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L’opinió de | compartir |  no coincideix      
necessàriament amb la dels articles firmats.

| compartir | s’edita en paper ecològic 
i s’afegeix a la creixent preocupació pel 
malbaratament dels recursos naturals.

La darrera assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI), celebrada a Sud-àfrica, va posar de manifest la 
viabilitat del cooperativisme i  la seva potencialitat per 
redreçar l’economia. En parlem en el monogràfic d’aquest 
número de  | compartir |.
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Fundació Espriu està d’enhorabona per l’elecció del doctor José Carlos Gui-
sado com a membre del Consell de l’Aliança Cooperativa Internacional. 
És el reconeixement a la bona feina de molts anys del doctor Guisado al 

capdavant de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, tasca de la qual 
| compartir | ha anat informant puntualment. 

Cal emmarcar aquesta elecció en un context molt ampli, que és el de la definició de 
nous equilibris internacionals en un món global afectat  greument per la crisi econò-
mica. L’assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional es va reunir el passat mes de 
novembre a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, i tant per l’elevat nombre de participants com 
pel contingut dels debats posà de manifest un moment internacional propici per al 
moviment cooperativista. La crisi econòmica ha estat també una crisi moral, la crisi de 
models d’empresa i de finançament que no tenien en compte l’impacte social de la seva 
actuació. Sobre aquest teló de fons, el cooperativisme emergeix amb força renovada: per-
què les empreses cooperatives, gràcies a la seva adaptabilitat als vaivens de l’economia, 
han demostrat ser més eficients en el context de la crisi; i perquè, davant les tràgiques 
conseqüències socials de la crisi, els valors de redistribució del treball i els seus beneficis 
manifesten de manera molt visible les bondats del model cooperativista. Que l’assemblea 
de l’ACI es fes a Sud-àfrica va mostrar, a més a més, la universalitat del plantejament 
empresarial cooperativista, perquè les cooperatives africanes hi van aparèixer com un 
agent de primer ordre a l’hora d’afrontar reptes globals com la lluita contra la desigualtat 
o la seguretat alimentària. 

L’elecció del representant de la Fundació Espriu al Consell de l’ACI també posa de ma-
nifest que, al llarg dels últims quinze anys, el cooperativisme sanitari ha esdevingut un 
actor global. L’organització cooperativista de la sanitat –les cooperatives de metges i les 
d’usuaris de la medicina– té un arrelament internacional tan gran que els millors ex-
perts vaticinen que, davant les conseqüències doloroses de la crisi en l’àmbit de la salut 
pública, el cooperativisme sanitari és un model que anirà creixent i es confirmarà com 
una alternativa essencial.

Ho afirma el doctor Guisado a les pàgines del monogràfic que dediquem a l’assemblea 
sud-africana de l’ACI: «Les cooperatives sanitàries generen un marcat efecte positiu 
(anomenat efecte comunitari o externalitat positiva, en termes econòmics) que afavo-
reix el benestar de la societat. D’una banda, la seva activitat proporciona un important 
volum de treball per als professionals mèdics socis de les cooperatives. D’altra banda, 
els pacients reben els serveis assistencials de la cooperativa i no fan servir els sistemes 
nacionals de salut, descarregant-los, doncs, de feina i afavorint l’estalvi de recursos pú-
blics, cosa que redunda en benefici de la societat». 

La crisi fa urgent que els governs impulsin l’economia social. I les conseqüències de la 
crisi en l’àmbit de la salut fan més visibles que mai els beneficis socials del cooperati-
visme sanitari. En aquest context internacional, és una alegria per a la Fundació Espriu 
poder contribuir amb força renovada als treballs de l’Aliança Cooperativa Internacional, 
ara des de la presència del doctor Guisado al Consell de l’entitat. 
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L’esterilitat pot definir-se com la impossibilitat d’una 
parella d’aconseguir un embaràs, tot i pretendre-ho, 
després de mantenir relacions sexuals regulars i sense 
protecció durant un temps prudencial, que pot estipu-
lar-se en uns dos anys. Es tracta d’un problema que, 
segons es calcula, afecta entre el 12 i el 15 % de les pa-
relles en edat fèrtil. Hi ha parelles que s’impacienten 
abans que passi aquest lapse de temps, però s’ha de 
tenir en compte que l’assoliment d’un embaràs implica 
un procés realment complex i que requereix la coinci-
dència de múltiples factors. Per començar, després del 
coit, els espermatozous presents en el semen que es 
diposita a la vagina de la dona en el moment de l’eja-
culació han de seguir un llarg camí a la recerca d’un 
òvul, i només una petita proporció arriba a travessar 
l’úter i ascendir per les trompes de Fal·lopi, regió en 
la qual només podran trobar un òvul madur durant 
uns pocs dies del mes, els que segueixen l’ovulació que 
cíclicament es desenvolupa en la dona. I en el cas que 
la trobada es produeixi efectivament, ha de tenir lloc 
la fecundació, en què l’espermatozoide i l’òvul es fonen 
per formar la cèl·lula ou o zigot, de la qual pot ser que 

sorgeixi el nou ésser, però que, a mesura que comença 
a experimentar successives divisions, ha d’arribar fins 
a l’úter i trobar unes condicions favorables per niar en 
la seva paret i poder desenvolupar-se. És cert que mol-
tes parelles aconsegueixen un embaràs en els primers 
intents, però no és gens estrany que d’altres necessi-
tin un període relativament prolongat fins que, per fi, 
tots els factors coincideixin i es produeixi un embaràs.
Fins fa relativament poc temps, en molts casos no era 
possible descobrir l’origen de l’esterilitat. En realitat, 
no és estrany, perquè en el procés de la reproducció hi 
participen tants factors que qualsevol anormalitat, per 
petita i difícil de detectar que sigui, és suficient perquè 
la parella no aconsegueixi el seu volgut embaràs. Però 
avui en dia, amb les modernes tècniques de què es dis-
posa, se’n pot precisar la causa en la immensa majoria 
de les ocasions: només no és possible aconseguir-ho en 
el 5 % dels casos, i cada dia es posen a punt nous proce-
diments que tendeixen a disminuir aquest percentatge.
Els mètodes emprats per detectar l’origen de l’esterili-
tat poden variar molt d’un cas a un altre. De vegades, 
la causa s’aclareix poc després de començar a estudiar 

Esterilitat: 
els estudis en detecten l’origen en el 95% dels casos
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«Sempre que s’hagi produït una congelació convé acudir al més aviat possible 
a un centre assistencial perquè es verifiqui l’estat de les lesions.»

L’esterilitat és un problema que afecta entre 
el 12 i el 15 % de les parelles en edat fèrtil.
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el cas, després d’efectuar algunes proves senzilles. Però 
de vegades cal practicar nombroses proves, algunes 
força sofisticades, fins a descobrir l’origen o detectar la 
coincidència de factors que porten al fracàs en l’intent 
d’aconseguir l’embaràs. Quan la parella decideix afron-
tar el problema, ha de saber que no es pot determinar 
per endavant quins estudis s’hauran de practicar o 
quant de temps podrà passar fins que es realitzin totes 
les proves necessàries si s’escau. Per això, es conside-
ra que no val la pena començar l’estudi abans que no 
hagin passat uns dos anys d’intents fallits, encara que 
hi ha experts que ho consideren justificat quan ha pas-
sat un any sense aconseguir un embaràs, lapse que es 
creu apropiat si la dona ja ha superat l’edat de 30 anys.
Antigament es creia que l’esterilitat depenia majori-
tàriament de problemes en l’aparell reproductor de 
la dona. Però avui en dia se sap que no és així. Apro-
ximadament un 40 % dels casos es deuen principal-
ment a causes masculines i un altre 40 % a causes 

femenines, mentre que en la resta solen coexistir 
factors en ambdós membres de la parella la coinci-
dència dels quals és el motiu del problema. Per tant, 
quan s’intenta descobrir l’origen de l’esterilitat, cal 
practicar estudis en els dos membres de la parella.
En primer lloc, es realitzen les proves més senzilles 
i que puguin ser eficaces per detectar els trastorns 
responsables més habituals, tant en l’home com en 
la dona. Abans de res, cal confeccionar una detalla-
da història clínica de tots dos, així com un exhaustiu 
examen físic general i de l’aparell reproductor, per 
determinar si pateixen o han patit alguna malaltia 
capaç d’alterar la funció reproductiva, ja que, en cas 
de descobrir algun factor anòmal, es podrà dirigir la 
investigació directament cap a aquesta direcció. I tam-
bé es practiquen unes proves que permeten avaluar 
a grans trets el funcionament de l’aparell genital. En 
l’home, s’imposa fer una anàlisi d’esperma, ja que el 
seu resultat permet avaluar la funció de tots els òrgans 
que participen en l’elaboració del semen: els testicles, 
les vesícules seminals, la pròstata, etc. En la dona, cal-
drà controlar els seus cicles, perquè és indispensable 
comprovar si l’ovulació es produeix normalment; per 
realitzar-lo existeixen diversos procediments, com és 
el de controlar la temperatura basal del seu organisme, 
que normalment es modifica en el moment de l’ovu-

lació, durant diversos cicles consecutius. Cal destacar 
que si es detecta una anomalia en l’ovulació, els estudis 
s’han d’encaminar a determinar-ne l’origen, com són, 
per exemple, alteracions hormonals, ja que es tracta 
d’un factor determinant perquè pugui produir-se l’em-
baràs. A partir de les dades obtingudes en aquests estu-
dis, que són senzills i no provoquen molèsties, ja es pot 
tenir alguna idea que orienti el procediment a seguir.
Si no s’ha trobat cap anomalia, se segueixen fent al-
tres estudis més complexos. Per exemple, cal realitzar 
alguna prova que permeti determinar si hi ha algun 
problema perquè els espermatozoides puguin acce-
dir a l’úter després de ser dipositats a la vagina, ja que 
pot ser que les característiques de les secrecions ute-
rines n’impedeixin el pas. O bé serà necessari estudiar 
a fons l’aparell genital femení, mitjançant procedi-
ments endoscòpics i radiològics que avaluïn l’estat de 
l’úter, de les trompes de Fal·lopi i inclusivament dels 
ovaris. No és possible saber per endavant si faran fal-

ta més proves o menys, perquè això s’anirà decidint a 
mesura que s’obtinguin resultats. Ara bé, com ja s’ha 
dit, després de pocs o molts estudis, pot detectar-se 
l’origen de l’esterilitat gairebé en el 95 % dels casos.
Només quan es conegui la causa podrà instaurar-se 
un tractament oportú. De vegades és relativament 
simple, per exemple, mitjançant l’administració d’an-
tiinflamatoris o antibiòtics si hi ha una inflamació o 
infecció crònica en l’aparell genital d’algun dels dos 
membres de la parella. O fins i tot pot ser necessari 
practicar alguna intervenció quirúrgica, per exemple 
per solucionar un defecte en les trompes de Fal·lopi 
de la dona, o per solucionar una alteració masculina, 
com el varicocele. Les possibilitats són tan diverses 
que no es pot saber mai abans de completar l’estudi 
quin mètode terapèutic pot ser necessari o eficaç, ni si 
serà senzill o complex. I, d’altra banda, en l’actualitat es 
compta amb altres procediments específics per soluci-
onar alguns casos d’esterilitat, com són els anomenats 
mètodes de reproducció assistida, entre les quals cal 
esmentar les diverses modalitats d’inseminació arti-
ficial o les modernes tècniques de fecundació in vitro.
El procés diagnòstic pot ser prolongat i complex, 
així com el tractament de les alteracions desco-
bertes. Però les possibilitats de solucionar el pro-
blema són cada dia més grans. Dr. Adolf Cassan

L’assoliment d’un embaràs implica un procés realment complex 
i que requereix la coincidència de múltiples factors.
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La Clínica Vistahermosa, del Grup ASISA, ha complert 
50 anys, en què ha passat de ser una clínica maternoin-
fantil a convertir-se en l’hospital de referència de la sa-
nitat privada a Alacant, dotat d’unitats capdavanteres i 
de les últimes tecnologies.

La Clínica Vistahermosa va néixer com a clínica 
maternal, va créixer com a centre medicoquirúrgic i 
ara és un gran centre hospitalari. Amb 50 anys d’his-
tòria, afronta els reptes del nou model sanitari espa-
nyol amb una salut excel·lent. Les obres realitzades, fa 
menys de 10 anys, van permetre augmentar en 3.850 
metres quadrats la superfície construïda que ascendeix 
en l’actualitat a 10.381 metres quadrats, fet que incre-
menta la capacitat d’hospitalització de 66 a 87 habita-
cions individuals amb llit d’acompanyant.

La Clínica Vistahermosa compleix 50 anys
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A la clínica, hi treballen gairebé 
400 professionals sanitaris i 
ofereix més de 30 especialitats 
medicoquirúrgiques.



|  compartir  |  gener-febrer-març 2014

9

«Vistahermosa s’ha convertit en una institució 
més d’Alacant.» Amb aquesta frase, el president 
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, sintetitza el que 
la clínica significa per a la ciutat i la província 
d’Alacant. Per això, l’hospital va celebrar el seu 
mig segle de vida amb un acte desenvolupat 
al Museu Arqueològic Provincial d’Alacant 
(MARQ), al qual van acudir les principals 
autoritats locals i provincials, així com 
representants del món de la medicina, l’empresa, 
la universitat i la cultura.

Tots ells van coincidir a destacar l’evolució de 
la Clínica Vistahermosa, fins a esdevenir el gran 
centre hospitalari d’Alacant, i la seva aposta per 
l’excel·lència i la medicina de qualitat sense perdre 
mai la humanitat, que constitueix l’essència de 
la professió mèdica. Així ho van reflectir en les 
seves intervencions tant l’alcaldessa de la ciutat, 
Sonia Castedo, com la presidenta de la Diputació 
Provincial d’Alacant, Luisa Pastor.

El Dr. Ivorra, per la seva banda, va repassar 
els fets més destacats de la història de la clínica 
i va adreçar la mirada al futur: «El futur serà 
exactament com ha estat sempre; un futur ple 
d’èxits, perquè Vistahermosa sempre ha comptat 
amb el suport de la societat alacantina i d’una 
infinitat de persones que treballen cada dia».

La cartera de serveis té més de 30 especialitats me-
dicoquirúrgiques amb una estructura composta per: 
Àrea d’Hospitalització, Hospital de Dia, Àrea Quirúrgi-
ca amb 9 quiròfans (6 genèrics i 3 oftalmològics), Uni-
tat de Cures Intensives amb 6 boxs, Unitat de Cures 
intermèdies en Neonatologia, Àrea d’Urgències, Àrea 
d’Hemodiàlisi i un nou Centre d’Especialitats (Vista-
hermosa 76), serveis als quals s’uneixen diferents uni-
tats assistencials dotades de les últimes tecnologies.

Al centre es realitzen cada any més de 66.000 con-
sultes, hi ingressen més de 7.000 pacients, s’hi atenen 
més de 33.000 urgències, i s’hi fan més de 6.000 inter-
vencions i 145.000 proves diagnòstiques.

La Clínica Vistahermosa té una plantilla formada 
per gairebé 400 professionals sanitaris, que mantenen 
un procés de formació contínua per garantir els mà-
xims estàndards de qualitat en l’atenció als pacients. 
Això permet que els índexs de satisfacció a la clínica 
superin els 8,5 punts.

En paraules del Dr. Francisco Ivorra, president 
d’ASISA, «fa més de dues dècades, ASISA va apostar 
per tenir a Alacant un centre hospitalari de qualitat 
que es convertís en una referència sanitària en aquesta 
província. El nostre objectiu passava per convertir Vis-
tahermosa en el que és avui, un hospital que disposa 
pràcticament de tots els serveis, d’unitats especialitza-
des en què es desenvolupen tècniques innovadores, i 
que compta amb un sistema d’organització modern i, 
sobretot, amb una estratègia lligada al propòsit de se-
guir creixent i desenvolupant-se al voltant del principi 
de l’excel·lència».

Recerca i formació
Juntament amb l’activitat assistencial, la clínica impul-
sa diversos programes de recerca, desenvolupament i 
innovació capdavanters a la província d’Alacant i a tot 
Espanya, com la Càtedra de Biomedicina Reproducti-
va, que desenvolupa cada any la Unitat de Reproducció 
formant alumnes a través del màster en Biologia de la 
Reproducció, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

El compromís amb la docència i la formació també 
es demostra a través de programes de pràctiques per a 
alumnes d’Infermeria i Nutrició d’universitats com la 
Universitat Miguel Hernández i la Universitat d’Alacant.

Celebració amb la societat alacantina

LA CLíNICA VISTAHERMOSA EL 1963, ANy DE LA SEVA INAUGURARCIó. 

EL PRESIDENT D’ASISA, EL DR. FRANCISCO IVORRA, VA 
PRESIDIR L’ACTE CENTRAL DE L’ANIVERSARI ACOMPANyAT DE 
L’ALCALDESA D’ALACANT, SONIA CASTEDO, I LA PRESIDENTA 
DE LA DIPUTACIó PROVINCIAL, LUISA PASTOR. 
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Sabem que hem de vigilar i controlar els nostres nivells 
de colesterol perquè estan relacionats amb la nostra 
salut. També hem sentit a dir que hi ha un “colesterol 
bo” i un “colesterol dolent”; greixos saturats i greixos 
insaturats, però no és fàcil entendre què vol dir tot això.

Els greixos formen part de la nostra alimentació. 
Els obtenim de l’oli de cuina (tant si és de gira-sol com 
si és d’oliva) i també del llard, de la mantega i de la 
margarina. Altres greixos costen més de detectar, com 
els que provenen dels productes lactis (llet, formatges 
i iogurts), sobretot si la llet que s’ha utilitzat és sen-
cera. En trobem a les carns en forma visible (pernil, 
costelles de xai, botifarres, bacó…) i als embotits (la 
part blanca de la mortadel·la, del fuet, del xoriço…), 
però també hi ha greixos a les galetes, la xocolata, la 
rebosteria industrial i en alguns plats preparats. 

Dins el nostre organisme, els greixos formen part 
de les membranes cel·lulars i representen la principal 
reserva d’energia. És clar que una dieta massa rica en 
greixos comportarà un augment de pes, ja que si no 
es consumeix tota l’energia que ens proporcionen els 
aliments, el nostre organisme guardarà als nostres ma-
gatzems (la panxa, els malucs, les cuixes…) tot l’exce-
dent. Però no es tracta només d’un problema de pes, 
es tracta del fet que no tots els greixos són iguals. Per 
exemple, aquells que a temperatura ambient són sò-
lids (com la mantega, el llard o el greix visible de la 
carn i els embotits) s’anomenen greixos saturats. Tam-
bé ho són els enganyosos greixos vegetals de palma 
i coco. En canvi, aquells que a temperatura ambient 
són líquids (com l’oli d’oliva i de gira-sol) s’anomenen 
greixos insaturats. El nostre organisme en necessita 
de les dues menes, però un excés de greixos saturats 
augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars. 
mentre que l’oli d’oliva és benefi ciós per a les parets 
dels vasos sanguinis. 

I el colesterol? Aquest greix té una composició 
diferent de la dels greixos saturats i insaturats i una 
característica que el defi neix: el colesterol és un greix 
que només es troba present en els animals; per tant, 
només l’obtindrem dels aliments d’origen animal. Els 
vegetals no en tenen. Els humans som animals i en 
necessitem per a la formació de les hormones i de la 
bilis, per a la producció de la vitamina D i per a la for-
mació de membranes cel·lulars. Obtenim el colesterol 
dels aliments que ingerim, però també en produïm. 

Per poder metabolitzar els greixos que hem ob-
tingut dels aliments, hi ha unes substàncies, les lipo-
proteïnes, que s’encarreguen de transportar-los pel 
sistema circulatori. Unes d’aquestes lipoproteïnes, 

Colesterol bo, 
colesterol dolent

El colesterol
És un greix que només 
es troba present en els 
animals; per tant, només 
l’obtindrem dels aliments 
d’origen animal. Els vegetals 
no en tenen. Els humans 
som animals, en necessitem 
i l’obtenim dels aliments 
que ingerim, però també en 
produïm.
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les que s’anomenen amb les sigles LDL (de l’anglès 
Low Density Lipoproteins), són les encarregades de 
transportar el colesterol i altres greixos a través del 
corrent sanguini a diverses parts del cos. Aquest és el 
que popularment es coneix com a “colesterol dolent” 
i ens convé que no tingui uns nivells elevats. Hi ha 
unes altres lipoproteïnes transportadores, conegudes 
amb les sigles HDL (de l’anglès High Density Lipopro-
teins), que transporten el colesterol i altres greixos de 
diferents parts de l’organisme cap al fetge. Aquest és 
el que coneixem com a “colesterol bo” i que ens convé 
que tingui uns nivells elevats. Les dues lipoproteïnes 
fan una feina de transport, però mentre que l’LDL 
va circulant carregada de greix pels vasos sanguinis, 
la HDL es dedica a recollir el colesterol i els greixos 
que troba i els porta fi ns al fetge per tal que es puguin 
aprofi tar. 

El metabolisme dels greixos té relació amb l’arteri-
osclerosi, un procés que es produeix per l’acumulació 
de plaques de greix, la formació de col·lagen i la pre-
sència de cèl·lules infl amatòries que acaben formant 
una placa d’ateroma a la capa interna de les artèries. 
Durant aquest procés, els vasos perden elasticitat i, de 
mica en mica, van reduint el seu diàmetre, es van es-
trenyent. L’arteriosclerosi s’inicia a la joventut i avança 
lentament, però no acostuma a donar símptomes fi ns 
que la circulació de la sang dins les artèries es veu com-
promesa a causa de l’estretor del vas. Quan la sang ja 
no pot circular per l’artèria, l’oxigen no arriba on ha 
d’arribar. Si l’obstrucció es produeix en una artèria del 
múscul cardíac, es pot patir una angina de pit o un in-
fart. Si l’accident vascular es produeix en una artèria 
del cervell, es pot patir un ictus. Com que l’esperança 
de vida de la societat avança, no podrem evitar que les 
artèries també envelleixin, i potser haurem de visitar 
un cardiòleg si el cor ho necessita, un angiòleg si patim 
alguna malaltia de l’aparell circulatori o un neuròleg si 
l’accident vascular s’ha produït al cervell. Els assegu-
rats d’Assistència Sanitària i Asisa podran triar metges 
d’aquestes especialitats que els podran tractar i fer el se-
guiment, però també és important que cadascú es cuidi 
per tal d’envellir tan bé com sigui possible. Una manera 
de cuidar-se és la d’evitar l’obesitat, controlar els nivells 
de la tensió arterial, no fumar i fer activitat física. Fugir 
del sedentarisme i caminar cada dia, és l’únic que ajuda 
a elevar els nivells de colesterol HDL, “el bo”.

En resum: per mantenir uns bons nivells de colesterol 
i de greixos a la sang cal fer una dieta de quantitat mode-
rada, baixa en greixos saturats i greixos animals, variada 
i, sobretot, tenir un estil de vida activa. Dolors Borau

L’arteriosclerosi
És un procés que es produeix per l’acumulació de plaques 
de greix, la formació de col·lagen i la presència de cèl·lules 
infl amatòries que acaben formant una placa d’ateroma a 
la capa interna de les artèries. Durant aquest procés, els 
vasos perden elasticitat i de mica en mica van reduint el seu 
diàmetre, es van estrenyent. Quan la sang ja no pot circular 
per l’artèria, l’oxigen no arriba on ha d’arribar.
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per l’artèria, l’oxigen no arriba on ha d’arribar.
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He quedat amb l’Anna i tot fent un cafè hem parlat, 
sobretot, dels mesos tan difícils que han viscut a casa 
seva. Fa prop d’un any, en Quim, la seva parella, va 
tenir un infart i, ara que la família torna a recuperar la 
normalitat, a l’Anna li surt tot l’ensurt i el cansament.

Una nit, com hem fet tantes vegades, vam anar 
a sopar les dues parelles. Va ser un sopar agradable, 
tranquil, amb molta conversa que vam decidir tallar 
després de les dotze per no anar a dormir massa tard, 
ja que l’endemà tots havíem de treballar. Aquella nit, en 
Quim, quan ja feia una estona que dormia, es va des-
pertar. Era massa d’hora per llevar-se, però tenia molt 
mal d’esquena i va pensar que si s’estava una estona 
assegut al sofà li passaria. Així, doncs, es va aixecar i 
va aprofi tar per anar cap al lavabo. Allà va notar que 
també li feia mal el braç esquerre i que, de mica en 
mica, el dolor s’anava escampant per tota aquella ban-
da. Mentre el dolor augmentava, ell cada cop es troba-
va més malament i va començar a marejar-se. Notava 
que perdia les forces i una suor freda el va envair de 
tal manera que va començar a suar exageradament, 
com si hagués de deixar un bassal a terra. Va retornar a 
l’habitació com va poder i va despertar l’Anna. El Quim 
ens va dir que, quan va despertar la seva dona, ja sabia 
que estava tenint un infart, però no li ho va explicar 
directament per no espantar-la:

–Anna, truca a un metge d’urgències, que no em 
trobo gens bé– va dir lacònicament.

Ella va veure que el pijama i tot ell estaven xops 
de suor, que feia molt mala cara i, encara que ell no 
ho digués i encara que ella no ho verbalitzés, pel seu 
cervell, que anava molt de pressa, també hi va passar la 
paraula infart, però va actuar amb diligència: no podia 
perdre el temps parlant ni lamentant-se, calia trucar 
a urgències.

El Quim té un record una mica borrós d’algunes 
coses, però el que recorda molt clarament és que el 
dolor era fort i constant, i que no se n’anava ni s’apai-
vagava de cap manera. De res servia que canviés de po-
sició, que volgués bellugar-se o estar-se quiet: el dolor 
fort hi era i no cedia gens. L’Anna va explicar a qui va 
respondre al telèfon que aquell dolor fort a l’esquena, 
al braç esquerre i a la banda esquerra no cedia; que la 
suor l’amarava i que tenia molt mal aspecte. Els van dir 
que aviat hi arribaria una ambulància. Un dels metges 

que fan visites a domicili era a la vora i es va avan-
çar. El metge va veure de seguida que en Quim patia 
un infart; va parlar amb l’hospital i allà mateix ja li va 
administrar una medicació. L’ambulància va arribar al 
cap de poca estona i se’l van endur de casa amb una 
llitera cap a urgències, on el van instal·lar en un box i 
el van monitoritzar. L’electrocardiograma era revela-
dor. En Quim va saber en tot moment que allò que li 
estava passant era seriós, que era important, però diu 
que en cap moment va pensar que no ho explicaria, 
que podia morir-se. Tot i així, sembla que l’infart sí 
que era important. Una placa d’ateroma s’havia des-
près de tal manera que havia quedat com una moneda 
travessada i tapava completament la llum de l’artèria 

Amb l’ai al cor
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Què cal fer?

Encara que ell no ho digués i encara que ella no ho 
verbalitzés, pel seu cervell, que anava molt de pressa, 
també hi va passar la paraula infart, però va actuar amb 
diligència: no podia perdre el temps parlant ni lamentant-se, 
calia trucar a urgències. Va explicar a qui va respondre al 
telèfon el dolor fort a l’esquena, al braç esquerre i a la banda 
esquerra; que la suor l’amarava i que feia molt mala cara. 
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coronària. Com que de seguida van trucar i de seguida 
es va poder actuar, malgrat la importància de la lesió, 
els danys eren molt menors del que calia esperar. Va 
estar poca estona al box, molt aviat el van fer passar a 
quiròfan per fer-li un cateterisme i col·locar-li un stent. 
El catèter li van fer passar des del canell i recorda que 
durant els vint minuts, més o menys, que va durar, ell 
notava una escalforeta pel lloc que recorria el catèter, 
i va sentir una mica de dolor quan van haver de fer-lo 
passar per la corba de l’espatlla. Només li va quedar un 
10 % de necrosi. Tot un èxit. Ningú no entenia per què 
un home de cinquanta anys, de caràcter afable, que 
no tenia unes xifres molt elevades de colesterol ni de 
greixos havia pogut patir un infart. Però tot té una ex-

plicació: era un gran fumador i no feia gens d’exercici. 
El tabac té uns efectes devastadors sobre les artèries, ja 
que afavoreix que les seves parets s’endureixin i perdin 
elasticitat. Si les parets no tenen la mobilitat necessària 
per deixar fl uctuar el corrent sanguini, qualsevol petit 
accident el pot obturar. 

Ara el Quim encara està de baixa. Ha deixat de fu-
mar. Intenta nedar i anar a caminar diversos cops per 
setmana. Ha reduït el consum de certs aliments (els 
més greixosos) i ha augmentat el consum de peix en 
la seva dieta. Al principi havia d’acudir al cardiòleg tot 
sovint, al cap de tres mesos, de sis mesos i d’un any. Li 
han fet un control complet amb un electrocardiogra-
ma, una prova d’esforç i una ecografi a de cor. Ha de 
ser rigorós amb la medicació i no pot deixar de pren-
dre els anticoagulants, el medicament per mantenir 
a ratlla el colesterol i el que li regula el ritme cardíac. 
És cert que aquesta medicació, que haurà de ser per a 
tota la vida perquè és un tractament preventiu, fa que 
cap dia pugui oblidar que ha tingut un infart. També 
li ho recorda el fet que, entre la lesió i la medicació 
que pren, pateix certes limitacions quan ha de fer un 
esforç, apressar la marxa o caminar per un camí coste-
rut: li costa i esbufega. També reconeix que ha perdut 
fogositat i que la vida de parella ha canviat i han hagut 
d’aprendre a viure amb tot això. No se sent gens depri-
mit; al contrari, malgrat aquestes limitacions pot viure 
la seva vida amb plenitud i està molt agraït pel suport 
que ha rebut per part de l’Anna. La vida, de vegades, 
torna a començar. D. B.
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L’inici d’un infart

Va notar que li feia mal l’esquena, el braç esquerre 
i que, de mica en mica, el dolor s’anava escampant 
per tota aquella banda. El dolor augmentava, ell 
cada cop es trobava més malament i va començar 
a marejar-se. Notava que perdia les forces i 
una suor freda el va envair de tal manera que va 
començar a suar exageradament, com si hagués 
de deixar un bassal a terra.
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Als països desenvolupats, mengem en excés sense preocupar-nos de les calories que conte-
nen els aliments que consumim ni de la tècnica de cocció que utilitzem, i la conseqüència 
és l’obesitat i els problemes cardiovasculars causats per l’augment de lípids en sang. El valor 
calòric d’un mateix aliment varia molt si es cuina a la planxa o al forn, arrebossat o fregit, 
saltat amb bacó o cuit.

No hi ha aliments dolents, sinó hàbits alimentaris desfavorables; una alimentació cor-
recta per a la població sana no ha d’excloure cap aliment. Els greixos contenen vitamines 
liposolubles tan importants com les vitamines A, D, E i K.

Vitamines liposolubles: Són presents al fetge, al rovell d’ou, a la llet, la mantega, els 
llegums verds i el peix blau.

•  Vitamina A: Millora la visió, el creixement, la pell i les mucoses, i afavoreix el treball 
de certes glàndules endocrines. La seva mancança provoca lesions cutànies.

 •  Vitamina D: Regularitza l’assimilació del calci i del fòsfor. La seva manca provoca 
raquitisme i osteoporosi.

• Vitamina E: És un potent antioxidant. Amb acció sobre la fecunditat i l’olfacte.
• Vitamina K: Intervé en el metabolisme del ferro i en la formació del col·lagen.

Prendre només ocasionalment o de manera limitada aquells aliments que tinguin grei-
xos saturats d’origen animal –mantega, llard, crema de llet i nata, embotits o formatges 
molt curats– i seguir les recomanacions de consumir aliments que estimulin la formació de 
colesterol “bo” ens ajudarà a disminuir el component ambiental (tipus de vida i d’alimenta-
ció) de les malalties cardiovasculars i de l’ictus.

 No tots els greixos són perjudicials per a la salut, els aliments rics en àcids grassos mo-
noinsaturats (oli d’oliva) o poliinsaturats omega 6 (greixos vegetals, oli de soja, de blat de 
moro, de gira-sol  i els omega 3 (el peix blau i els olis marins) redueixen el colesterol total.

Els omega 3 també ajuden a baixar els triglicèrids i tenen efectes sobre la coagulació 
sanguínia i la pressió arterial.

Podríem resumir-ho dient que les persones amb un excés de greix en sang, o els que 
volen evitar-lo, han de tenir i seguir unes normes a l’hora de triar la seva dieta.

Dieta per reduir el colesterol:

•   Consumir aliments amb fi bra: cereals integrals, civada, ordi, arròs, pa integral i segó 
(hidrats de carboni complexos), rics en fi bra soluble (betaglucans) que capturen el 
greix a l’intestí.

•  Seleccionar lactis desnatats.
•  Peix blau gras ric en omega 3
•  Fruits secs, sobretot la nou, rica en fi toesterols i àcid alfalinolènic.
•  La soja, rica en àcid linoleic i oleic, lecitina i isofl avones especialment la genisteïna.
•  Llegums, ja que posseeixen lecitina, saponines, fi bra i isofl avones.
•  Verdura com l’albergínia, l’all i la carxofa.

La carxofa és imprescindible en la dieta per controlar el colesterol en sang. És rica en 
fi bra, antioxidants (vitamines C, E i fl avonoides), cinarina, que interfereix en la síntesi del 
colesterol, i lutetolina, que inhibeix la formació del colesterol. Els pacients amb càlculs 
biliars han de consumir-ne amb moderació. Perla Luzondo

Els greixos en la dieta

ingredients 
per a 4 persones:
> 2 carxofes per persona
> Sal, pebre blanc, orenga
> Oli d’oliva verge.

preparació:
>  Talleu les carxofes per la meitat, al 

llarg; afegiu-hi sal, espècies i un rajolí 
d’oli d’oliva verge. Poseu-les a la placa 
del forn preescalfat a 180º durant 
20-25 minuts. Es mengen amb els 
dits separant les fulles, mossegant-
les fi ns a la meitat o sucant-les abans 
de mossegar en una salsa vinagreta. 
Juntament amb les carxofes, també 
podeu posar-hi unes pits de pollastre, 
broquetes de gall dindi o sardines, 
que es faran al mateix temps i així 
obtindrem el menú complet.

CARXOFES AL FORN
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ASISA lliura els premis de les seves 
càtedres universitàries

ASISA ha lliurat els premis de les seves càtedres uni-
versitàries, que reconeixen el valor de diferents pro-
jectes, treballs i investigacions realitzats en l’àmbit de 
la gestió sanitària, economia de la salut i medicina hu-
manitària. ASISA manté actualment en vigor càtedres 
amb la Universitat Autònoma de Madrid, la Universi-
tat Europea i la Universitat Rei Joan Carles.

En el cas de la Universitat Autònoma de Madrid 
(UAM), cada any es convoquen els premis UAM-ASI-
SA sobre gestió sanitària i economia de la salut, que 
reconeixen tant la millor tesi doctoral com el millor 
treball sobre aquesta matèria publicat en revistes espe-
cialitzades nacionals i internacionals. Aquests premis, 
que disposen d’una dotació econòmica total de 9.000 
euros, tenen com a objectiu promoure i potenciar ac-
tivitats de recerca, de docència i d’estudi, així com la 
divulgació i la difusió dels coneixements en gestió sa-
nitària i economia de la salut.

En l’edició de 2013, el Premi al millor treball sobre 
gestió sanitària i economia de la salut publicat en revis-
tes especialitzades el 2012, que arriba a la quarta edi-
ció, ha estat concedit a la investigació “Factors Affecting 
Mobile Diabetes Monitoring Adoption Among Physicians: 
Questionnaire Study and Path Model”, l’autor del qual és 
el Dr. Shintaro Okazaki.

A més, el treball “Anàlisi de costos i de cost/eficà-
cia de les pautes preferents de GESIDA/Pla Nacional 
sobre la SIDA el 2012 per al tractament antiretroviral 
inicial en adults infectats pel virus de la immunodefi-
ciència humana (VIH)”, els autors del qual són Anto-
nio Javier Blasco, José Ramón Arribas, Vicente Boix, 
Bonaventura Clotet, Pere Domingo, Juan González-
García, Hernando Knobel, Juan Carlos López, Josep 
M. Llibre, Fernando Lozano, José M. Miró, Daniel 
Podzamczer, Juan Miguel Santamaría, Montserrat 
Tuset, Laura Zamora, Pablo Lázaro i Josep M. Ga-
tell, ha estat reconegut amb un accèssit. Per la seva 
banda, el Premi a la millor tesi doctoral càtedra ASI-
SA-UAM, que arriba a la seva novena edició, va ser 
declarat desert.

Càtedra ASISA-UE de Ciències de la Salut
Per la seva banda, la Càtedra ASISA-Universitat Euro-
pea de Madrid de Ciències de la Salut lliura anualment 
el Premi al millor expedient acadèmic, dotat amb una 
beca de 7.000 euros per estudiar un màster universitari 
a la Universitat Europea de Madrid, a més d’oferir la 
possibilitat de participar en les activitats de la càtedra. 

En el curs 2012-2013, el premi ha estat atorgat a Gui-
llermo Català Sarries, estudiant de Fisioteràpia.

A més, la càtedra ASISA-UE concedeix ajudes a la 
investigació per a projectes sobre ciències biomèdi-
ques i ciències de la salut. Els investigadors als quals 
se’ls han concedit 6.000 euros per desenvolupar ca-
dascun dels seus projectes de recerca són: José Ignacio 
Giráldez pel seu projecte “Nous serveis basats en siste-
mes d’informació mèdica en el núvol”; María Ascen-
sión Blanco Fernández, pel seu projecte “ l’e-pacient 
en l’e-nutrició: Fase II”, i Manuel Martínez Sellés per 
“Anàlisi del cost-efectivitat dels diferents abordatges 
terapèutics dels pacients amb 80 anys o més amb es-
tenosi aòrtica severa simptomàtica”.

Càtedra ASISA-URJC sobre Medicina Humanitària
Finalment, ASISA i la Universitat Rei Joan Carles 
de Madrid, en el marc de la càtedra sobre medicina 
humanitària, han premiat els dos estudiants que han 
presentat els dos millors treballs fi de màster sobre 
medicina humanitària i/o cooperació al desenvolupa-
ment. Les alumnes guardonades són Diana Galindo, 
pel seu projecte “Seguiment d’indicadors a projecte 
de resposta a una crisi nutricional a Burkina Faso”, i 
Patricia Marín-García, per “Anàlisi immunoproteò-

(D’esquerra a dreta): Dr. Vicente Pastor (director de la Càtedra 
ASISA-UAM), Javier Díez Domingo i Val Marrero (guanyadors 
del premi el 2012), Maria Artola (directora de la Fundació 
General de la UAM), Dr. Juan Antonio Vargas Núñez (degà de la 
Facultat de Medicina de la UAM), Dr. Francisco Ivorra (president 
d’ASISA) i el Dr. Luis Ortiz Quintana (conseller d’ASISA).
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La numeració corresponent al carrer on es troba el domicili social de LAVINIA S.COOP. ha canviat del número 10 
al número 12 per imposició municipal. Si bé es tracta d’un mer canvi formal, ja que les instal·lacions no pateixen 
cap canvi físic en la seva ubicació, el Consell Rector de la Cooperativa, en la sessió celebrada el dia 23 de gener 
de 2014, ha aprovat amb caràcter definitiu la modificació que quedarà formalitzada en breu. 

Per tant, d’ara endavant, les circumstàncies identificatives de la cooperativa –que, insistim, no han sofert cap altre 
canvi– seran les següents: 

LAVINIA S.COOP. 
Carrer de Juan Ignacio Luca de Tena, núm. 12
28027 Madrid 
NIF F08440539

Inscrita en el Registre de Cooperatives de l’INFES amb el número 737 SMT 
Fet que es comunica a tots els socis per al seu millor coneixement i correcta adreça postal per aquest mitjà.

Avís del canvi del domicili postal de 

LAVINIA S.COOP. 

mic de nous antígens de P. Falciparum per a la gene-
ració de vacunes contra la malària”. En la selecció dels 
treballs s’ha valorat la capacitat d’aplicació de noves 
idees, serveis i pràctiques amb la finalitat de promou-
re la cooperació i el desenvolupament sostenible a les 
zones més desfavorides del món. Cadascuna d’elles ha 
rebut un premi de 3.000 € perquè continuï amb la 
seva tasca en l’àmbit de la medicina humanitària, ja 
que la càtedra té com a objecte el desenvolupament 
de la docència, la investigació i la difusió d’aquesta 
àrea mèdica. Així mateix, la càtedra pretén fomentar 
l’esperit solidari de la societat, establint ponts entre 
els agents implicats en la formació i gestió de la me-
dicina humanitària.

(D’esquerra a dreta): Jesús Sanz (Universitat Europea), Sergio Calvo 
(director de l’Escola de Doctorat i Recerca), Matilde Cortés (Universitat 
Europea) al costat de Guillermo Català (estudiant premiat), María Tormo 
(directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA i codirectora de 
la Càtedra ASISA-Universitat Europea) i Enrique de Porres (conseller 
delegat d’ASISA).

Les càtedres reconeixen el valor 
de diferents projectes, treballs i 
investigacions realitzats en l’àmbit 
de la gestió sanitària, economia de 
la salut i medicina humanitària
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El Grup ASISA ha renovat el Certificat Europeu Dis-
Cert que reconeix i valida el grup assegurador sanitari 
com a empresa socialment responsable amb les per-
sones discapacitades. Aquest certificat acredita que el 
Grup ASISA supera el mínim del 2 % de treballadors 
amb discapacitat que estableix la legislació. És el segon 
any que la companyia rep aquest certificat.

L’acte de lliurament del certificat es va realitzar du-
rant la jornada “Gestió de la discapacitat en el sector 
de la salut”, celebrada a l’Hospital Moncloa, organitza-
da per DisCert i TÜV Rheinland amb la col·laboració 
d’ASISA. Hi van participar Mercedes Jaraba, sotsdirec-
tora general a la Direcció General de Polítiques de Su-
port a la Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, i representants de diferents empreses 
que van exposar diversos casos d’èxit en la integració 
de persones amb discapacitat en l’entorn empresarial.

El Grup ASISA renova el certificat DisCert, 
que reconeix el compromís amb la integració 
de les persones discapacitades

(D’esquerra a dreta): Dr. Carlos Zarco (Hospital Moncloa), Dr. Luis Mayero (ASISA), Mercedes 
Jaraba (Ministeri de Sanitat), Francesc Saldaña (DisCert) i Isabel Torres (TÜV Rheinland).

El Grup ASISA supera el mínim del 2 % de 
treballadors amb discapacitat i manté 
acords per a la formació amb diversos 
col·lectius. És l’únic grup assegurador 
sanitari acreditat amb aquest certificat 
europeu.
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Per part d’ASISA, hi va participar el Dr. Luis Maye-
ro, delegat de la companyia a Madrid, que va agrair el 
reconeixement del compromís del Grup ASISA amb 
la integració i la millora de les condicions de vida de 
les persones amb discapacitat, i que va destacar el fet 
que el Grup ASISA sigui el primer grup assegurador 
sanitari a rebre aquest certificat.

En paraules del Dr. Mayero, «ASISA no es pot en-
tendre sense el compromís social que fa que dediquem 
una bona part de les nostres inversions a donar suport 
i a desenvolupar iniciatives socials, culturals, educa-
tives o esportives. El certificat DisCert que ara reno-
vem reconeix aquest compromís social d’ASISA amb 
la igualtat i amb la integració social de les persones 
que pateixen algun tipus de discapacitat perquè puguin 
exercir els seus drets de manera plena i efectiva».

Un centenar d’empleats amb discapacitat
Al Grup ASISA hi ha actualment més de 4.000 empleats, 
un centenar dels quals són persones amb discapaci-
tat, de manera que supera la proporció mínima del 2% 
d’empleats amb discapacitat que estableix la llei. En 

alguns dels centres que formen part del Grup ASISA, 
el percentatge pràcticament multiplica per quatre el 
límit mínim exigit per la Llei d’integració social per a 
persones amb discapacitat. Així s’esdevé a l’Hospital 
Virgen de la Vega (7,85 %) i a la Clínica Nuestra Señora 
de Belén (7,6 %), tots dos a Múrcia.

Per seguir avançant en aquest àmbit, ASISA tre-
balla en la millora dels processos de contractació amb 
proveïdors i col·laboradors externs per incloure-hi 
dos objectius importants: d’una banda, exigir als seus 
proveïdors el compliment de la legislació vigent en 
matèria de discapacitat per verificar i potenciar la 
responsabilitat social empresarial a la cadena de va-
lor. I, de l’altra, identificar proveïdors catalogats com 
a centres especials d’ocupació per tal de potenciar 
en el futur els serveis que es contracten amb empre-
ses socialment responsables amb la discapacitat. En 
aquest sentit, alguns centres del Grup ASISA –com 
l’Hospital Moncloa, el primer hospital de la Comu-
nitat de Madrid amb el certificat DisCert– mantenen 
contractats alguns dels seus serveis amb centres es-
pecials d’ocupació.

Reinvertir el benefici en la millora de l’atenció mèdica, 
eix de la nova campanya publicitària d’ASISA
ASISA ha llançat una nova campanya publicitària que 
posa en valor el fet diferencial que distingeix la compa-
nyia: disposar d’un sistema d’assistència sanitària que 
reinverteix els seus beneficis en els seus professionals 
i en la millora de les seves infraestructures per garantir 
als assegurats una assistència sanitària de qualitat a un 
preu assequible.

Amb el lema “El nostre benefici és la teva salut”, la 
campanya compta amb diferents peces, tant impre-
ses com audiovisuals, que «permetran traslladar a la 
societat el nostre compromís per oferir, cada vegada 
a un nombre més gran de persones, una assistència 
de qualitat. Ho podem fer perquè tenim un sistema 
sanitari en què ASISA reinverteix els seus beneficis en 
la millora del nostre equip tècnic i humà per garantir 
permanentment un servei de qualitat a un preu asse-
quible», assegura Jaime Ortiz, director comercial i de 
màrqueting d’ASISA.

ASISA ha confiat el desenvolupament de la creati-
vitat d’aquesta campanya a l’agència R* i la gestió dels 
espais publicitaris, a Equmedia.

«ASISA reinverteix els seus beneficis en 
la millora del nostre equip tècnic i humà 
per garantir permanentment un servei 
de qualitat a un preu assequible.»
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Reis blaugranes a l’Hospital de Barcelona

El 3 de gener passat els Reis es van avançar i van anar 
a l’Hospital de Barcelona, on van visitar els nens i les 
nenes ingressats en aquest centre. Després d’un entre-
nament obert al públic, una representació al més alt 
nivell de directius, tècnics i jugadors del primer equip 
de futbol del FC Barcelona va lliurar regals i, sobre-
tot, molta il·lusió als pacients més menuts. En aquesta 
ocasió, la delegació del club va ser encapçalada per 
l’actual president Josep Maria Bartomeu. A més a més, 
els ídols Sergio Busquets i Jonathan dos Santos també 
van voler ser presents a la visita. Tancava la comitiva el 
preparador físic dels cracks blaugrana, Aureli Altimira. 
Oblidant la timidesa, els nens i les nenes van abrao-
nar-se sobre els convidats per aconseguir la preuada 
signatura. Les famílies van agrair la il·lusió que la visita 
va injectar als seus fills i a les seves filles.M

An
El

 M
On

TI
ll

A

 CO
OP

ER
AT

IV
IS

M
E.

 A
SC

 / 
AS

IS
A 

  

Assistència Sanitària és l’asseguradora 
més valorada pels metges

ASC (ASSISTÈnCIA SAnITÀRIA COl·lEGIAl) 7,70
MGC (MÚTUA GEnERAl DE CATAlUnYA) 7,30
AGRUPACIÓ MÚTUA 6,60
AXA-WInTERTHUR 6,57
FIATC 6,38
DKV 5,37
MAPFRE FAMIlIAR 5,15
ADESlAS 4,92
SAnITAS 4,45
CASER 4,29
l’AlIAnÇA 3,66

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha donat a 
conèixer els resultats d’una enquesta realitzada entre 
els 6.000 metges que treballen a temps parcial o com-
plet en la medicina privada. Basant-se en les respostes 
dels col·legiats, Assistència Sanitària lidera el rànquing 
de les companyies de salut privades.

A l’enquesta s’han analitzat diversos aspectes, com 
les condicions de treball dels professionals, la relació 
que tenen amb les companyies d’assegurances, l’agili-
tat de les entitats en la gestió dels tràmits burocràtics i, 
entre altres aspectes, els diversos tipus de pòlisses del 

sector. La dificultat en l’autorització de proves i trac-
taments i el nivell d’honoraris són els dos punts que 
generen més descontentament entre els enquestats. 
La nota màxima correspon a Assistència Sanitària.

Més de 6.000 metges treballen per a les assegura-
dores de Salut a Catalunya, on les companyies tenen 
una llarga tradició. Segons les últimes dades oficials, 
2.008.366 persones tenen contractada una pòlissa pri-
vada d’assistència mèdica a Catalunya i a Barcelona 
s’arriba al 28,6 % de la població. Quadre elaborat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Assistència Sanitària lidera el 
rànquing de les companyies de salut 
privades.
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Assistència Sanitària 
participa en la conscienciació 
sobre l’aturada 
cardiorespiratòria

L’Hospital de Barcelona 
implanta la traçabilitat 
completa en farmacoteràpia 
oncològica
L’Hospital de Barcelona ha implantat recent-
ment un programa informàtic innovador des-
tinat a millorar la seguretat dels pacients en la 
preparació i administració dels medicaments 
per al tractament del càncer; específi cament, 
els antineoplàstics clàssics. Es tracta de medi-
caments que eliminen tant les cèl·lules nor-
mals com les canceroses i, per tant, la dosi 
terapèutica i la dosi tòxica són properes, de 
manera que el control de qualitat de la prepa-
ració en els hospitals ha de ser molt estricte 
i evitar possibles errors de medicació especi-
alment perillosos.

El programa de traçabilitat de fàrmacs 
i control del pacient incideix en dues parts 
(preparació i identificació) que són factors 
clau en els esforços per assegurar una correc-
ta administració. D’una banda, es duu a terme 
el control de la preparació de les solucions in-
travenoses dels citostàtics amb la identifi cació 
per codi de barres del lot i caducitat del me-
dicament, el càlcul de les dosis amb balances 
d’alta precisió i l’etiquetatge de la preparació. 
Tot el procés es desenvolupa en cabina d’ai-
re estèril amb un programari que reconeix 
la veu i seguint les instruccions del protocol 
oncològic escollit pel metge, pel pacient i pel 
farmacèutic. D’altra banda, a l’hospital de dia 
es realitza el control de la identificació del 
pacient mitjançant un codi de barres. En la 
història clínica queden registrades totes les 
dades: medicaments administrats, dosis, lot, 
estabilitat, caducitat, controls de qualitat, etc.

En el marc del Pla Oncològic d’Assistència 
Sanitària, l’any 2008 l’Hospital de Barcelona 
ja va informatitzar els 236 protocols de qui-
mioteràpia i va posar en marxa l’Hospital de 
dia oncològic. Des d’aleshores, en el registre 
de tumors s’han recollit gairebé 8.000 casos. 
Ara, amb la nova eina de farmàcia hospitalà-
ria, s’avança en seguretat de personal, quali-
tativa, quantitativa i d’administració.

L’aturada cardiorespiratòria (ACR) constitueix el principal problema 
de salut pública en el món occidental: el 90 % de totes les ACR tenen 
lloc fora dels hospitals; la majoria, a la pròpia llar. Conscient del pro-
blema, Assistència Sanitària es va unir a la campanya d’abast interna-
cional que, sota el lema “Les teves mans poden salvar vides”, tracta 
sobre la importància de conèixer i abordar adequadament l’aturada 
cardiorespiratòria. Coincidint amb el Dia europeu de conscienciació 
sobre l’aturada cardíaca, que es va celebrar el 16 d’octubre, i comptant 
amb els equips de l’Hospital de Barcelona, es van organitzar diverses 
accions de suport (sessions clíniques, conferències, publicacions...), 
a banda de la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consell 
Català de Ressuscitació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears.

L’aturada cardíaca és responsable de més de 350.000 morts a 
l’any fora dels hospitals a Europa. Aquesta xifra, que a Catalunya 
suposa una mort sobtada cada dues hores i mitja –és a dir, prop de 
10 morts cada dia–, multiplica per 5 les morts produïdes per acci-
dents de trànsit. L’Hospital de Barcelona incorpora des de fa anys, 
cada vegada amb més intensitat, els mecanismes estructurals, de 
formació i d’implementació de les recomanacions internacionals 
que la ciència publica cada 5 anys. 

L’ACR extrahospitalària (ACREH) difereix de l’ACR intrahospi-
talària (ACRIH) perquè la primera és sobtada i inesperada, mentre 
que la segona sol anar precedida d’alteracions de paràmetres fi siolò-
gics. El reconeixement precoç del malalt que es deteriora pot reduir 
la incidència d’ACRIH i la mortalitat, els ingressos inesperats a UCI i 
els intents inapropiats de ressuscitació. Un bon sistema organitzatiu 
per atendre les emergències intrahospitalàries repercuteix positiva-
ment en la seguretat dels pacients.

Amb la nova eina de farmàcia hospitalària, 
s’avança en seguretat de personal, 
qualitativa, quantitativa i d’administració.



22

Activitats per a petits i grans a l’Àrea de Participació de SCIAS

El cooperativisme sanitari no és només un model de re-
lació en igualtat de condicions entre metge i usuari, sinó 
que, més enllà, reflecteix una manera d’entendre l’assis-
tència sanitària. Per aquesta raó, els usuaris participen 
en la presa de decisions i, d’una manera o altra, ja de ben 
petits prenen part en la gestió del dia a dia i intervenen 
en les decisions. N’és una mostra l’Àrea de Participació 
de SCIAS, on petits i grans comparteixen moments i es 
formen en els valors del cooperativisme sanitari. Aquest 
Nadal no ha estat una excepció, i per això s’han succeït 
les activitats per a tots els membres de la família.

El 13 de desembre, a l’Església dels Pares Carme-
lites Descalços, un públic nombrós va gaudir del con-
cert de la Festa de Nadal de la Participació, durant la 
qual va tenir lloc la tradicional cantada de nadales i 
lectura de poemes a càrrec de les corals de SCIAS. Uns 
dies després, al local de l’Àrea de Participació, es va 
celebrar la festa de lliurament de la carta al Patge Re-

ial, que es va complementar amb un berenar i tallers 
de treballs manuals, música i escacs, així com demos-
tracions d’arts marcials. Dies més tard, després d’una 
animada sessió de cinema infantil, els més menuts van 
rebre els regals de Nadal. Per tancar les festes, el 9 de 
gener es va fer el lliurament dels premis del concurs 
de la Carta als Reis, durant el qual es van premiar els 
guanyadors de les tres categories: dibuix fins a 6 anys 
(Laia Aresté), dibuix de 7 a 10 anys (Júlia Solà-Mora-
les) i text de 7 a 10 anys (Begoña Grau).

A més de les activitats específiques dedicades a les 
festes, s’han desenvolupat altres propostes ja “clàssi-
ques”, com les conferències sanitàries i culturals, les 
tardes de cinema, els diversos cursos i tallers, les ex-
cursions i visites i les reunions d’equips cooperatius, 
així com les de secretaris, portaveus i coordinadors. 
L’abast del programa de conferències, especialment les 
de temàtica mèdica, va ser ampli a tota la província 
de Barcelona, ja que les sessions es van repartir per la 
major part de les delegacions d’Assistència Sanitària.
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A més de les activitats dedicades a les festes s’han 
organitzat conferències sanitàries i culturals, tardes 
de cinema, cursos i tallers, excursions i visites,
reunions d’equips cooperatius, secretaris, portaveus 
i coordinadors. 
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El SUD celebra el seu 25è aniversari 

El SUD ha fet 1 milió i mig de visites, a càrrec de 450 
metges, i ha recorregut un total de 13 milions de 
quilòmetres, amb 168 vehicles.

El passat 1 d’octubre al vespre va tenir lloc a Barcelona 
l’acte amb motiu dels 25 anys de la posada en marxa 
del Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD) d’Assistèn-
cia Sanitària a SCIAS Hospital de Barcelona. La vet-
llada va reunir més de 300 persones, tant membres 
del mateix SUD com responsables d’altres serveis de 
l’Hospital de Barcelona i de diverses àrees de l’enti-
tat. Els parlaments del Dr. Ignacio Orce i de M. Teresa 
Basurte, presidents d’Assistència Sanitària i de SCIAS, 
respectivament, així com el del Dr. Josep Martínez, 
responsable del SUD, van mostrar la progressió du-
rant 25 anys d’un servei que cada dia fa possible una 
atenció a domicili de qualitat que destaca per sobre de 
la resta i que no s’atura mai. A continuació, el showman 
Jordi LP va oferir el seu espectacle d’humor, seguit 
d’un refrigeri per a tots els assistents.

El SUD va néixer amb la vocació clara de no re-
plicar els problemes que s’havien detectat en altres 
hospitals i evitar que, com apuntaven nombrosos es-
tudis, el 85 % dels casos atesos en el servei d’urgències 
fossin de caràcter lleu i assumibles per altres àmbits 

de l’atenció sanitària. Avui, l’atenció mèdica immedi-
ata dels assegurats d’Assistència Sanitària és un dels 
serveis capdavanters de l’entitat, que ha servit d’exem-
ple per a altres models del mateix entorn. Les xifres 
parlen per si soles: des de la creació del SUD fins a 
l’actualitat s’han fet 1 milió i mig de visites, a càrrec de 
450 metges, que han recorregut un total de 13 milions 
de quilòmetres, amb 168 vehicles.

Amb ampliacions territorials successives des de la 
seva fundació, avui el SUD posa a disposició del paci-
ent un metge al seu domicili en una mitjana de temps 
inferior als 30 minuts a Barcelona ciutat i disposa 
d’una flota de vehicles recentment renovats; per això 
els indicadors mostren una progressió positiva dels ín-
dexs de satisfacció dels seus usuaris. L’equip de metges, 
l’administratiu i el d’atenció telefònica estan operatius 
les 24 hores del dia. En tots aquests anys, el SUD s’ha 
consolidat com un servei de referència per als asse-
gurats d’Assistència Sanitària i gaudeix d’un merescut 
prestigi i d’un alt grau de satisfacció dels pacients que 
han utilitzat els seus serveis.

El Dr. Gerard Martí, subdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona, 
i el Dr. Ignasi Orce, president d’Assistència Sanitària Col·legial, 
amb participants a la vetllada.

Membres de l’equip del SUD.



Assistència Sanitària col·labora amb la Marató de 
TV3, dedicada a les malalties neurodegeneratives

Per tercer any consecutiu, Assistència Sanitària ha col-
laborat amb La Marató de TV3, que es va celebrar el 
passat 15 de desembre; en aquesta ocasió els diners 
recollits es destinaran a la investigació de les malalti-
es neurodegeneratives. Amb l’augment de la mitjana 
d’edat de la població general, aquest tipus de patolo-
gies cròniques apareix cada cop amb més freqüència 
i representa un problema de salut important per a la 
gent gran i una complicació afegida per als seus cui-
dadors.

Durant tota la jornada, el programa televisiu va 
encadenar les intervencions de metges de prestigi re-
conegut en aquesta matèria amb testimonis de malalts 
i les seves famílies, amb la fi nalitat de divulgar els pro-
blemes concrets a què s’han d’enfrontar aquestes per-

sones. Representants d’Assistència Sanitària i SCIAS 
van ser presents a la central de recepció de donacions 
per via telefònica, on van aportar el seu gra de sorra a 
la destacada tasca dels voluntaris. En moments com el 
que vivim, en què es fa palesa dia a dia la disminució 
dels recursos dedicats a la ciència, cal apel·lar a la res-
ponsabilitat i la solidaritat de la societat per aconseguir 
fons que permetin tirar endavant les línies d’investi-
gació iniciades en aquests àmbits, que afecten tantes 
persones de forma directa o indirecta.

Conscient del problema, Assistència Sanitària vol 
refl ectir amb la seva col·laboració el seu objectiu pri-
mordial: acompanyar els seus assegurats durant tota 
la vida, donant una resposta adequada, efi caç i satis-
factòria a les persones malaltes i a les seves famílies.

Dámaso Gracia Ube, malalt d’Alzheimer des de fa 5 anys, és l’autor del dibuix del cartell de la Marató de TV3.
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25El 1914 va néixer Josep Espriu Castelló a Santa Coloma 
de Farners. El trasllat de la família a Barcelona seguint els 
passos del seu pare, que era notari, la vocació de metge i 
els posteriors estudis de Medicina, la marca de la Guerra 
Civil en la família, el seu treball com a metge molt cons-
cient de la relació amb els malalts… tot plegat va prepa-
rar el Dr. Espriu per ser l’iniciador d’un projecte molt 
ambiciós: el cooperativisme sanitari. Iniciat a Barcelona 
amb la creació d’Assistència Sanitària Col·legial el 1957 i 
posteriorment de la cooperativa de metges Autogestió 
Sanitària, estès més tard per tot Espanya amb la creació 
d’ASISA i de la societat cooperativa de metges Lavinia, 
el projecte del Dr. Espriu es coronà amb la creació de la 
cooperativa d’usuaris de la medicina SCIAS, propietària 
de l’Hospital de Barcelona, i amb la creació de la xarxa 
d’hospitals i de clíniques gestionats per ASISA. Amb el 
temps, les diverses entitats cooperatives nascudes de la 
convicció, l’empenta i la tenacitat del Dr. Espriu es van 
associar per crear la Fundació Espriu, que promouria 
internacionalment l’ideal cooperatiu en la sanitat. La 
Fundació Espriu va crear i presidir l’Organització In-
ternacional de Cooperatives de Salut com una branca a 
l’interior de l’Aliança Cooperativa Internacional.

Enguany celebrem el centenari del naixement del 
Dr. Espriu i, com si s’haguessin posat d’acord els calenda-
ris per a aquesta celebració, el centenari coincidirà amb 
celebracions d’aniversaris d’altres iniciatives vinculades 
al projecte espriuà. Així, se celebraran els 25 anys de 
l’Hospital de Barcelona, esdevingut referent internaci-
onal entre els hospitals cooperatius, i també els 20 anys 
de la Clínica Moncloa, vaixell insígnia del projecte d’ASI-
SA. I encara coincidirà amb celebracions com la dels 50 
anys de la Clínica Vistahermosa d’Alacant, que ASISA 
gestiona des del 1989. 

Aquesta coincidència d’aniversaris farà que al llarg de 
2014 la nostra revista pugui centrar els seus reportatges 
monogràfics en la figura emblemàtica del doctor Josep 
Espriu Castelló i en els hospitals i clíniques que va con-

tribuir a fundar. Serà l’ocasió d’exposar la seva visió d’una 
sanitat que ofereixi la millor assistència, i de conèixer 
com va imaginar i posar en funcionament les formes 
més eficients de gestió cooperativa. Tot per celebrar, una 
vegada més, la plena vigencia de l’ideal cooperativista 
del Dr. Espriu, el nostre fundador.

Centenari del naixement del doctor Espriu
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El Dr. Espriu tenia la visió d’una 
sanitat que oferís la millor 
assistència, i, alhora, va imaginar i 
posar en funcionament les formes 
més eficients de gestió cooperativa. 



!
El moviment cooperatiu s’entristeix per la pèrdua de vides i pels danys 
que el tifó Yolanda ha causat al poble filipí.

Les pèrdues sumen milers de vides, i els desplaçats es multipliquen. Hem 
estat en contacte amb els nostres membres a Filipines i estan tractant 
d’avaluar la situació en circumstàncies molt difícils.

L’Aliança Cooperativa Internacional en els últims anys ha servit com a 
canal per a donacions dels membres com a suport a la recuperació. Així ho 
vam fer el 2010, en el terratrèmol d’Haití, i el 2011, en el tsunami del Japó. 
Ara hem establert un Fons de recuperació que es pot utilitzar per donar 
resposta al tifó Haiya.

Segur que veureu moltes peticions d’ajuda per a aquest desastre i també és 
possible que tingueu les vostres organitzacions benèfiques preferides. Us 
animem a continuar amb el suport als esforços de solidaritat en els quals 
confieu. El Fons de l’Aliança per a la recuperació serà diferent, perquè estarà 
enfocat en la reconstrucció cooperativa i en els esforços que utilitzen 
aquest model en la recuperació dels mitjans de vida i dels habitatges.

El focus d’atenció deixarà Filipines en algun moment de les properes 
setmanes. Quan això succeeixi, encara caldran anys de feina i dedicació. 
La nostra intenció és assegurar que la recuperació continuï quan les 
càmeres hagin marxat.

Si voleu donar-nos suport i col·laborar en la reconstrucció, podeu enviar les vostres donacions a l’Aliança Cooperativa Internacional:
Beneficiari: Alliance Coopérative Internationale

Banc: KBC // Número de compte: 734-0382579-20  //  IBAN: BE28 7340 3825 7920  //  BIC/Swift : KREDBEBB

Gràcies pel vostre compromís i la vostra ajuda. 
Els nostres col·legues a Filipines us ho agrairan.



Congrés europeu sobre emprenedoria i economia social
La Comissió europea organitzarà a Estrasburg un Congrés europeu sobre emprenedoria 
i economia social. El Congrés ha estat promogut pel Comitè Econòmic i Social Europeu 
(CESE) amb l’objectiu d’analitzar el paper i les oportunitats que té el sector a partir de les 
nombroses disposicions aprovades en els últims anys per les institucions de la Unió Europea 
a favor de l’economia social. L’esdeveniment es configura com una gran ocasió per a tots 
aquells interessats en l’economia social com a sector empresarial social i compromès amb 
els ciutadans de tot Europa.

Conferència d’investigació cooperativa de l’ACI
El Comitè d’investigació cooperativa de l’ACI organitza una conferència internacional d’in-
vestigació del 25 al 28 de juny de 2014 a la Universitat Juraj Dobrila de Pula, Croàcia. La 
conferència reunirà investigadors i estudiants de les empreses cooperatives i de l’economia 
social, així com d’altres camps d’investigació cooperativa, i serà una oportunitat per inter-
canviar experiències amb les cooperatives locals.

Assemblea de Cooperatives Europa
La branca regional europea de l’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà la seva Assem-
blea general els dies 3 i 4 d’abril de 2014 a Varsòvia, Polònia, organitzada pel Consell Nacional 
Cooperatiu de Polònia.

Reunió del Consell de l’IHCO
El 10 d’abril se celebrarà la reunió del Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut, IHCO. La reunió tindrà lloc a Barcelona i serà presidida pel Dr. José Carlos Guisado, 
CEO de la Fundació Espriu.

Cimera internacional de cooperatives
La Cimera és el lloc de trobada biennal per als líders del món cooperatiu i mutualista que 
vulguin plantejar 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’influència 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 princi-
pals de la cimera serà l’accés a l’assistència sanitària i als serveis de salut.
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Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si ja rebeu periòdicament Compartir no cal que enviï la butlleta.

Nom      

Cognoms        

Adreça                                                                    

Codi Postal                             Població    

Provincia-Estat         País         

Telèfon     E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català           Castellà         Anglès

Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que 
les millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

Compartir, també. Subscriu-t’hi.



Cada any, les cooperatives del món sencer se citen a l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional. Aquesta
aliança, que té més d’un segle i mig de vida, defineix prioritats internacionals, reconeix els moviments cooperativistes emergents
i esdevé un espai únic de diàleg entre cooperatives. L’ACI coordina, dóna veu i representa el cooperativisme davant les grans
organitzacions internacionals com les Nacions Unides, l’Organització Internacional del Treball i, també, davant les organitzacions
intergovernamentals de cada continent. La reunió de l’assemblea de l’ACI a Ciutat del Cap, Sud-àfrica, el passat mes de
novembre, ha donat mostra d’una voluntat d’impuls al cooperativisme en un continent, Àfrica, on la cooperació és ben arrelada en
les tradicions comunitàries.
 A Ciutat del Cap també hi van celebrar les seves reunions les organitzacions sectorials de l’ACI. |compartir| ha volgut
posar l’èmfasi en la jornada que aplegà les cooperatives de salut i les cooperatives de producció industrial, artesanal i de serveis.
Aquestes dues branques de la cooperació van definir a Sud-àfrica diferents maneres de col·laborar entre elles per seguir
essent eficients, perquè la seva presència arreu del món és molt remarcable: hi ha tres-cents milions de persones l’assistència
sanitària de les quals és coberta per cooperatives; més de dues mil escoles cooperatives arreu i, sense anar més lluny, el 10 % de
la gent gran d’Europa viu en residències nascudes del cooperativisme.
 La Fundació Espriu va tenir un paper important en el desenvolupament dels treballs de l’assemblea de Sud-àfrica, i
el seu representant, el doctor José Carlos Guisado, hi va ser elegit membre del Consell de l’ACI i reelegit com a president de
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO).

La Fundació Espriu, al capdavant de les cooperatives de salut del món
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L’Aliança Cooperativa Internacional, ACI, va 
celebrar la primera setmana de novembre la 
seva Conferència global a Ciutat del Cap, Sud-
àfrica. Amb una participació de més de 1.000 
persones procedents de 88 països, la primera 
Assemblea general del moviment cooperatiu 
celebrada al continent africà va suposar una 
fita extraordinària en el camí cap als objec-
tius establerts en la Visió 2020, alhora que, 
en paraules de Tepsy Ntseoane, presidenta 
de South African Women in Co-operatives, 
«Àfrica ha obert els ulls a les cooperatives».

La presidenta de l’ACI, Pauline Green, va 
informar els delegats sobre els fets més re-
llevants dels últims quatre anys. «El 2009, el 
consell aleshores acabat d’escollir va disse-
nyar un programa de canvi radical dirigit a 
convertir-se en la veu que liderés el movi-
ment global», va dir Green, i va afegir que 
actualment l’Aliança «té influència sobre les 

institucions globals i els mitjans de comuni-
cació».

La presidenta de l’ACI va recordar l’impuls 
important que ha suposat per al cooperativis-
me el fet que l’ONU designés el 2012 com l’any 
internacional de les cooperatives, i va afirmar 
que s’ha maximitzat el seu valor i que s’ha 
aprofitat per fer canvis interns.

Green va explicar que s’ha impulsat la des-
centralització cap a les regions i una distribu-
ció millor de les quotes d’afiliació. «El 2007, 
l’oficina central es quedava amb el 87 % dels 
fons provinents de les subscripcions que pa-
gaven els membres i en distribuïa el 17 % a les 
oficines regionals», va dir la presidenta. En 
referir-se després a les organitzacions secto-
rials, va comentar que «no hi havia fons per 
als sectors i això havia de canviar. El 2011, els 
sectors, que estan molt valorats, van rebre el 
10 % de la recaptació total». També va expli-

Ciutat del Cap acull el 
moviment cooperatiu

LA CONFErèNCIA GLObAL dE L’ALIANçA COOpErATIvA INTErNACIONAL, rEUNIdA EL pASSAT NOvEmbrE A CIUTAT dEL CAp, 

SUd-ÀFrICA, vA prOCLAmAr qUE L’ÀFrICA HA ObErT ELS ULLS A LES COOpErATIvES.

José pérez
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car que s’han reduït els costos, especialment 
en l’apartat de personal, que ha passat de ser 
el 80 % del pressupost a estar per sota del 
50 %, i que s’han diversificat les fonts d’in-
gressos.

Per la seva banda, el director de l’ACI, Char-
les Gould, va dir a l’assemblea que s’han posat 
les bases per a La dècada cooperativa, esmen-
tant el disseny d’una nova imatge corporati-
va, la constitució de la Comissió d’experts per 
abordar el finançament del creixement de 
les cooperatives i l’estudi de les dades sobre 
la seva sostenibilitat. Sobre el Pla per a una 
dècada cooperativa, Gould va afirmar que 
conté un missatge principal: «les cooperatives 
són un tipus d’empresa creixent i sostenible, 
i aquest és un missatge d’esperança molt ne-
cessari i oportú en aquest moment particular 
de la història».

Gould també va informar que ja ha finalitzat 

el procés de trasllat de la seu de l’organitza-
ció de Ginebra a Brussel·les, i que l’ACI ja està 
registrada segons l’ordenament jurídic belga 
com una associació sense ànim de lucre. La 
intenció de l’ACI és compartir oficines amb 
altres organitzacions cooperatives localitzades 
a la capital belga.

Durant l’assemblea es va celebrar l’elec-
ció del nou Consell mundial que dirigirà els 
passos del moviment cooperatiu durant els 
propers quatre anys. A més de la reelecció de 
la britànica Pauline Green com a presidenta, 
cal destacar l’elecció del CEO de la Fundació 
Espriu, José Carlos Guisado, com a membre 
del consell en representació de les organitza-
cions sectorials, i d’Eudes Aquino, president 
d’Unimed del Brasil. Per primera vegada en la 
història de l’ACI, dos representants del sector 
sanitari formaran part del màxim òrgan de 
govern de la institució.

« Charles Gould: les cooperatives són un tipus d’empresa 
creixent i sostenible, i aquest és un missatge d’esperança 
molt necessari i oportú en aquest moment particular de 
la història.»

El nou consell de l’ACI –amb José Carlos Guisado i Eudes 
Aquino– entorn de la presidenta, Pauline Grenn.
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L’Organització Internacional de Cooperatives 
Sanitàries (IHCO) és la branca oficial sectorial 
de salut de l’Aliança Cooperativa Internacio-
nal (ACI), que va iniciar-se l’any 1996 a Costa 
Rica, després d’una sèrie de treballs prelimi-
nars que van començar a l’Assemblea de l’Ali-
ança celebrada a Tòquio el 1992.

Allà es va fer palès que les organitzacions 
sanitàries cooperatives tenien un espai propi 
en el conjunt de les cooperatives al món, i es 
va evidenciar la necessitat de constituir una 
sectorial específica.

Des dels seus inicis, l’IHCO es va proposar 
unir i fomentar les cooperatives sanitàries de 

Un espai propi per a les 
cooperatives sanitàries

LES COOpErATIvES SANITÀrIES GENErEN UN mArCAT EFECTE pOSITIU (ANOmENAT EFECTE COmUNITArI O ExTErNALITAT 

pOSITIvA, EN TErmES ECONòmICS) qUE AFAvOrEIx EL bENESTAr dE LA SOCIETAT. 

JOSé CArLOS GUISAdO
president de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut

A Ciutat del Cap es va celebrar l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i també l’Assemblea de l’Organització 
Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), que és part de l’ACI. En la primera, el doctor José Carlos Guisado va ser elegit com a 
membre del Consell de l’ACI i, en la segona, va ser reelegit com a president de l’IHCO.
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tot el món, actuant de manera conjunta en el 
coneixement de les mateixes i de les seves di-
ferents maneres de fer mitjançant l’intercanvi 
d’idees i experiències, alhora que es feia ne-
cessari donar a conèixer les nostres realitats a 
la comunitat global.

I això és així perquè el sistema cooperatiu 
proporciona estructures adequades que ofe-
reixen als metges i pacients una sanitat basada 
en criteris de justícia, participació i autogestió, 
al marge dels interessos d’inversors i accionis-
tes. Són empreses que actuen sota els criteris 
de l’anomenada Economia Social, però que 
també competeixen en el mercat en igualtat 
de condicions.

L’IHCO, també des del principi, es va pro-
posar unir totes les organitzacions coopera-
tives dedicades a la salut, independentment 
de la seva formació estructural inicial; és a 
dir, agrupar cooperatives de consumidors, 
proveïdors de serveis i les que entenem que 
tenen un valor afegit fonamental pel que fa a 
la salut, que són les cogestionades per usua-
ris i professionals, aquestes últimes fundades 
internacionalment amb les idees del doctor 
Josep Espriu, i en què les espanyoles ocupen 
un lloc de lideratge indiscutible.

A més, les cooperatives sanitàries generen 
un marcat efecte positiu (anomenat efecte 
comunitari o externalitat positiva, en termes 
econòmics) que afavoreix el benestar de la 
societat. D’una banda, la seva activitat pro-
porciona un important volum d’ocupació per 
als professionals mèdics socis de les coopera-
tives. De l’altra, els pacients reben els serveis 
assistencials de la cooperativa i no utilitzen els 
sistemes nacionals de salut, descarregant-los 
de treball i afavorint l’estalvi de recursos pú-
blics, la qual cosa també redunda en benefici 
de la societat.

En l’actual context econòmic, els creixents 
costos de l’assistència sanitària suposen una 
important càrrega financera per als governs, 

que s’enfronten a la necessitat de prestar aten-
ció mèdica a una població cada vegada més 
longeva i amb tractaments cada vegada més 
costosos.

Està demostrat que les cooperatives de 
salut tenen un paper molt important davant 
d’aquests reptes. Poden actuar com a comple-
ment, o fins i tot com a alternativa, dels sis-
temes nacionals de salut, i, alhora, cobrir les 
mancances en aquells països en què l’atenció 
sanitària no és satisfactòria. Les fórmules po-
den ser diverses i s’adapten sempre a les ne-
cessitats de la ciutadania.

La flexibilitat i la capacitat d’adaptació del 
model cooperatiu en l’àmbit de la salut ha 
promogut la seva extensió per tot el món, 
permetent l’accés a la sanitat a centenars de 
milions de persones. Segons el World Coope-
rative Monitor publicat per l’ACI el 2012, s’han 
registrat 62 cooperatives o grups cooperatius 
que treballen en el sector de la salut en 18 pa-
ïsos, amb una facturació superior als 20.000 
milions de dòlars. En l’actual informe de 2013, 
les xifres han canviat a positiu aconseguint un 
total aproximat de 21.800 milions de dòlars i 
donant cobertura a més de 300 milions de 
persones. La Fundació Espriu ocupa el tercer 
lloc en l’àmbit internacional.

Els nostres objectius per a la propera 
dècada inclouen fonamentalment l’estudi 
mundial de totes les cooperatives sanitàri-
es existents, ja que moltes d’elles no estan 
censades en les xifres abans esmentades, 
tot donant la visibilitat al model que per 
naturalesa li correspon. I actuar amb tots 
els governs per fer palesa la nostra realitat 
i la contribució, clarament demostrada, de 
resistència a la crisi i la millora de les condi-
cions de salut de màxima qualitat en l’àmbit 
internacional, incloent-hi la possibilitat de 
col·laborar més estretament amb organitza-
cions globals com l’OMS i d’altres que tenen 
una influència social molt marcada. 

« El sistema cooperatiu proporciona estructures 
adequades que ofereixen als metges i pacients una sanitat 
basada en criteris de justícia, participació i autogestió, al 
marge dels interessos d’inversors i accionistes.»
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Es tracta d’un canvi de perspectiva. Sovint per-
cebudes merament com una manera de sortir 
de la pobresa, les cooperatives també han de 
ser enteses com un model d’empresa, una ma-
nera de promoure alhora l’eficiència, la pros-
peritat i la repartició equitativa dels beneficis 
empresarials. Tanmateix, la tensió entre un 
model cooperatiu adaptat només a situacions 
de vulnerabilitat i les cooperatives vistes com 
a model de negoci es fa palesa en molts con-
textos. Aquesta tensió es va fer especialment 
visible arran de la celebració a Sud-àfrica de 
l’Assemblea Internacional de l’Aliança Coo-
perativa Internacional, reunida a Ciutat del 
Cap entre l’1 i el 5 de novembre de 2013. «Les 
cooperatives són el vehicle per promoure un 
model inclusiu de creixement econòmic», va 
afirmar durant les sessions Tepsy Ntseoane, 
presidenta de la Coordinadora de cooperati-
ves de dones de Sud-àfrica. «Podem ser em-
preses d’èxit», insistí en un context en el qual 
es reunia el bo i millor del cooperativisme in-
ternacional. Compartia conversa amb Simel 
Esim, director de la branca cooperativa de 
l’Organització Internacional del Treball: «Les 
cooperatives no són només empreses petites», 
afirmà, «hem de donar a conèixer la seva veu. 
Hem de fer arribar el seu missatge als dirigents 
que prenen decisions sobre lleis, polítiques i 
subsidis. Necessitem que el sector privat tam-
bé en sigui conscient, perquè les cooperatives 

poden ajudar a fer que els valors es tradueixin 
en maneres de treballar, constituint empreses 
que siguin alhora competitives i més justes». 

El repte principal, en el context sud-africà, 
és el finançament de les cooperatives, i per 
això es va demanar repetidament durant les 
sessions de treball de l’assemblea que els go-
verns africans ofereixin subvencions a aquest 
tipus d’empreses que treballen en la perspec-
tiva de l’economia social. Un suport mínim 
permetria iniciar projectes que esdevinguin 
ràpidament interessants per al sector ban-
cari: «El sector financer s’hi implicarà quan 
se li ofereixi un pla de negoci sòlid», afirmà 
Tepsy Ntseoane, tot remarcant que un altre 
repte important és la manca de formació, la 
fragilitat de les competències dels treballadors 
reunits per treballar en cooperativa.

«Però hem de pensar en gran», va dir el 
representant de l’OIT. Les cooperatives són 
molt més que bons instruments per al desen-
volupament econòmic de petites comunitats. 
«Cal crear cadenes en les quals el desenvolu-
pament de l’agricultura, la transmissió de va-
lors i les xarxes comercials africanes estiguin 
ben integrades.» Eslim va proposar com a 
model «el paradís cooperativista» del Quebec.

Una solució per a l’atur dels joves
La directora general de l’Aliança Cooperativa 
Internacional a l’Àfrica, la Dra. Chiyoge Sifa, 

modernitat i tradició es donen la 
mà en el cooperativisme africà
L’assemblea de l’ACI, una ocasió per a les cooperatives africanes

ELCrEIxEmENT dE LES ECONOmIES AFrICANES HA SIGNIFICAT UNA prOmOCIó dE LES dONES EN LES EmprESES 

COOpErATIvES I EN LA pOLíTICA.

Josep maria Ferreiro
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va fer ben visible al llarg de l’assemblea de 
l’ACI que les cooperatives són part de la solu-
ció de l’atur dels joves. Mitjançant la seva Xar-
xa de Joves, l’ACI ha aconseguit que participin 
en la presa de decisions al més alt nivell. Amb 
dos-cents milions de joves en territori africà 
i una mitjana d’atur juvenil del 60 %, la Dra. 
Sifa va dedicar-se a mostrar com les coopera-
tives són tanmateix actives en tots els sectors, 
i podrien ser-ho més. De fet, insistí, les coo-
peratives formen joves i els inicien en el món 
del treball en múltiples àmbits de l’economia.
Chiyoge Sifa, que és professora de Gestió Po-
lítica a la Universitat Natzarena Africana de 
Kenya, va posar com a exemple un projecte 
conjunt de la secció africana de l’ACI i de l’Ins-
titut de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament Social, que ha provocat un creixe-
ment palès del cooperativisme agrari a Kènia. 
«Aquest model podria tenir ressò en molts 
països africans», digué abans de detallar els 
passos que està seguint la nova estratègia de 
desenvolupament cooperativista que promou 
l’ACI a l’Àfrica. Seguint el Pla per a una dècada 
cooperativa de l’ACI, es tracta d’una estratègia 
basada en cinc pilars: participació, identitat, 
sostenibilitat, capital i marc legal.

L’assemblea va escoltar també atentament 
la intervenció de Stanley Muchiri, vicepresi-
dent de l’ACI per a l’Àfrica, que va demanar 
suport per a les cooperatives africanes, prin-

cipalment en el terreny de l’agricultura. «És 
un sector que demana més atenció, reclamà 
Muchiri, per tal d’orientar els camperols cap 
als productes que tenen demanda real en el 
mercat interior. ACI Àfrica dedicarà recursos 
en els propers anys a convèncer els governs 
perquè donin suport als camperols de manera 
que puguin alimentar la població creixent dels 
nostres països.» Stanley Muchiri va plantejar 
un repte a l’ACI: «L’Àfrica vol ser un agent clau 
en el moviment cooperativista internacional, 
i per això l’ACI hauria de dedicar els seus es-
forços amb més intensitat a la nostra realitat».

La cooperació, un tret de la cultura africana
Un dels discursos d’obertura de l’assemblea 
internacional va anar a càrrec de la política 
zimbabwesa Sithembiso Nyoni: «Les nostres 
economies estan creixent, de vegades a un 
ritme superior al de les economies del món 
desenvolupat». Aquest creixement ha sig-
nificat una veritable promoció per a moltes 
dones, que s’han implicat en les empreses, es-
pecialment en les cooperatives, i també en la 
política. El to de la Sra. Nyoni era testimonial: 
«L’Àfrica està avançant, les dones hi assumei-
xen un paper dirigent, anem endavant tots 
plegats». Les grans explotacions agrícoles han 
descobert que no poden tirar endavant sense 
explotacions de mida més petita. Les coope-
ratives, en aquest context, esdevenen essenci-

Dra. Chiyoge Sifa, de Kenya, directora general 
de l’Aliança Cooperativa Internacional a l’Àfrica.

« Dra. Sifa: les cooperatives són 
tanmateix actives en tots els sectors, 
i podrien ser-ho més. 
De fet, les cooperatives formen joves 
i els inicien en el món del treball en 
múltiples àmbits de l’economia.»
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als: perquè poden ser inclusives, adaptables als 
canvis econòmics, i reequilibrar el lideratge 
d’homes i dones.

Sithembiso Nyoni va posar l’èmfasi en el 
valor de la cooperació com un tret distintiu de 
les comunitats culturals a través de tot l’Àfri-
ca. En aquest sentit, modernitat i tradició es 
donen la mà en el cooperativisme africà. «Les 
cooperatives són el camí idoni per a l’Àfrica, i 
ho dic perquè no es tracta de cap model nou 
per als africans. Com a africans estem avesats 
a organitzar-nos per anar plegats a fer la colli-
ta quan és madura, a construir col·lectivament 
les cases, i a fer tota mena de tasques junts. 
L’única diferència és que no ho fem constar en 
un registre», va dir la Sra. Nyoni. «Ha arribat 
l’hora de modernitzar la nostra concepció per 
tal de formar part d’un moviment global. Les 
cooperatives apleguen tots aquells que habi-
tualment són empesos als marges. Les coope-
ratives són el millor model per portar l’Àfrica 
a un nou estadi de desenvolupament.»

Catorze països africans comparteixen objec-
tius cooperativistes
L’encert d’haver celebrat l’assemblea general 
de l’ACI a Sud-àfrica ha tingut conseqüèn-
cies ben aviat. La desena reunió ministerial 

africana per tractar de les cooperatives es 
va celebrar a Rwanda al novembre de 2013, 
pocs dies després de l’assemblea de Ciutat 
del Cap. Catorze ministres es van concertar 
per donar suport al desenvolupament del 
cooperativisme als seus països. El primer 
ministre de Rwanda, el doctor Pierre Dami-
en Habumuremyi, va obrir la sessió tot afir-
mant: «Aquest any crea una oportunitat per 
al moviment cooperatiu global i ha permès 
als governs del món sencer debatre sobre 
les cooperatives i prendre decisions per al 
seu futur». Segons el doctor Habumuremyi, 
es tracta de promoure regulacions i legisla-
cions que donin suport a les cooperatives: 
«Les cooperatives obren el camí del desen-
volupament econòmic, i ofereixen un model 
empresarial dinàmic i flexible».

Pauline Green, presidenta de l’Aliança 
Cooperativa Internacional, que també va 
participar en la reunió, va assegurar tenir 
una gran esperança en l’Àfrica per respon-
dre a la crisi alimentària que es manifesta-
rà quan la població global arribi als nou mil 
milions l’any 2050. «Tenim la responsabilitat 
de fer una contribució significativa per tal de 
millorar la seguretat alimentària. Tenim els 
coneixements financers i agrícoles per tal de 

Sithembiso Nyoni, de Zimbabwe, va fer 
una de les conferències inaugurals de 
l’assemblea de l’ACI.

« Dra. Nyoni: Com a africans estem avesats a 
organitzar-nos per anar plegats a fer la collita 
quan és madura, a construir col·lectivament 
les cases, i a fer tota mena de tasques junts.»
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construir una xarxa independent i una cade-
na de subministrament que pugui esdevenir 
un punt de partida significatiu per al desen-
volupament de tota la regió, i no només en 
l’àmbit de l’agricultura.»

El títol de la reunió era “Les cooperatives 
construeixen una Àfrica millor” i els debats de 
la jornada es van traduir en diversos acords. 
Les resolucions preses han d’impulsar la cre-
ació de noves lleis i polítiques de suport a les 
cooperatives, el projecte de creació de coope-
ratives financeres regionals i nacionals, així 
com assegurar els processos de formació per 
a la creació i la sostenibilitat de les coopera-
tives. També s’aprovaren resolucions sobre la 
intercooperació –la col·laboració i el comerç 
entre cooperatives– i sobre beneficis fiscals 
per a les empreses d’economia social.

Aquest conjunt de recomanacions con-
formen un pla que es durà a terme fins al 
2015 en tots els països aplegats a la reunió: 
Angola, Algèria, Botswana, Burkina Faso, Bu-
rundi, Camerun, República de Congo, Egipte, 
Guinea Equatorial, Etiòpia, Gabon, Gàmbia, 
Kènia, Lesotho, Malawi, Mali, Moçambic, 
Namíbia, Rwanda, Swazilàndia, Sudàfrica, 
Sudan del Sud, Tanzània, Togo, Uganda, 
Zàmbia i Zimbabwe.

Pauline Green, presidenta de l’Aliança 
Cooperativa Internacional, amb Mary Mercy 
Munene, de Kènia, que va intervenir en els 
debats de Ciutat del Cap.

Reunió de ministres africans a Rwanda 
per definir polítiques de suport al 
cooperativisme

«Pauline Green: Tenim els coneixements financers i 
agrícoles per tal de construir una xarxa independent 
i una cadena de subministrament que pugui esdevenir 
un punt de partida significatiu per al desenvolupament 
de tota la regió, i no només en l’àmbit de l’agricultura.»
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La Declaració universal dels drets humans 
estableix que tota persona té dret a l’assistèn-
cia sanitària, a l’educació, als serveis socials i 
a l’habitatge. Són necessitats bàsiques de les 
persones que requereixen respostes concretes 
de la societat. No obstant això, en les últimes 
dècades s’han produït canvis profunds en les 
societats de tot el món. Les estructures fami-
liars han canviat radicalment, la dona s’ha in-
corporat progressivament al mercat laboral i 
les persones sovint s’han de desplaçar lluny 
del seu lloc d’origen per treballar. Però aquesta 
societat en canvi constant ha de seguir donant 
resposta a les necessitats fonamentals de les 
persones; fins i tot a algunes de noves, com les 
vinculades amb el medi ambient.

Les cooperatives, com a expressió de les 
necessitats i aspiracions dels ciutadans, tra-
dicionalment han estat una solució natural i 
adequada a l’hora de satisfer les necessitats 
socials. Generalment, les cooperatives estan 
gestionades per persones que tenen algun 
tipus d’interès en l’objectiu mateix de la co-
operativa. Això permet establir sinergies be-
neficioses entre els diferents actors implicats, 

les administracions públiques, els usuaris i 
els proveïdors dels serveis. D’aquesta manera 
s’assegura la participació en la presa de deci-
sions de totes les parts interessades i que les 
respostes siguin les més adequades per a l’in-
terès general.

Posar de manifest aquest avantatge i d’al-
tres que tenen les empreses cooperatives en 
la prestació de serveis d’interès general, era 
l’objectiu prioritari de la sessió que es va ce-
lebrar el 3 de novembre a Ciutat del Cap, en 
el marc de la Conferència Global de l’Aliança 
Cooperativa Internacional, ACI.

Seguint les 5 àrees estratègiques del Pro-
jecte per a una dècada cooperativa –participació, 
sostenibilitat, identitat, marc jurídic i capital–, 
es van celebrar una sèrie de taules de debat 
en què líders i experts en cooperatives van 
plantejar els èxits i els reptes de futur de dife-
rents exemples en què les cooperatives s’han 
convertit en el canal d’accés dels ciutadans als 
serveis d’interès general.

La jornada –planificada per l’Organitza-
ció Internacional de Cooperatives de Salut, 
IHCO, i per l’Organització Internacional 
de Cooperatives de Producció Industrial, 
Artesanal i de Serveis, CICOPA– es va ini-
ciar amb una presentació global dels sec-
tors en què les cooperatives participen en 
la prestació de serveis d’interès general. Es 
van donar dades que sorprenen per la seva 
magnitud. Per exemple, que 300 milions de 
persones a tot el món tenen l’assistència sa-
nitària coberta per cooperatives, que hi ha 
més de 2100 escoles cooperatives o que el 
10 % dels europeus viu en residències d’ori-
gen cooperatiu. Aquestes dades confirmen 
l’important impacte que generen les coope-
ratives en la societat.

Necessitats socials, 
respostes cooperatives

dUrANT L’ASSEEmbLEA dE L’ACI A CIUTAT dEL CAp ES vA CELEbrAr UNA JOrNAdA pLANIFICAdA pEr L’OrGANITzACIó 

INTErNACIONAL dE COOpErATIvES dE SALUT, IHCO, I pEr L’OrGANITzACIó INTErNACIONAL dE COOpErATIvES dE prOdUCCIó 

INdUSTrIAL, ArTESANAL I dE SErvEIS, CICOpA

Jose pérez

Teresa Basurte, 
presidenta de SCIAS i 
de la Fundació Espriu, 
exposa l’experiència de 
participació de l’Hospital 
de Barcelona.
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Participació
La primera taula de debat –moderada pel 
periodista Peter Eneström i en què van par-
ticipar Sarah Alldred, directora de programes 
internacionals del Cooperative College; Tere-
sa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, 
i Patrick Lenancker, president de la Confede-
ració de Cooperatives de Producció de Fran-
ça– va abordar el tema de la participació. Les 
cooperatives són empreses que pertanyen als 
seus socis i aquests participen activament en 
la definició de les estratègies empresarials, la 
gestió i el control de l’acompliment empre-
sarial. Cada vegada amb més freqüència, les 
cooperatives que presten serveis a la societat 
tenen entre els seus socis els proveïdors del 
servei, els usuaris del servei, l’administració 
pública i els representants de la societat civil; 
tots amb una participació activa en l’empresa 
i amb poder de decisió a través del seu vot.

Un exemple paradigmàtic és l’Hospital de 
Barcelona, de la cooperativa Scias, presentat 
durant la sessió per la seva presidenta Tere-
sa Basurte. El centre sanitari barceloní és un 
exemple d’èxit gràcies a la participació activa 
en la seva gestió diària dels socis de consum 
i dels socis de treball de la cooperativa Scias, 
que treballen braç a braç amb els metges socis 
de la cooperativa Autogestió Sanitària.

Lenancker va exposar el model de gestió 
energètica de la cooperativa francesa Enerco-
op, que va néixer com a conseqüència de l’alli-
berament del mercat de l’energia a França. Es 
caracteritza per la participació en el projecte 
de diferents actors que poden tenir interes-
sos contraposats (productors, consumidors, 
associacions, autoritats o empleats) i que es 
regeixen per un model democràtic basat en 
la regla «una persona, un vot».

Intercooperació, medi ambient i sostenibilitat
El president d’Unimed del Brasil, Eudes Aqui-
no, que va compartir taula amb el CEO de la 
Fundació Espriu José Carlos Guisado i amb el 
president del Consorci italià Mestieri, Mauro 
Ponzi, va remarcar que el treball en xarxa i la 
conformació d’estratègies de col·laboració ho-
ritzontals entre les cooperatives mèdiques ha 
permès el desenvolupament del grup Unimed, 
que en l’actualitat és l’opció de salut no pública 
preferida al Brasil, tant per metges com per 
pacients, i que està considerat el grup sanitari 
cooperatiu més important del món.

El Dr. José Carlos Guisado va destacar que 
la Fundació Espriu ha desenvolupat, a partir 
de la visió original del seu fundador, una xar-
xa de cooperatives d’assistència sanitària que 
s’estén per tot Espanya, adaptada als diferents 
matisos regionals, que s’ha consolidat com a 
referent en el sector després de més de 50 
anys d’activitat.

Mauro Ponzi va exposar l’exemple de Con-
sorzio SIS, creat a Milà el 1995 i que avui dia 
agrupa 30 cooperatives que presten serveis 
socials dirigits a l’assistència a la tercera edat 

Debat sobre grups 
cooperatius amb la 
intervenció del Dr. José 
Carlos Guisado.

« La societat, en canvi constant, ha de seguir donant resposta a 
les necessitats fonamentals de les persones; fins i tot a algunes 
de noves, com les vinculades amb el medi ambient.»



40  monogràfic | compartir |

i a discapacitats, a la cura infantil, a la inte-
gració de persones vulnerables en el mercat 
laboral i a la gestió d’habitatges socials.

Un dels aspectes innovadors que incorporen 
les cooperatives i que afavoreixen la sostenibi-
litat és el seu compromís amb el desenvolupa-
ment social i mediambiental del territori local. 
Les cooperatives no deslocalitzen, sinó que ar-
relen en la comunitat local i són gestionades pels 
agents locals que estan en una posició millor per 
respondre a les necessitats locals. Rebecca Kem-
ble, presidenta de la Federació de Cooperatives 
de Treball dels Estats Units, va mostrar el cas de 
la cooperativa Evergreen, creada el 2007 a Cle-
veland, Ohio, per l’Ajuntament, la universitat i 
diferents organitzacions locals. La cooperativa 
nord-americana ha creat un innovador model 
de creació d’ocupació, riquesa i sostenibilitat 
basat en activitats ecològiques. L’empresa, que 
és propietat dels treballadors, proporciona un 
salari digne als residents en àrees deprimides 
de la ciutat, afavorint la inclusió social i el des-
envolupament de l’economia local.

Instruments financers i polítiques públiques
Un altre dels aspectes rellevants que afecten el 
funcionament de les cooperatives que presten 
serveis d’interès general és la gestió financera 
i les implicacions del marc jurídic en el qual 
desenvolupen la seva activitat. En aquest sen-
tit, Pedro Razquin, assessor financer d’Asisa, 

empresa de propietat cooperativa que presta 
serveis de salut, va mostrar com, gràcies a la 
reinversió d’excedents i a una gestió eficient 
dels recursos, durant els últims anys l’orga-
nització ha consolidat el seu patrimoni i ha 
augmentat el seu valor en un percentatge tres 
vegades superior als resultats obtinguts, situ-
ant-se en una posició que li permetrà afrontar 
en el futur proper noves inversions en infraes-
tructura, tecnologia i atenció al pacient.

Adriano Soares va exposar per què les 
cooperatives brasileres Unimed han de tenir 
disponibilitat financera a curt i llarg termini 
per garantir la cobertura sanitària dels usuaris. 
Per això, ha explicat Soares, empren recursos 
financers de disponibilitat immediata a curt 
termini i reserves de capital a llarg termini 
que detrauen entre un 3 % i un 4 % dels re-
sultats anuals.

Identitat cooperativa, una eina d’integració 
social
El sentit d’identitat és un element clau en les 
cooperatives que participen en els serveis a 
la societat, i especialment en les cooperatives 
dedicades a la reintegració al mercat laboral 
de persones vulnerables. En involucrar-se en 
la cooperativa, els socis són capaços de rea-
firmar la seva pròpia identitat social. Això 
és fonamental per reintegrar plenament les 
persones marginades en la societat. Mostra 
d’això són els exemples exposats per l’argentí 
José Orbaiceta, de la Federació de Cooperati-
ves de Treball del país llatí. Les cooperatives 
Elefante Negro i Kbrones s’han constituït per 
interns a l’interior de presons, on realitzen el 
seu treball mentre compleixen la condemna. 
Elefante Negro és una cooperativa tèxtil a la 
província de Corrientes, en la qual treballen 
25 reclusos i 10 socis de treball, 2 dels quals es-
tan subjectes a ordres judicials que limiten les 
seves llibertats civils. Els reclusos consideren 
la cooperativa com una cosa seva, i se senten 
respectats socialment alhora que adquireixen 
independència econòmica i capacitació labo-

Pedro Razquin mostra el 
procés de consolidació 
patrimonial d’Asisa.

« Les cooperatives no deslocalitzen, sinó que arrelen en la 
comunitat local i són gestionades pels agents locals que estan en 
una posició millor per respondre a les necessitats locals.»
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ral que els permetrà afrontar el futur sense 
risc de reincidir en la delinqüència.

Toshinori Ozeki, vicepresident de la Fe-
deració Japonesa de Cooperatives de Salut i 
Benestar, va parlar sobre com les cooperati-
ves creen instal·lacions sanitàries, i organitzen 
campanyes per promocionar la prevenció sa-
nitària i difondre hàbits de vida saludables. 
Ozeki també va fer èmfasi en el component 
solidari de les cooperatives, que es fa especi-
alment rellevant davant catàstrofes o desastres 
naturals, com es va demostrar arran del ter-
ratrèmol que va afectar la regió nord-oriental 
del Japó al març de 2011.

La jornada va comptar amb la participa-
ció de més de 200 persones, entre les quals hi 
havia l’economista Paul Singer, secretari d’Es-
tat d’Economia Solidària del Brasil, i Roberto 
Rodrigues, exministre brasiler i expresident 
de l’Aliança Cooperativa Internacional. Singer 
va manifestar que «les cooperatives no només 
serveixen per solucionar els problemes de la 
societat, sinó que la fan més participativa».

El president d’IHCO, el Dr. José Carlos 
Guisado, i el president de CICOPA, Manuel 
Mariscal, van cloure la sessió i van coincidir 
en transmetre que les cooperatives que aple-
guen diferents tipus de membres; metges i 
pacients, professors i estudiants, treballadors 
socials i beneficiaris, esdevenen una part molt 
important de la solució a les necessitats socials.

El passat 2 de novembre, el Dr. José Carlos Guisado, CEO de la Fundació 
Espriu, va ser reelegit president de l’Organització Internacional de 
Cooperatives de Salut, IHCO, en l’assemblea que l’organització va 
celebrar a Ciutat del Cap, Sud-àfrica. També es va renovar el consell 
mundial de la institució, amb l’elecció dels vicepresidents Eudes Aquino, 
d’Unimed del Brasil, i Toshinori Ozeki, de Hew Coop Japan, així com 
dels consellers Ricardo López, de la Federació Argentina d’Entitats 
Solidàries de Salut, Vanessa Hammond, de la Federació Canadenca 
de Cooperatives de Salut, i Jagdev Singh Deo, de les Cooperatives 
Mèdiques de Malàisia.
A l’assemblea, el Dr. Guisado va informar sobre les activitats 
desenvolupades des de l’última reunió a Mèxic i va fer èmfasi en 
les conferències de Cancún, Mèxic, al novembre de 2011, i de Lévis, 
Canadà, a l’octubre de 2012, celebrant l’èxit d’ambdues trobades, 
l’elevada participació i la riquesa dels continguts.
Els delegats van acordar que l’IHCO col·labori en l’organització de 
la Cimera internacional de cooperatives 2014, que se celebrarà al 
Quebec el proper octubre. En aquesta ocasió, la cimera abordarà temes 
relacionats amb l’accés a l’assistència sanitària i als serveis de salut a 
través de models cooperatius.

També es va acordar donar suport a l’elaboració de l’estudi Cooperatives 
de salut al món, un treball a escala internacional que desenvoluparà un 
equip canadenc en col·laboració amb l’IHCO.
Jagdev Singh Deo, president de la Cooperativa de Metges de Malàisia 
(KDM), va exposar el pla que s’ha desenvolupat al país asiàtic per posar 
en marxa més de mil farmàcies cooperatives en els propers 5 anys. 
També va informar sobre els treballs i les dificultats que tenen per 
construir un hospital cooperatiu i de les inversions realitzades en l’única 
companyia malaia que es dedica a la investigació amb cèl·lules mare.
Toshinori Ozeki va presentar el projecte que s’està implantant en els 
centres de salut cooperatius del Japó, que té com a objectiu adaptar 
l’atenció sanitària a la gent gran segons les directrius de l’Organització 
Mundial de la Salut. El projecte es basa en tres línies d’actuació: 
la formació dels professionals, la millora dels sistemes de gestió i 
l’adaptació de l’entorn físic.
En representació de la Federació de Cooperatives de Salut de Canadà, 
Jean-Pierre Girard va explicar als assistents a l’assemblea que les 
prioritats actuals de l’organització són l’atenció a domicili, la provisió de 
serveis sanitaris adaptats a la diversitat cultural del país i el suport a les 
persones discapacitades en l’accés al mercat laboral.
Eudes Aquino, president d’Unimed del Brasil, va mostrar el treball 
desenvolupat pel Centre d’innovació de la qualitat que el grup 
cooperatiu brasiler ha posat en marxa.

El Dr. José Carlos 
Guisado, reelegit 
president d’IHCO

El dr. José Carlos Guisado, 
reelegit president d’IHCO

Toshinori Ozeki, 
vicepresident de les 
cooperatives de salut 
japoneses, parlant sobre 
identitat cooperativa.
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Al World Cooperative Monitor 2013, presentat 
durant l’Assemblea general de l’Aliança Coo-
perativa Internacional, ACI, les institucions 
que formen la Fundació Espriu se situen en 
el tercer lloc mundial, dins del rànquing que 
classifi ca les cooperatives sanitàries segons el 
seu volum de facturació anual. Aquest estudi 
eleva la Fundació Espriu un esglaó respecte 
al quart lloc que ocupava en l’edició de 2012.

Sense tenir en compte el sector d’activitat, 
el rànquing estableix també que la Fundació 
Espriu es trobaria entre les 250 principals coo-
peratives del món, segons el mateix criteri de 
classifi cació. En concret, passa del lloc 244 que 
va ocupar en l’edició anterior al 236 que ocupa 
en l’informe d’aquest any.

Com a novetat en l’edició de 2013, el World 
Cooperative Monitor incorpora un nou indica-
dor basat en la ràtio entre la facturació anual 
i el PIB per càpita del país al qual pertany 
l’organització analitzada. El PIB es defi neix 
com el valor monetari de la producció final 
de béns i serveis d’un país durant un any. El 
PIB per càpita mesura el poder adquisitiu d’un 
país de manera que pugui ser comparable in-
ternacionalment. Per tant, en relativitzar la 
facturació de les cooperatives al PIB per cà-
pita, s’estableix un indicador més uniforme, 
que permet comparacions més precises. En 

La Fundació Espriu, la tercera principal 
cooperativa de salut del món

EL WOrLd COOpErATIvE mONITOr 2013 éS UN INFOrmE ELAbOrAT pEr L’ACI I pEr L’INSTITUT EUrOpEU d’INvESTIGACIó 

SObrE EmprESES COOpErATIvES I SOCIALS, EUrICSE. rECULL ALTrES dAdES SIGNIFICATIvES SObrE EL mOvImENT 

COOpErATIU GLObAL I rEFLECTEIx L’ExISTèNCIA d’EmprESES COOpErATIvES EN méS dE 56 pAÏSOS

Jose pérez
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el cas de la Fundació Espriu, el nou indicador 
la situa en el lloc 187 entre les 300 principals 
cooperatives del món.

L’informe, elaborat per l’ACI i per l’Institut 
Europeu d’Investigació sobre Empreses Coo-
peratives i Socials, EURICSE, recull altres da-
des significatives sobre el moviment coopera-
tiu global i reflecteix l’existència d’empreses 
cooperatives en més de 56 països amb un vo-
lum de negoci superior als 2,5 bilions de dòlars 
(1,9 bilions d’euros).

Respecte al sector sanitari, l’informe recull 
dades de 53 cooperatives distribuïdes en 12 
països, amb una facturació agregada de 20.840 
milions de dòlars (15.128 milions d’euros).

En l’àmbit nacional, destaca la posició 
d’importants empreses espanyoles entre les 
300 principals cooperatives del món. A més 
de la xarxa de cooperatives de la Fundació Es-
priu, en el rànquing figura Mondragón, Eros-
ki, Grup Asces, Consum i Croen.

Davant la dificultat d’obtenir dades compa-
rables, el World Cooperative Monitor intenta re-
flectir l’impacte econòmic de les cooperatives 
i demostrar així que les cooperatives no són 
organitzacions petites ni marginals, sinó que 
constitueixen un model vàlid i alternatiu al de 
les empreses convencionals l’objectiu de les 
quals és exclusivament el benefici econòmic.

FACTURACIó TOTAL DE LES 
COOPERATIVES PER PAïSOS

Rang  País  Facturació*

1  Estats Units  662.230
2  França   363.630
3  Japó   358.810
4  Alemanya  284.080
5  Holanda  116.230
6  Itàlia     95.060
7  Espanya    85.610
8  Suïssa     85.510
9  Regne Unit    84.150
10  Finlàndia    64.110
11  Canadà     52.330
12  Dinamarca    51.640
13  Corea del Sud    39.390
14  Àustria     31.390
15  Brasil     30.300
16  Nova Zelanda    30.220
17  Noruega    29.070
18  Bèlgica     23.380
19  Suècia     21.120
20  Austràlia    19.140
21  Singapur     5.300
22  Irlanda      5.200
23  Índia      4.410
24  Colòmbia     3.230
25  Argentina     1.960
26  Portugal     1.910
27  Malàisia     1.700
28  Aràbia Saudita     1.180

*FACTURACIó EMPRESES COOPERATIVES 
L’ANy 2011 EN MILIONS DE DòLARS

LES DEU PRINCIPALS COOPERATIVES SANITÀRIES DEL MóN

Rang  Organització País  Facturació* 

1   HealthPartners Inc.    Estats Units 3.860
2  Group Health Cooperative  Estats Units 3.490
3 Fundació Espriu Espanya  1.760
4  Unimed Riu Brasil 1.560
5  Unimed Paulista Brasil 1.330
6  Unimed Belo Horizonte Brasil 1.050
7  Central Nacional Unimed Brasil    820
8  VHA  Estats Units    700
9  Unimed Porto Alegre Brasil    680
10  Unimed Curitiba Brasil     660

*FACTURACIó L’ANy 2011 EN MILIONS DE DòLARS

« Les cooperatives no són organitzacions petites ni marginals, sinó que 
constitueixen un model vàlid i alternatiu al de les empreses convencionals 
l’objectiu de les quals és exclusivament el benefici econòmic.»
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El Pla d’acció per a una dècada cooperativa, 
aprovat unànimement per l’Assemblea Ge-
neral Extraordinària de l’Aliança Cooperati-
va Internacional celebrada a Manchester a 
l’octubre de 2012 amb motiu de l’Any inter-
nacional de les cooperatives proclamat per 
Nacions Unides, declara l’ambició que, l’any 
2020, l’empresa cooperativa hagi esdevingut 
«el tipus d’organització empresarial de creixe-
ment més ràpid».1 

Però, ha quedat obert un debat pel que fa a 
la idea de “creixement”, ja que el concepte no 
es troba definit en el document esmentat. La 
pregunta no és purament acadèmica. De fet, 
com podrem, arribat el llindar de 2020, ava-
luar si les cooperatives representaran el seg-
ment de creixement més ràpid de l’economia 
i, per tant, si l’objectiu proclamat el 2012 s’ha 
aconseguit? Quins són els indicadors adequats 
per a mesurar tal “creixement”?

mesurar el creixement de les 
cooperatives, és clar! 
però, de quin creixement parlem?

HA qUEdAT ObErT UN dEbAT pEL qUE FA A LA IdEA dE “CrEIxEmENT”, JA qUE EL CONCEpTE NO ES TrObA dEFINIT EN  EL 

pLA d’ACCIó pEr A UNA dèCAdA COOpErATIvA, AprOvAT UNÀNImEmENT pEr L’ASSEmbLEA GENErAL ExTrAOrdINÀrIA dE 

L’ALIANçA COOpErATIvA INTErNACIONAL CELEbrAdA A mANCHESTEr A L’OCTUbrE dE 2012.

Claudia Sánchez bajo i bruno roelants

1  http://ica.coop/sites/default/files/media_items/ICA%20Blueprint%20-%20Final%20-%20Feb%2013%20ES.pdf
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La resposta més fàcil és mesurar-lo sobre 
la base de l’evolució de la facturació agregada 
de les cooperatives, comparada a l’evolució 
de l’activitat econòmica general en el mateix 
període, sabent que el PIB (producte interior 
brut) és aquí una dada fonamental. Aquesta 
mesura és comú en el marc actual. Però és 
aquesta la que té ple sentit quan se la relaciona 
amb la definició internacionalment reconegu-
da del que és una cooperativa? 2 

Un nombre creixent d’economistes, entre 
els quals hi ha els premis Nobel d’Economia 
Joseph Stiglitz i Amartya Sen, en el marc 
d’una comissió especialitzada en aquest tema 
llançada pel govern francès,3 i autoritats públi-
ques com les de l’estat de Maryland als EUA 
estan posant en dubte la pertinència del PIB 
per mesurar l’economia. El fet que l’estat de 
Maryland, als Estats Units, adoptés l’indica-
dor de progrés genuí (GPI) amb 26 variables 

«Els Nobels d’Economia Joseph Stiglitz 
i Amartya Sen estan posant en dubte la 
pertinència del PIB per mesurar l’economia.»

2  Una cooperativa és «una associació autònoma de persones unides voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals 
en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta, i de gestió democràtica», Recomanació sobre la promoció de les cooperatives, 2002 (núm. 193), article 
2, disponible a http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193

3 Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
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ha cridat l’atenció d’autoritats i institucions de 
diversos països.4 

De fet, el PIB, és a dir la suma de les trans-
accions econòmiques, no només no reflecteix 
fidelment l’economia real, sinó que pot ser fins 
i tot enganyós en no aportar informació fiable 
sobre l’economia (per exemple, quan el PIB 
dels EUA estava en ple auge, just abans de l’es-
clat de la gran crisi el 2007-2008) d’una ban-
da, i donar un valor positiu a factors com ara 
la multiplicació de les malalties i del cost per 
curar-les, ja que tota transacció és benvinguda 
perquè el PIB augmenti. En aquest sentit, una 
medicina preventiva podria ser vista com una 
reducció potencial de la taxa de creixement 
del PIB.

És fonamental reconèixer que ni el PIB ni 
la simple facturació agregada saben reflectir 
fefaentment la contribució multidimensio-
nal de les cooperatives a l’hora de satisfer les 
necessitats i aspiracions socials i econòmi-
ques de les poblacions, que requereix un alt 
nivell d’eficàcia i de sostenibilitat tant social 
com econòmica, la qual cosa –segons una 
interpretació cada vegada més estesa en el 
si del moviment cooperatiu del setè principi 
cooperatiu de compromís per a la comuni-
tat– comprèn també la sostenibilitat medi-
ambiental. La majoria de les cooperatives 
tendeixen a desenvolupar una triple lògica 
econòmica, social i mediambiental, mentre 
que la facturació agregada no reflecteix les 
seves contribucions al desenvolupament. Per 
tant, afirmar que la facturació agregada seria 

la brúixola principal del seu creixement és 
perdre la gran oportunitat de mesurar la seva 
missió.5

El moviment cooperatiu, a través d’una 
consulta mundial, podria seleccionar una sèrie 
d’indicadors per mesurar el seu creixement, 
incloent-hi l’acumulació de fons de reserves 
comuns, l’ocupació, el nivell de protecció so-
cial, el nivell d’inclusió i d’equitat, la capacitat 
de retenir el coneixement en les empreses, la 
innovació social i l’impacte sobre el desen-
volupament territorial sostenible sobre l’em-
premta ecològica.

Un cop seleccionats els indicadors de 
mesura i les hipòtesis de base, seria oportú 
realitzar un projecte pilot, seleccionant unes 
poques regions les autoritats públiques de 
les quals estiguessin disposades a col·laborar 
en la implementació d’aquesta mesura, tant 
en les cooperatives com en la resta de l’eco-
nomia local. Després, es podria generalitzar 
l’ús d’aquest sistema de mesura a altres regi-
ons i, gradualment, a la resta del món. Així, 
les regions pilot hi contribuirien amb dades 
fidedignes sobre el creixement de la contri-
bució de les cooperatives respecte a la resta 
de l’activitat circumdant, d’acord amb la triple 
lògica econòmica, social i ambiental. Aquest 
sistema de mesura abastaria necessàriament 
un concepte de desenvolupament integral: és 
a dir, es tractaria de mesurar el creixement 
de la contribució de les cooperatives al des-
envolupament integral de les poblacions i els 
territoris en les quals estan arrelades.

« La majoria de les cooperatives tendeixen a desenvolupar 
una triple lògica econòmica, social i mediambiental, 
mentre que la facturació agregada no reflecteix les seves 
contribucions al desenvolupament.»

4 vegeu http://www.dnr.maryland.gov/mdgpi/whatisthegpi.asp 
5  Bruno Roelants (coord.) (2013): Creixement cooperatiu per al segle XXI, amb contribucions de Patrizio Bianchi, Anup Dash, Hans Groeneveld, Pierre Laliber-
té, Claudia Sanchez Bajo, Vishwas Satgar i Zhang Xiaoshan (Brussel·les: Aliança Cooperativa Internacional), disponible a http://ica.coop/sites/default/files/
media_items/Cooperative%20Growth%20for%20the%2021st%20century%20-%20SP.pdf y http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/SPANISH_newlogo_web.pdf
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L’Aliança Cooperativa Internacional ha pre-
sentat una nova imatge global per a les coope-
ratives en la conferència celebrada a principis 
de novembre a Ciutat del Cap. La nova imatge, 
que ha estat dissenyada per una cooperativa 
britànica, forma part del Pla per a una dècada 
cooperativa.

El disseny s’ha guiat per les opinions 
que els membres del moviment cooperatiu 
van expressar en una enquesta realitzada al 
mes d’abril de 2013, en què es van obtenir 
més de 1.000 aportacions provinents de 86 
països.

Els resultats de l’enquesta s’han utilitzat 
per definir els dissenys gràfics, la paleta de 

colors, el lema i l’idioma de la marca. És una 
imatge de marca amb la qual totes les coope-
ratives del món poden identificar-se i que les 
diferencia d’altres tipus d’empresa.

La presidenta de l’ACI, Pauline Green, ha 
manifestat en la presentació del logotip que 
era una cosa necessària des de fa un temps i 
va recordar l’èxit assolit pel logotip de l’Any 
Internacional de les Cooperatives 2012, que 
va ser molt utilitzat a tot el món.

El president del Comitè de comunicacions 
de l’ACI, Ed Mayo, va afirmar que «la gran 
qualitat d’aquesta marca cooperativa és que, 
en mirar-la, hom pensa de seguida: sí, som 
nosaltres, això és el que som».

Nova imatge mundial 
de les cooperatives

L’ALIANçA COOpErATIvA INTErNACIONAL HA AprOvAT UNA NOvA ImATGE GLObAL pEr A LES COOpErATIvES dEL móN 

SENCEr EN L’ASSEmbLEA GENErAL dE CIUTAT dEL CAp.

Jose pérez

La nova imatge 
global de les 
cooperatives.



Tothom sap que l’economia mundial viu temps difícils i complexos, però hi ha motius per a l’esperança. Un d’ells és, sens dubte,
el protagonisme que estan adquirint les cooperatives en gairebé tots els països del món. Les cooperatives no són la panacea, és
clar, però s’han revelat com una eina eficaç per al sistema econòmic d’un país. En la majoria de països africans, per exemple, les
cooperatives són el mètode ideal per al treball. de fet, a l’Àfrica estan acostumats a organitzar-se de manera cooperativa. Així
es va posar en relleu en l’última assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). “Flexibilitat”, “capacitat d’adaptació”,
“participació”, “autogestió”... són alguns dels actius de les cooperatives que José Carlos Guisado, president de l’Organització
Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, ens ha recordat en un dels principals articles d’aquest monogràfic. Els atribueix a
les cooperatives sanitàries, però en realitat també poden atribuir-se a les cooperatives en general. Aquests actius, que formen
part de l’AdN de les cooperatives, contribueixen a una millora de l’economia, sens dubte, però a més, gràcies a ells, el pacient, en
el cas de les cooperatives sanitàries, i l’usuari, en el cas de les generals, també hi surten guanyant.

Cooperativisme: hi guanyen l’economia i l’usuari
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Des d’un balcó, secretament,
un xiquet, amb un espill, fa la rateta
a l’abeller, a la roda que grinyola,
a la finestra que badalla, al penell
que giravolta, al pètal que fremeix.
Innocent entusiasmat, tornadís
com el garbí que gronxa cada cosa
i llisca el món sense cremar-lo,
refracta esguard, batec i alè
amb una llum que no hi reté,
que no l’encega ni l’atura:
fumeral, colom, sabata, cirerer.
De la grua al fanal, de l’antena al calb.
I al toll, esllanguits, els dits bellíssims
de l’estàtua i l’ull plorós d’un vianant.

Refracció

Josep Porcar

(Llambreig, Barcelona: Tria Llibres, 2013)
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Una lliçó de vida
Jesús Jaime Mota





Parlar de Jesús Jaime Mota és parlar de 
fotografia. De la fotografia escrita amb lletres 
majúscules, perquè està feta amb el cor i exhala 
múltiples sentiments en mostrar l’ànima de cada 
un dels seus protagonistes.

Cal recórrer pausadament cadascuna de les seves 
imatges per poder submergir-se en els mons que 
aquest autor ens proposa, en uns territoris que 
relaten de forma magistral una vida que tendeix 
a desaparèixer, però que alhora es mostra plena 
d’esperança, en una relació vital entre l’home i la 
natura, que només ell, gràcies a la seva humanitat 
i empatia, és capaç de mostrar.

Les seves obres estan magistralment esculpides 
per la llum, una llum que sempre busca amb afany, 
perquè li permet compondre i construir les seves 
imatges sense deixar res a l’atzar o fruit de la 
casualitat.

En un món tan vigorós, tan ràpid, tan electritzat, 
els fotògrafs com Jesús Jaime Mota es prenen 
el seu temps per viatjar, per fer del viatge una 
lliçó de vida i permetre’ns després reconèixer el 
document d’aquesta vida en cadascuna de les 
seves fotografies.

Gabriel Brau Gelabert

u 
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        D’altra banda, no t’és permesa la revolta contra la 
fugacitat del joc, l’astuta alternança de resignació i angoixa 
no allarga la durada del sol al jardí. Mires, i és passat el 
luxe de la llum, acabà per a tu el missatge de les coses. 
Et va traint a poc a poc la mort dels qui estimes, i cap 
pensament encadenat per la paraula no emplenarà la 
teva buidor, ja no acompanyarà la teva solitud. Boques 
de gàrgoles llancen damunt teu espurnes de felicitat i 
d’esperança, obscens vestits de la comuna tristesa, i tu 
llepes amb nàusea algun escrúpol d’aquest salpàs. Ets 
tan avar de tu que Déu no et basta, i d’aquesta radical 
blasfèmia t’esdevé l’infern. El vident i el bàrbar interdien 
els camins del savi antic, el problemàtic cànon de serenor 
que la teva modernitat enyora, i cremes sense passions, 
enmig de les ruïnes agermanades del fòrum i la catedral, 
del parlament i l’escola, en la flama imitada del teu 
cervell. Com introduiries la teva vida, tan malmesa, en 
l’atmosfera de la poesia? O com oposaries la teva fosca a 
l’alba, sempre renovada, de la violència i el crim? Avances 
sense argument cap a la timba, interrogant la teva ànima 
emmudida sobre la magna qüestió de tu mateix. I quan al 
mirall no hi ha cap imatge del teu enigma, algú et pregunta 
qui va ser el teu amic, el teu semblant, aquest o aquell, 
l’estrany allunyat rere el ressò de tambors, endinsat  en el 
vent nocturn, tot anul·lat en pluja.

D’“Evocació de Rosselló-Pòrcel”
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Des d’aquest costat del mur
La publicació d’Ocnos i el parat esglai, un recull pràcti-
cament complet de les proses no narratives de Salva-
dor Espriu, a cura del seu marmessor Ramon Balasch, 
és un esdeveniment literari excepcional i llargament 
esperat. Més de 30 anys han hagut de passar des que 
el mateix Espriu va començar a preparar aquest vo-
lum fins que ha pogut veure la llum. Cal dir que les 
circumstàncies que n’han envoltat la lenta gestació 
són alarmants. Que una firma com Edicions 62, que 
s’encarrega des de fa anys de publicar l’obra comple-
ta de Salvador Espriu, s’haja negat a editar-lo és un 
símptoma molt greu de l’arbitrarietat i la crassa inco-
herència –per dir-ho de la manera més suau que sé– 
que impera a hores d’ara en el món editorial català. 
Per això hem d’agrair més encara a Ramon Balasch 
que, vist que no hi havia altra opció, s’haja arriscat a 
publicar-lo pel seu compte.

Perquè Ocnos és un llibre extraordinari. Per des-
comptat, en una recopilació d’aquestes característi-
ques abunden els encàrrecs que l’autor no va saber 
o voler defugir (Espriu era un autor sol·licitat que no 
sabia dir que no) i els papers circumstancials, i també 
és cert que, en aquests casos, les tàctiques evasives de 
l’autor –el recurs a les generalitzacions vagaroses o a 
la reticent modèstia del prologuista que descreu de la 
utilitat dels pròlegs– poden resultar reiteratives. Més 
enllà d’aquest excipient (on encara podem trobar bo-
nes sorpreses), en queda un nucli altíssim que compta 
entre les millors proses de l’autor: matisades o tallants, 
esmoladament iròniques o d’una transparent nitidesa 
elegíaca, sempre tenses i denses, amb un poder ex-
pressiu únic, que ens endinsa de cop en el món d’un 
gran mestre de paraules. 

A més a més, aquesta edició ens permet tenir a 
l’abast tota l’obra crítica d’Espriu: els seus textos de-
dicats a parlar de literatura, la d’ell i la dels altres. Si 
prescindim també ací dels compromisos puntuals, en 
queda un conjunt de comentaris i evocacions molt re-
veladors, aguts i intel·ligents. Aquests textos són fàcils 
de distingir per la meticulosa consideració dels detalls 
i per la mateixa temperatura verbal que els amera. 
Tots els pròlegs a la seua pròpia obra són magnífics, 
com també ho són els que dedica als amics i als au-

tors que més apreciava: Guerau de Liost, Clementina 
Arderiu, Tomàs Garcés, Joan Llacuna, Llorenç Villa-
longa, Rosa Leveroni, Jordi Sarsanedas, Blai Bonet, 
Martí de Riquer, Ricard Salvat o Antoni Comas. No 
en queden gaire lluny alguns dels que parlen d’artistes 
plàstics (Apel·les Fenosa i Joan-Pere Viladecans. Es-
priu seguia amb atenció l’art modern) o de Raimon. 
Un dels comentaris que dedica a Josep Pla és una 
petita obra mestra, i també és interessant de veure 
com Espriu s’esforça a ser ponderat amb l’obra d’un 
poeta que li devia ser prou allunyat com Miquel Martí 
i Pol. Els dos escrits sobre Joan Vinyoli, redactats molt 
abans que aquest poeta gaudira de l’estimació gene-
ral que sens dubte mereixia, són d’una perspicàcia i 
una generositat de veres insòlites. Espriu sabia llegir 
molt bé.

I també hi ha l’aplec de textos escrits a la memòria 
de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, que per ells sols merei-
xen un lloc d’honor en la història de les nostres lletres, 
i que van des de l’evocació adolorida al reportatge, i, 
finalment, al record emotiu i distant (no exempt d’iro-
nia en algun passatge) del discurs d’ingrés a la Reial 
Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona de 1984, 
darrer homenatge d’Espriu a l’amic i gran poeta mort 
durant la guerra.

La guerra és el teló de fons del passatge triat en 
aquesta ocasió, extret de l’“Evocació de Rosselló-
Pòrcel” que serví com a proemi a la primera edició 
de l’Obra lírica d’aquest, el 1949. Deu anys després, 
el paisatge de postguerra continuava recordant l’en-
sulsiada. La mort dels éssers estimats, la violència i el 
crim, les ruïnes, l’esfondrament de les esperançades 
il·lusions de la República, que van ser les seues. La 
mort i la desolació esdevingudes vida quotidiana. El 
record de l’amic desaparegut obre una interrogació 
sobre la vida del supervivent, desconegut de si ma-
teix, enigma sense resposta dins una realitat obscena 
i del tot incomprensible.

Dins l’estrany a si mateix que s’interroga, queda, 
esmunyint-se’n, el difícil record de l’amic, que s’en-
dinsa pels foscos viaranys de la mort, seguint un ritual 
inveterat. En un poema poc posterior, el ressò de tam-
bors rebria una amplificació més explícita de ritual 
remot: «Fustes sonores, cròtals / secrets tam-tams de 

Ocnos i el parat esglai compta entre les millors proses 
de l’autor: matisades o tallants, esmoladament iròniques 
o d’una transparent nitidesa elegíaca, sempre tenses 
i denses, amb un poder expressiu únic, que ens endinsa 
de cop en el món d’un gran mestre de paraules. 
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selva», però l’allunyament irrevocable es mantindria, 
amb una memorable conclusió, molt pròxima a la 
prosa que la inspira: 

 […] t’allunyes
avui per glaços, càntic
tot anul·lat en pluja.

Són temps d’angoixa i desconcert, mentre el càn-
tic (els bons poemes que Rosselló-Pòrcel ja no podrà 
escriure) s’apaga. Després d’una breu referència sar-
dònica, en el paràgraf anterior al seleccionat, a la ba-
nalitat de les consolacions, la qüestió de Déu apareix 
de sobte, com un altre recurs, no tan fàcil de sotme-
tre al sarcasme. Més aviat, el sarcasme recau sobre 
qui així s’interroga: «Ets tan avar de tu que Déu no et 
basta, i d’aquesta radical blasfèmia t’esdevé l’infern».

En diverses entrevistes, Espriu sempre es va mos-
trar reticent o ambigu a l’hora de qualifi car les seues 
creences. En algun moment es va defi nir com un ag-
nòstic sui generis. I bé podria ser. Els exemples adduïts 
per Joan Ferraté per adverar una creença espriuana 
en el més enllà a partir de tres poemes són inconclu-
sius. Un és un epitafi , i, com sol passar en aquest gè-
nere, ens parla de la fe del difunt, no necessàriament 
de la de l’autor. Els altres s’inscriuen en una tradició 
cultural cara a Espriu i usen els temps condicionals. 
No es poden llegir literalment. En la frase citada del 
proemi, és la manca d’una fe senzilla i clara el que 
constitueix la blasfèmia, l’infern en la terra d’aquest 
agnòstic malgre lui que ací es despulla.

Com ja va revelar-nos Rosa Delor fa anys, Espriu, 
estudiant d’Història antiga, aspirant a egiptòleg i bon 
coneixedor del món grec, era un platònic conspicu 
ja de jove. En bona part, la fi xació del laberint gro-
tesc com a símbol de la nostra penosa condició prové 
d’ací. Grotesc ve de grota, com la caverna de les om-
bres platòniques en el famós mite de la República. La 
llum i la veritat queden més enllà del mur, i, en aquest 
simulacre de vida que vivim, el fi l d’Ariadna ens ser-
veix de ben poc. Més endavant, Espriu va conèixer 
el neoplatonisme i les seues derivacions. La càbala, 
que és, en essència, un empelt neoplatònic en el món 
hebreu, i la teologia negativa del mestre Eckhart i el 

gran Nicolau de Cusa, un altre empelt neoplatònic, 
ara en el món cristià. No deixa de sobtar que aquesta 
tradició arribara a Spinoza, Goethe i Lessing (Espriu 
cita sovint els dos primers) i que constituïra un dels 
pilars sustentadors de la Il·lustració. Espriu estava 
familiaritzat amb aquest món de pensament, el cop-
sava a fons i l’estimava. Al capdavall, entre el Déu del 
tot inconcebible del Cusà, que es troba més enllà del 
llenguatge i de l’ésser i del qual tan sols es pot dir allò 
que no és, d’una banda, i l’agnosticisme il·lustrat, de 
l’altra, només hi ha la qüestió de la fe, i aquesta, ens 
baste o no, és una pregunta que no es pot respondre 
en aquest costat del mur. La resta és cosa de vidents o 
de bàrbars, bestieses, errors omnipresents que veden 
el camí enyorat del savi antic, el luxe de la llum, ara i 
ací un enyor de serenitat inassolible, mentre fem via 
pel laberint grotesc.
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