, l’excés de pes demana més esforç al cor, el 
sedentarisme no activa la circulació i tot això fa que la 

quan l’aire anava infl ant el braçalet que comprimia el 
braç. El metge o la infermera escoltaven amb l’estetos-
copi a les orelles el soroll que feien els batecs de la sang 
i en quin lloc de la columna de mercuri començaven 
i acabaven aquests sons que marcaven els nivells de 
la tensió màxima i mínima. Actualment ja no es fan 
servir aparells amb mercuri, però els braçalets seguei-
xen infl ant-se tot comprimint el braç, els professionals 
que mesuren la tensió encara necessiten l’estetoscopi 
per escoltar els batecs, les mesures es donen amb les 
mateixes xifres i se segueixen utilitzant les mateixes 
unitats: els mil·límetres de mercuri (mm Hg).  
Es considera que una persona té hipertensió arterial 
a partir dels 140 mm per a la màxima i 90 mm per 
a la mínima (sovint, col·loquialment, tot i que no és 
correcte, es diu que aquestes xifres són 14 de màxima 
i 9 de mínima). 

cient i veu que la té elevada, per comprovar que no 
es tracta d’un fet passatger (potser perquè ha hagut 
de córrer o perquè puntualment aquella persona s’ha 
posat nerviosa…), al cap d’una estona li torna a prendre 
la tensió. Si surt altre cop elevada, és aconsellable que 

Què cal fer?
Es tracta de perdre pes, evitar altres factors de risc com el tabac; distribuir els àpats d’una 
altra manera; ser molt moderat amb les begudes alcohòliques; reduir el consum de sal; canviar 
els menús i fer exercici moderat cada dia. És a dir, es tracta de fer un canvi d’estil de vida.
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En l’organisme, els processos en què intervé el sodi són nombrosos, però destaca el paper 
que exerceix en els mecanismes que regulen el volum de sang i l’equilibri dels líquids cor-
porals dins i fora de les cèl·lules (homeòstasi), ja que es necessita un equilibri orgànic entre 
la concentració de sodi i potassi perquè aquestes funcions es duguin a terme.

El consum de sal el relacionem amb la sal de taula, però hem de recordar que l’aportació 
més gran de sodi (al voltant del 75 %) prové dels aliments processats, atès que la sal s’utilitza 
com a conservant i s’afegeix com a additiu a la majoria d’aliments industrials preparats, com 
les conserves de tot tipus, snacks i patates fregides, sopes de sobre, salses, olives, adobats, 
pans, brioixeria, galetes, embotits, carns i peixos salats o fumats. Els additius saboritzants 
com el glutamat monosòdic, el fosfat disòdic, benzoat sòdic i propionat sòdic concentren 
una bona dosi d’aquest mineral.

El 10 % del consum diari de sodi l’ingerim en els aliments frescos, com ara formatge i 
ous, en les vísceres de la carn, el peix i els làctics. Un altre 10 % s’ingereix mitjançant l’aigua 
de l’aixeta i l’últim 5 % és la sal que s’afegeix als aliments a l’hora de cuinar-los.

La relació entre consum de sodi i hipertensió està demostrada; l’excés de sodi en l’or-
ganisme fa que es retingui aigua obligant el cor, el fetge i els ronyons a treballar en excés.

Per contra, la hipotensió es relaciona amb el consum de potassi. La sudoració abundant, 
la diarrea crònica i els diürètics provoquen la pèrdua de potassi imprescindible per a la 
transmissió nerviosa, el ritme cardíac, la contracció muscular i la síntesi d’àcids nucleics 
i proteïnes.

L’obesitat, l’escassa activitat física i el consum reduït de potassi infl ueixen més en la 
pressió arterial que el consum elevat de sodi en les persones sense patologia renal.

Les millors fonts de potassi són els aliments frescos poc processats:
• All, xampinyons, col, espinacs, enciam, tomàquet, patata, moniato, alvocat.
• Fruits secs, dàtils, cacauets, nous.
• Carn vermella i blanca, bacallà, sardines, truita i tonyina.
• Llegums (llenties, mongetes, pèsols secs), soja.
• Plàtan, albercoc i altres fruites amb os, cítrics.
• Iogurt i productes lactis desnatats.

Les persones que consumeixen llegums envasats ja cuits han de rebutjar el brou de 
l’envàs i no afegir sal a la preparació del plat, que pot condimentar-se amb pebre, herbes 
aromàtiques i espècies fresques o seques. També hi ha la sal baixa en sodi i sal amb potassi.

El plàtan al punt de maduració és ric en potassi, calci, magnesi i fi bra, i evita les temu-
des rampes i agulletes dels esportistes, i esdevé una bona ingesta per a escaladors, ciclistes, 
atletes, ballarins i senderistes, sense oblidar-nos del berenar dels nens, gent gran o emba-
rassades.

L’all es cultiva i consumeix a tot el Mediterrani i es relaciona amb la menor freqüència 
de patologia cardiovascular en aquesta zona. Conté potassi, calci, folat, magnesi, manga-
nès, fòsfor, seleni, zinc, vitamines B1 B2 B3 i vitamina C. Depura la sang i contribueix a 
la formació i regeneració de la fl ora intestinal, té propietats antisèptiques, antibiòtiques i 
antimicòtiques. Ajuda a baixar la febre, millora l’asma, el reuma, reforça les defenses i és 
hipotensor, ja que l’alicina tonifi ca el cor i l’aparell circulatori. Actua com a antioxidant, 
descongestionant, redueix el risc de patir arteriosclerosi si és cuit i d’ictus cerebral si es 
consumeix cru.

Si als alls se’ls elimina el germen que tenen al cor, eliminem gran part de l’olor posterior 
al seu consum. Hi ha moltes receptes en què la base són els alls: conill amb allada, allioli, 
sopa de pa amb all, truita d’alls tendres, crema d’alls rostits per acompanyar la carn, ajo-
blanco, i uns alls escaldats en conserva que es prenen d’aperitiu, entre d’altres. Perla Luzondo

Hipertensió: 
consum de sodi en l’alimentació

ingredients:
(per a 4 persones)

> 100 g d’ametlles crues i pelades 
> un tros de pa del dia anterior 
> 1-2 alls pelats 
> oli verge extra, vinagre 
> sal, aigua freda
> raïm blanc o trossets de meló. 

A Còrdova hi afegeixen panses 
moscatell

Barregeu les ametlles amb l’all i el pa 
a la picadora, afegiu-hi aigua freda, la 
sal i el vinagre al gust. Serviu-la acom-
panyada del raïm, el meló o les panses 
moscatell.

SOPA FREDA 
D’AMETLLES I ALL
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El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres; el rector en 
funcions de la URJC, Fernando Suárez; la directora general de 
MPC Ambiental, Carolina Amat; i la vicerectora de Política Social, 
Qualitat Ambiental i Universitat Saludable de la URJC, Carmen 
Gallardo, durant la signatura de l’acord entre les seves entitats.

El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, observa una 
de les màquines de reciclatge instal·lades a la URJC.

ASISA, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i MPC 
Ambiental han posat en marxa un projecte mediambi·
ental que permetrà optimitzar i millorar el reciclatge 
d’envasos als campus universitaris de la URJC. La sig·
natura de l’acord de col·laboració entre les tres entitats 
es va desenvolupar al campus de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Móstoles i, en la presentació del pro·
jecte, hi van participar el conseller delegat d’ASISA, 
Dr. Enrique de Porres; la directora general de MPC 
Ambiental, Carolina Amat; i el rector en funcions de 
la URJC, Fernando Suárez.

El projecte mediambiental consisteix en la instal·
lació d’equips Reverse Vending Machine (RVM) als 
campus de la URJC, que permeten automatitzar i sim·
plificar el procés de separació en origen dels envasos 
de begudes. La primera fase comprèn quatre equips, 
situats en les àrees de restauració dels campus de Mós·
toles, Fuenlabrada, Alcorcón i Vicálvaro, que compten 
amb el patrocini d’ASISA.

Els usuaris poden introduir en els equips esmen·
tats els envasos de beguda, un cop consumits. Aquests 
envasos seran processats per l’equip RVM per verifi·
car la seva validesa i ser separats en funció del tipus 
de material. Amb aquest projecte es pretén participar 
activament en la conscienciació i motivació dels alum·
nes sobre la importància que tothom participi en les 
tasques de protecció del medi ambient.

Igualment, aquesta iniciativa suposarà una impor·
tant contribució a la millora de les taxes de reciclatge, 
al garantir la qualitat del procés de separació en origen 
dels envasos de begudes, reduint així les emissions de 
CO2 a l’atmosfera. El projecte també permet quantifi·
car el volum d’envasos separats correctament per al 
seu reciclatge.

Amb aquest projecte mediambiental, la URJC i 
MPC Ambiental i ASISA, proveïdor d’assegurances de 
salut de la universitat, consoliden el seu compromís 
amb la defensa del medi ambient i el desenvolupament 
sostenible, mentre que la URJC avança en el desenvo·
lupament del seu objectiu de construir una universitat 
saludable, sostenible i solidària.

El conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, 
va assegurar que «aquest projecte mediambiental que 
hem posat en marxa amb la Universidad Rey Juan Car·
los entronca directament amb el compromís d’ASISA 
per construir una societat més saludable i sostenible. 
Més enllà de la nostra responsabilitat com a empresa 
amb el respecte al medi ambient, el reciclatge és una 
actitud cívica que hem de fomentar per construir una 
societat més solidària i responsable».

Cuida el teu planeta

«El reciclatge és una actitud cívica que 
hem de fomentar per construir una
societat més solidària i responsable.»
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D’esquerra a dreta: Dra. Antonia Solvas, consellera d’ASISA; Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA; Miguel Ángel Cámara, alcalde de 
Múrcia; Dr. Diego Lorenzo, vicepresident d’ASISA; i Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, durant l’obertura de la 37a Assemblea 
General ordinària de Lavinia.

La cooperativa mèdica Lavinia, accionista únic d’ASI·
SA, va celebrar a Múrcia la seva 37a Assemblea Gene·
ral ordinària de delegats, en què van participar més de 
200 representants elegits en les diferents províncies 
pels més de 12.000 metges integrats en la cooperativa 
mèdica espanyola més gran, així com alguns directius 
d’ASISA. L’Assemblea va ser inaugurada pel president 
d’ASISA i Lavinia, el Dr. Francisco Ivorra, que va estar 
acompanyat de l’alcalde de Múrcia, Miguel Ángel Cáma·
ra, i dels màxims responsables de Lavinia i ASISA, entre 
ells, el vicepresident i delegat a Múrcia, Dr. Diego Lo·
renzo, i el conseller delegat, Enrique de Porres.

L’Assemblea va analitzar els resultats econòmics 
d’ASISA, que va tancar l’any 2012 amb un creixement 
del volum de primes, del nombre d’assegurats i dels seus 
beneficis. És el tercer any consecutiu que la companyia 
asseguradora presenta un creixement que consolida el 
seu lideratge en el sector de les assegurances de salut. 
A més, el màxim òrgan de Lavinia·ASISA va ratificar 
la seva confiança en el Consell Rector presidit pel Dr. 
Francisco Ivorra, que va ser reelegit en el seu càrrec.

Les dades presentades a l’Assemblea mostren que 
el Grup ASISA va continuar creixent l’any passat per 
sobre de la mitjana del sector: el volum de primes va 
arribar als 942 milions d’euros, gairebé un 4 % més 
que el 2011 (3,1 % de mitjana en el sector), i el nombre 
d’assegurats privats va créixer un 5,5 % (davant l’1 % 
del sector), de manera que la companyia va continuar 
guanyant quota de mercat i ja representa pràcticament 
el 14 % del total del sector assegurador de salut. De la 
mateixa manera, el 2012 la mitjana d’edat dels assegu·
rats va baixar fins als 42,93 anys i la sinistralitat es va 
reduir mig punt.

Aquest comportament de primes i clients ha per·
mès que el 2012 el resultat consolidat abans d’impostos 
del Grup ASISA fos de 33,6 milions d’euros, un 1,5 % 
més que el 2011, amb el que ja s’acumulen tres anys de 
creixement.

Reforç de la xarxa comercial: increment de la cartera de clients
Aquests resultats es deuen en gran mesura a l’aposta 
per la xarxa comercial, que s’ha reforçat amb la in·
corporació de nous agents i l’expansió dels canals de 
venda. Així, durant l’exercici 2012, la companyia va 
obrir 10 noves agències i ja disposa de 29 punts de 
venda, que se sumen als 704 assessors de salut (agents 
exclusius).

D’altra banda, durant el passat exercici també es 
van reforçar els acords de distribució. Singularment 
important és l’acord aconseguit amb el Banc San·
tander, que reforça i amplia en gran mesura la xarxa 
de distribució de les assegurances de salut d’ASISA i 
que se suma a la consolidació de l’aliança amb Banca 
March, que també obté excel·lents resultats.

El reforç de la xarxa comercial s’ha traduït en un 
important creixement de la cartera d’assegurats privats 
de salut (30.000 nous clients, un 5,5 % més). També es 
van incrementar les pòlisses dentals (16.000 més, un 
5,2 % més) i les de vida.

Igualment, ASISA va seguir potenciant la seva xarxa 
assistencial pròpia, que disposa de 14 clíniques i hospi·
tals, 27 centres mèdics d’atenció primària i especialitza·
da, 7 unitats especialitzades oftalmològiques, 7 clíniques 
dentals i 3 centres de diagnòstic; així mateix té concerts 
amb més de 500 clíniques i centres mèdics, i a les llistes 
de facultatius hi figuren més de 27.000 professionals.

ASISA segueix creixent
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El Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ) acull la mos·
tra internacional El Regne de la Sal. 7000 anys d’història 
de Hallstatt, patrocinada per ASISA i que es podrà vi·
sitar fins al pròxim 7 de gener de 2014.

El Regne de la Sal. 7000 anys de la història de Hallstatt 
arriba per primera vegada a Espanya gràcies a la col·
laboració entre el Museu Arqueològic d’Alacant i el 
Museu Històric de Viena. La mostra té un gran interès 
arqueològic ja que inclou sis mòduls l’exterior del quals 
recrea blocs de sal, mentre que al seu interior es pre·
senten 250 peces originals relacionades amb aspectes 
de l’època i vida d’aquells miners.

Durant la presentació de l’exposició, el delegat 
provincial d’ASISA, Dr. Federico Ballenilla, va recordar 
que «ASISA manté un ferm compromís amb la promo·
ció de la cultura i amb la difusió de l’art a través d’al·

guns patrocinis que mantenim actius des de fa temps. 
En aquest sentit, el MARQ d’Alacant s’ha convertit en 
un dels grans referents culturals del nostre país, a tra·
vés d’exposicions internacionals de gran qualitat, com 
aquesta d’El Regne de la Sal, que són imprecindibles per 
entendre els nostres orígens».

Una exposició de gran interès arqueològic
Els tresors arqueològics que aporta Hallstatt han estat 
reconeguts per la Unesco com a Patrimoni Mundial. 
Aquesta petita localitat austríaca dóna nom a la que es 
reconeix com a Primera Edat del Ferro a Europa, des·
prés de les troballes en les excavacions que des del segle 
XIX es practiquen al cementiri i a les mines de la zona i 
que fan al·lusió als èxits i problemàtica de la fi de l’Edat 
del Bronze i principi de la del Ferro al nostre continent.

En aquesta època, a l’entorn del llac de Hallstatt va 
florir una impressionant civilització que va fer de la sal 
un bé més preuat que l’or. La seva riquesa queda palesa 
en les troballes efectuades en centenars de tombes de 
cremació i inhumació que inclouen valuosos objectes 
metàl·lics i exòtics vinculats a l’elit social que va con·
trolar l’extracció i el comerç de la sal.

El Dr. Federico Ballenilla (primer per l’esquerra) visita El Regne de la Sal al MARQ d’Alacant.

«El Regne de la Sal»
ASISA patrocina l’exposició que s’exhibeix en el MARQ d’Alacant
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«Els tresors arqueològics de Hallstatt fan 
al·lusió als èxits i a la problemàtica de la 
fi de l’Edat del Bronze i principi de la del 

Ferro al nostre continent.»
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Diversos membres de la Clínica Montpellier amb el seu director, 
el Dr. Alfredo Pérez Lambán.

El director de la Clínica Montpellier, el Dr. Alfredo Pérez Lambán, 
durant la seva intervenció després de rebre el premi.

La Clínica Montpellier, del Grup ASISA, va obtenir el 
Premi al Millor Centre Sanitari Privat en la III edi·
ció dels Premios Sanitaria 2000 a l’Aragó. El jurat li 
va concedir per segon any consecutiu aquest guardó 
«pel destacat paper que la Clínica Montpellier repre·
senta en la sanitat privada aragonesa, reforçat gràcies 
al programa de divulgació A la teva salut, supervisat pel 
Dr. Alfredo Pérez Lambán, director del centre, i emès 
per la ràdio autonòmica aragonesa».

Va recollir el guardó el director de la Clínica Mont·
peller, el Dr. Alfredo Pérez Lambán, que va destacar 
el valor del «concepte família amb el qual s’identifica 
la Clínica Montpellier, i que està enfocat a reconèixer 
els mèrits de totes les persones implicades en el pre·
mi (“bates blanques” i altres gremis que conviuen a 
l’hospital)». El director de la Clínica Montpellier va 
voler adreçar·se especialment als «pacients, que són 
els que de debò en reconeixen els mèrits al dipositar 
la seva confiança en nosaltres. Ho demostren amb la 
seva fidelitat tornant al centre», va assenyalar. Així ma·
teix, el Dr. Pérez Lambán va reconèixer la tasca dels 
col·laboradors externs i membres de l’Aula Montpe·
llier, i va agrair especialment al president d’ASISA, Dr. 
Francisco Ivorra, i al grup la confiança en el centre i 
la seva gestió.

Finalment, el director de la Clínica Montpellier 
es va referir a la sanitat privada aragonesa i va voler 
compartir el premi amb els que la conformen, «per de·
fensar el nostre model de prestació complementari del 
públic i per l’esforç que realitza en aquests moments 
de crisi per mantenir els llocs de treball».

ASISA Dental ha posat en marxa un projecte per desen·
volupar visites virtuals 360º en totes les seves clíniques. 
Amb aquesta iniciativa, ASISA Dental es converteix en la 
primera xarxa de centres mèdics a Espanya que incorpora 
una eina que permetrà els usuaris accedir virtualment a 
les instal·lacions, veure l’última tecnologia amb què estan 
dotades i explorar fins al mínim detall les clíniques on po·
den ser atesos.

Per desenvolupar aquest projecte, ASISA Dental ha 
recorregut a la tecnologia que proporciona Google Fotos 
de Negoci, un projecte de Google d’àmbit mundial que 
ha traslladat la tecnologia Street View de Google Maps 
als establiments i locals comercials. Amb aquesta inicia·
tiva, el cercador permet crear una experiència de 360º a 
través d’imatges panoràmiques perquè els clients puguin 

conèixer les instal·lacions, en aquest cas de les clíniques 
dentals d’ASISA. A més, i per assegurar la qualitat del pro·
jecte, ASISA Dental s’ha associat amb el primer fotògraf 
de confiança de Google a Espanya.

La Clínica Montpellier, millor centre sanitari privat d’Aragó

ASISA Dental mostra les seves clíniques a través de visites virtuals

Imatge de la 
sessió fotogràfica 
per elaborar la 
visita virtual 
360º de la clínica 
ASISA Dental 
de Menéndez 
Pelayo (Madrid).
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Gravida destaca per les seves 
taxes d’èxit en reproducció assistida

Des de la seva creació, fa més de tres anys, l’objectiu 
del centre de fertilitat avançada d’Assistència Sanitària 
ha estat plasmar els valors de l’entitat en una disciplina 
que ha anat adquirint importància en les últimes dè·
cades. Diferents factors –formació professional, vida 
laboral, estabilitat econòmica, etc.– fan que cada cop 
es retardi més la maternitat per part de la dona i, a la 
vegada, es destini menys temps a la vida personal, la 
qual cosa dificulta tenir parella estable amb qui plani·
ficar un futur conjunt. Així, la mitjana d’edat de la ma·
ternitat ha anat augmentant, i ha passat dels 28,5 anys 
de 1986 als 31,3 anys de 2011, segons dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. A Assistència Sanitària, la 
mitjana d’edat de les mares el 2011 va ser de 34,4 anys.

La conseqüència biològica de posposar la mater·
nitat és la disminució de la possibilitat de concebre de 
manera natural, ja que la qualitat i quantitat d’oòcits 
de què disposa una dona en els ovaris disminueix con·
siderablement a partir dels 35 anys i, per tant, es re·
dueix la probabilitat d’aconseguir un embaràs. És per 
això que cada cop més parelles recorren a tècniques 
de reproducció assistida. Per donar resposta a una ne·
cessitat creixent, Assistència Sanitària va crear Gravi·
da, un projecte amb un expert equip de professionals 
de l’àmbit de la fertilitat, la ginecologia, l’andrologia i 
l’embriologia, a més d’un laboratori equipat amb tec·
nologia d’última generació.

A mesura que el ritme de vida de la societat actual 
ha fet endarrerir la maternitat, la reproducció assistida 
ha anat evolucionant fins a oferir un ampli ventall de 

tractaments de fertilitat que s’adapten a les caracterís·
tiques de cada cas. Les tècniques van de la insemina·
ció artificial al diagnòstic genètic preimplantacional 
(DGP), passant per la fecundació in vitro (FIV) i tèc·
niques complementàries com l’ICSI (introducció de 
l’espermatozoide dins de l’oòcit), al cultiu llarg (estadi 
de blastocist), la recepció i la vitrificació d’oòcits, que 
permet preservar la fertilitat.

L’auge de la reproducció assistida en els últims 
anys i l’àmplia oferta de centres dificulten de vega·
des la tria de l’opció que ofereixi tots els tractaments 
adequats a les necessitats de cada cas i que, alhora, 
transmeti la confiança que el consell serà clar i al més 
apropiat per a cada cas. Tot i l’ampli ventall de tècni·
ques possibles, a Gravida sempre prima la tècnica més 
senzilla que garanteixi possibilitats plausibles d’acon·
seguir l’embaràs.

Situat a l’Hospital de Barcelona, el centre destaca 
per la visió integradora i l’atenció personalitzada a les 
parelles o dones preocupades per la seva fertilitat, i 
pels excel·lents resultats –per sobre de la mitjana dels 
centres espanyols reportada en el registre de la Socie·
tat Espanyola de Fertilitat (SEF, 2010)–. Per exemple, 
les taxes d’embaràs obtingudes a Gravida amb la tècni·
ca de transferència d’embrions congelats són del 38 % 
en embrions provinents de cicles de FIV amb oòcits 
propis i del 57,1 % en cicles de FIV amb recepció d’oò·
cits. En el cas de la recepció d’oòcits, les taxes d’èxit 
d’una FIV són equiparables a les d’una FIV en dones 
joves, la qual cosa es tradueix en un 70,9 %. Oriol Conesa



|  compartir  |  juliol-agost-setembre  2013

21

Els jugadors del FC Barcelona, assegurats d’Assistència Sanitària

Els cracks blaugrana confien en l’atenció mèdica d’As·
sistència Sanitària i, alhora, són la cara visible de la 
recent campanya de l’asseguradora en els autobusos 
urbans i metropolitans de Barcelona. L’entitat torna 
a comptar amb els membres d’un dels equips de més 
èxit en la història del futbol mundial dels últims anys 
per transmetre el seu compromís amb el club esportiu 
i mostrar la coincidència en una mateixa filosofia, ba·
sada en la qualitat, l’esforç, el sentit comú i el lideratge, 
tant en la salut com en l’esport.

Sota l’eslògan “Més salut, més força” –que evoca 
veladament un dels versos de l’himne oficial del FC 
Barcelona–, Iniesta, Puyol, Messi, Xavi i Villa són els 
cinc jugadors que apareixen a la fotografia abillats 
amb els colors del club i amb actitud desafiant. Des 
que Assistència Sanitària és el partner mèdic oficial del 
FC Barcelona, els cinc són assegurats de l’entitat, que 
proporciona al club les assegurances mèdiques i els 
serveis hospitalaris que precisa, tant a les instal·lacions 
de l’Hospital de Barcelona com al Centre Mèdic FC 

Barcelona · Assistència Sanitària, ubicat al Camp Nou 
i especialitzat en urgències traumatològiques.

L’Hospital de Barcelona i el centre mèdic del FC 
Barcelona reben durant la temporada de fitxatges les 
visites dels cracks del futbol mundial, com Neymar, 
però també d’esportistes d’altres seccions del club, com 
Karabatic, la nova incorporació de l’equip d’handbol. 
També els membres del primer equip de futbol, en 
arribar de les seves vacances, passen les preceptives 
revisions mèdiques destinades a comprovar el seu es·
tat de forma. Amb molta expectació, a les instal·lacions 
de SCIAS es practica un exhaustiu examen mèdic amb 
proves, bàsicament radiològiques i d’anàlisi, que con·
sisteixen en ressonàncies, radiografies i anàlisis de 
diversos tipus. Ja en els serveis sanitaris situats a la 
ciutat esportiva del FC Barcelona, que recentment han 
rebut la distinció de Medical Centre of Excellence de 
la FIFA, es realitzen les proves de caràcter cardiolò·
gic, així com les ecografies musculars i altres proves 
podològiques. O. C.

El Centre Mèdic FC Barcelona · Assistència Sanità·
ria és un centre dedicat en exclusiva a l’atenció dels 
assegurats d’Assistència Sanitària i ubicat a les depen·
dències del Camp Nou, l’emblemàtic estadi del FC 
Barcelona, situat a la Travessera de les Corts. Des que 
Assistència Sanitària es va convertir en partner ofici·
al de serveis asseguradors i mèdics del FC Barcelona, 
els assegurats de l’entitat disposen, en aquestes instal·
lacions, d’un servei d’atenció continuada de traumato·
logia per a les urgències de caràcter lleu que requerei·
xen atenció immediata –com ara esquinços o torçades, 
petites fractures, contusions o petites ferides–, amb 
un ampli horari, tots els dies feiners. Amb un servei 
de traumatologia format per més de 40 traumatòlegs, 
que col·laboren efectuant més de 8.000 visites l’any, el 
centre incorpora la realització d’exploracions de radi·
ologia bàsiques i sala de cures.

A més, un altre servei que s’ofereix en el Centre 
Mèdic FC Barcelona · Assistència Sanitària per a tots 
els seus assegurats, metges i cirurgians és la consulta 
preoperatòria integral, que permet realitzar l’estudi 
prequirúrgic més adient, en una sola visita de menys 

d’una hora, i obtenir l’informe amb els resultats en 
només 24 hores. Aquest servei està disponible tots 
els dies feiners, amb cita prèvia. El preoperatori in·
clou la visita i l’exploració física fetes pel metge del 
centre, així com l’analítica, l’electrocardiograma i la 
radiografia de tòrax, segons el protocol elaborat per 
especialistes i avalat per les societats científiques. En 
el mateix centre i en la mateixa visita única es poden 
realitzar tots els serveis, sota el segell de qualitat que 
caracteritza Assistència Sanitària. Un equip de 5 met·
ges que porta a terme més de 2.000 visites cada any es 
fa càrrec de la visita preoperatòria.

Des de la seva creació, el Centre Mèdic FC Bar·
celona · Assistència Sanitària es va marcar objectius 
ambiciosos per arribar a convertir·se en un referent 
en traumatologia i visita preoperatòria als ulls de tots 
els assegurats de l’entitat. En complir·se diversos anys 
de la seva inauguració, tots els indicadors confirmen 
que s’han assolit les fites establertes aleshores, entre 
les que destaquen un servei ràpid de qualitat i una 
oferta assistencial satisfactòria per a totes les perso·
nes ateses. O. C.

Assistència Sanitària disposa al Camp Nou d’un centre mèdic 
exclusiu especialitzat en traumatologia i visita preoperatòria
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Com a lloc per al gaudi i la socialització, però també 
com a vehicle de promoció de la participació dels so·
cis en la presa de decisions i en els òrgans de govern 
de la cooperativa, l’Àrea de Participació de SCIAS des    
envolupa una tasca continuada entre la massa soci·
al de l’entitat. D’una banda, es duen a terme diversos 
treballs d’organització a càrrec dels responsables dels 
equips i sectors. En aquest sentit, al mes de maig es va 
celebrar a Manresa la reunió de secretaris, portaveus i 
coordinadors de la cooperativa, que van aprofitar l’es·
tada a la capital del Bages per, després de la sessió de 
treball, visitar la seu i la cova de Sant Ignasi de Loiola. 
D’altra banda, s’ofereix un extens programa d’activitats 
lúdiques i culturals adreçat exclusivament als socis de 
la cooperativa.

El 23 d’abril, data assenyalada per tractar·se de la 
diada de Sant Jordi, es va celebrar el lliurament de pre·
mis del concurs de narrativa curta, que aquest any van 
correspondre, en el grup A (d’11 a 14 anys), a Carlota 
Font, per l’obra Els llums de Barcelona, i Sara de la Tor·
re, per Estimat Poble; en el grup B (de 15 a 18 anys), els 
guanyadors van ser Ignasi Ayala, per Salvador Espriu: la 
mirada d’un poeta, i Carola López, per La veu d’un poble. 
Però la de Sant Jordi no va ser l’única festa d’aquests 
últims mesos, ja que també el 20 de juny, amb motiu 
del final de curs, es va fer el lliurament de diplomes a 
secretaris, portaveus i coordinadors, com a agraïment 
per la seva dedicació a la cooperativa. També van ser 
de caràcter festiu l’exposició de treballs dels partici·
pants en el taller de fotografia i el concert conjunt de 
totes les corals de l’Àrea de Participació, que va tenir 
lloc el 16 de juny i va convocar nombrosos assistents.

Les conferències són cites habituals en el calen·
dari d’activitats. Durant els mesos d’abril i maig es 
van oferir diverses conferències, tant de caire mèdic 
com cultural o divulgatiu, en les delegacions de co·
marques; entre d’altres, destaquen les que van anar 
a càrrec del Dr. Eugeni Saigí, sobre el tractament del 
càncer de mama, i de l’especialista Marta Casas, sobre 
programació neurolingüística (PNL) i intel·ligència 
emocional. A Barcelona, el Dr. Carlos Humet, direc·
tor mèdic de l’Hospital de Barcelona, va parlar sobre 
l’activitat del centre que comanda i, el 6 de maig, el 
navegant oceànic Albert Bargués va fer una crònica 
íntima d’una volta al món a vela amb sortida i arriba·
da a la Ciutat Comtal. L’èxit d’assistència, en tots dos 
casos, va ser notable. O. C.

Final de curs a l’Àrea de Participació de SCIAS
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Creat el 1988 per resoldre l’atenció mèdica immediata 
dels assegurats d’Assistència Sanitària, el Servei d’Urgèn·
cies Domiciliàries (SUD) és un dels serveis més punters 
de l’entitat, exemple per a altres models del nostre entorn.

Després d’observar que un elevat nombre de les visites 
ateses en els serveis d’urgències hospitalàries (entre un 60 
% i un 85 %, segons diferents estudis) són de caràcter lleu 
i assumibles per altres àmbits de l’atenció sanitària, es va 
posar en marxa el SUD, que posa un metge a disposició del 
pacient i al seu domicili en un temps inferior als 30 minuts 
de mitjana, amb la qual cosa es descongestiona el Servei 
d’Urgències de l’Hospital de Barcelona i, a més, s’incre·
menta la comoditat.

Des d’aleshores, el SUD és un dels factors diferencials 
de l’oferta de l’entitat i, any rere any, els indicadors mostren 
una progressió positiva dels índexs de satisfacció dels seus 
usuaris. Recentment, amb l’objectiu de contribuir a millo·
rar encara més els ja elevats estàndards de qualitat que 
registra, s’han renovat els vehicles que presten el servei i 

un total de 25 cotxes nous s’han incorporat a la flota.
En l’elecció del nou Toyota Yaris, el model de refe·

rència, s’han tingut en compte criteris diversos, però han 
primat factors com l’ecosostenibilitat i la maniobrabilitat 
i agilitat en la conducció eminentment urbana, ja que el 
SUD està ubicat al mateix Hospital de Barcelona. O. C.

Tal com preveuen els estatuts de la societat coope·
rativa, SCIAS va celebrar el passat 15 de juny la seva 
Assemblea General ordinària, que és la cita anual més 
destacada del calendari de l’organització. 

La jornada, que per sisè any consecutiu va ser con·
duïda per Teresa Basurte, presidenta de SCIAS, es va 
desenvolupar amb normalitat i va posar en relleu els 
bons resultats econòmics de l’entitat.

Tot i una conjuntura complexa i una crisi que 
afecta el conjunt del país i d’Europa, la cooperativa ha 
mantingut la situació de comptes sanejats gràcies a un 
treball d’anys i a les mesures impulsades per a la con·
tenció de la despesa, el control exhaustiu de processos 
i l’optimització de recursos. Tot plegat, preservant les 
inversions en equips i els llocs de treball necessaris per 
a la millor atenció sanitària possible i sense deixar de 
complir el seu principal objectiu com a cooperativa, 
que és garantir els mitjans perquè els usuaris rebin 
una assistència mèdica de qualitat.

Les preceptives assemblees preparatòries i reuni·
ons informatives prèvies a l’Assemblea General ordi·
nària es van celebrar durant les setmanes precedents 
al 15 de juny en diversos emplaçaments, tant a Barce·
lona (a la seu de l’Àrea de Participació i a l’Hospital 

L’Assemblea General ordinària de SCIAS presenta 
els resultats del 2012

El Servei d’Urgències Domiciliàries renova la flota en el seu 25è aniversari

de Barcelona) com fora de la ciutat. Aquestes sessions 
tenen com a objectius escollir els compromissaris, fer 
els preparatius i establir els acords previs que agilitzin 
el desenvolupament de la cita més important per al 
govern de la cooperativa. O. C.

«La cooperativa ha mantingut la 
situació de comptes sanejats garantint 

els mitjans perquè els usuaris rebin 
una assistència mèdica de qualitat.»
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Construint Europa des de l’economia social
La Fundació Espriu va participar en la XXI assemblea 
de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Eco·
nomia Social, CEPES, celebrada a Madrid el passat 
20 de juny, en un acte que va reunir els representants 
de l’economia social de sis països europeus. A través 
d’ell es va potenciar la visibilitat d’aquesta manera de 
fer empresa i es va demostrar amb dades l’existència 
d’una alternativa econòmica a la situació actual que 
passa de manera ineludible per l’economia social i les 
seves empreses.

A més del president de CEPES, Juan Antonio Pe·
dreño, també van intervenir·hi el ministre delegat del 
Ministeri d’Economia i Finances, encarregat de l’eco·
nomia social de França, Benoit Hamon; la secretària 
d’Estat d’Ocupació, Engracia Hidalgo, i el president 
del Comitè de les Regions de la Unió Europea, Ra·
món Luis Valcárcel. En representació de la Fundació 
Espriu, van participar·hi el primer executiu Dr. José 
Carlos Guisado i el patró Dr. Gerard Martí.

En l’acte es va constatar que l’economia social con·
tinua demostrant el seu compromís envers les perso·
nes, la creació i el manteniment de l’ocupació i de les 
empreses, i cap a l’increment de la competitivitat i la 

innovació; també es va emfatitzar el paper essencial 
que desenvolupa l’economia social en les polítiques de 
creixement i cohesió social.

Segons les dades aportades per CEPES, en els úl·
tims cinc anys, el conjunt de l’economia social espa·
nyola ha mantingut la seva ocupació amb 2,3 milions 
de llocs de treball directes i indirectes, i ha creat prop 
de 20.000 empreses noves i 150.000 nous llocs de tre·
ball durant la crisi, en què la tònica general ha estat la 
destrucció d’ocupació. Dades oficials assenyalen que 
la destrucció d’ocupació en l’economia social és de 6,5 
punts per sota d’altres models empresarials. Concre·
tament en les cooperatives, el diferencial supera els 
12 punts.

El president de CEPES va manifestar que «l’eco·
nomia social ajuda a construir Espanya tant pel que 
fa al creixement econòmic com a l’ocupació. Aquestes 
empreses volen deixar de ser solucions conjunturals i 
passar a formar part de les reformes estructurals que 
necessita el model productiu espanyol». Jose Pérez

L’assemblea de CEPES va tenir 
un marcat caràcter europeu.
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José Carlos Guisado, proposat per al Consell Mundial de l’ACI

Els membres del Grup de Coordinació de les Orga·
nitzacions Sectorials SOLG de l’Aliança Cooperativa 
Internacional, ACI, han proposat el Dr. José Carlos 
Guisado com el seu representant en el Consell Mun·
dial de l’ACI. El CEO de la Fundació Espriu i presi·
dent de l’Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut IHCO, ha estat escollit per les organitzacions 
sectorials –juntament amb la canadenca Katherine 
Bardswick, de la Federació Mundial de Cooperatives 
i Mútues d’Assegurances, ICMIF– per portar la veu 
dels sectors als debats del màxim òrgan de govern del 
moviment cooperatiu internacional.

Després de la seva nominació, el primer executiu 
de la Fundació Espriu va expressar la seva gratitud a 
tots els membres del SOLG per la seva confiança, i 
va manifestar: «Crec que puc contribuir a millorar el 
coneixement sobre les organitzacions sectorials de 
l’ACI, el significat, les activitats i el valor afegit que 
els sectors exerceixen en tot el moviment cooperatiu».

Durant la propera assemblea de l’ACI, que se ce·
lebrarà a Ciutat del Cap, Sud·àfrica, de l’1 al 5 de no·
vembre, el Dr. Guisado presentarà el seu nomenament 
als delegats de les 271 organitzacions associades i el 
sotmetrà a la ratificació de l’assemblea. J. P.

«José Carlos Guisado: ‘Crec que puc 
contribuir a millorar el coneixement 
sobre les organitzacions sectorials 

de l’ACI, el significat, les activitats i el 
valor afegit que els sectors exerceixen 

en tot el moviment cooperatiu’.»

L’assemblea de Cooperatives Europe celebrada el 6 de 
maig a Istanbul, Turquia, va escollir l’alemany Dirk Lehn·
hoff com a nou president, ja que va obtenir el suport dels 
dos terços dels delegats. Lehnhoff és responsable de relaci·
ons internacionals i membre del Consell de DGRV, l’orga·
nització que representa el moviment cooperatiu alemany. 
A l’assemblea també es va renovar el Consell de l’organit·
zació, en què va ser reelegit el president de la Confedera·
ció Empresarial Espanyola de l’Economia Social, CEPES, 
Juan Antonio Pedreño, que d’aquesta manera assegura la 
participació i presència del cooperativisme espanyol en 
l’òrgan que lidera l’organització i la seva representació en 
el moviment cooperatiu europeu a Brussel·les.

En el marc de l’assemblea també es va celebrar una 
taula rodona en la qual 20 líders cooperatius europeus, 
entre ells el Dr. José Carlos Guisado, primer executiu de 
la Fundació Espriu, van debatre temes d’importància es·
tratègica per al moviment cooperatiu. Els participants van 
coincidir en la necessitat de fomentar la intercooperació 
entre cooperatives. Tot i la diversitat de mides i sectors, els 
reptes de futur que es plantegen s’han d’afrontar mitjan·

çant accions conjuntes. També es va posar de manifest la 
necessitat de professionalitzar el govern de les cooperati·
ves, tot millorant la seva eficiència i assegurant la capaci·
tació dels membres electes.

Cooperatives Europe és l’organització regional euro·
pea de l’Aliança Cooperativa Internacional. Actualment 
està formada per 91 membres de 35 països europeus i 
representa 160.000 empreses cooperatives del continent 
europeu, que generen més de 5,4 milions de llocs de tre·
ball. J. P.

Dirk Lehnhoff, 
nou president 
de Cooperatives 
Europe.

Dirk Lehnhoff, nou president de Cooperatives Europe
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El passat 31 de maig, una delegació de metges i direc·
tius de les cooperatives mèdiques Unimed de l’estat 
brasiler de Minas Gerais es va desplaçar a Barcelona 
on va tenir lloc una jornada de treball que es va cele·
brar a l’Hospital de Barcelona.

Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu i 
de l’Hospital de Barcelona, va rebre els cooperativistes 
brasilers i els va convidar a conèixer les peculiaritats 
de la gestió cooperativa d’un hospital que és propietat 
dels pacients que n’utilitzen els serveis.

Per la seva banda, el Dr. Gerard Martí, sotsdirector 
mèdic de l’Hospital de Barcelona i patró de la Funda·
ció Espriu, va fer una presentació en la qual va abordar 
el concepte i el funcionament de l’hospital cooperatiu, 
així com l’activitat i la interrelació existent entre les 
institucions que formen el Grup Assistència. A la reu·
nió es van intercanviar opinions i experiències sobre 
diferents aspectes de la gestió cooperativa i hospitalà·
ria, i es van plantejar possibles formes de col·laboració 
per al futur entre la Fundació Espriu i les cooperatives 
sanitàries de Minas Gerais.

Posteriorment, el Dr. Martí va acompanyar els coo·
perativistes brasilers durant la visita que van realitzar 
a les instal·lacions del centre hospitalari i en la qual 
van poder conèixer alguns dels equips més innovadors 
amb què està dotat l’hospital.

El model desenvolupat per la cooperativa Scias 
per a la gestió hospitalària és un cas d’estudi que rep 
nombroses visites de responsables sanitaris els quals, 

Una delegació d’Unimed Minas Gerais visita 
l’Hospital de Barcelona

atrets per l’èxit del sistema, busquen inspiració per 
adaptar·lo als seus propis entorns.

La Federació Unimed Minas aplega 62 coopera·
tives i 16.000 metges. Proporciona ocupació directa 
a més de 6.000 persones en els seus 12 hospitals, 6 
centres mèdics, 24 centres farmacèutics i 9 laborato·
ris. A l’estat de Minas Gerais arriba al 51 % de la quota 
de mercat en el sector de l’assistència sanitària i dóna 
servei a més de 2.660.000 clients. J. P.

IHCO i CICOPA signen un memoràndum d’entesa
L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, 
i l’Organització Internacional de Cooperatives de Producció 
Industrial, Artesanal i de Serveis, CICOPA, han acordat un me·
moràndum d’entesa per reforçar la col·laboració entre ambdues 
organitzacions sectorials de l’Aliança Cooperativa Internacional, 
ACI.

El passat 24 d’abril, el president d’IHCO, José Carlos Gui·
sado, i el president de CICOPA Manuel Mariscal, van signar 
l’acord pel qual ambdues organitzacions reconeixen compartir 
la visió sobre els principis, la identitat cooperativa i la coopera·
ció al desenvolupament, i formalitzaren una aliança estratègica 
per buscar i identificar àrees de col·laboració en totes les esferes 
d’interès mutu que redundin en benefici dels seus socis.

El memoràndum d’entesa té com a objectiu buscar llocs 
comuns als membres d’ambdues organitzacions sectorials i fo·
mentar la seva col·laboració, i alhora promoure el model d’em·

presa cooperatiu com una eina de desenvolupament i reforçar 
la representació de les cooperatives de salut, de producció i de 
serveis davant els organismes internacionals. J. P.

Manuel Mariscal 
i José Carlos 
Guisado signen 
l’acord a Brussel·les.

La presidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte, va rebre la 
delegació d’Unimed.
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Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC
La 4a Conferència Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC serà organit·
zada 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... a 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 de debatre entre diferents disciplines i de fer front a múltiples 
nivells i mètodes d’anàlisi en un entorn multilingüe i una perspectiva àmplia i ambiciosa. 
Els desenvolupaments actuals de la recerca en economia social s’han de fer visibles a través 
d’anàlisis sòlides. S’abordaran de forma 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 General d’IHCO
L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut celebrarà l’Assemblea General a 
Ciutat del Cap, Sud·àfrica, juntament amb la Conferència global de l’ACI. Serà la primera 
vegada que aquesta trobada se celebra en un país del continent africà. En aquesta ocasió, 
els membres d’IHCO hauran d’elegir el president i els membres del consell per als propers 
quatre anys.

Les cooperatives i els serveis a la societat
A causa de les noves tendències econòmiques dominants que redueixen els pressupostos dels 
estats i els canvis en les estructures socials, les cooperatives han assumit de mica en mica la 
prestació de serveis a la societat, en la majoria dels casos de forma més eficient que altres 
fórmules. Gràcies a la seva estructura democràtica, les cooperatives permeten la participa·
ció de tots els actors vinculats i potencien la seva capacitat de satisfer les necessitats de les 
comunitats. IHCO i CICOPA organitzaran a Ciutat del Cap una conferència per exposar 
nombrosos exemples que demostren que els serveis a la societat són una font de creixement 
per al moviment cooperatiu i un element clau del desenvolupament econòmic, la generació 
d’ocupació i la riquesa sostenible.

Conferència global de l’ACI
La Conferència Mundial i l’Assemblea General de l’ACI se celebraran a Ciutat del Cap, Sud·
àfrica. Serà la primera vegada en la història de l’ACI que se celebri a l’Àfrica. A més de les 
reunions dels òrgans estatutaris, en la conferència, que portarà per títol La dècada cooperativa 
en acció, s’abordaran els aspectes principals del Pla per a una dècada cooperativa, que té com 
a objectiu que el 2020 la cooperativa sigui el model empresarial preferit pels ciutadans i el 
de més creixement.

Cimera internacional de cooperatives
La Cimera és el lloc de trobada biennal per als líders del món cooperatiu i mutualista que 
vulguin discutir les seves preocupacions sobre els reptes actuals i futurs. La Cimera serà una 
oportunitat per establir una xarxa mundial amb la finalitat de crear una veritable esfera d’in·
fluència en l’àmbit econòmic i polític, i assegurar que les cooperatives assumeixen el lloc que 
els correspon en l’escenari econòmic mundial. En aquesta ocasió, un dels temes principals 
de la cimera serà l’accés a l’assistència sanitària i als serveis de salut.
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L’economia social no persegueix obsessivament uns guanys econòmics. La seva missió número u és servir la societat. 
aquesta és la idea que transmeten les entrevistes i els articles que podeu llegir a continuació. el director de |compartir|, 
carles torner, ha recollit la veu de dos experts en aquest àmbit: Juan antonio pedreño, president de la confederació 
empresarial espanyola de l’economia social (cepes), i el doctor francisco ivorra, president d’asisa. aquest monogràfi c 
també comprèn articles d’isabel vidal, presidenta de la fundació centre d’investigació d’economia i societat, i catedràtica 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, i de manuel mariscal, president de l’organització internacional de les 
cooperatives de producció industrial, artesanal i de serveis (cicopa). en el darrer article, Jose pérez explora el paper creixent 
que tenen les cooperatives en l’economia -i repassa, per exemple, algunes experiències d’èxit de cooperatives de salut d’abast 
internacional-. tots els qui participen en aquestes pàgines encomanen optimisme, tot i revelar algunes de les difi cultats que 
observen o viuen de primera mà, i és que l’economia social és, de ben segur, un dels pilars de l’economia del segle XXi. 

L’economia social, al servei de la societat

Coop Itàlia, que aplega 115 
cooperatives de consumidors, 
va posar a la venda una sèrie de 
samarretes per celebrar l’Any 
Internacional de les Cooperatives 
el 2012. (llegiu-ne la història 
sencera a www.stories.coop).
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«La crisi ha fet més visibles 
els valors de l’economia social.»

La crisi fa encara més atractives Les empreses d’economia sociaL, confederades a cepes. Una de Les 

seves fortaLeses és qUe són empreses qUe no es desLocaLitzen, perqUè estan destinades a respondre 

Les necessitats de La gent en Un territori. 

Juan Antonio Pedreño presideix CEPES, la 
Confederació Empresarial Espanyola de l’Eco-
nomia Social. El passat 6 de maig, en una as-
semblea celebrada a Istanbul, va ser escollit 
membre del Consell de Govern de Cooperati-
ves Europe, que representa 160.000 empreses 
cooperatives del continent europeu, empreses 
que al seu torn generen 5,4 milions de llocs de 
treball. El 4 de juny va ser nomenat vicepre-
sident del principal lobby cooperativista de la 
Unió Europea, Social Economy Europe.

En el context de la crisi s’està revalorant l’eco-
nomia social. Què aporta d’específic en una 
situació empresarial i social com la que vivim 
actualment?
L’economia social situa la persona en el centre 
de les seves preocupacions. Tot gira entorn de 
la voluntat de millorar la qualitat de vida de 
les persones. La nostra bandera és la dignitat 
humana. En aquest moment difícil, el man-
teniment de l’ocupació és el millor exemple 
del compromís per la dignitat humana de les 

persones. Per això la prioritat és mantenir els 
llocs de treball gràcies a l’esforç de les matei-
xes persones que formen part de les empreses 
d’economia social. Que són empreses amb una 
flexibilitat fonamental que permet adoptar 
mesures immediates: davant la reducció d’in-
gressos es redueixen despeses ràpidament 
perquè l’ocupació no es vegi afectada. La fle-
xibilitat evita la pèrdua de llocs de treball. Per 
aquestes dues raons, la bandera de la dignitat 
humana i la flexibilitat, les empreses d’econo-
mia social estan deu o dotze punts per sota de 
la destrucció d’ocupació de la resta de famílies 
de la societat mercantil.

Quina diferència hi ha entre la flexibilitat de 
l’economia social i el discurs de la flexibilitza-
ció del mercat laboral?
Són conceptes oposats. Quan ens centrem en 
una empresa d’economia social, com una co-
operativa o una societat laboral, les persones 
que hi treballen són socis, formen part íntima 
de l’empresa. Aquestes persones no tenen un 
contracte de treball sinó que són els propieta-
ris de l’empresa. La flexibilitat de l’economia 
social és la capacitat de prendre mesures de 
forma immediata entre els socis de l’empresa 
perquè una reducció del 15 %, 20 % o 40 % 
dels ingressos no signifiqui una pèrdua equi-
valent de llocs de treball, sinó un ajustament 
de despeses i ingressos encara que això impli-
qui una pèrdua en els salaris o altres beneficis 
dels socis. S’assembla molt a la flexibilitat de 
l’economia alemanya: aquesta és la flexibilitat 
innata de les empreses d’economia social, que 
el context de crisi posa en relleu. No té res a 
veure amb la flexibilitat dels contractes. Entre 
altres coses perquè quan, en empreses d’eco-
nomia social, al costat dels socis hi ha un 10 % 
o un 15 % dels contractes de treball, el 80 % 
d’aquests contractes són indefinits i estables. 
Aquí també aflora el respecte de les empreses 
d’economia social per les persones.

carLes torner

entrevista a Juan antonio pedreño, president de cepes
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La participació dels socis en el govern de 
l’empresa, s’ha reforçat o s’ha debilitat en el 
context de crisi?
S’ha reforçat, sens dubte. Ho ha fet des de 
l’interior de les empreses, que valoren molt 
positivament el model d’autogestió. Però tam-
bé des de l’exterior: la societat valora que les 
empreses d’economia social, malgrat la crisi, 
no perdin els valors amb què es van fundar. 
La crisi reforça la validesa d’aquests valors. 
Per això la crisi no ens ha debilitat, sinó que 
ha reforçat l’autogestió que ens caracteritza. 
La societat simpatitza cada vegada més amb 
el que representem: solidaritat, participació, 
democràcia interna... La gent comprèn pro-
fundament el valor de no haver apostat pel 
màxim benefici en el menor temps possible, 
sinó pel màxim benefici per als socis durant 
tota la vida.

Què vol dir que són empreses amb valors?
El valor de crear un lloc de treball que duri 
tota la vida. Que la persona tingui la primacia. 
Que hi hagi un compromís amb l’entorn. Que 
el mitjà de treball estigui regit per un model 
de gestió basat en la solidaritat, la igualtat, 
l’equitat. La societat percep bé que no hàgim 
perdut la referència de les persones, que és el 
que ha passat en moltes altres empreses on la 
primacia ha estat atorgada al capital.

L’economia social apareix, doncs, com a signe 
de contradicció?
La bandera de la dignitat s’ha perdut en 
aquests darrers anys: l’important era guanyar 
molts diners, el benefici a curt termini. Això 
ha fet que els que enarborem la bandera de la 
dignitat humana siguem més visibles. L’exem-
ple més clar és el de les entitats financeres. Les 
entitats financeres de l’economia social no han 
especulat, han tingut un comportament dife-
rent, i per això, tot i la crisi, han crescut un 6 % 
en els últims quatre anys i han incorporat més 
d’un 20 % de socis nous. Cajamar, Triodos, 
Banca Ètica i d’altres acullen cada dia cente-
nars de persones. Són gent que busca entitats 
que tinguin un comportament ètic, molt més 
visible quan tants bancs han especulat amb els 
diners de la gent.

La presa de consciència social atrau així a es-
talviadors i inversors cap a l’economia social?

Són els valors del model de gestió, el que 
atrau. Es manifesten en un comportament ètic 
davant la societat, l’empresa i les persones. I la 
no recerca del màxim benefici en un temps al 
més breu possible. Són valors que van a l’una 
amb la voluntat de perdurar: les empreses 
d’economia social, quan es creen, volen durar 
tota la vida, neixen amb vocació d’indefinides, 
no de guanyar molt per tancar després. El co-
operativisme sanitari, que fa desenes d’anys 
que té aquest objectiu, n’és un model. I un cas 
paradigmàtic és el Grup Mondragón. Es va 
fundar el 1957, i les empreses que es van crear 
llavors no només han crescut, es mantenen. 
Un exemple es Fagor –que resisteix, amb di-
ficultats a causa de la crisi–, que es va crear 
amb set socis i avui en manté més de dos mil.

Quins paràmetres defineixen l’economia so-
cial a Espanya?
Entre ocupacions directes i indirectes dóna fei-
na a 2.400.000 persones. Actualment, les em-
preses d’economia social facturen 80.000 mili-
ons d’euros anuals. Representa entre el 8 % i el 
9 % del PIB espanyol. Avui dia, amb 17 milions 
de treballadors, l’economia social representa 
entre el 16 % i el 17 % de l’ocupació, que for-
ma part d’economia social de manera directa 
o indirecta. Hi ha 12 milions de persones as-
sociades de diverses maneres a les diferents 
famílies que componen de l’economia social, 
sabent que és una economia que ha crescut 
en els últims anys gràcies a la presa de consci-
ència: molta gent compra en una cooperativa 
perquè sap o imagina la destinació que tenen 
aquests fons. O tria un col·legi cooperatiu de 
qualitat. O una entitat financera ètica. La sim-
patia general que despertem gràcies als nos-
tres valors ens afavoreix.

Es tracta, doncs, d’una economia competitiva 
en el món actual?
Tenim moltes empreses líders del seu sector, 
més del que la societat es pensa. El coopera-
tivisme agroalimentari a  Espanya és impres-
sionant: ANECOOP, ALIMER i moltíssimes 
més. Si parlem de cooperativisme de consum 
tenim la basca EROSKI, la valenciana Consum 
i a Catalunya tenim La Fageda, que és un veri-
table referent. Si parlem de societats laborals 
tenim Flisa, del grup Fundosa, número u de 
bugaderies a Espanya. De centres escolars: 
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Posem-ne un exemple: s’estan tancant polies- 
portius perquè no hi ha recursos per mante- 
nir-los. I hi ha un nivell d’atur altíssim entre 
els joves. Doncs han aparegut cooperatives de 
joves a qui els cedeixen el poliesportiu perquè 
l’explotin i el mantinguin obert. De manera 
que l’Ajuntament pot mantenir el servei sense 
que li costi diners, i creem ocupació juvenil. 
Cooperatives de joves que avui es fan càrrec 
de piscines, centres de dia, escoles infantils... 
quan els ajuntaments ja no poden assumir-los, 
els cobreixen empreses d’economia social.

Vostè ha estat elegit recentment vicepresi-
dent de Social Economy Europe i membre 
del Consell de Govern de Cooperatives Eu-
rope. Com s’articula l’accent en l’àmbit local 
de l’economia social amb la preocupació per 
l’àmbit europeu?
El 70 % del que es desenvolupa en qualsevol 
dels nostres països ve d’Europa. Són normes 
que s’aproven a Europa, recomanacions d’Eu-
ropa, mesures europees que es donen als go-
verns perquè les desenvolupin. Si Europa no 
emet el missatge de la importància de l’eco-
nomia social, cada Govern la desenvoluparà 
només en funció del seu criteri, i el mateix 
farà cada comunitat autònoma. Però les coses 
canvien si hi ha recomanacions dels comissa-
ris europeus Michel Barnier, del Mercat Inte-
rior, o László Andor, d’Ocupació i Assumptes 
Socials, que fan tres recomanacions al Govern 
espanyol: potenciar l’educació i la formació; po-
tenciar l’economia social; corregir els dèficits 
d’economia irregular o submergida. Si una de 
les tres recomanacions es refereix a l’economia 
social és perquè cobreix el 15 % de les empre-
ses i el 17 % de l’ocupació en l’àmbit europeu. 
El Govern que rep una recomanació tan clara 
reconeix que l’economia social crea riquesa i 
legisla en conseqüència. Europa és el referent 
fonamental.

L’economia social està, doncs, més valorada 
a Europa?
L’intergrup d’economia social del Parlament 
Europeu ha estat treballant molt bé en la crea-

San Diego o Florida o tants d’altres. Fagor en 
electrodomèstics, Orona en ascensors... Si par-
lem de cooperativisme sanitari hi ha ASISA, 
ASC i SCIAS agrupades en la Fundació Espriu. 
I encara podríem parlar de les cooperatives 
d’atenció a la dependència com SUARA a Ca-
talunya, amb més de dues mil persones treba-
llant-hi. Tenim empreses líders, i si ho són és 
per la seva competitivitat i la qualitat del seu 
treball. Sens dubte es deu al fet que, amb el 
temps, hem pres consciència de la importàn-
cia de la formació, de la innovació, de la neces-
sitat de reinvertir constantment els beneficis 
per mantenir la qualitat.

Quins nous reptes tenen les empreses d’eco-
nomia social?
L’exportació, perquè no totes les nostres 
empreses la prioritzen encara. Cal buscar la 
mida òptima d’empresa per exportar, el que 
de vegades comporta la fusió d’unes empreses 
amb altres del mateix sector. I un repte fona-
mental és la intercooperació. Hem de prendre 
consciència que la cooperació entre empreses 
d’economia social, la cooperació entre coope-
ratives, és garantia de futur. Per exemple, en 
el cas sanitari, signarem un acord entre ASISA 
i la Unió de Cooperatives de Treball Associat 
de Múrcia perquè les més de mil empreses de 
treball associat de Múrcia puguin optar als 
serveis del cooperativisme sanitari. D’aquesta 
manera enfortim el cooperativisme sanitari i 
ens beneficiem d’uns millors serveis oferts en 
millors condicions per als cooperativistes.

Què pot aportar la Confederació Empresarial 
Espanyola de l’Economia Social - CEPES? 
Tenim tres eixos estratègics: la interlocució 
social i política, la cohesió interna i la visibi-
litat. El nostre model d’empresa ha de tenir 
més visibilitat social. Estem pagant el fet de 
no haver donat importància a aquesta visibi-
litat. durant tants anys. Perquè es legisla en 
funció del que es coneix. Si no es coneix el 
que som i el que aportem, si el polític no té 
consciència de la proporció de persones que 
treballen a les nostres empreses, de la nostra 
importància en el PIB d’Espanya, dels diver-
sos models d’empresa d’economia social, serà 
incapaç de prendre mesures que fomentin una 
forma d’empresa especialment necessària en 
aquest moment de crisi. Avui el polític coneix 
molt millor la nostra realitat, però durant anys 
sovint la ignorava.

Per què CEPES insisteix tant en el compromís 
amb l’àmbit local?
L’economia social neix del territori perquè 
neix per cobrir la necessitat de les persones.
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ció d’un patrimoni comunitari (dictàmens, in-
formes, etc.) a favor de l’economia social, i tot 
això té una importància vital per a les prope-
res eleccions. Necessitem que en les pròximes 
eleccions europees es mantingui l’intergrup 
d’economia social com a eix que promou les 
valoracions a favor d’aquesta economia en la 
normativa europea. Per això nosaltres treba-
llem amb els europarlamentaris: aquest cordó 
umbilical de l’economia social amb Europa és 
fonamental.

Quins països són referents europeus en 
aquest terreny?
Hi ha diversos referents en el context euro-
peu. D’entrada, convé saber que el primer 
país que ha fet una llei d’economia social és 
Espanya. Som pioners: la nostra llei de 2011 

Com va arribar Juan Antonio Pedreño al 
cooperativisme?
La crisi de 1981-1982 em va deixar sense feina. Un grup 
de persones vam decidir constituir una cooperativa 
de formació professional, que era molt necessària. La 
nostra experiència ha estat molt bona. La cooperativa 
d’ensenyament Severo Ochoa, que vam crear fa 
més de trenta anys sis persones, té avui dia més de 
cent vint treballadors i socis. S’ha convertit en un 
referent de compromís, gestió i també d’educació a 
la regió de Múrcia. Quan vam començar no sabíem 
què era una cooperativa: ens vam posar a treballar, 
ens van assessorar, vam comprendre el sistema 
d’autogestió mitjançant uns estatuts apropiats, vam 
entendre que els valors del cooperativisme eren 
possibles en la pràctica. Va ser com un verí: se’ns va 
ficar al cos i ens ha transformat. Ens vam adonar que 
és la millor manera de ser part d’una empresa. Et 
sents copartícip, copropietari de l’empresa amb els 
companys, t’enriqueixes del que altres aporten, et 
permet desenvolupar qualsevol projecte que imaginis: 
projectes socials, laborals, professionals... Fins al punt 
que vam començar sent un equip de sis amb vuitanta-
set alumnes, i ara ells són mil sis-cents i el nostre equip 
és de cent vint persones. I va més enllà de la formació 
professional, ja que cobreix tot l’espectre educatiu fins 
a la universitat.

La formació professional pot incloure els valors de 
l’economia social?
Tant des de l’àmbit docent com des de la visió de 
l’organització del treball, nosaltres hem de dir als 
alumnes de Formació Professional que han d’aprendre 
a emprendre d’una manera diferent. No fent que 
prevalgui el capital sinó altres valors: compromís 
amb la societat, amb mecanismes d’autoajuda a les 
persones que treballen a l’empresa, creant un entorn 
laboral positiu. Ja que estudien en una cooperativa 
d’ensenyament, aprenen què és el cooperativisme. 
Constaten que hi ha altres maneres de posar en marxa 
una empresa que les del discurs imperant que dóna 
prioritat al màxim benefici de forma immediata.

és la primera llei d’economia social del món 
sencer. Portugal va aprovar la seva pròpia llei 
fa un mes basant-se fonamentalment en la 
llei espanyola. I actualment a França es debat 
una proposta també basada en la llei espa-
nyola: vam ser a l’Assemblea Nacional fran-
cesa explicant als diputats com havia estat el 
debat en la tramitació de la llei espanyola. Se-
ran, doncs, tres països amb lleis d’economia 
social, i Itàlia hauria de ser un dels següents; 
per aquesta via Europa donarà més suport 
a les iniciatives d’economia social. En el seu 
últim govern, França ja ha nomenat un mi-
nistre d’Economia Social, perquè han entès 
que una de les sortides a la situació actual és 
l’aposta per les cooperatives i s’han destinat 
500 milions d’euros a potenciar l’economia 
social del seu país.

Abans d’acabar, voldria assenyalar el paper 
que té el cooperativisme sanitari en el context 
cooperativista internacional. I subratllar que 
la Fundació Espriu s’ha convertit en un refe-
rent del cooperativisme mundial. L’Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI) el coneix i el 
valora. El doctor José Carlos Guisado acaba de 
ser nomenat per ser elegit en la pròxima as-
semblea com a membre del Comitè Executiu 
d’ACI i està fent una tasca ingent representant 
la Fundació Espriu.

el cooperativisme, al currículum de la formació professional
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L’impacte social de les cooperatives 
en la societat del benestar

complets. Aquesta perspectiva teòrica permet 
considerar que les cooperatives tenen la seva 
funció i el seu propi espai en economies de 
mercat. L’existència d’aliances estratègiques 
entre organitzacions de l’economia social i ad-
ministracions públiques és una altra expressió 
de coordinació conscient.

Als països europeus amb sistemes nacio-
nals de benestar descentralitzats, el sorgiment 
i desenvolupament de les cooperatives d’inici-
ativa social, socials o solidàries, es justifica per 
la seva estreta col·laboració amb les adminis-
tracions públiques en les tasques relacionades 
amb la provisió i prestació de serveis d’interès 
general. Itàlia i Espanya són dos països amb 
sistemes nacionals de benestar descentralit-
zats que han reconegut l’existència d’aquests 
nous tipus de cooperatives. La legislació italia-
na ja va reconèixer l’existència de les coopera-
tives socials i solidàries l’any 1991, i la legislació 
espanyola ho va fer amb la de les cooperatives 
d’iniciativa social, el 2002. Una cooperativa 
d’iniciativa social és aquella cooperativa, sigui 
del tipus que sigui, els membres de la qual, en 
assemblea i de manera voluntària, decideixen 
no distribuir els beneficis obtinguts seguint 
criteris privats. Significa el reconeixement ins-
titucional de les cooperatives com a empreses 
no lucratives.

Les cooperatives són associacions voluntàries 
de ciutadans que utilitzen la cooperació com 
a instrument d’ajuda mútua o al servei de la 
seva comunitat. Els diferents tipus de coope-
ratives tenen en comú el fet de ser organitza-
cions que coordinen un conjunt de recursos, 
el resultat dels quals són béns i serveis que te-
nen com a finalitat maximitzar la funció ob-
jectiu dels seus membres. En una economia 
de mercat on aquest exerceix tasques de co-
ordinació, la pregunta que es planteja és: per 
què hi ha d’haver organitzacions que tinguin 
com a funció la coordinació quan ja existeix 
el mecanisme de mercat? Una estructura de 
mercat caracteritzada per l’homogeneïtat de 
producte, la informació simètrica i els inter-
canvis voluntaris no és un fenomen universal. 
Com a conseqüència sorgeix la coordinació. 
La presència de l’empresa privada convenci-
onal i de l’empresa cooperativa són resultat de 
l’existència d’informació asimètrica i de costos 
de transacció en el nostre sistema capitalista 
actual. L’empresa cooperativa és fruit de la co-
ordinació de recursos i voluntats. Les coopera-
tives existeixen no només per raons altruistes 
o històriques sinó també perquè representen 
una forma organitzativa per a la provisió de 
certs béns i serveis, sobretot en situacions 
de mercat on són presents els contractes in-

teXt: isaBeL vidaL. cies-UB
iL·LUstració: Jordi sÀBat

 Les cooperatives són organitzacions empresariaLs qUe actUen en eL conteXt deL mercat i s’hi adapten, 

però ho fan amB Un oBJectiU eXpLícit de Benefici a La societat.

Isabel Vidal és presidenta 
de la Fundació Centre 
d’Investigació d’Economia 
i Societat, i catedràtica de 
Teoria Econòmica de la 
Universitat de Barcelona. 



juliol agost setembre  2013  35

El valor afegit social del cooperativisme en 
la societat del benestar
Tota societat del benestar es caracteritza per 
disposar d’un sector privat fort i responsable, 
d’un sector públic petit i eficient, i d’una eco-
nomia social amb govern democràtic i gestió 
professionalitzada. En aquesta societat del 
benestar, aquests tres sectors treballen de 
manera coordinada i complementària.
El valor social afegit que les organitzacions 
de l’economia social, i en concret les coope-
ratives, aporten a la societat del benestar pot 
desglossar-se en indicadors que fan referència 
a quatre de les característiques principals del 
cooperativisme:

Són empreses que actuen en el Mercat
Les cooperatives són organitzacions empresa-
rials que actuen en entorns de mercat; els seus 

membres, directius i treballadors assumeixen 
riscos empresarials. La sostenibilitat econòmi-
ca i financera de les organitzacions depèn de 
l’esforç, de la professionalització en la gestió 
del govern dels seus òrgans polítics i de la im-
plicació i encert en la presa de decisions per 
part de directius i treballadors.

Un objectiu de benefici a la comunitat explícit
Les cooperatives es caracteritzen per un ob-
jectiu explícit de benefici a la seva comunitat 
o a un grup específic de persones. Aquesta 
finalitat de servei a la comunitat permet con-
siderar l’empresa cooperativa com a empresa 
socialment responsable.

Una iniciativa empresarial procedent d’un 
grup de ciutadans
Les cooperatives neixen per donar respos-
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ConSidEraCionS finalS
Una mirada retrospectiva a l’evolució del co-
operativisme a Espanya en el curs dels últims 
trenta anys permet constatar que el resta-
bliment de la democràcia política, un crei-
xement econòmic sostingut en el temps i la 
construcció de l’estat del benestar han facilitat 
el desenvolupament empresarial en totes les 
branques del cooperativisme.

A Europa, i més concretament a Espanya, 
la crisi financera que va començar a impactar 
l’any 2008 va mutar en crisi econòmica i des-
prés en crisi fiscal. L’assumpció de part del deu-
te bancari per l’Administració pública va dis-
parar el dèficit públic, les emissions de deute 
públic van anar acompanyades d’augments del 
preu del diner i, com a conseqüència, de la ne-
cessitat que els gestors públics controlessin els 
augments descontrolats de la despesa pública.

La resposta del cooperativisme i de l’eco-
nomia social a aquest canvi de tendència ha 
estat mantenir la prestació dels serveis socials 
a partir d’assumir responsabilitats que prèvia-
ment eren públiques, una gestió més eficient 
dels seus recursos productius i una utilització 
més intensa de la col·laboració ciutadana. Els 
ciutadans han augmentat progressivament la 
seva solidaritat mitjançant la seva implicació 
tant en la destinació dels seus estalvis –po-
tenciació de la banca ètica–, com mitjançant 
una gestió i utilització millors de les seves 
donacions en temps i diners. La implementa-
ció de governs multistakeholders en el si de les 
cooperatives permet prendre decisions més 
eficients, disposar d’un major volum de volun-
tariat i augmentar la motivació dels treballa-
dors i professionals en les seves tasques dins la 
cooperativa. La combinació de més eficiència 
en la gestió, més solidaritat ciutadana i més 
productivitat en el treball cooperatiu estan 
permetent esmorteir els impactes no desitjats 
que qualsevol crisi econòmica i fiscal de llarga 
durada té sobre els seus ciutadans.

ta a una demanda a la qual, en un moment 
i territori determinats, el sector públic i el 
sector privat convencionals no donen cap 
resposta satisfactòria. La creació d’Assistèn-
cia Sanitària Col·legial, SCIAS i ASISA, i de 
la Fundació Espriu mostren l’evolució d’una 
iniciativa empresarial liderada pel Dr. Josep 
Espriu amb l’objectiu de crear progressiva-
ment estructures sanitàries cooperatives que 
facilitessin als metges exercir correctament 
la seva professió i als membres i associats re-
bre una assistència sanitària de qualitat. Pro-
fessionals i usuaris de la salut formen part 
dels òrgans polítics de les seves cooperatives, 
com per exemple la cooperativa de consum 
Hospital de Barcelona, organització amb go-
vern multistakeholder.

El poder polític no es basa en la propietat del 
capital
La presa de decisions estratègiques en una co-
operativa no es basa en la propietat del capital. 
Les cooperatives són associacions voluntàries 
de persones. En algunes branques de coopera-
tives s’ha anat introduint progressivament el 
vot ponderat, però les branques de cooperati-
ves de consum i de treball associat –almenys 
en la legislació espanyola de 2002– no permet 
l’ús del vot ponderat en aquests dos tipus de 
cooperatives, de tal manera que es manté el 
criteri bàsic dels Pioners de Rochdale: una 
persona, un vot. Aquesta presa de decisió 
democràtica facilita la implicació dels dife-
rents grups d’interès en el funcionament de 
la cooperativa. Aquesta implicació no només 
redueix les ineficiències procedents de la 
informació asimètrica entre el professional 
que ofereix el servei i el demandant d’aquest 
servei, sinó que també permet la construcció 
d’una societat del benestar fonamentada en la 
participació i en la implicació dels seus ciuta-
dans com a coproductors de serveis d’interès 
general.

« Democràcia política, creixement econòmic sostingut i la 
construcció de l’estat del benestar han facilitat el desenvolupament 
empresarial en totes les branques del cooperativisme durant els 
últims trenta anys.»
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«tenim els resultats de molts anys 
d’esforç, i són bones notícies.»

entrevista al dr. francisco ivorra, president de Lavinia i asisa

L’úLtima assemBLea de Lavinia-asisa va reeLegir eL doctor francisco ivorra com a president. s’hi va aprovar 

La gestió feta eLs úLtims anys i es va vaLorar L’estaBiLitat qUe donen eLs Bons resULtats oBtingUts.

L’última assemblea de Lavinia-Asisa, celebra-
da a Múrcia el passat mes de juny, va reelegir 
el doctor Francisco Ivorra com a president. 
Aprofitem l’ocasió per conversar amb ell sobre 
el context actual del cooperativisme sanitari 
a Espanya.

La seva reelecció al capdavant d’Asisa, con-
firma la fortalesa de la companyia en un pa-
norama econòmic i social difícil?
Som una entitat fruit de l’esforç dels metges, 
que van crear la cartera d’assegurats. Aquest 
caràcter professional és fonamental per com-
prendre el nostre llarg recorregut. Tant Asisa 
com Lavinia (que és el nom de la cooperativa 
de metges propietària de la companyia asse-
guradora) no tenen ànim de lucre. I és amb 
aquest esperit que hem anat creixent fins 
als 1,7 milions d’assegurats actuals, les tretze 
clíniques i tres hospitals, els vint centres as-
sistencials, les clíniques dentals, les empreses 
pròpies que ens donen servei...

Van ser difícils els inicis d’Asisa?
En els anys 70 el context era radicalment di-
ferent de l’actual. L’assistència sanitària era 
qüestió de companyies espanyoles, familiars 
i petites. Anys més tard van començar a agru-
par-se i a créixer moltíssim. Però nosaltres, 
gràcies a la força de la base autogestionària 
local, vam guanyar la batalla a totes les com-
panyies del mercat. Després de l’èxit va arri-
bar el problema, perquè a partir de 1990 hem 
viscut un context de grans canvis en les asse-
gurances de salut. Sanitas es va vendre a una 
multinacional, Bupa, i una cosa era competir 

teXt: carLes torner
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amb una companyia espanyola coneguda i 
una altra de molt diferent fer-ho amb la mul-
tinacional que la va comprar.

Com se situen en el panorama de les compa-
nyies asseguradores espanyoles?
A més, aquell mateix any es va produir el 
llançament d’Adeslas per part d’Aigües de 
Barcelona i la Caixa, i Caja Salud, llança-
da per Caja Madrid, i més tard integrada a 
Mapfre. També DKV, una altra multinaci-
onal, va comprar Previasa. Va ser un canvi 
complet del sector, en què van aparèixer 
competidors nous i potents, tres d’ells pro-
moguts per grups financers i dos integrats en 
multinacionals. Lavinia-Asisa, només amb els 
seus cooperativistes i sense cap suport em-
presarial ni financer, ha hagut de sobreviure 
enmig d’una competència ferotge. Amb més 
o menys encert, ha disposat de molts mitjans, 
ha invertit i ha desenvolupat xarxes de ven-
des i distribució extenses i agressives. Avui 
som la companyia més autènticament pro-
fessional mèdica i la més estable.

Quina força té l’autoorganització dels metges 
davant d’aquestes empreses competidores 
en l’àmbit de la sanitat?
Els nostres principis. Amb ells naveguem 
entre grups financers i multinacionals. En 
aquest començament de segle XXI han es-
tat necessàries inversions molt importants, 
que ha calgut finançar, així com modernitzar 
tecnològicament, vendre pòlisses i gestionar 
aquest conjunt de manera moderna i compe-
titiva. Sabent també que la Direcció General 
d’Assegurances, a la disciplina de la qual Asisa 
està subjecta, ha imposat al sector assegurador 
cada vegada més exigències de solvència i ga-
rantia, en línia amb la Unió Europea.

És, doncs, un moment de transformació per 
a Asisa?
Més aviat de consolidació. Després d’uns anys 
d’inversions i canvis per competir amb èxit i 
créixer, veiem que els fruits de tants esforços 

es veuen recompensats i que entrem en una 
etapa d’estabilitat. Per això hem hagut de pro-
fessionalitzar la nostra gestió, incorporar nous 
professionals, modernitzar, invertir en presta-
cions i tecnologia, i diversificar els canals de 
distribució per arribar als assegurats.

Què ha significat aquest període per als met-
ges socis de la cooperativa Lavinia-Asisa?
Doncs un esforç molt gran. Tots érem cons-
cients que calia deixar de perdre assegurats i 
tenir una altra vegada resultats positius. Han 
estat anys de moltes inversions necessàries, 
tot i que fins al 2008 no es van veure amb cla-
redat els fruits d’aquest esforç, tant comerci-
als com econòmics. Dic esforç perquè, encara 
que la nostra prioritat sempre ha estat que els 
metges guanyin el màxim percentatge del que 
recaptem per primes, s’han hagut d’adaptar a 
un increment de les despeses generals neces-
sari per afrontar la modernització que com a 
empresa necessitàvem. En aquests últims anys 
no hem pogut millorar el que percebien els so-
cis cooperativistes. En els dos últims mandats 
(2005-2009 i 2009-2013) hem reinvertit tots 
els guanys amb la mateixa intensitat, però no-
més en aquesta segona etapa estem constatant 
un creixement sostingut malgrat la situació 
econòmica del país. Aquests anys no han estat 
fàcils per als nostres cooperativistes ni per als 
metges en general, tant per la seva activitat en 
la sanitat pública com en la privada.

La seva reelecció confirma, doncs, la tasca 
realitzada?
Sens dubte. Avui estem en condicions d’ofe-
rir als nostres 12.000 socis cooperativistes un 
present sòlid i garantit. I també un futur pro-
metedor, de creixement real. Ja fa tres anys 
que estem creixent en nombre d’assegurats 
per sobre de la mitjana del ram, que guanyem 
quota, amb acords de distribució i venda ban-
cària, com el signat amb el Banco Santander, 
que en els últims nou mesos ens ha aportat 
més de 30.000 nous assegurats, i amb la Banca 
March.

« Hem hagut de professionalitzar la nostra gestió, incorporar nous 
professionals, modernitzar, invertir en prestacions i tecnologia, 
i diversificar els canals de distribució per arribar als assegurats.»
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«Seguim sent el país d’Europa Occidental que té una 
cobertura pública més gran, de qualitat raonable i a més 
pràcticament gratuïta, sense cap copagament excepte 
en farmàcia.»

Els socis de la cooperativa de metges estan 
satisfets?
Estan esperançats. Així ho han manifestat 
en el procés de l’Assemblea, que recull el seu 
parer en totes les províncies. En un vídeo 
que hem presentat en la darrera Assemblea 
de Lavinia-Asisa a Múrcia ho hem dit com a 
eslògan: «Tenim els resultats, i són bones no-
tícies». És el que pensem amb la fredor de la 
raó i el que sentim amb el cor. Les bones notí-
cies són una realitat, i això té un immens valor 
simbòlic per a la nostra activitat com a metges 
i com a socis de la cooperativa.

Com s’ha transformat aquesta activitat mè-
dica?
D’una banda, és evident que el context de crisi 
econòmica ha provocat una crisi del model de 
sanitat pública, que ens ha portat als debats 
actuals. I de l’altra, s’ha reduït considerable-
ment l’activitat privada individual dels metges. 
En el nostre món, anomenat de l’Assistència 
Col·lectiva o de les assegurances de salut, i en 
el nostre país, les primes d’assegurança seguei-
xen sent molt baixes; de fet són les més baixes 
de tots els països que coneixem, tot i que ofe-
rim unes cobertures molt àmplies.

Quin futur augura a la sanitat pública?
Seguim sent el país d’Europa Occidental que 
té una cobertura pública més gran, de qualitat 
raonable i a més pràcticament gratuïta, sense 
cap copagament excepte en farmàcia. El mapa 
europeu del copagament que es va publicar a 
⎢|compartir| fa mig any mostrava clarament 
la diversitat de models europeus i la seva via-
bilitat. No sóc capaç de vaticinar si serà possi-
ble per a l’Estat perllongar la situació actual, 
però mentre sigui així les primes de l’assegu-
rança de salut seguiran sent molt baixes.

La millora de la retribució dels metges segui-
rà sent, doncs, un tema obert?
Amb primes tan baixes, sense cap tipus d’avan-
tatges fiscals i amb cobertures de salut tan 
àmplies, pràcticament iguals a les de la sanitat 

pública (i exactament iguals en el cas dels fun-
cionaris de les Mutualitats de l’Administració de 
l’Estat que opten per Asisa), els nostres esfor-
ços per retribuir de forma adequada els nostres 
metges, fins als nivells que ells, com a socis coo-
perativistes, i nosaltres com a gestors voldríem, 
no aconsegueixen veure’s recompensats. I som 
conscients que, per la dignitat de la professió i 
el mèrit del treball, hauríem d’augmentar els 
barems; de fet, el més just seria doblar-los. La 
nostra intenció és avançar en aquest camí, però 
mentre les primes de les assegurances no pu-
guin créixer de manera significativa, només 
millorant l’eficiència de les nostres actuacions 
clíniques i disminuint la despesa ineficient o 
innecessària, podrem redistribuir millor els 
barems d’honoraris.

Aquesta flexibilitat dels socis cooperativistes 
és garantia de futur?
Sens dubte, i més en el context de crisi actual. 
Els socis de Lavinia-Asisa saben que podem 
oferir una garantia total de solidesa, solvèn-
cia, professionalitat i creixement, que són les 
bases per al futur de la nostra relació amb ells, 
a més de la voluntat mantinguda de millorar 
les condicions del seu treball.

Hi ha algun canvi en perspectiva?
Em sembla imprescindible parlar de la col-
laboració publicoprivada en sanitat. Em refe-
reixo a la gestió privada de la sanitat pública 
del nostre país. Asisa ha mostrat reiterada-
ment la seva voluntat de col·laborar i partici-
par-hi, i des de fa deu anys la portem a terme 
en dues àrees de salut de la Comunitat Valen-
ciana, que són Torrevieja i Elx, i a l’Hospital 
de Torrejón, a Madrid. Al seu moment, vam 
entendre que era important, pensant tant en 
termes sanitaris i mèdics com en termes eco-
nòmics, participar en aquestes activitats, i es-
tem satisfets dels resultats obtinguts. No obs-
tant això, concorren circumstàncies diverses, 
sobretot de gestió política, que no ens fan ser 
optimistes sobre el futur del model, almenys 
a curt termini.
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Què el va impulsar cap a la medicina?
Sóc un metge vocacional, hereu d’una tradició 
vinculada a la medicina tant per part del meu pare 
com per part del meu avi i dels meus dos oncles. Era 
una nissaga familiar que jo vaig continuar, tot i no 
ser el més gran; però el meu germà gran va optar 
per la química i vaig ser jo qui va donar continuïtat 
a la tradició. La meva vocació es va despertar de 
nen. El meu pare era neuròleg i tenia la consulta al 
mateix pis on vivíem: passaves la porta i a la dreta hi 
havia la consulta, i a l’esquerra, l’habitatge familiar. 
Antigament era molt freqüent organitzar-ho així. Jo 
vaig conviure, doncs, amb la bata blanca des de molt 
petit. Les trucades d’urgències, que en aquell temps 
no eren per telèfon sinó perquè algú es desplaçava i 
trucava a la porta, formen part de la meva infància. 
Suposo que aquestes experiències em van donar la 
predisposició perquè estudiés Medicina.

Com va arribar a la família cooperativista?
Vaig fer el MIR a l’Hospital General d’Alacant i vaig 
fer amistat amb un metge de Salamanca, el doctor 
Fernando Martín Aparicio, que estava a Madrid i era 
conseller delegat d’Asisa. Va ser ell qui em va inocular 
el verí del cooperativisme, de ser els metges mateixos 
els empresaris de la medicina. Em va repetir el joc 
de paraules del doctor Espriu, el nostre fundador: 
«no es tracta que les companyies tinguin metges sinó 
que els metges tinguin una companyia». Aleshores, 
el president d’Asisa era el doctor Francisco Carreño 
i em van demanar que m’encarregués d’Asisa a la 
província d’Alacant. El doctor Espriu havia comprat 
una petita companyia asseguradora, l’Associació 
Mèdica Alacantina, i amb les seves dues mil pòlisses 
va començar Asisa a Alacant. Vaig fer gestions amb 

l’escola de metges i vaig aconseguir l’autorització del 
col·legi per començar a actuar com a Asisa, i en una 
assemblea em van escollir primer delegat d’Asisa a la 
província d’Alacant.

Com va passar de la dimensió regional a 
l’espanyola?
El doctor Carreño presidia Asisa i em va demanar, 
veient que a Alacant en molt pocs anys havíem 
crescut fins a les 70.000 pòlisses, que acceptés 
ser conseller responsable de la direcció comercial 
d’Asisa a tot Espanya. Quan va morir el doctor 
Fernando Martín Aparicio vaig ser nomenat 
conseller delegat i, anys més, tard vaig substituir el 
doctor Carreño com a president.

Quina relació va mantenir amb el doctor Espriu?
Recordo una de les seves visites a Alacant per 
donar una conferència a diversos metges, entre ells 
i diferents caps de servei dels hospitals d’Alacant 
i Elx. En una conversa li vaig proposar que ens 
quedéssim la clínica de Sant Carles de Dénia, que 
es llogava, m’ho va autoritzar i així vam aconseguir 
la primera clínica que va gestionar Asisa. A partir 
d’aquesta experiència va sorgir la nostra inquietud 
per garantir una assistència sanitària òptima, cosa 
que ha fet que amb el temps arribéssim a les tretze 
clíniques actuals, més els tres hospitals en concessió.

Què el va atreure del discurs del doctor Espriu?
Era un orador magnífic, un seductor amb les 
paraules. Transmetia el valor del cooperativisme 
amb intensitat i convicció. Podia fer-te riure o plorar 
amb la força del que explicava. Les idees eren molt 
noves quan ens parlava de la capacitat de gestió per 
part dels metges d’una companyia sanitària.

Una vida marcada per la vocació mèdica

El Dr. Espriu i el Dr. Ivorra 
en l’acte d’entrega  del premi 
Txemi Cantera. Bilbao, 1998.
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La intercooperació és una 
arma molt poderosa

dins de L’aLiança cooperativa internacionaL, Les empreses de serveis, indUstriaLs o artesanaLs tenen Una 

secció pròpia,  cicopa, qUe només a eUropa representa 50.000 cooperatives en disset països i dóna feina a 1,4 

miLions de persones.

Voldria esbossar la situació de les cooperati-
ves de treball associat a Europa i a la resta del 
món, i proposar, des de les nostres posicions, 
algunes pautes per corregir certs problemes i 
poder incidir-hi per ajudar-nos, i ajudar així 
els altres que comparteixen aquests mateixos 
valors i compromisos.

CECOP - CICOPA Europa va néixer el 
1979 a Manchester, i la seva secretaria per-
manent es va establir el 1982 a Brussel·les. A 
la segona meitat de la dècada de 1990, va es-
devenir una confederació de ple dret, així com 
l’organització europea de CICOPA, de manera 
que va estendre el seu àmbit geogràfic a tot el 
continent europeu. Durant la primera meitat 
d’aquesta dècada, CECOP - CICOPA Europa 
va preparar activament el terreny per a la cre-
ació de Cooperatives Europa, l’organització 
europea de cooperatives que agrupa tots els 
sectors, fundada el 2006 a Manchester.

CECOP - CICOPA Europa agrupa 24 
membres presents en 17 països europeus que 
afilien 50.000 empreses que donen feina a 1,4 
milions de treballadors. A Europa es concen-
tra el gruix de l’antiguitat d’aquest tipus de co-
operativa. Tant en quantitat com en avenços 
legislatius. No obstant això, en els últims anys 
s’està començant a desenvolupar a Amèrica 
del Sud i Central un augment molt important 
de cooperatives de treball associat. El seu grau 
d’organització i les seves legislacions avancen 
d’una manera molt notable (i tot això coinci-
dint amb la instauració de governs progres-
sistes). No hem de perdre de vista el desen-
volupament d’aquest tipus de cooperativa als 

EUA que, tot i sense legislació i d’una forma 
sui generis, estan prenent consciència d’aquesta 
manera de fer empresa.

Tot això, és clar, sense deixar de tenir en 
compte el gran potencial del Canadà.

CICOPA és l’organització sectorial de 
l’ACI de les Cooperatives de Producció In-
dustrial, Artesanal i de Serveis al món. Unes 
112.000 cooperatives pertanyen a la xarxa de 
CICOPA, incloent-hi més de 2.800 cooperati-
ves que donen feina a persones desfavorides. 
Uns 3.000.000 de treballadors s’hi troben 
organitzats i s’estima que uns 4.000.000 de 
persones al món treballen en aquest tipus 
d’empreses.

Un cop presentat el mapa que explica on 
som i qui som, hauríem de plantejar-nos a qui 
ens dirigim en el futur. Em refereixo a quins 

teXt: manUeL mariscaL

Manuel Mariscal, 
president de l’Organització 
Internacional de les 
Cooperatives de Producció 
Industrial, Artesanal i de 
Serveis (CICOPA).

Com una de les millors maneres d’aprendre a ser emprenedors, la Unió Europea promou que els 
estudiants facin experiències reals de gestió de microempreses (de càtering, de reparació de bicicletes, 
de serveis informàtics senzills, etc). A Alemanya s’està desenvolupant aquesta experiència en clau 
cooperativa (llegiu-ne la història sencera a www.stories.coop).
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col·lectius, tant en el terreny de les persones 
que participen dins d’aquestes empreses, com 
a quins sectors de la societat, en què la urgèn-
cia de resoldre les seves necessitats sigui més 
important en els dos terrenys, tenint en comp-
te de manera preferent el desenvolupament 
de la comunitat.

Joves que miren cap a una altra forma d’em-
presa
En general, i crec que per força temps, els 
joves es veuran terriblement afectats per un 
índex altíssim d’atur i amb una taxa de fracàs 
escolar elevada. Els joves volen una empresa 
que compleixi almenys quatre requisits bàsics:

1. - Que no busqui la maximització del 
benefici en el menor temps possible, sinó 
durant tota la vida.

2. - Que aporti una altra forma de com-
portar-se socialment i empresarialment.

3. - Que situï la persona al centre, com a 
referència.

4. - Que s’emmarqui en uns principis, en 
uns valors ètics. En el nostre cas, els prin-
cipis cooperatius que defensen «un model 
centrat en les persones i basat en valors».

I si som més cada dia, i ho serem, si els 
joves que són el futur aposten per aquesta 
forma empresarial, podrem fer valer el lema 
de Nacions Unides que «les cooperatives aju-
den a construir un món millor», i que s’ha de 
convertir en una oportunitat sense prece-
dents per llançar al món missatges positius i 
demostrar que l’empresa cooperativa és una 
part molt important de la solució i que pot ser 
l’empresa del futur. Pels seus valors i pels seus 
compromisos.

Si som capaços de desenvolupar i comu-
nicar aquesta estratègia, mitjançant aliances 
amb els nostres aliats dins la gran família co-
operativa, tinc l’absoluta convicció que les co-
operatives seran les primeres a créixer durant 
la Dècada de les Cooperatives (2011-2020).

L’Any Internacional de les Cooperatives 
ha servit com un poderós centre d’interès del 
sector. Ha incrementat el seu sentit d’objec-

tiu comú, com s’evidencia en l’àmplia gamma 
d’activitats i celebracions de l’Any Internaci-
onal, en el nombre de cimeres i conferències 
internacionals celebrades per tot el món amb 
declaracions finals oficials, així com en l’ampli 
ús que cooperatives de tot el món han fet del 
logotip de l’Any Internacional 2012.

El perfil de les cooperatives ha esdevingut 
notori, més enllà dels límits del mateix sector, 
tant en la societat civil com en els organismes 
governamentals i intergovernamentals. Les co-
operatives s’han convertit en un model per als 
treballadors autònoms i les professions liberals, 
i aquest model ha adquirit una importància no-
table en nous sectors, com els serveis socials o 
d’atenció sanitària, els serveis digitals i de su-
port empresarial i els serveis d’interès general 
prestats anteriorment pel sector públic (per 
exemple, serveis mediambientals i gestió d’es-
pais naturals, educació i cultura, sanitat i pro-
ducció d’energia a partir de fonts renovables).

Les cooperatives són millors perquè per-
meten la participació de les persones a través 
de la propietat o del coneixement, el que fa 

«Creixen les cooperatives vinculades a les 
noves tecnologies, amb gent amb formació que 
crea noves formes d’ocupació i de serveis a les 
persones».
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que siguin inherentment més atractives, més 
productives, més útils i més rellevants en el 
món contemporani.

Quins són els sectors amb més futur en el 
mercat?
La tendència clara és la del sector serveis, 
especialment el terciari, tot el que té a veure 
amb les noves tecnologies. Gent amb forma-
ció que coneix l’espai i l’àmbit al voltant de 
les noves formes d’ocupació i dels serveis a les 
persones.

Hi ha possibilitat per part dels poders pú-
blics de dinamitzar aquests sectors, dels quals  
n’hi ha una gran necessitat a tot arreu.

Al meu entendre, a aquesta realitat hau-
ríem de respondre amb externalització, o 
creació, si s’escau, de la gestió dels recursos 
que donessin pas a l’existència avantatjosa de 
projectes empresarials independents, basats 
en l’especialització professional.

Els serveis educatius, sanitaris, etc. a per-
sones (nens, gent gran...) ofereixen oportuni-
tats d’ocupació als joves que busquen la pri-

mera feina, a les persones aturades amb més 
dificultats d’inserció. Aquest és el cas de les 
dones, especialment les que tenen càrregues 
familiars, de les persones amb discapacitat, 
dels més grans de 45 anys que han perdut el 
seu lloc de treball i els és molt difícil retornar a 
l’activitat laboral, i dels immigrants; col·lectius 
tots ells amb els quals treballen moltes de les 
entitats cooperatives i de l’economia social.

Des de l’economia social i cooperativa, 
es pot i cal promocionar la constitució de 
nous equips multiprofessionals per realitzar 
tasques d’informació i orientació, valoració, 
elaboració dels informes socials i mèdics, ela-
boració i gestió dels casos.

També pot ser significativa l’ocupació 
que caldrà crear per atendre els processos de 
formació i qualificació professional de les de-
senes de milers de treballadors de diferents 
categories i perfils professionals que ja pres-
ten els seus serveis en el sistema i dels nous 
treballadors que s’aniran incorporant gradu-
alment als futurs gestors de tots aquests tipus 
de serveis.

El sector de l’economia social es caracte-
ritza per promoure projectes de desenvolupa-
ment empresarial vinculats al territori i diri-
gits a cobrir les necessitats socials i a millorar 
la qualitat de vida de les persones.

Tradicionalment, la participació de l’eco-
nomia social a la provisió de serveis de ben-
estar s’ha justificat en la seva capacitat per 
oferir una alternativa que permetia superar 
la manca de cobertura d’altres operadors. 
Des d’aquesta perspectiva, l’àmbit natural 
d’actuació de les cooperatives seria aquell 
en què, simultàniament, les xarxes de suport 
informal no poguessin garantir la cobertura 
de les necessitats, del grup social, on aquestes 
intervinguin.

I arribats a aquest punt, voldria dete-
nir-me a assenyalar que no tota “empresa 
social”, terme que trobem en totes les taules 
de reflexió, coincideix amb el que les coope-
ratives de producció entenem, sinó que, al 
meu entendre, en molts casos, no només no 
compartim la mateixa filosofia, sinó que són 

Mentre molts joves ugandesos pateixen l’atur, els 
joves de Bwongera expliquen una altra història a la 
revista internacional de CICOPA, Working Together. 
Han decidit fundar una cooperativa de treball que 
construeix estanys  perquè hi pesquin els grangers 
(llegiu-ne la història sencera a www. stories.coop).
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totalment contràries a la nostra filosofia, per 
això em detindré a sintetitzar què entenem 
nosaltres per cooperatives socials.

Pel que fa als Estàndards Mundials de les 
Cooperatives Socials, s’observa, sobretot des 
dels anys setanta i al món en general, l’emer-
gència de nous tipus de cooperatives que res-
ponen a necessitats no satisfetes, principal-
ment en els camps de la provisió de serveis 
socials i de la integració laboral.

En alguns països, aquests nous tipus de co-
operatives han obtingut gradualment el seu 
propi estatut legal sota denominacions dife-
rents, com “cooperativa social”, “cooperativa 
de solidaritat social”, “cooperativa d’iniciativa 
social”, “cooperativa de solidaritat” i “societat 
cooperativa d’interès col·lectiu”, ressaltant la 
importància d’aquest nou fenomen dins del 
moviment cooperatiu.

CICOPA, com a organització internacional 
representativa de les cooperatives de produc-
ció industrial, artesanal i de serveis, va organit-
zar un procés de consulta de dos anys amb els 
seus membres per desenvolupar un concepte 
comú sobre aquests tipus de cooperatives.

Els presents Estàndards Mundials de les 
Cooperatives Socials són el resultat d’aquest 
procés. I van ser aprovats per l’Assemblea Ge-
neral de CICOPA celebrada a Ginebra el 18 
de novembre de 2009 i, en la seva forma de-
finitiva, per l’Assemblea General de CICOPA, 
celebrada a Mèxic el 16 de novembre de 2011.

Les cooperatives socials, com a coopera-
tives recentment emergents en el moviment 
cooperatiu i a causa dels diferents contextos 
nacionals i regionals i a la classificació de les 
cooperatives socials dins del moviment coo-
peratiu, varien d’un país a un altre.

Malgrat aquestes diferències, les cooperatives 
socials comparteixen fonamentalment el Regla-
ment de CICOPA, ja que si bé estan fermament 
basades en la definició, els valors i els principis 
internacionalment reconeguts de les cooperati-
ves, les cooperatives socials tenen a més a més les 
seves pròpies característiques distintives.

Els estàndards del model cooperatiu acor-
dats en comú, o sigui la definició, els valors 
i els principis operatius, estan inserits en la 
Declaració Mundial sobre la Identitat Coope-
rativa (Manchester, 1995) i en la Recomanació 
193 de l’OIT sobre la Promoció de les Coope-
ratives (Ginebra, 2002). 

Alhora, disposen de característiques im-
portants que són diferents de les d’altres ti-
pus de cooperatives. El tret més distintiu de 
les cooperatives socials és que elles definei-
xen explícitament una missió d’interès gene-
ral com el seu propòsit primari, realitzant-la 
directament a través de la producció de béns 
i serveis d’interès general. La inserció laboral, 
que és una missió clau en moltes cooperatives 
socials, s’hauria de considerar com un servei 
d’interès general a tots els efectes, més enllà 
dels béns o serveis que elles produeixin.

De conformitat amb el quart principi coo-
peratiu (autonomia i independència), les coo-
peratives socials són entitats no estatals. Com 
a tals, han de ser essencialment independents 
del sector públic i d’altres entitats, al marge 
dels diversos tipus de possibles ajudes públi-
ques que puguin rebre, dels acords de parte-
nariat amb les autoritats estatals que podrien 
signar i, fins i tot, de la mateixa representació 
d’autoritats estatals que pugui haver-hi entre 
els seus associats.

Estic convençut que les nostres dues or-
ganitzacions, CICOPA i IHCO (l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut, que 
presideix la Fundació Espriu), tenen un llarg i 
ample futur per compartir, tant en el món dels 
negocis com en el de la representació institu-
cional. En ambdós casos, hi guanyarem tots, 
i em refereixo a les cooperatives que repre-
sentem i defensem a tot el món. La interco-
operació és una arma molt poderosa que no 
utilitzem, i almenys en les direccions de les 
nostres dues organitzacions, hem conclòs que 
hem de començar a practicar-la. I això, no so-
lament ens ajudarà a desenvolupar-nos més, 
sinó també a fer-nos més forts.

« Les últimes dècades han vist emergir noves  
cooperatives que responen a necessitats no 
satisfetes en els camps dels serveis socials 
i de la integració laboral».
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cooperatives i serveis a la societat
amb la implicació de tots:

Les cooperatives estan aL servei de L’úLtima generació de drets hUmans, qUe incLoU L’edUcació, eL medi amBient, 

La vida digna i La saLUt, entesa de manera gLoBaL.

Els avenços científics, econòmics i democrà-
tics dels últims segles han permès estendre la 
protecció social cada vegada a més persones i 
han afavorit que aspectes com l’educació o la 
salut, entre d’altres, siguin considerats drets 
humans. Tradicionalment, s’entenia que els 
estats s’havien d’encarregar de proveir la 
societat d’aquest tipus de serveis, ja que les 
empreses privades de caràcter capitalista, el 
principal objectiu de les quals és precisament 
ampliar els marges per retribuir el capital, no 
sempre trobarien els incentius per emprendre 
les inversions necessàries.

teXt: Jose pérez

Participants en el 
programa Voluntaris 
de la Tercera Edat, de 
la cooperativa brasilera 
Unimed Londrina.
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nivells de qualitat, situen les cooperatives en 
una magnífica posició per satisfer les necessi-
tats creixents de la societat.

Experiències internacionals
Es poden trobar multitud d’experiències en 
l’àmbit internacional de cooperatives de salut 
que presten serveis a la societat i que satisfan 
necessitats importants de les persones.

Al Japó, Hew Coop Japan desenvolupa 
una tasca important en la prevenció i pro-
moció de la salut mitjançant l’organització 
de campanyes per a la realització de reconei-
xements mèdics a la població i campanyes 
de divulgació i formació en temes sanitaris. 
Aquesta organització, formada per 111 co-
operatives que gestionen 77 hospitals i més 
de 300 centres d’atenció primària, va jugar 
un paper crucial en la prestació de primers 
auxilis a la població afectada pel devastador 
terratrèmol i posterior tsunami que va assolar 
la zona oriental del Japó al març de 2011.

Un altre exemple de participació activa 
en situacions d’emergència sanitària causades 
per catàstrofes naturals, és la campanya soli-
dària que va organitzar la Federació d’Entitats 
Solidàries de Salut d’Argentina per atendre els 
afectats per les inundacions ocorregudes a la 
ciutat de la Plata i a altres zones de la provín-
cia argentina de Buenos Aires a l’abril de 2013.

Al Brasil, les cooperatives Unimed, a més 
de la seva activitat mèdica habitual, desenvo-
lupen nombrosos projectes d’interès general 
per a la societat. Per exemple, el programa 
Unimed Vida a la ciutat de Blumenau, que 
fomenta l’adopció d’hàbits de vida saludables 
en els nens i adolescents i la prevenció d’ac-
cidents, presta servei a 20 centres educatius 
i ha atès des de 1998 més de 200.000 nens i 
joves. Una altra iniciativa molt valorada per la 

No obstant això, en els últims anys, la soci-
etat ha sofert una sèrie de canvis demogràfics 
i socials, com l’envelliment de la població o la 
modificació de les estructures familiars, que 
han generat noves necessitats. D’altra banda, 
les tendències econòmiques més recents, que 
afavoreixen la reducció dels pressupostos 
públics i per tant la capacitat d’actuació dels 
estats, han ocasionat una demanda de serveis 
en la societat relacionats amb la salut, l’edu-
cació, la protecció del medi ambient, l’atenció 
social a col·lectius vulnerables, etc. Les coope-
ratives han estat atentes a aquesta demanda i 
han buscat les fórmules més innovadores per 
satisfer-la, generant alhora nombroses exter-
nalitats positives que beneficien la societat en 
general.

La salut, entesa com un estat de benestar 
físic, mental i social complet, i no només com 
l’absència d’afeccions o malalties, és un dels 
drets fonamentals de tots els éssers humans 
i, en conseqüència, una de les necessitats més 
importants de la societat i que gradualment 
requerirà més esforços per part de tots els 
agents implicats.

Les cooperatives han desenvolupat nom-
brosos models de prestació de serveis de salut 
en diferents països del món, però la majoria 
presenten uns trets comuns que els caracte-
ritzen, com són la participació o la sostenibi-
litat. Aquestes característiques comunes de les 
cooperatives de salut es converteixen en un 
valuós avantatge a l’hora de prestar serveis 
a la societat. La implicació directa de tots els 
actors rellevants en la gestió de la cooperati-
va (metges, usuaris, professionals), el control 
democràtic, l’arrelament al territori, la focalit-
zació en les persones com a eix de les actuaci-
ons, juntament amb una estricta organització 
empresarial competitiva, eficient i amb alts 

«La salut, entesa com un estat de benestar físic, mental 
i social complet, és un dels drets fonamentals i una de les 
necessitats de la societat».
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a la població l’accés als productes sanitaris en 
les millors condicions econòmiques i, alhora, 
garantir serveis farmacèutics eficients, segurs 
i de qualitat.

Aquests són només alguns exemples 
d’iniciatives cooperatives que desenvolupen 

una tasca d’interès general en benefici de la 
societat i que en un futur proper suposaran 
un dels sectors de més creixement en el movi-
ment cooperatiu. Les empreses cooperatives, 
a més del seu paper principal en el benestar 
de la societat, seran un component clau del 
desenvolupament econòmic, de generació de 
riquesa, creació d’ocupació sostenible i cohe-
sió social en el segle XXI.

Al mes de novembre se celebrarà a Ciutat 
del Cap una conferència en què es presenta-
ran algunes d’aquestes experiències i es deba-
trà sobre l’aportació de les cooperatives a la 
societat des de la perspectiva dels cinc eixos 
(participació, sostenibilitat, capital, identitat i 
polítiques públiques) que defineixen el Pla per 
a una dècada cooperativa de l’Aliança Coope-
rativa Internacional.

ciutadania és el programa de Voluntaris de la 
Tercera Edat, desenvolupat a la ciutat de Lon-
drina, a l’estat brasiler de Paraná. El programa 
fomenta el treball voluntari de persones grans 
en el desenvolupament de campanyes educa-
tives i de prevenció, dinàmiques de grup, visi-

tes a membres de la comunitat i reunions amb 
les institucions per abordar temes que afecten 
la ciutadania.

Una faceta important de les cooperatives 
de salut és la capacitat de col·laboració amb els 
estats en la provisió d’assistència sanitària a la 
població. Al Canadà, nombroses experiències 
cooperatives complementen les prestacions 
previstes en la llei de salut canadenca. En 
un país de les dimensions del Canadà i amb 
la varietat de grups ètnics i llengües que hi 
conviuen, l’accés d’alguns grups de població a 
la sanitat és un repte important que en molts 
casos només afronten les cooperatives.

Un altre element rellevant en l’assistència 
sanitària és la disponibilitat de medecines. Hi 
ha experiències cooperatives, com Multiphar-
ma a Bèlgica, l’objectiu de les quals és facilitar 

«L’assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional debatrà a Ciutat del Cap 
sobre l’aportació de les cooperatives a la societat en cinc eixos: participació, 
sostenibilitat, capital, identitat i polítiques públiques.»



empreses de tot el món realitzen diàriament una gran contribució a la societat, produint i donant feina a milions de persones. 
no obstant això, algunes empreses van més enllà d’aquestes dues aportacions. entre elles, cal destacar les que formen part 
de l’anomenada economia social. cooperatives, societats laborals, mutualitats, centres especials d’ocupació –la plantilla dels 
quals està constituïda per un percentatge important de persones amb discapacitat–, empreses d’inserció amb la finalitat de 
procurar l’accés a l’ocupació dels col·lectius més desfavorits, confraries de pescadors i nombroses associacions –sobretot 
les vinculades a la discapacitat– han demostrat que l’eficiència empresarial pot conviure amb la responsabilitat social.
el parlament europeu, en un informe d’aquest mateix any 2013, recordava la seva important funció: «Les cooperatives, 
juntament amb altres empreses de l’economia social, tenen un paper essencial en l’economia europea, especialment en 
temps de crisi, en combinar la rendibilitat amb la solidaritat, crear llocs de treball de qualitat, reforçar la cohesió social, 
econòmica i regional, i generar capital social». el debat que hem generat en aquestes pàgines segueix obert, però ja no hi ha 
marxa enrere: una altra manera de fer empresa és possible.

Una altra manera de fer empresa és possible

Un cop desmantellades 
les cooperatives 
obligatòries de l’època 
comunista, els pagesos 
del poble de Cornesti, 
a Romania, es van 
aplegar de nou, ara 
voluntàriament, en una 
exitosa cooperativa per 
tirar endavant les seves 
explotacions, promoguda 
per l’Aliança Cooperativa 
Internacional (llegiu-ne 
la història sencera a www.
stories.coop).
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Arbre vell, II

El que hi havia en l’arbre, hi és;
perquè tot allò que fou, és.
Només cal la mà que hi descansa
i que li diu: “vine”.
Perquè la mà és ell: arbre i pensament
i temps que et vol i et busca
per sobreviure en tu
perquè si penses el ser, ets;
i, si penses el buit del ser, ets el buit.
Acosta la mà per donar-me certesa,
gairebé com si voler i ser
haguessin d’ajuntar-se als llavis
on som, nosaltres, arbre.
On jo sóc la teva escorça
i tu el buit que em crema.

Francesc Parcerisas

Del llibre Dos dies més de sud, Quaderns Crema, 2006
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La ItàLIa  
DesconeguDa
FotograFIa: Paco negre
www.hernandeznegre.com



ens endinsem en la part més meridional de la 
península itàlica, el “taló” de la bota. Deixem 
al nord Venècia, Bolonya i rimini; i més a 
l’est, roma, nàpols i la regió de calàbria. 
La península del Puglia, etimològicament 
“sense pluja”, és una gran plana flanquejada 
pels últims contraforts dels apenins i el mar 
adriàtic, de platges daurades sota penya-segats 
que donen a la part més oriental, mirant de 
reüll grècia o croàcia. Bari, la capital, és la 
segona ciutat més important del sud d’Itàlia 
després de nàpols i punt estratègic entre 
les penínsules de Foggia i Bríndisi. aquí 
comencem el nostre viatge. Passegem pel barri 
vell, pels carrers plens de vida, de llegendes 
i històries per explicar. De mica en mica, 
Bari ens atraparà, ens sentirem seduïts per 
l’ambient dels passeigs, el port, les venedores 
d’orechiette que elaboren amb cura la pasta 
fresca de la regió, els seus carrers estrets...
sortint de Bari, i seguint la costa de l’adriàtic 
cap al nord, admirem la ciutat de sant’angelo. 
el seu castell romànic, del mateix nom i 
homònim del castell a la vora del riu tíber 
a la ciutat del Vaticà, és Patrimoni de la 
Humanitat per la unesco; gràcies a la seva 
extraordinària conservació, descobrim vestigis 
d’antigues civilitzacions.



De camí cap a trani, trobem el castel del 
Monte. aquest vistós castell de vuit torres 
octogonals, que presideix un turó, és obra 
de Frederic II, nét de Barbarroja i símbol 
de la regió. curiosament, la fortalesa no està 
construïda amb finalitats bèl·liques, perquè 
tan aviat esdevenia la residència preferida 
de l’emperador, com un paratge per a fins 
esotèrics o astronòmics (algunes teories 
diuen que el castell va ser aixecat seguint les 
constel·lacions estel·lars).
trani, blanca i rosada, segueix mantenint al 
dente la nostra visió del romànic de la regió, ja 
que conté un dels edificis més representatius 
de l’època romànica, la seva catedral, dedicada 
a sant nicolau. aquesta encantadora ciutat 
de carrers estrets i port concorregut té una 
església templera del segle XII, situada al barri 
jueu, el més gran de tot el sud d’Itàlia.
el nostre viatge acaba a alberobello, on 
admirem els trulli, habitatges típics, de pedres 
superposades sense argamassa, les teulades 
dels quals estan decorades i pintades amb 
símbols religiosos. De tornada a Bari, tornem 
a passejar per la seva zona més moderna i 
cosmopolita. el metro ens porta novament 
al barri vell i reprenem la Itàlia que hem 
descobert, una Itàlia desconeguda i màgica, 
bella i captivadora. PaBLo góMez gaVILán





HOLA,
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HA
ALGÚ?

Quan et quedes sense casa, 
sense feina, sense recursos 
per seguir endavant, la por i 
l’angoixa t’envolten. Quan no 
pots deixar passar més temps, 
només vols sentir-te estimat
i que algú t’ajudi. 

“Veniu a mi tots els que esteu cansats 
i afeixugats, i jo us faré reposar.”
Mt. 11,28

933 013 550
www.caritasbcn.org

facebook.com/caritasbarcelona
twitter.com/caritasbcn
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PAOLO

Bon dia. Potser calma
l’aspre vent, i més lentes,
suaus, acompanyades,
vindran les noves hores
d’avui. Intentaríem,
si fos cert, d’esguardar-nos,
a la llum, aquells rostres
envellits per vestigis
del fosc torb: però sempre
els ulls fi dels, antigues
veus d’amor que retornen
amb el senzill bon dia.
Ai, engany d’esperances,
llavis damunt de llavis
ja tan closos! Partíem
junts al vespre, ho sabies?,
però no ens concedien
cap repòs. Ara, necis
em pregunten, en veure’m
turmentat, lamentable
ombra de mi, si estimo.
No responc i, per l’ampla
volta del nostre somni
maleït, de seguida
m’allunyo, recordant-me
amb tu, en el vol únic.

Salvador Espriu

Perquè ens sedueixi un misteri, com a mínim hauríem 
d’entendre bé la pregunta. Quan, per exemple, l’esfi nx 
interroga Èdip, l’enigma reclama una solució satisfac-
tòria, almenys tan clara com és l’amenaça del monstre 
que interpel·la. Aquesta exigència encara és més níti-
da en la literatura del nostre temps positivista, en les 
històries extraordinàries i policials de Poe, Chesterton, 
Simenon o Hitchcock, en què una llum inequívoca 
s’imposa abans o després sobre la foscor de la inòpia 
o de l’obscurantisme. Els textos de Salvador Espriu, en 
aquest sentit, són d’un altre món perquè obeeixen a 
un hermetisme sever que fa improbables les certeses, 
fi ns i tot les que examinen la semàntica dels misteris. 
És per això que s’ha arribat a assegurar que l’escriptor, 
desconfi at i pudorós, va fer tots els esforços inimagi-
nables per no ser llegit. Es pot, aleshores, capir un text 
que ha estat escrit per no ser entès o, si més no, per no 
ser-ho del tot? Perquè, en defi nitiva, els textos a qui 
pertanyen? Als autors que els maquinen o als lectors 
que els reviuen? 

El nostre temps és el dels lectors. I com a lector de 
la Divina Comèdia, Salvador Espriu trama la seva lectura 
individual del llibre de Dant amb el títol de Mrs. Death, 
«una petita comèdia dantesca, amb els seus Paradís, 
Purgatori i Infern», segons les seves pròpies paraules. 
D’aquí en surt el poema “Paolo”, una evocació del tràgic 
destí dels apassionats amants eternament condemnats 
tal com apareixen al cant cinquè de l’Infern. Un destí 
que, abans que cap altra cosa, és la tràgica història de 
dos lectors. Paolo i Francesca, cunyats i amants adúlters 
segons la Comèdia, van quedar atrapats en la xarxa de la 
fi cció. «...Un dia, per plaer, llegíem com l’amor va ferir 
Lancelot; estàvem sols i despreocupats. Els ulls sovint 
deixaven la lectura i perdíem el color de la cara; però 
només un passatge ens va guanyar. Quan llegíem que 
la rialla desitjada era besada per un tan gran amant, 
aquest, que ja mai no s’apartarà de mi, em va besar la 
boca, tot ell tremolant. Galeot va ser el llibre i qui el va 
escriure. Aquell dia ja no vam continuar llegint més.» 
Galeot vol dir la personifi cació del confi dent i de l’en-
cobridor. Vet aquí la vida que imita els llibres de cava-
lleries abans del Tirant i abans del Quixot, i com aquests 
mateixos llibres són interromputs abruptament per la 
contingència malaurada del viure. Ben diversament i 
divergent ens plantejarà Espriu aquest mateix passatge. 

Al poema “Paolo” ja no és Francesca qui narra la 
peripècia fatal dels dos enamorats furtius ni queda Pa-

Lectura de “Paolo”, de Salvador Espriu
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Jordi Galves és escriptor. Ha estat professor 
de Literatura i d’Història Medieval en diverses 
universitats i lector de català a França. Ha fet crítica 
literària des de fa més de vint anys als periòdics de 
Barcelona i actualment és el responsable del bloc 
literari Un dia en les carreres. És autor de l’antologia de 
prosa catalana del segle XX De miel y diamante (Fondo 
de Cultura Económica, Mèxic, 2004), d’una edició del 
Tirant lo Blanc i d’una altra del Curial e Güelfa, entre 
altres publicacions.
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olo presoner del silenci entre un mar de plors tal com 
ho imagina Dant. En la variació que se’ns proposa totes 
les emocionades paraules de Francesca –fins i tot el 
cèlebre «Amor, ch’a nullo amato amar perdona»– s’obli-
den, mancades de valor, i només es dóna la paraula al 
silent perquè es confessi, perquè digui la seva veritat. 
Hi ha pocs poemes en els que Espriu parli d’amor –ben 
pocs–, però no sabria trobar-ne cap que fos comparable 
a aquest, tan melangiós i elegíac, veneri sense ironies, 
tan arrapat a l’experiència humana de la lectura que 
s’acara a la vida. Paolo no aporta gaires novetats al dis-
curs dantesc de Francesca, però sí que hi trobem algu-
nes diferències. Espriu parla del silenci dels morts i de 
l’amor més enllà de la mort: «llavis damunt de llavis / 
ja tan closos...» I, tot seguit, una pregunta sorprenent: 
«Partíem / junts al vespre, ho sabies?» A qui l’adreça? 
A Francesca? Costa justificar-ho, perquè Paolo hauria 
de saber alguna cosa que la seva estimada ignorés. I en-
cara amb més motiu si es refereix a una fugida que els 
hauria deslliurat de la mort. I com pot ser que, al final 
del poema, Paolo digui que es recorda amb Francesca 
«en el vol únic», quan precisament Paolo està volant en 
el segon cercle de l’infern al costat de Francesca eterna-
ment, per sempre més? Com pot ser que recordi, que 
enyori, Francesca si l’únic consol dels dos enamorats 
és que, tot i la cruel i inapel·lable condemna, estaran 
sempre junts, estimant-se més enllà del temps? Aquest 
aspecte commovia poderosament Dant, el qual estava 
convençut de la seva salvació però que, en canvi, no 
tenia la companyia de la seva estimada Beatriu. A qui 
s’adreça, doncs, Paolo? Al poeta? A un Espriu que ha 
ocupat el lloc de Dant i que recorre el regne dels morts? 
Si fos el cas, aleshores Paolo li estaria parlant d’amor. 
Qui seria llavors aquest Paolo? I hi ha relació entre «el 
vol únic» del darrer vers amb el vol de Zeus i el seu 
coper al text “Ganimedes” de Les roques i el mar, el blau, 
on es parla de l’amor homosexual?

Durant els anys 1945 i 1951 en què va ser escrit Mrs. 
Death, alguns altres importants escriptors s’abocaven a 
estudiar l’emocionant episodi dels amants condemnats. 
En recordaré dos. Jorge Luis Borges, en preparar el lli-
bre Otras inquisiciones de 1952 i per parlar de l’al·legoria, 
emprèn l’enèsima relectura de Dant que havia iniciat 
el 1938 de la mà de la traducció anglesa de Carlyle, poc 
abans de l’accident que precipitaria la seva ceguesa. La 
Comèdia va ser un dels darrers llibres que Borges va 
poder llegir en condicions normals, i la memòria so-
bre el passatge de Paolo i Francesca mai no s’esborra, 
continua apareixent fins als seus darrers poemes i fins 

a les darreres conferències Siete noches (1980) i Nueve 
ensayos dantescos (1982). Josep Maria de Sagarra, per 
la seva banda, publica el 1950 la seva traducció de la 
Comèdia acompanyada d’algunes breus notes divulga-
tives. Les que dedica al fragment assenyalat són tota 
una lliçó de literatura, que arrenca dels plantejaments 
de Carles Riba sobre l’episodi però que, de fet, van molt 
més enllà, més enllà de la pietà de Dant, en un recor-
regut que coincideix ben bé amb els plantejaments de 
Borges. L’amor i la passió de l’amor són, certament, la 
gran força de la vida. Fins i tot més enllà de la mort, hi 
ha sempre “l’Amor che move il sole e l’altre stelle”. 

No és aquest el parer de Salvador Espriu, que entén 
l’amor com una nosa, com una passió que arrossega 
sempre a la destrucció i a la condemnació eterna. Que 
creu que s’arriba a la beatitud a través de la sofrença. I 
tanmateix, vet aquí un mort, Paolo, que parla –o que 
li parla– d’amor des de l’infern. Com es pot resoldre 
aquest misteri? Certament no des d’una interpretació 
al·legòrica, la més utilitzada –i amb raó– per la crítica 
perquè és la que estimula el mateix Espriu. Les parau-
les del poeta ens porten a l’al·legoria, però sabem que 
l’al·legoria, al seu torn, ens pot dur a un més enllà, bio-
gràfic. Espriu, poeta de la mort. O dels morts? O d’uns 
determinats morts? Quan al poema XVIII de Final del 
laberint Espriu parla del «pobre amor / de la meva àni-
ma» no podem acontentar-nos amb la interpretació ofi-
cial que parla «d’una llarga metonímia del jo poètic». 
Ni quan al poema VI d’aquest mateix llibre els versos 
«petit amic, tan fràgil, / endins de l’esguard de glaç, / 
per sempre t’has deturat» s’interpreten com «maneres 
matisades pel context d’autoanomenar-se». Ni tam-
poc és possible oblidar que dos joves amics, Salvador 
Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel, llegien plegats la 
Divina Comèdia, potser no com un Lancelot, però amb 
viu entusiasme. Ni es pot deixar de dir que, en una car-
ta, Rosselló aplica a Espriu els epítets que Dant adreça 
a Virgili a la Comèdia, «tu duca, tu signore, tu maestro». 
Sobretot quan recordem que, mesos després de bara-
llar-se i hores abans de morir, com aquell qui diu, des de 
l’altra vida, Rosselló dedica a Espriu Imitació del foc, un 
dels llibres més esplèndids de tota la literatura catala-
na. «Suposo que vostès s’imaginaran la meva complexa 
sorpresa i els meus sentiments», dirà Espriu molts anys 
més tard. «Oblidàvem –vol dir “oblidava”– que la gent 
es mor i que la reparació es fa impossible.» Espriu és 
un escriptor fàustic, però segurament també un Orfeu 
que vol que el callat parli, aconseguir poder-hi parlar 
d’alguna manera, més enllà de la mort si cal. 
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