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CARTES DELS LECTORS

El paper de les cooperatives, com a fórmula més justa
i eficient d’organització empresarial, adquireix una
rellevància especial dins un context de crisi com l’actual,
ja que poden minimitzar-se’n els pitjors efectes recorrent
a dosis més grans de solidaritat i de participació. A la
imatge, votacions de la cooperativa Suara.

Un agraïment des de Cuba
Quan em va arribar el número 97 de la revista | compartir |, vaig recordar
que ja fa 11 anys que rebo aquest tresor imprès, veu del cooperativisme
sanitari a Espanya i de la Fundació Espriu, que celebra joiosa els 100 anys
d’aquell que li va donar vida. Vaig recordar també que fa 11 anys no sabia res
del cooperativisme sanitari, dels seus grans defensors en l’àmbit mundial, ni
dels grans beneficis que proporciona a les seves poblacions respectives. En
tot aquest temps he seguit pas a pas els principals esdeveniments relacionats
amb el tema, he après sobre diverses malalties i conegut personalitats que, al
continent i al món, advoquen pel cooperativisme com un mitjà eficaç de portar
la salut a multitud de persones.
Felicito de tot cor la Fundació Espriu per aquest tercer lloc que ocupa en
l’àmbit mundial en una tasca important però desconeguda, com diu Paz
Hernández a la secció del Monogràfic, i desitjo tot l’èxit del món a qui tant
de benestar proporciona a altres. Des de Cuba, gràcies per existir i per fer-me
arribar cada trimestre un tros d’informació, de salut i de cultura que porta el
nom de Compartir.
Yanexi Pérez Rivas. Holguín. Cuba.
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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.

Poc després de la creació de la Fundació Espriu, de la qual acabem de celebrar el
25è aniversari, el Dr. Espriu va adonar-se de la necessitat de dotar-la d’un òrgan de
comunicació que servís de nexe per a totes les entitats que formen part de la fundació
i que, alhora, fos una eina formativa i informativa per als seus socis, metges i usuaris.
Així va néixer la revista | compartir |.
La difusió de | compartir | ha anat molt més enllà del previsible i avui, a més d’editar-se
en castellà i català, també es publica en anglès, ja que tenim lectors en diverses parts
del món.
El motiu d’aquesta expansió és l’interès que el cooperativisme sanitari desperta no
només en zones pròximes, com els països europeus, sinó també en llocs tan llunyans
com Canadà, Brasil, Argentina, Japó, Xina i Corea, per citar-ne només uns quants.
I és que en un món egoista i insolidari en tants aspectes, fins i tot quan es tracta d’una
cosa tan vital com la salut de les persones, el senyal d’identitat del cooperativisme
sanitari és que constitueix un moviment al servei de les persones i en el qual el capital
és tan sols un instrument per aconseguir-ho.
Però aquest moviment requereix no només professionals, usuaris, tecnologia, hospitals
i organització, sinó també un voluntariat que animi, posi en valor i estimuli els socis a
participar en un sistema que permet que metges i usuaris gestionin conjuntament les
institucions, sense intermediació del capital ni de les institucions públiques.
Aquesta és precisament la nostra fortalesa: constituir una tercera via en què dues entitats
sense ànim de lucre, com són una cooperativa de metges i una cooperativa d’usuaris,
són els únics responsables del sistema.
Aquí és on la participació dels usuaris assoleix tota la seva transcendència, no només
com a pacients, sinó com a actors actius del sistema, participant en els òrgans de govern
de la seva cooperativa i en la presa de decisions per a la bona marxa del sistema.
I és en la corretja de transmissió que creen els voluntaris on es troben les persones
idònies per complir amb les funcions que les institucions els han encomanat: assemblees,
òrgans de govern, etc.
Hi ha múltiples maneres d’apropar-nos als socis, i la revista | compartir | és una de
les importants, però també ho són les diferents Àrees de Participació dels socis, on
s’apleguen per celebrar actes formatius, tant cooperatius com d’altres tipus, inclosos
aquells de caràcter més lúdic per afinitats.
Es tracta, en definitiva, d’uns fòrums en què els socis es reuneixen i on es crea
coneixement entre ells, ja que no cal oblidar que la base del cooperativisme és “un
home, un vot”.

Teresa Basurte, presidenta de SCIAS i de la Fundació Espriu
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CESÀRIA
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Una intervenció quirúrgica simple, segura i eficaç que es realitza quan el
part natural és impracticable.
Indicada quan el part per via vaginal és impossible o representa riscos per a la vida de la mare o del fetus,
la cesària és una de les intervencions quirúrgiques que més es practica. Tot i que n’hi ha de programades,
la necessitat de practicar una cesària sol ser imprevisible, de manera que la decisió de fer-la es pren
generalment durant el mateix procés del part.
La cesària és una intervenció quirúrgica, si bé es
tracta d’una operació molt especial, ja que la seva
finalitat és l’extracció del fetus a través d’una incisió practicada a les parets de l’abdomen i a l’úter
de la dona embarassada. Poques operacions són
tan populars i, de fet, es practica des de molt antic,
encara que amb indicacions diferents a les actuals:
s’hi recorria quan la dona embarassada moria abans
de donar a llum, per tal d’intentar salvar la vida del
seu fill nonat.
Segons la tradició –tot i que ara això és discutit–,
el primer Cèsar de la família romana Júlia es va dir
així perquè, davant la mort de la seva mare, va ser
extret del seu ventre mitjançant una cesària, terme
que prové de la paraula llatina caedere; és a dir, tallar. Ja més a prop del nostre temps, la intervenció
va començar a realitzar-se amb una altra intenció,
la de garantir el benestar tant de la mare com del
fill.
Molt segura
Ara bé, si quan va començar a utilitzar-se amb
aquest propòsit era una operació a la qual es recorria en situacions excepcionals, perquè tot tipus d’intervenció quirúrgica comportava un risc notable,
avui dia la cesària s’ha convertit en una intervenció molt perfeccionada, simple, segura i molt eficaç
que s’efectua quan el part natural, per via vaginal,
és impracticable; si resulta perillós per a la salut de
la mare o el fetus, o bé quan es verifica que existeix
algun trastorn que aconsella extreure el fetus ràpidament, fins i tot sense que s’hagi iniciat encara el
procés del part.
Així doncs, en les últimes dècades, la cesària
ha passat de ser una tècnica relativament poc utilitzada, emprada com a últim recurs en els casos
més greus, a convertir-se en un procediment molt
difós, al qual es recorre sempre que es preveu o es
presenta algun problema en el part per via vaginal,
encara que no sigui massa important. La cesària és

Quan està indicada
Les indicacions de la cesària responen a
diversos factors. Pot ser necessària quan hi
ha una desproporció entre la mida del fetus
i la de la pelvis materna que impossibiliti o
faci molt difícil la sortida del fetus per via
vaginal. També pot ser necessària per procedir a l’extracció del fetus quan es troba en
determinades presentacions anòmales que
comporten un cert risc per a un part natural. O quan es presenta algun trastorn que
dificulta la dilatació del coll uterí o redueix
l’eficàcia de les contraccions.
Així mateix, és una tècnica molt valuosa
quan es presenten anomalies de la placenta, com és el cas d’una placenta prèvia, que
obstaculitza la sortida del fetus, o bé un
despreniment prematur de la placenta, que
pot causar hemorràgies greus i trastorns
fetals. Fins i tot es considera oportú recór
rer a una cesària sempre que la sortida
per la via vaginal pugui ser perillosa per
al fetus, com passa quan la dona presenta
una infecció genital, o bé si el part per via
natural pot resultar perillós per a la mare si
aquesta pateix alguna malaltia que pogués
agreujar-se amb l’esforç.
De vegades la cesària es programa; és a
dir, al comprovar que hi ha circumstàncies
que desaconsellen el part per via vaginal, es
decideix prèviament que es recorrerà a la
intervenció en el moment oportú, quan el
fetus estigui preparat per al naixement.
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tan comú que es practica en el 10-15 % dels parts
que tenen lloc en el nostre medi.
Encara que de vegades la cesària es programa
(vegeu requadre), la veritat és que en moltes ocasions
la decisió de practicar una cesària s’adopta quan el
procés del part ja s’ha iniciat, com passa sempre que
es comprova l’existència de patiment fetal; és a dir,
una oxigenació deficient del fetus que pot ser produïda per múltiples causes i que pot provocar lesions
irreversibles. De fet, la necessitat de practicar una
cesària pot ser tan imprevisible que aquest és un dels
motius pels quals hi ha qui considera convenient que
tots els nens neixin en centres assistencials preparats
per a aquesta eventualitat i no al domicili de la dona
gestant, com abans era habitual.
Anestèsia
Per efectuar aquesta operació cal dur a terme un
procediment similar al de qualsevol intervenció
quirúrgica. Per això, es practica en un recinte en el
qual es garanteix una asèpsia adequada, igual que en
qualsevol quiròfan. I també cal usar anestèsia, encara que sobre aquest punt hi ha diverses maneres
de procedir, ja que les tècniques anestèsiques també
han avançat.
Tradicionalment s’ha utilitzat l’anestèsia general,
que segueix sent el mètode usat quan la intervenció
s’efectua d’urgència, encara que, a diferència del que
es fa en altres operacions, la dona es manté desperta
al quiròfan durant tot el procés de preparació fins a
l’últim moment abans de practicar la incisió a l’abdomen, per evitar que l’anestèsic afecti el fetus. Quan la
cesària és programada amb antelació, sol utilitzar-se
una anestèsia regional, l’anestèsia epidural, que consisteix a injectar l’anestèsic al costat de la medul·la espinal, entre dues vèrtebres de la columna de la regió
lumbar, amb el que s’aconsegueix insensibilitzar la
meitat inferior del cos. Aquest tipus d’anestèsia, entre
altres avantatges, permet que la dona pugui veure el
seu fill de seguida que ha sortit i evita els riscos i les
molèsties derivades de l’anestèsia general.
Dues incisions
Quant a la tècnica, la intervenció pot efectuar-se mit
jançant dos tipus d’incisions a l’abdomen: vertical o
horitzontal. La incisió vertical s’efectua en la línia
mitjana de l’abdomen, del melic fins al pubis, però
actualment només es practica en casos d’urgència.
Sempre que és possible, es prefereix fer una incisió
horitzontal, paral·lela a la vora superior del pubis, ja
que la cicatriu es tanca millor i, a més, el seu resultat
estètic és molt més acceptable per a la dona, ja que
queda situada en una zona fàcil d’amagar.

http://goo.gl/UiTHJ9
http://goo.gl/6gFAX

A través de la incisió abdominal, ja sigui vertical o
horitzontal, s’accedeix a l’úter, que s’obre mitjançant
una incisió transversal en el seu segment inferior.
D’aquesta manera, s’arriba fins al fetus, que s’extreu
manualment o, si cal, amb l’ajuda d’instruments especials. Posteriorment, per la mateixa obertura s’extreu
la placenta. I ja només queda suturar les ferides de
l’úter i l’abdomen. En definitiva, tot el procediment
és bastant senzill i segur, amb uns riscos equiparables
als de qualsevol altra intervenció quirúrgica.
Després de la cesària, es requereix un període de
convalescència, com en qualsevol operació. Per això,
generalment, la dona està ingressada en el centre sanitari al voltant d’una setmana. Després, ha d’evitar
els esforços físics durant algunes setmanes, però com
a norma general la recuperació sol ser completa i
pràcticament mai no es presenten complicacions.
Dr. Adolf Cassan
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Oftalvist
Qualitat i tecnologia al servei de cada pacient
El 1995, tres oftalmòlegs es van associar per obrir
una clínica a Alacant. Aquesta va ser la llavor del
que ara, 20 anys després, és Oftalvist: un grup
amb 85 especialistes i 20 centres repartits en vuit
províncies.
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Amb clíniques a Madrid, Alacant, València, Sevilla,
Jerez, Múrcia, Albacete i Lleida, el passat exercici
van ser operats a Oftalvist 12.000 pacients i s’hi van
practicar 200.000 actes mèdics. Aquesta formidable expansió dels últims anys ha vingut de la mà
d’ASISA, a la qual es va adherir la primera clínica
d’Alacant, l’any 2000. El primer fruit d’aquesta adhesió va ser la creació de la marca Oftalvist i la implantació del seu model en altres clíniques d’ASISA.
Les raons de l’èxit d’Oftalvist s’han de buscar en
les característiques específiques del seu model. El
doctor Pedro Tañá, un dels tres metges fundadors,
les resumeix d’aquesta manera: «El que destaca més
del nostre model és que la qualitat dels nostres professionals, tots ells molt escollits, està molt controlada i, el segon, és la tecnologia: disposem de la millor
tecnologia que hi ha avui a Espanya». Això és així
perquè, si bé Oftalvist busca resultats econòmics, a
diferència d’altres companyies sanitàries, no reparteix els seus beneficis sinó que els reinverteix íntegrament en tecnologia.
Zero complicacions
L’aposta per la tecnologia d’avantguarda ha permès
que els centres d’Oftalvist hagin estat pioners a Europa en la introducció del làser Intralase el 2004, fet
que els va permetre abandonar definitivament la
fulla en les intervencions de cirurgia refractiva, una
tècnica antiquada que no obstant això avui encara
persisteix en el 80 % de les operacions que es fan a
Espanya. Així mateix, el 2012 van ser pioners en la
introducció del làser de femtosegon Catalys en les
operacions de cristal·lí (cataractes, fonamentalment).
Tots aquests avenços, comenta el Dr. Tañá, han
donat com a fruit uns resultats excepcionals després
de les operacions: «Hem reduït al 0 % l’índex de
complicacions i elevat la millora de la qualitat visual

El doctor Pedro Tañá, amb un pacient a la seva
consulta de l’Hospital Moncloa.

En missió humanitària
Cada estiu, professionals d’Oftalvist viatgen a països
d’Àfrica per atendre persones sense recursos. Aquests
metges i infermers s’embarquen en missions humanitàries amb destinacions a països com Kenya, Togo,
Guinea o Burkina-Faso. Allà, sobre el terreny, passen
consulta i operen persones amb greus problemes oculars. «Sobretot, s’atenen pacients amb cataractes, però
també amb glaucoma o amb altres patologies», indica
el doctor Pedro Tañá, que afegeix: «No oblidem que
les cataractes són la primera causa de ceguesa al món,
encara que no sigui així en els països desenvolupats».
L’oftalmòleg de l’Hospital Moncloa relata un cas
que es va donar en una d’aquestes missions humani-
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Façana de l’Hospital Moncloa de Madrid.

Jorge Villa

a un 99 %. I l’1 % restant es refereix a pacients als
quals els ha quedat mitja diòptria, però no per un
altre problema».
Paloma de la Fuente, una enginyera informàtica de 31 anys, relata la seva experiència després
d’operar-se de miopia i astigmatisme amb la tècnica Lasik amb plataforma de femtosegon Intralase:
«El màgic va ser al matí següent, quan em vaig despertar al llit i veia tots els objectes amb una nitidesa
increïble. Em van operar un dijous i vaig tornar a
treballar el dimarts i a conduir la setmana després
de l’operació».

tàries: «L’any passat, una de les nostres infermeres, que
està molt implicada en una ONG, va patir a l’Àfrica un
hipertiroïdisme que li va provocar un exoftalmos i el
risc de perdre la vista per complet. Va ser traslladada
urgentment a aquest hospital, on se li va practicar una
descompressió orbitària que allà no es podia fer. La
pacient actualment es troba bé».
El Dr. Tañá assegura que aquestes experiències
serveixen per alimentar la vocació mèdica: «Per a
nosaltres és una satisfacció resoldre el problema d’un
pacient. En el cas de pacients a l’Àfrica que són cecs de
bastó blanc i els destapes els ulls, és una situació que
no es pot explicar; quan poden veure-hi de nou, el seu
somriure és indescriptible».

Atenció integral
Un altre concepte que distingeix Oftalvist és el tracte personalitzat, que el doctor Tañá exemplifica
d’aquesta manera: «Quan arriba un pacient, inicialment li fa les proves un optometrista, que l’explora.
D’aquí passa a l’oftalmòleg que el rep en un despatx,
l’escolta i parla amb ell. Per a nosaltres, cada pacient
és important».
Així ho manifesta la pacient Paloma de la Fuente:
«Quan vaig arribar, em van dir que en el meu cas no
hi hauria problemes. Em van fer un munt de proves
i l’especialista em va recomanar la tècnica Lasik amb
tecnologia Intralase, ja que, per les característiques
dels meus ulls, eren els candidats ideals per a aquest
tipus de cirurgia».
El tracte personalitzat està íntimament lligat a
un altre concepte important per al grup: l’atenció
integral. «Quan parlem d’atenció integral volem dir
que tenim especialistes en tot l’àmbit de la cirurgia
ocular», subratlla l’oftalmòleg. Per això, «si un especialista no pot resoldre el problema d’un pacient, el
resoldrà un altre doctor que està al despatx del costat», insisteix.
Quant als tipus de patologia que arriben a Oftalvist, la més freqüent amb diferència és la de cataractes. «Dels 11.000 pacients que operem a l’any, 8.000
són de cataractes. En segon lloc, hi ha els pacients de
cirurgia refractiva amb uns 2.000 casos; després, els
que tenen problemes de retina –entorn de 1.000– i,
finalment, els casos de glaucoma, de parpelles, que
són menys freqüents», indica el Dr. Tañá.
Ignacio Santa María
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L’estrès és un dels mals del nostre temps. El malestar emocional que ens causen els problemes
laborals, familiars o personals acaben desembocant en un malestar físic que es manifesta en forma de
migranyes, dificultats per agafar el son, intoleràncies alimentàries o problemes digestius. Per tot això, és
imprescindible comptar amb un metge de família de confiança amb qui poder parlar.
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Les conseqüències de l’estrès
Les malalties que han afectat la humanitat han anat
canviant amb el temps. Els canvis experimentats en
l’alimentació, la higiene personal, la higiene comunitària (tractament d’aigües, d’escombraries, canalitzacions…), els plans de vacunació, l’ús de nous medicaments com els antibiòtics, les noves tècniques
quirúrgiques i un sistema sanitari que ha fet possible
que tothom pogués rebre assistència mèdica han estat
els responsables que certes malalties desapareguessin
o que fossin tractades amb èxit. Però, com que és impossible viure en un estat de salut perpètua, encara hi
ha patologies.
Una de les coses que crida més l’atenció és la gran
presència de malalties relacionades amb al·lèrgies i
intoleràncies. Actualment hi ha moltes criatures amb
al·lèrgies alimentàries (a l’ou, al peix…) que, en general,
desapareixen quan la criatura creix. També n’hi ha en
adults, que desenvolupen al·lèrgies que no havien patit
abans (a l’all, a la ceba, a la fruita seca, a algun sabó o
producte de neteja…). Les al·lèrgies es caracteritzen per
l’aparició de reaccions cutànies, processos inflamatoris i problemes respiratoris. Una reacció al·lèrgica és
una resposta anòmala del sistema immunitari. Aquesta
resposta pot produir quadres més o menys greus que
necessiten assessorament i tractament mèdic per part
del metge de família i, si cal, d’un al·lergòleg.
El diagnòstic
D’altra banda, cada dia hi ha més casos de persones que
diuen que són intolerants al gluten, que és la proteïna
que contenen certs cereals com el blat, el sègol, l’ordi i
la civada, que són molt habituals en la nostra alimentació. Altres cereals que ara estan de moda, com l’espelta
i el kamut, també en contenen. El nombre de persones
amb intolerància als productes lactis, produïda per la
lactosa o per la proteïna de la vaca, també ha augmentat espectacularment. Tot això fa que, en molts casos,
es facin tota mena de dietes alternatives, pautades per
terapeutes que no són ni metges ni dietistes. La presència d’aquestes patologies ha fet que prosperin diverses

Causes
Pot produir trastorns de la
son i digestius, migranyes,
augment o pèrdua de
pes, depressions… Les
causes poden ser: tensions
laborals, problemes
econòmics o de parella,
relacions familiars, la
malaltia o la mort d’una
persona estimada… El
malestar emocional pot
tenir conseqüències
sobre la salut i el benestar
corporal.

teories per explicar-ne les causes. El més habitual és
que es doni la culpa a la contaminació, a l’alimentació
i a l’estrès.
Quan una persona se sent inflada, té digestions pesades, diarrees o restrenyiment ha de posar-se en mans
del seu metge, que intentarà esbrinar quina n’és la causa. Si cal, es faran proves per determinar-ne l’origen. En
alguns casos no es pot saber quina és, perquè les proves
(analítiques, ecografies, endoscòpies) no detecten cap
anomalia. En aquests casos, si les molèsties persisteixen, es parla dels efectes de l’estrès sobre l’organisme.
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Què podem fer
És important comptar amb un
metge de confiança amb qui es
pugui parlar, tant dels problemes
de salut física com del malestar
que causen altres problemes
laborals, familiars o personals.
Els assegurats d’Assistència
i Asisa disposen d’una àmplia
oferta de metges de família
que, si ho creuen oportú, els
recomanaran que demanin ajuda
psicològica a un especialista.

Jordi Negret
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http://goo.gl/TLP4Q5
http://goo.gl/LwKcSg
http://goo.gl/wXQBuH

L’estrès pot tenir conseqüències com trastorns de la
son, migranyes, trastorns digestius, augment o pèrdua
de pes, depressions… Les causes per patir estrès són
múltiples: tensions laborals, problemes econòmics, problemes de parella, relacions familiars, la malaltia o la
mort d’una persona estimada… El malestar emocional,
que tots estem exposats a patir en algun moment de
la vida, és difícil de valorar, però pot tenir conseqüències sobre la salut i el benestar corporal. Per exemple,
les persones que tenen la síndrome del colon irritable
experimenten molts símptomes que poden fer pensar
que es tracta d’una intolerància alimentària. Si bé pot
ser pertinent dissenyar-los alguna dieta específica, el
que se sap és que aquesta síndrome està molt lligada
a l’estrès.

Ajuda psicològica
És per tot això que és important comptar amb un
metge de confiança amb qui es pugui parlar, tant dels
problemes de salut física com del malestar que causen
altres problemes laborals, familiars o personals. Els
assegurats d’Assistència i Asisa disposen d’una àmplia
oferta de metges de família, que, si ho creuen oportú,
els recomanaran que demanin ajuda psicològica a un
especialista. En general, costa acceptar que és necessari
acudir a un psicòleg o un psiquiatre, però moltes de les
patologies actuals estan relacionades amb el malestar
emocional. Cal aprofitar els avantatges que ofereixen
aquestes entitats per apropar els psicòlegs i psiquiatres als usuaris per tal d’oferir un tractament integral
de salut. Dolors Borau

El malestar emocional produït per situacions com l’assetjament escolar o els problemes conjugals acaba
passant factura a la nostra salut física. Encara costa reconèixer-ho, però la solució passa per parlar
dels problemes que ens angoixen i recórrer a l’ajuda especialitzada d’un psicòleg.

SALUT > Un relat d’usuari

Preocupacions i mal de panxa

El suport
psicològic

12

Van anar al metge i van treure
el tema. Es va produir un
silenci glacial que el metge
de família va saber trencar.
No va ser fàcil arrencar-li
la informació. El doctor li
va dir que li aniria molt bé
parlar amb un psicòleg, que
l’ajudaria a trobar la manera
de reconduir aquella situació.

Darrerament he viscut dos casos de malestar gastrointestinal, i no sé si es tracta d’una casualitat o d’un
trastorn molt actual. El primer cas que vaig conèixer
va ser el d’un nebot meu, l’Àlex, que ens va amoïnar
molt. És un noi tímid, brillant en els estudis que no és
gens conflictiu, i ningú no esperava que pogués tenir
una adolescència complicada. Tot va començar cap als
setze anys. El que cridava més l’atenció era que cada
cop estava més prim i no volia menjar segons quins
aliments perquè deia que li feien mal. La meva germana es va pensar que patia bulímia perquè anava tot

sovint al lavabo. Ell defugia parlar del tema, però com
que la seva mare insistia, li va explicar que tenia moltes
diarrees. Van demanar hora al metge i li van fer anàlisis de sang i de femta que no van poder justificar que
hi hagués cap infecció ni cap paràsit intestinal. Com
que passaven els dies i, malgrat la dieta astringent, les
diarrees no milloraven, van creure oportú fer-li una
colonoscòpia. La meva germana tenia por i patia de
veure’l tan prim i desganat, però jo li vaig dir que el
que em cridava més l’atenció era que estigués tan trist.
L’Àlex ja no feia esport, no quedava amb els amics i
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Malestar digestiu
El noi ja no feia esport, no quedava amb
els amics i el rendiment acadèmic seguia
essent bo, però no era tan brillant. El que
cridava més l’atenció era que cada cop
estava més prim i no volia menjar segons
quins aliments perquè deia que li feien mal.
Calia esbrinar si, a més d’una causa física,
també hi havia un factor emocional.

Jordi Negret

el rendiment acadèmic seguia essent bo, però no era
tan brillant. Llavors hi vaig caure: i si estava deprimit
o tenia algun problema? Quan vaig dir això, la meva
germana ho va negar i s’ho va prendre malament: el
seu fill li ho hauria explicat. Vaig insistir que calia esbrinar si, a més d’una causa física, també hi havia un
factor emocional.
Malgrat la discussió que vam tenir, la meva germana va decidir anar al metge amb l’Àlex i treure el
tema. Es va produir un silenci glacial que el metge de
família va saber trencar. Hi havia un problema amb
uns companys del curs: es burlaven d’ell perquè era “el
primer de la classe”. No va ser fàcil arrencar-li aquella informació. El maltractaven i se sentia molt malament, potser fins i tot culpable, d’haver creat aquell
conflicte. El metge li va dir que li aniria molt bé parlar
amb un psicòleg que l’ajudaria a trobar la manera de
reconduir aquella situació. Els pares de l’Àlex van anar
a parlar a l’institut i ell va acudir a diverses sessions
amb el psicòleg. Quan es va acabar el curs va demanar
un canvi de centre, on va conèixer nous companys que
no l’etiquetaven ni el menyspreaven per ser un bon
alumne. Va deixar d’anar al psicòleg perquè ja havia
aconseguit desfer tots els nusos que li entortolligaven
l’estómac i els ànims. Que malament que s’ho havia
passat! Sort que el metge es va adonar que hi havia
alguna causa. Quan l’Àlex va poder donar sortida a la
seva angoixa, tots els símptomes digestius van anar millorant i ara ja havia recuperat el pes i se’l veia content.
Segurament l’experiència amb l’Àlex em va donar
prou coratge per parlar obertament amb una amiga
meva. Havíem estat molt unides, però darrerament
manteníem molt poc contacte. Per mi, ella tenia la
vida perfecta: era molt bonica, la feina li agradava i
tenia una parella fantàstica. No vaig adonar-me de com
n’estàvem, de distanciades, fins que un dia la vaig trobar en un gran centre comercial. Estava molt desmillorada i defugia parlar amb mi. Tot eren presses, excuses
per no fer ni un cafè juntes. La vaig convidar a un cafè
tant sí com no; bé, en el seu cas va ser un te, perquè
feia temps “que no estava bé de la panxa”. Vaig aconseguir estirar-li una mica d’informació, la suficient per
saber que, des de feia mesos tenia problemes digestius.
Estava esgotada i molt apagada, no semblava ella. Si no
hagués vist l’efecte alliberador del psicòleg en el meu
nebot potser no m’hauria atrevit: li vaig dir que parlés
amb algú de confiança, que busqués ajuda psicològica.
Va dissimular i se’n va anar. Al cap d’un temps em va
trucar i vam anar a dinar. Quin canvi que havia fet!
Volia agrair-me que aquell dia la sacsegés, perquè es
va atrevir a parlar amb el metge de família, que li va
recomanar un psiquiatre. Després d’unes quantes ses-

Jordi Negret

http://goo.gl/LwKcSg

sions va reconèixer que aquella parella perfecta no era
tan perfecta i que era molt infeliç. Quan va reconèixer
el seu estrès emocional i va decidir que es divorciaria, les diarrees i els mals de panxa van començar a
millorar. Tantes proves i dietes que havia fet! Només
calia escoltar-se i parlar dels problemes encara que faci
mal, perquè no fer-ho té unes conseqüències molt més
doloroses. Dolors Borau

Més de 6.000 pàgines per compartir
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació.
Més de 90 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca.
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar.
Més de 6.000 pàgines per compartir amb tu.

www.fundacionespriu.coop

on-line

La crisi econòmica ha agreujat les desigualtats. Enfront dels tres milions
d’espanyols que pateixen precarietat alimentària, molts d’altres desaprofiten
gran part dels aliments que adquireixen. Per evitar aquest malbaratament, a
més de comprar únicament el necessari, cal planificar els àpats i aprendre a
conservar els aliments.
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Més aliments i menys malbaratament
Dra. Perla Luzondo

La crisi econòmica actual ha portat moltes famílies espanyoles al llindar de la
pobresa, amb una precarietat alimentària que afecta especialment els nens i la
gent gran. Hi ha organitzacions de voluntaris que col·laboren treballant en els
bancs d’aliments de la seva zona, repartint diàriament el menjar recollit gràcies
a aportacions individuals, d’empreses alimentàries i de grans superfícies. Cáritas
calcula que uns tres milions de persones pateixen pobresa severa a Espanya
mentre que la resta de la població llença a les escombraries el 18 % del que compra
per alimentar-se.
Per mitigar aquesta esquerda insostenible, el Ministeri d’Agricultura
i Alimentació d’Espanya ha posat en marxa l’estratègia “Més aliments,
menys malbaratament”, l’objectiu de la qual és desenvolupar actuacions
que contribueixin a un canvi radical de les actituds per evitar llençar a les
escombraries gran part dels aliments que comprem.
No planificar els àpats, comprar compulsivament, sucumbir a la pressió
de la publicitat de les empreses o comerços i no respectar les quantitats o les
temperatures de conservació solen ser les causes més freqüents del deteriorament
dels aliments que acabem llençant.
Abans de la crisi, una gran part de la població en actiu menjava fora de casa,
en un restaurant o a la mateixa empresa; avui dia, ha augmentat significativament
el trasllat de menjar en tàper per menjar a l’escola o a l’oficina. Però no tots els
objectes de plàstic són aptes per escalfar el menjar al microones, ja que alguns
poden resultar tòxics.
El tàper adequat
Els que porten el dibuix d’una forquilla i una copa són aptes només per guardar
o traslladar aliments, mentre que els que sí que són aptes ho indiquen amb un
dibuix d’ones sobre un forn o sobre un recipient. Hem d’evitar l’ús de les tapes
dels envasos, ja que la majoria no suporten temperatures elevades, ni utilitzar
film plàstic per escalfar al microones: el millor és la tapa plàstica que venen per a
aquesta finalitat.
Els aliments més recomanables per al menjar de tàper són els hidrats de
carboni (pastes, arròs, llegums). Hem d’evitar que continguin ou cru, nata, carn
picada crua o peix cru, ja que aquests són aliments que necessiten respectar la
cadena de fred per evitar la proliferació bacteriana. Seguint aquestes pautes,
us recomano un plat únic, equilibrat i reconfortant, ideal per al vostre tàper:
un potatge de cigrons amb verdura i botifarró asturià, trobareu la recepta en
aquesta mateixa pàgina.

INGREDIENTS:
> Cigrons
> Pastanagues
> Bledes

> Botifarró asturià
> Oli d’oliva

PREPARACIÓ:
Coeu els cigrons remullats durant 15 minuts a l’olla
exprés, afegiu-hi el botifarró, les pastanagues i les bledes,
i ho deixeu coure destapat 20 minuts més, o torneu
a tancar l’olla i ho feu coure entre 7 i 10 minuts més.
Afegiu-hi un raig d’oli d’oliva verge.

Edmon Amill

Podeu trobar més informació al web
http://goo.gl/Sb96Xi

Rebuig a les llars espanyoles
Segons la FAO, a Espanya es malgasten entre 7 i 8 tones de
menjar a l’any. D’elles, el 45 % correspon als consumidors. Els
aliments que més es rebutgen a les llars espanyoles, d’acord
amb un informe del Ministeri d’Agricultura i Alimentació,
són els següents:
Pa i cereals: 20 %
Fruita i verdures: 17 %
Làctics, pasta, arròs i llegums: 13 %
Carns i menjar preparat: 6 %
Begudes: 7 %

Edmon Amill

Potatge de cigrons amb
verdura i botifarra asturiana
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La Junta Consultiva presenta a la Borsa de Madrid
els resultats de 2014

ı

Redacció

Amb un creixement superior a la mitjana del sector, ASISA supera els 1.005 milions d’euros de primes i els 2 milions
d’assegurats després de créixer més d’un 4 %.

COOPERATIVISME

Consolidació d’ASISA Dental

16

El Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, durant la seva intervenció.

ASISA va tancar l’any 2014 amb un creixement del volum de primes i del nombre d’assegurats per cinquè
any consecutiu. Aquests resultats van ser presentats
a la Junta Consultiva d’ASISA, que es va celebrar a la
Borsa de Madrid, presidida pel Dr. Francisco Ivorra,
president d’ASISA.
Les dades presentades a l’Assemblea mostren que
el Grup ASISA va seguir creixent l’any passat per sobre
de la mitjana del sector: el volum de primes va superar
per primera vegada els 1.005 milions d’euros, un 4 %
més que el 2013.
Pel que fa al nombre d’assegurats, ASISA supera
per primera vegada els 2 milions de clients, després
d’un creixement del 10 % en els clients privats el 2014
(enfront del 4 % del sector), que s’uneix a l’increment
del 9 % registrat l’any anterior, i a les incorporacions de
nous clients durant el mes de gener, entre ells gairebé
21.000 nous funcionaris.

Al costat de l’avenç general de la
companyia, és també significatiu
el creixement registrat per ASISA Dental, que va incrementar
el nombre d’assegurats i la seva
xarxa de clíniques. Consolidar
aquest creixement serà un dels
objectius en els propers anys.
Una altra de les metes establertes a la Junta Consultiva és mantenir un creixement sostenible,
que permeti seguir incrementant
el volum de primes i d’assegurats,
reduir la sinistralitat i garantir la
millor qualitat assistencial. Per
això, la companyia seguirà reforçant el Grup Hospitalari ASISA,
que el 2014 va facturar 255 milions d’euros, fet que el consolida
com el segon grup hospitalari
a Espanya i el primer propietat
d’una asseguradora.

L’avenç en el volum de primes i l’augment
d’assegurats va permetre a ASISA consolidar els seus
beneficis, que el 2014 van créixer per sobre del 12 %.
Des de 2010, el benefici acumulat supera els 159,6 milions d’euros, el que ha permès a la companyia realitzar
inversions per valor de gairebé 160 milions, destinats a
l’ampliació i millora de la xarxa assistencial.
Durant la seva intervenció a la Junta Consultiva,
el Dr. Francisco Ivorra va destacar que aquestes dades
«es deuen a l’esforç que ha fet la nostra companyia en
els últims anys per disposar d’un equip de professionals excel·lents, d’una oferta adaptada a les necessitats
dels nostres clients, d’una xarxa comercial consolidada
i d’una xarxa assistencial pròpia moderna i dotada amb
l’última tecnologia».
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Fruit del conveni signat per ASISA amb la Universitat de Màlaga, promourà la investigació, la docència i la difusió de
diferents aspectes relacionats amb l’ètica mèdica.

Creada la Càtedra Hospital El Ángel d’Ètica Mèdica

17

D’esquerra a dreta: la directora de Planificació i Desenvolupament d’ASISA, Dra. María Tormo; el professor José Miguel Pena; el
president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; la vicerectora d’Investigació i Transferència de la Universitat de Màlaga, María Valpuesta
Fernández; el director acadèmic de la Càtedra, Joaquín Fernández; el director mèdic de l’Hospital El Ángel, Dr. Manuel Viola; i Ángel
Crespo, de l’Hospital El Ángel.

ASISA i la Universitat de Màlaga (UMA) han creat la
Càtedra Hospital El Ángel d’Ètica Mèdica, que tindrà
com a finalitat l’anàlisi, l’estudi, la investigació, la docència i la divulgació de la realitat, de la problemàtica
i de les perspectives de l’ètica mèdica des de tots els
punts de vista que es consideren rellevants.
El programa de la Càtedra s’inscriu en el Departament de Medicina Preventiva de la Facultat de Medicina de la UMA, mentre que l’Hospital El Ángel, del
Grup Hospitalari ASISA, serà el patrocinador exclusiu
de les activitats que desenvolupi, tant en docència com
en investigació.
El conveni per a la creació de la Càtedra d’Ètica
Mèdica ha estat rubricat pel president d’ASISA, Dr.
Francisco Ivorra; la vicerectora d’Investigació i Transferència de la Universitat de Màlaga, María Valpuesta
Fernández; i el director mèdic de l’Hospital El Ángel,
Dr. Manuel Viola, en un acte celebrat al Rectorat de
la UMA.
El propòsit de la Càtedra és contribuir al desenvolupament de nous mètodes i de noves eines d’anàlisi
dirigides a l’estudi de l’ètica mèdica. Per aconseguir
aquests objectius, durà a terme anualment un progra-

ma d’activitats que inclourà seminaris, cursos i jornades docents dirigits als alumnes de la UMA, empleats
d’ASISA i del seu grup d’hospitals i centres sanitaris o
altres col·lectius. A més, està prevista la concessió de beques per a la realització d’estudis de doctorat a la UMA
i l’impuls de la R + D + I, mitjançant convocatòries de
projectes de recerca dirigits a professors de la UMA.
Per al president d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra,
«la capacitat de recerca de la Universitat de Màlaga i
l’experiència pràctica de l’Hospital El Ángel situaran
la Càtedra d’Ètica Mèdica a l’avantguarda de l’estudi
i la difusió d’una àrea de coneixement clau per a la
pràctica de la medicina en els nostres dies».
El nou conveni signat amb la Universitat de Màlaga confirma l’estreta vinculació d’ASISA amb la comunitat universitària, que s’ha materialitzat en la creació
de diferents càtedres. Destaquen entre elles, la Càtedra UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i Economia de
la Salut, posada en marxa a la Universitat Autònoma
de Madrid; la Càtedra ASISA-Universitat Europea de
Ciències de la Salut i la Càtedra de Medicina Humanitària, de la Universitat Rei Joan Carles, ambdues
també de Madrid.

notÍciEs

Les solucions tecnològiques d’ASISA, Premi Nacional
d’Informàtica de la Salut 2014
ASISA ha estat guardonada amb el Premi Nacional
d’Informàtica de la Salut 2014, que atorga la Societat
Espanyola d’Informàtica de la Salut (SIS), que reconeix la companyia com l’organització que ha realitzat
un gran esforç tecnològic per desenvolupar solucions
en l’àmbit sanitari. El premi va ser recollit pel conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, en un
acte celebrat a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid.
La SIS ha destacat l’aposta d’ASISA per la innovació i gestió d’alta eficiència després d’implantar
en tots els centres del Grup Hospitalari ASISA el
sistema Green Cube, una completa història clínica
digital orientada a la gestió integral dels processos
i fluxos de treball amb interacció entre tots els hospitals. Basada en la tecnologia Cloud Computing,
aquesta eina és accessible des de qualsevol lloc i
compleix amb les normatives de seguretat de la informació més exigents.

El Dr. Enrique de Porres recull el guardó de mans de la directora
de Computerworld, María José Marzal.

El president d’ASISA s’incorpora al Patronat de la Fundació de la UAM
El Dr. Francisco Ivorra participarà en la planificació de les activitats de la universitat madrilenya
El president d’ASISA, Dr. Francisco
Ivorra, s’ha incorporat al Patronat de la
Fundació de la Universitat Autònoma
de Madrid (FUAM) en qualitat de patró
electiu. Aquest Patronat, el president
d’honor del qual és el rei Felip VI, realitza les tasques de govern, administració
i representació de la Fundació, marca el
camí a seguir i la planificació de les seves activitats.
ASISA manté des de fa més de deu
anys una forta vinculació amb la Universitat Autònoma de Madrid, amb la qual
manté la Càtedra UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i Economia de la Salut, una
de les primeres càtedres de patrocini posades en marxa a la universitat madrilenya, lligada des de 2004 al Departament
de Medicina Preventiva i Salut Pública.

El Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, durant un acte de
la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

En els seus deu anys de camí, la
Càtedra ha treballat en la promoció
d’activitats docents de postgrau i la recerca, així com per facilitar la formació
i la inserció professional dels estudiants
de la UAM. Per materialitzar aquesta
aposta per la formació i la investigació,
ASISA no només ha aportat recursos
econòmics o materials, sinó l’experiència
d’una empresa sempre disposada a traslladar a la pràctica les innovacions que
sorgeixen de la Universitat.
A més, anualment, la Càtedra lliura
els Premis UAM-ASISA sobre Gestió
Sanitària i Economia de la Salut, que reconeixen tant la millor tesi doctoral com
el millor treball sobre aquesta matèria
publicat en revistes especialitzades nacionals i internacionals.
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En virtut del conveni signat amb Ayuda en Acción, ASISA
assumirà el cost dels tractaments prescrits a més de 180
escolars madrilenys en situació de pobresa.
La primera acció serà la donació, per part d’ASISA, del
romanent sobrant de les targetes restaurant dels empleats
de l’asseguradora.

Conveni amb Cáritas a favor
de les persones i famílies més
vulnerables

Campanya de salut
bucodental per a nens en
risc d’exclusió social
ASISA i Ayuda en Acción han desenvolupat una
campanya de revisió bucodental dirigida a nens en risc
d’exclusió social a la Comunitat de Madrid. En total,
més de 180 nens d’entre 3 i 11 anys han passat per la
clínica ASISA Dental del carrer del General Moscardó,
18, on els odontopediatres han practicat una exhaustiva revisió bucodental gratuïta a cada un d’ells.
Una vegada realitzades les proves, es remetran els
informes corresponents a les famílies dels alumnes
i ASISA es farà càrrec del cost dels tractaments necessaris en el cas de nens i nenes en situació de risc
d’exclusió social. En la resta dels casos, les famílies
podran accedir als tractaments prescrits pels especialistes, amb descomptes importants oferts per la companyia asseguradora.
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Rafael del Río i el Dr. Francisco Ivorra firmen el conveni.

ASISA i Cáritas Española han subscrit un conveni de
col·laboració per treballar conjuntament en el desenvolupament
d’accions de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat o
exclusió social a Espanya. L’acord ha estat signat pels presidents
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i de Cáritas Española, Rafael del
Río, en un acte celebrat a la seu de l’ONG.
Amb aquest objectiu, en el marc del conveni, ASISA posarà
en marxa campanyes dirigides als seus grups d’interès per informar-los i donar suport a l’acció solidària que Cáritas desenvolupa a favor de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat
o exclusió, així com per oferir-los la possibilitat de solidaritzarse i col·laborar amb aquestes accions.
En aquest sentit, la primera acció que ASISA realitzarà per
materialitzar els acords signats serà la donació a Cáritas del romanent sobrant de les targetes restaurant que l’asseguradora
adjudica als seus empleats. Els beneficiaris d’aquests fons seran
les persones i famílies vulnerables des del punt de vista social.
El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, ha assenyalat
que l’asseguradora «sempre ha estat compromesa amb el desenvolupament de la nostra societat, la lluita contra l’exclusió
social i el foment de la igualtat d’oportunitats. L’acord amb Cáritas Española ens permet fer un pas més i materialitzar aquest
compromís amb la millora de la qualitat de vida de milers de
persones i famílies vulnerables al nostre país. Per a ASISA és
un orgull treballar al costat de Cáritas per millorar el benestar
de la nostra societat».

Un grup d’escolars arriba a la Clínica ASISA Dental del carrer
del General Moscardó per a la seva revisió bucodental.

Finalitzats els tractaments, aquestes campanyes
es repetiran en altres centres escolars de la geografia
espanyola propers a Clíniques ASISA Dental, on Ayuda
en Acción implementa el seu programa d’atenció a la
infància i famílies en risc d’exclusió social i que durant
aquest curs acadèmic dóna suport a 9.000 nens i nenes.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el conveni de
col·laboració signat per ASISA i Ayuda en Acción el
2012, en virtut del qual volen forjar una aliança estratègica que servirà per vertebrar la política de responsabilitat social corporativa d’ASISA. Per això, les dues
entitats treballen en el desenvolupament d’accions
conjuntes en l’àmbit de la salut, amb l’objectiu de fomentar hàbits saludables i millorar la qualitat de vida
de les persones amb menys recursos, tant a Espanya
com en l’àmbit internacional.

notÍciEs

Per setè any consecutiu, Assistència Sanitària posa 30 beques d’estudi a disposició dels professionals de la salut que vulguin
ampliar la seva formació o adquirir l’especialització que els permeti impulsar la seva carrera.
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Setena convocatòria de les beques per a professionals
de la salut
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Assistència Sanitària ha convocat el seu programa de
beques 2014-15 per valor de 30.000 euros en estudis de
tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts cobreixen el 50 % de l’import de la matrícula i l’oferta formativa inclou prop de 500 màsters i postgraus. Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment
descrit en l’apartat de beques de la web d’Assistència
Sanitària (www.asc.es), on s’especifica clarament la
informació que s’ha d’aportar per completar-la i la
normativa d’aplicació. La data límit per presentar la
sol·licitud és el 20 d’abril de 2015.
Amb aquesta iniciativa, que ha rebut elogis de la
comunitat mèdica i universitària, Assistència Sanitària
contribueix a la millora del conjunt del sistema sanitari
català i, especialment, a garantir la preparació òptima
de metges, infermeres i dels que vetllen per la salut de
les persones.
Més de 170 beques des de 2008
Com a entitat formada per metges, l’objectiu principal d’Assistència Sanitària és, d’una banda, asse-

gurar que puguin exercir la seva professió en les
millors condicions i, de l’altra, oferir una assistència sanitària de qualitat. Precisament, per sobre de
qualsevol altre factor, la base d’una atenció de qualitat són els professionals que la fan possible. Per
això, l’entitat posa a disposició dels estudiants de
l’àmbit de la salut un programa d’ajudes per completar la seva formació i millorar en la pràctica
professional.
Des de la creació del programa, el 2008, s’han rebut més de 900 sol·licituds d’estudiants i s’han concedit 170 beques per un valor total de 163.000 euros.
Es tracta d’un dels pocs programes d’ajudes a l’estudi
de l’àmbit de la salut consolidat i finançat íntegrament per una institució privada a tot el país, si bé des
dels seus inicis ha comptat amb el reconeixement i
la col·laboració de les universitats i la comunitat mèdica. Nascuda de la voluntat d’Assistència Sanitària
d’impulsar el progrés científic, la investigació i qualificació professional, enguany la convocatòria arriba a
la seva setena edició.

L’Àrea de Participació homenatja el doctor Espriu en la seva festa de Nadal
Un concert d’excepció, amb més de 100 intèrprets, va clausurar les celebracions del centenari del fundador d’ASISA i SCIAS

Panoràmica de l’església dels Carmelites Descalços de
Barcelona, plena de públic, durant el concert nadalenc
de l’Àrea de Participació de SCIAS.

El passat 18 de desembre es va celebrar a l’església dels Carmelites Descalços de Barcelona la Festa de Nadal de l’Àrea de Participació de SCIAS
que, en aquesta ocasió, va comptar amb un programa d’especial càrrega
sentimental, ja que va cloure el conjunt dels actes commemoratius en
memòria del centenari del naixement del Dr. Espriu. Un auditori complet es va donar cita en la tradicional vetllada, que es va iniciar amb una
lectura de poemes a càrrec del grup de teatre i un concert de nadales
que, ja en la segona part, van donar pas a la cantata Vent de foc, terra de
pluja i, després de l’ovació del públic, es va servir un aperitiu.
L’Orfeó de les Corts, el Cor Sautium i l’Orquestra de l’Escola de
Música Àngels Casas es van unir a les corals de l’Àrea de Participació de SCIAS per interpretar un concert d’excepció, amb més de 100
intèrprets, que va ser possible gràcies al notable esforç de tots el que
van participar-hi: cantaires, músics, organitzadors... Va dirigir l’actuació
Francesc d’Assís Pagès, compositor de la cantata estrenada amb ocasió
de l’homenatge al Dr. Espriu el 19 de juny de 2002 al Palau de la Música
de Barcelona. Coincidint amb la data exacta del seu naixement, aquest
emotiu record al fundador d’Assistència Sanitària, ASISA i SCIAS va
tancar l’any del seu centenari.
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El conseller de Salut de la Generalitat, el Dr. Boi Ruiz, va visitar el passat 6 de febrer les instal·lacions de l’Hospital de Barcelona
coincidint amb el 25è aniversari de la seva obertura. després d’un detallat recorregut per les diferents unitats del centre hospitalari, el conseller, que va rebre en un acte institucional la insígnia d’or del Grup Assistència, va concloure la seva visita compartint
un dinar amb els treballadors de l’hospital.

Boi Ruiz visita l’Hospital de Barcelona amb motiu del
25è aniversari de la seva inauguració
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D’esquerra a dreta: els doctors Carlos Humet i Gerard Martí, director i sotsdirector mèdic, respectivament, de
l’Hospital de Barcelona; Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya; Teresa Basurte, presidenta de
SCIAS; Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària; Lourdes Mas, directora general de SCIAS,
i Roser Cot, directora de Cures Assistencials de l’Hospital de Barcelona

Teresa Basurte i Lourdes Mas, presidenta i directora
general de SCIAS Hospital de Barcelona, juntament
amb el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària, van rebre el passat 6 de febrer el conseller de
Salut de la Generalitat de Catalunya, el Dr. Boi Ruiz,
en la seva visita a les instal·lacions del centre. Altres
membres de l’equip de direcció de l’entitat –com els
doctors Carlos Humet i Gerard Martí, director i sotsdirector mèdic del centre, i Roser Cot, directora de Cures
Assistencials– van acompanyar el conseller durant la
cita, que es va desenvolupar des del migdia fins a mitja
tarda.
Boi Ruiz va fer una visita completa a diferents serveis i unitats de l’Hospital de Barcelona i es va mostrar
interessat en les tècniques i els procediments clínics
que s’hi duen a terme. Atret per la recent renovació integral de l’àrea de quiròfan, va accedir al bloc quirúrgic
respectant l’estricte protocol de vestuari, neteja i desinfecció. També va constatar les notables millores en
la comoditat dels usuaris, gràcies a diverses reformes
en la infraestructura de l’edifici que s’han realitzat en
els últims temps.

Insígnia d’or
A continuació, a la sala d’actes, l’equip de direcció va
presentar els resultats detallats de l’entitat, que adquireixen una rellevància especial en la celebració del 25è
aniversari de l’obertura de l’Hospital de Barcelona,
motiu principal de la visita del conseller. Després que
Assistència Sanitària rebés al setembre passat la placa
del premi Josep Trueta al mèrit sanitari, concedida per
la Generalitat de Catalunya, el Grup Assistència va fer
entrega de la seva insígnia d’or a Boi Ruiz, en reconeixement al seu paper destacat en pro de la institució i
al seu impuls i consolidació.
El conseller va dirigir unes paraules a la direcció i
als treballadors del centre, destacant que l’especificitat
i la tasca que desenvolupen l’Hospital de Barcelona i
el Grup Assistència els converteixen en una veritable
estructura d’Estat. Durant la seva intervenció en l’acte
institucional, Boi Ruiz va afirmar sentir-se orgullós de
ser el conseller d’agents de salut del sistema privat que,
com l’Hospital de Barcelona, amb esforç i innovació
contribueixen a la qualitat de la salut del conjunt de la
població a Catalunya.

notÍciEs

Concurs de cartes als Reis Mags
Una de les activitats nadalenques que més interès
suscita entre els socis de SCIAS és el concurs infantil
de cartes als Reis Mags, en el qual participen nombrosos nens i nenes vinculats a la cooperativa. Els
premis principals van recaure, en les diferents categories, en Marina Bellver i Laia Fíguls, Marcel Gordó

i Raquel Pagà, i Martí i Pau Borrell. Més enllà de les
celebracions nadalenques, l’Àrea de Participació va
prosseguir amb el seu ampli programa d’activitats:
tallers gastronòmics, teatre, conferències culturals i
sanitàries, visites guiades, excursions, col·laboracions
solidàries...

Marina Bellver Rodríguez,
1r premi de Dibuix fins a 6 anys.

Laia Fíguls Garriga,
2n premi de Dibuix fins a 6 anys.

Marcel Gordó García,
1r premi de Dibuix de 7 a 10 anys.

Raquel Pagà Antolí,
2n premi de Dibuix de 7 a 10 anys.
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Martí Borrell Prats,
1r premi de Text de 7 a 10 anys.

Pau Borrell Prats,
2n premi de Text de 7 a 10 anys.
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Els “reis mags blaugranes”, amb els nens hospitalitzats
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Un any més, directius, tècnics i jugadors del primer
equip de futbol del FC Barcelona van lliurar regals i,
sobretot, molta il·lusió als nens i nenes d’Assistència
Sanitària ingressats a l’Hospital de Barcelona.
La delegació blaugrana va estar encapçalada pel

vicepresident del club, Javier Faus, i els futbolistes
Xavi Hernández i Sergi Roberto, que apareixen a
la fotografia al costat dels feliços pares d’un nadó
nascut al centre hospitalari.

La nova Jornada sobre Patologia de l’Embaràs reunirà més de cent
especialistes
La nova edició de la Jornada sobre Patologia de l’Embaràs tindrà lloc el proper 17
d’abril a l’Hospital de Barcelona. Més de
100 especialistes en Ginecologia i Neonatologia d’Assistència Sanitària es reuniran,
per quart any consecutiu, amb l’objectiu
d’analitzar les causes més importants
de morbimortalitat materna i perinatal. Aquest any, els temes escollits són el
creixement intrauterí restringit (CIR) i
l’ampli espectre de la reproducció assistida, des del punt de vista dels avenços
més recents i els conflictes bioètics que
plantegen.
La finalitat d’aquesta Jornada és impulsar l’actualització de coneixements des
d’un enfocament multidisciplinari. Els
serveis de Medicina Interna i de Pediatria
i Neonatologia de l’Hospital de Barcelona

s’han encarregat de l’organització, mentre
que un comitè format per professionals de
l’àmbit maternoinfantil, responsable de
vetllar per l’interès i el nivell de qualitat
dels continguts de la Jornada, s’ha ocupat
de seleccionar-ne els temes.
La primera part de la Jornada aplegarà diverses ponències al voltant de diferents aspectes relacionats amb el CIR. La
segona, aquest any tindrà un format nou i
constarà de dues conferències magistrals
a càrrec del Dr. Santiago Munné i la Dra.
María Casado, dos experts en Reproducció
Assistida i Bioètica, respectivament, de reconegut prestigi en l’àmbit internacional.
Obstetres, ginecòlegs, llevadores, pediatres, neonatòlegs, internistes i metges
d’altres especialitats relacionades, així
com infermeres de l’àrea maternoinfan-

til, ompliran la sala d’actes de l’Hospital
de Barcelona durant aquesta cita promoguda anualment per Assistència Sanitària. Aquesta quarta Jornada ha estat
precedida, en edicions anteriors, per les
dedicades als trastorns hipertensius i la
diabetis, a l’obesitat i la prematuritat, i a
les infeccions.
Juntament amb iniciatives com la
creació del centre de reproducció assistida Gravida, la implantació de les urgències pediàtriques a l’Hospital de Barcelona, la constant inversió en tecnologia de
la Unitat de Neonatologia o la nova Unitat de l’Embaràs de Risc, aquesta quarta
Jornada sobre Patologia del embaràs
mostra el compromís d’Assistència Sanitària d’oferir atenció mèdica de la màxima qualitat en l’àrea maternoinfantil.

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

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

Població				

Provincia-Estat							

País

					

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

Castellà

Anglès

Les cooperatives generen 250 milions
de llocs de treball al món
Davant d’una situació global en què l’ocupació és cada vegada més
escassa i precària, un informe recent de l’Organització Internacional de
Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CICOPA)
xifra en 250 milions el nombre de llocs de treball generats per les
cooperatives al món. La qualitat d’aquests llocs de treball té, a més,
l’efecte positiu de convertir les cooperatives en un model empresarial
especialment resistent en temps de crisi.

podeu descarregar l’informe complet a:

http://goo.gl/d96sLg

L’Organització Internacional del Treball va advertir
en el seu informe Tendències mundials de l’ocupació
de l’elevat nivell d’atur que pateix l’economia global,
amb més de 200 milions de persones sense feina.
Aquesta situació, de per si ja molt preocupant, es
veu agreujada per l’augment de situacions negatives:
la desocupació juvenil, l’emigració a la recerca de
treball i l’ocupació precària i informal.

Davant d’aquesta situació, l’estudi Cooperatives
i ocupació: un informe mundial, presentat durant la
Cimera Internacional de Cooperatives del Quebec,
afirma que les cooperatives generen almenys 250
milions de llocs de treball, sense tenir en compte
l’ocupació indirecta i induïda, la qual cosa representa el 8,73 % de la població mundial. L’informe,
realitzat per l’Organització Internacional de Coope-
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Desafiaments empresarials
Els autors de Cooperatives i ocupació: un informe mundial han identificat quatre
reptes empresarials als quals hauran de fer front les cooperatives en un futur
immediat:
• Com mantenir l’avantatge cooperatiu, incloses les característiques de
l’ocupació cooperativa, en el marc d’una intensa competència global.
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• Com desenvolupar habilitats de gestió sòlides, per exemple, la gestió cooperativa de recursos humans.
• Com respondre als creixents desafiaments demogràfics i generacionals, tenint també en compte l’adaptació als paisatges postindustrials,
l’envelliment de la població i el canvi generacional dins de les cooperatives.
• En un moment en què l’ocupació flexible i la precarietat augmenten, hi
ha el perill d’abusar del model cooperatiu per evadir costos laborals a les
empreses en general, i d’implementar acords de subcontractació sense cap
autonomia empresarial.

ratives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CICOPA), constata que el gruix de l’ocupació
cooperativa es concentra en els països que formen
el G20, on representa gairebé el 12 % de la població
ocupada .
Prenent com a referència tres perfils diferents
de relació amb la cooperativa, l’equip de CICOPA
ha establert que 26,4 milions de persones treballen
en cooperatives, de les quals 15,6 milions són empleats i 10,8 milions són socis de treball, i que 223,6
milions de productors organitzen el seu treball de
forma conjunta en l’àmbit de les cooperatives.
Ocupació de qualitat
A més de les dades quantitatives, els autors van realitzar un ampli treball de camp en diferents regions
del món que els va permetre captar dades qualitatives sobre les percepcions de les persones amb experiència laboral en el camp de les cooperatives i identificar algunes característiques pròpies de l’ocupació
cooperativa. Algunes de les més destacades són:
l’alta participació en els processos de presa de deci-

sions, un ambient de treball familiar, els sentiments
de pertinença, orgull i reputació, la cultura laboral
orientada cap als valors, i una forta consciència de
les demandes econòmiques de l’empresa i de la seva
necessitat de ser eficaç i flexible.
Aquestes característiques de l’ocupació cooperativa generen una sèrie d’efectes positius en les empreses cooperatives, i les converteixen en un model
d’empresa que, a més de donar feina a molta gent,
mostra una gran capacitat de resistència a les crisis
i les recessions, ofereix una alta estabilitat laboral i
es caracteritza per una distribució equilibrada entre
àrees urbanes i rurals.
Els autors conclouen afirmant que «el moviment cooperatiu ha aconseguit convertir-se en un
empresari clau en tot el món, i el seu potencial de
creixement en termes d’ocupació encara no s’ha assolit definitivament. Aquestes recomanacions estan
destinades a incrementar aquest potencial, per tal
de respondre als reptes empresarials i permetre que
les cooperatives puguin respondre de manera eficaç
a les necessitats laborals del segle xxi.»
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La Cimera Internacional de Cooperatives 2014 va aplegar al Quebec líders cooperatius i responsables
polítics per debatre el paper protagonista de les cooperatives davant els grans reptes globals.

Les cooperatives i els grans reptes globals
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Els doctors Gerard Martí i José Carlos Guisado van participar en la taula rodona dedicada a l’accés als serveis de salut.

Més de 3.000 persones, procedents de 93 països,
van participar en la Cimera Internacional de Cooperatives 2014 que va tenir lloc a la ciutat de Quebec
del 6 al 9 d’octubre. Fent un pas endavant respecte a
l’edició de 2012, en la qual es va reconèixer i valorar
el moviment cooperatiu, en aquesta ocasió els debats
es van enfocar cap a la resolució dels grans reptes
globals; entre ells, l’accés a l’assistència sanitària i als
serveis de salut. La cimera va posar de manifest la important contribució del moviment cooperatiu a una
economia mundial més estable i més preocupada per
les persones.

En un món que lluita per recuperar el seu equilibri després de patir durant anys una demolidora crisi
financera i econòmica que ha agreujat les desigualtats i accentuat la desocupació, «no hi ha dubte que el
món necessita les cooperatives, perquè es basen en el
compromís amb les persones i en la solidaritat» –va
afirmar Monique Leroux, presidenta del grup Desjardins, en l’obertura de la cimera.
L’Hospital de Barcelona
Davant la tendència al creixement i a l’envelliment
de la població mundial, oferir serveis de salut es

notícies
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converteix en un repte que els governs o les empreses privades tradicionals no sempre saben afrontar.
Alguns economistes ja avancen que aviat el sector
sanitari serà un dels més importants de l’economia
mundial.
Els països amb economies emergents necessiten
fórmules innovadores per atendre la demanda sanitària de milions de persones. Aquestes fórmules poden inspirar-se en l’experiència de l’Hospital de Barcelona, que el Dr. Gerard Martí, patró de la Fundació
Espriu, va presentar durant la cimera. «El Grup Assistència dóna forma a un nucli cooperatiu d’usuaris
i professionals mèdics que gestionen conjuntament
un hospital general i una companyia d’assegurances
de salut amb una sostenibilitat acreditada per molts
anys d’activitat», va afirmar el Dr. Martí durant la
seva intervenció.
Però aquestes iniciatives no s’han de desenvolupar d’esquena als governs, sinó que han de comptar
amb la seva col·laboració. El Dr. José Carlos Guisado,
president de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), va afirmar en una de les taules de debat que «quan els governs tenen problemes,
recorren a les cooperatives, especialment en tot allò
que està relacionat amb els costos».
Robert Shiller, premi Nobel d’Economia el 2013, va
suggerir que la creixent desigualtat tindrà efectes
adversos, i que per això les cooperatives són necessàries. Shiller va afirmar que estem evolucionant lentament cap a un model econòmic empàtic en què la
cooperació és primordial.
Els resultats de nombrosos estudis internacionals
que es van presentar durant la cimera es van enfocar
cap als temes que van guiar els debats. En el terreny
sanitari, un dels principals descobriments va ser el

que va presentar l’estudi copatrocinat per l’IHCO,
que revela que almenys 81 milions de persones al
món estan vinculades a les gairebé 5000 cooperatives
sanitàries investigades.
Llocs de treball
Una altra dada reveladora la va aportar la investigació desenvolupada per l’Organització Internacional de les Cooperatives de Producció Industrial,
Artesanal i de Serveis (CICOPA), constatant que les
cooperatives generen 250 milions de llocs de treball
a tot el món i el 12 % de l’ocupació en els països que
formen part del G20.
La tercera edició del World Cooperative Monitor, patrocinat per la Fundació Espriu, també es va
presentar al Quebec. L’estudi ha posat de manifest
que el volum de negoci de les 300 principals cooperatives ha crescut un 11,6 % en el període 2010-2012
fins a arribar en l’últim any als 2,2 bilions de dòlars
(1,77 bilions d’euros), equivalent al PIB del Brasil.
Els debats van culminar amb una declaració en
què es van recollir les principals conclusions sobre
els temes abordats. Pel que fa al sector sanitari, els
líders cooperatius es van comprometre a promoure
la seva presència, complementant els serveis que
ofereix l’Estat, particularment en matèria de serveis vinculats a l’atenció hospitalària; a elaborar
solucions innovadores per facilitar que les mateixes comunitats es responsabilitzin de l’assistència
sanitària, situant el ciutadà en el centre de les solucions amb una preocupació clara per la prevenció i
la promoció d’un estil de vida saludable; i a presentar i promoure una oferta d’assegurances de salut
basades en la mutualització del risc i d’acord amb la
capacitat de pagament de les persones.

Programa d’Activitats
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23/24
abril

Assemblea de Cooperatives Europa

27/30
maig

Conferència d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional

2015

2015

4
juliol

2015

15/18
juliol
2015

Empreses i organitzacions cooperatives de tot Europa es reuniran a París els dies 23 i 24
d’abril de 2015 per intercanviar experiències i desenvolupar noves fórmules per millorar el
model d’empresa cooperativa que afavoreixi una Europa més pròspera i equitativa.

La conferència d’investigació de l’Aliança Cooperativa Internacional tindrà lloc a París del 27
al 30 de maig. Reunirà investigadors, responsables polítics i professionals de diferents entorns
cooperatius, econòmics i socials de nombrosos països per debatre sobre la creativitat que ha
de caracteritzar les cooperatives a l’hora d’innovar i de desenvolupar noves solucions per als
seus membres.

Dia Internacional de les Cooperatives
El Dia Internacional de les Cooperatives se celebrarà el 4 de juliol de 2015 amb l’objectiu de
fomentar el coneixement de les cooperatives i promoure els èxits i els ideals de la solidaritat
internacional, l’eficiència econòmica, la igualtat i la pau mundial del moviment. L’Aliança
Cooperativa Internacional ho va celebrar per primera vegada el 1923 i en l’actualitat se
celebra cada any en col·laboració amb l’ONU.

5è Congrés Mundial d’Investigadors en economia social del CIRIEC
La secció portuguesa del CIRIEC, en col·laboració amb CIRIEC-Espanya, organitza a
Lisboa aquest congrés sota el lema “L’economia social en un món globalitzat”. Investigadors,
professionals del sector i representants de l’Administració pública debatran sobre les
investigacions més recents en economia social i les seves metodologies.

8/10
novembre

Assemblea general de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut

10/13
novembre

Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional

2015

2015

L’assemblea general de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO)
se celebrarà a Antalya (Turquia) entre el 8 i el 10 de novembre de 2015, en el marc de la
Conferència Global de l’Aliança.

La conferència global de l’Aliança, que se celebrarà a Antalya (Turquia) del 10 al 13 de
novembre de 2015, serà una oportunitat per fer inventari dels èxits, però també dels
desafiaments que s’han d’afrontar per assolir els objectius establerts en el Pla per a la dècada
cooperativa. Constarà de quatre sessions plenàries per discutir qüestions transversals, inclosa
la identitat cooperativa, i de quatre sessions de treball, cadascuna relacionada amb un dels
pilars del Pla (sostenibilitat, participació, marcs jurídics i capital).
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Gràcies a totes les persones que feu possible
la tasca de Càritas Diocesana de Barcelona
Acollida

174.000 persones ateses el 2014 a través de Càritas Diocesana
i de les 213 parròquies de la diòcesi de Barcelona
habitatge

4.300 persones dormen al llarg de l’any sota un sostre gràcies als ajuts de Càritas
798 desnonaments evitats gràcies al Servei de Mediació en Habitatge

FORMACIÓ SOCIOLABORAL

8.456 persones han assistit a algun dels 257 cursos de formació laboral
FEINA AMB COR

678 persones en atur de llarga durada han trobat feina en un any
300 persones estan en procés de trobar feina gràcies al programa
d’acompanyament gratuït a l’ocupació (telf. 93 117 08 11)
pobresa infantil

60 famílies amb fills de 0 a 6 anys participen en els nous projectes Paidós
de prevenció de la pobresa infantil
Si pots, col·labora:
LA CAIXA ES12-2100-0965-51-0200010269

SABADELL ATLÀNTIC ES59-0081-0603-06-0001062212

CAIXA D’ENGINYERS ES59-3025-0002-40-1433270208
BBVA ES46-0182-6035-41-0000757164

Si ets empresa o entitat:

LA CAIXA ES85-2100-0965 -50-0200110175

www.caritasbcn.org

davant la crisi, solidaritat i participació
«No estem immersos en una crisi, sinó en un canvi d’època». amb aquesta rotunda sentència de
Joan Subirats s’inicia aquest monogràﬁc de | compartir |, en què s’analitza el paper de les entitats
de l’economia social i, especialment, de les cooperatives, en un moment en què els pilars de l’estat del
benestar, tal com el coneixíem, semblen trontollar. les experiències d’organitzacions com unimed,
del brasil; legacoop i fondazione roma, d’itàlia, així com les més properes a nosaltres dels bancs
d’aliments i de la cooperativa Suara d’atenció a les persones, ofereixen, al llarg d’aquestes pàgines,
una àmplia visió de tot el que es pot fer des del sector per conjurar els pitjors efectes de l’actual crisi
econòmica recorrent a la solidaritat i a la participació.

Joan Subirats és doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Ciència
Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat fundador i director de l’Institut Universitari
de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, institut on ara dirigeix el seu
programa de doctorat.

Joan Subirats

«No estem immersos en una crisi,
sinó en un canvi d’època»
Daniel Romaní

Les cooperatives poden ser una bona resposta a la crisi, oi?
Sí, s’està demostrant que són més resilients
que altres fórmules. Els treballadors, i alhora propietaris de la cooperativa, poden acceptar unes condicions més dures i una reducció de costos laborals que els altres tipus
d’empreses, ja que ells són els beneficiaris
d’aquestes mesures. Per això, és més difícil
que, a les cooperatives, es perdin llocs de
treball. A l’Uruguai, a Dinamarca, al Canadà (Quebec), per exemple, on l’experiència
cooperativa està ben assentada, han estat
més capaços de resistir la crisi.
Quan acabi la crisi, probablement no tornarem a tenir una situació d’ocupació amb
els mateixos paràmetres d’abans, oi?
No, és clar. I és que, de fet, no estem immersos en una crisi, sinó en un canvi d’època.
Si algú es pensava que l’únic que havíem de
fer és esperar que la crisi escampés, va ben
equivocat. La crisi no és com una grip, que
amb el temps es cura i ja està.
“Compartir”, el nom d’aquesta publicació,
és precisament un dels objectius, i un dels
fonaments, del cooperativisme. Però no
és fàcil compartir, sobretot quan es tracta
d’un negoci.
Certament, el cooperativisme té un plus de
complexitat en la presa de decisions. Obliga a deliberar, a posar-se d’acord... Però no
està gens demostrat que la jerarquia, l’autoritat, sigui millor. D’altra banda, el fet de
compartir comporta processos de menys
competitivitat externa. Si s’aconsegueixen
punts d’equilibri entre ingressos i despeses,
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hi ha menys incentius a augmentar la producció, a excel·lir.
El món digital és un gran aliat del cooperativisme, oi?
Sí, és clar. El canvi que s’està produint des
del punt de vista tecnològic ens està ensenyant que la capacitat de compartir processos
productius genera més innovació i més valor que no pas que els diferents agents vagin
a la seva, només competint. I els exemples
més clars els tenim en l’àmbit digital.
Precisament el món digital fa possible el
que Jeremy Rifkin ha qualificat com «la
societat de cost marginal zero».
Sí, perquè disminueixen, o pràcticament
desapareixen, un munt de despeses de la
producció. En l’àmbit digital, tenim l’exemple de tot el que són les llicències obertes,
els copyleft. Des del sistemes operatius com
Linux fins a casos tan emblemàtics com el
de Viquipèdia. La capacitat de compartir, incorporant un codi obert en què tothom pugui utilitzar un recurs fent que millori sobre
la base dels canvis dels usuaris, el fa imbatible. L’Enciclopèdia Britànica o l’Encarta de
Microsoft han hagut de tancar. Compartint,
per tant, podem anar més lluny que competint. Això no implica que aquest compartir
no incorpori algunes clàusules per respectar l’autoria i la responsabilitat de cadascú.
Ni tampoc vol dir que tot sigui de franc. En
l’àmbit econòmic, aquest principi el veiem
en les cooperatives. Compartir propietat
i treball fa que la capacitat de resiliència
d’aquestes iniciatives sigui superior a aquelles que únicament competeixen.

Enric Català

En quins sectors el cooperativisme és especialment fort?
Entre molts altres, en el de l’habitatge i en
l’agrícola. Hi ha molt bones experiències de
cooperatives d’habitatge a Dinamarca, a l’Uruguai, al Canadà… Utilitzen sòl públic, i cadascú
és copropietari. El manteniment dels habitatges es fa seguint la fórmula cooperativa. Són
països amb uns grans nivells d’igualtat. Al
nostre país hi ha algunes experiències embrionàries, com Can Batlló, a Barcelona.
I pel que fa a l’àmbit agrícola?
El cooperativisme també està molt implantat
en l’àmbit agrícola, entre altres motius perquè té una vinculació territorial molt forta.
Succeeix, per exemple, amb la producció de
la vinya. D’altra banda, crec que el cooperativisme també s’expansionarà en el món del
consum, que preocuparà cada cop més la gent,
sobretot pel que fa a l’alimentació.
Vostè dirigeix un Postgrau en Economia
Cooperativa. Quin és l’objectiu d’aquest
postgrau?
Reflexionar sobre el paper que el sector cooperatiu pot jugar en el desenvolupament
econòmic i social, la seva incidència en les
polítiques socials i en el conjunt de la societat.

«Compartint podem anar
més lluny que competint»
La fórmula cooperativa podria estar més
estesa.
Sí, sí, per descomptat.
I per què creu que no ho està prou?
Jo crec que per la combinació de dos elements. D’una banda, s’ha tendit a veure el
cooperativisme com una fórmula històrica,
que no formava part del nou temps. El món de
l’empresa es basa en la competició i l’excel·lència, i la cooperativa semblava una cosa d’una
altra època. L’altre factor és que hi ha més
dificultats a l’hora de crear una cooperativa
que un altre tipus d’empresa. Per tot això, crec
que el cooperativisme s’ha vist com un sector
residual. Ara sembla que hi ha una revifada i
que s’acosten al cooperativisme persones que
mai no s’ho haurien pensat. No només per una
lògica “resistencial”, sinó sobretot buscant-hi
“l’alternativitat”. No s’ha de veure el model
cooperatiu com una rèmora del passat, perquè
és una fórmula adequada per a la innovació!
Per exemple, hi ha moltes empreses del coneixement que són cooperatives.
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«no s’ha de veure el model cooperatiu
com una rèmora del passat, perquè
és una fórmula adequada per a la
innovació!»

Creu, doncs, que el cooperativisme té futur?
Sí, el cooperativisme té futur. Crec que hi ha
diferents fórmules per generar riquesa, i que
aquesta no és monopoli de les fórmules empresarials tradicionals. Hem de pensar en models alternatius, basats en la coordinació entre
el sector públic i el privat, en la reactualització
i la revitalització de les propietats comunals, en
l’impuls de les clàusules socials en la contractació pública... Cal explorar noves fórmules d’activitat econòmica i social i, en aquest marc, les
cooperatives poden tenir un paper rellevant.

eNric català

especialista en gestió
pública i societat civil

Joan Subirats és doctor en Ciències Econòmiques,
catedràtic de Ciència Política i investigador de
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en temes de governança, gestió pública i
en l’anàlisi de polítiques públiques i exclusió social,
així com en problemes d’innovació democràtica
i societat civil, temes sobre els quals ha publicat
nombrosos llibres i articles. És director de diversos màsters i postgraus, com el Màster de Gestió
Pública, el Màster de Polítiques Socials i el Postgrau en Economia Social i Cooperativa. Col·labora
habitualment en diversos mitjans de comunicació.
Els seus darrers llibres són: Otra sociedad ¿Otra política?, Icaria, 2011; Repensar las políticas urbanas,
Diputació de Barcelona, 2012; Decisiones públicas,
Ariel, 2014; España Reset. Herramientas para un
cambio de sistema, Ariel, 2015.
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Quin paper creu que tindrà l’economia social
en un futur proper?
És difícil fer prediccions. Tinc la impressió
que augmentarà la seva importància, perquè
havent-hi, com jo crec que hi ha, un canvi de
paradigma, amb una importància creixent del
factor compartir, l’economia social està més
ben situada, per valors i per forma d’operar,
que l’economia convencional mercantil. Sobretot perquè, a part d’aquests elements més
conjunturals, també implica una forma de
veure l’economia més ètica, i crec que els elements ètics i morals tindran una importància
creixent en la nostra societat.

«L’economia social està
més ben situada, per valors
i per forma d’operar, que
l’economia convencional
mercantil»

La recessió econòmica, l’augment de les desigualtats i les retallades en prestacions socials han disparat el
nombre de persones en situació de precarietat. Per contribuir a mitigar la fam i la marginació social, els bancs
d’aliments lluiten per aconseguir recursos amb què alimentar els col·lectius més afectats per la crisi. Però
l’esperit d’aquestes entitats va molt més enllà en el seu esforç per trobar noves fórmules que permetin ajudar
els sectors socials més necessitats.

Bancs d’aliments, solidaritat contra
la fam i lluita contra el malbaratament
Refugio Martínez
Fotografía: Jorge Villa

A Europa, 90 milions de persones viuen per
sota el llindar de pobresa, i un terç d’elles pateixen malnutrició. Al nostre país, l’any passat, més d’11.000.000 de persones estaven
en risc d’exclusió social; és a dir, un de cada
quatre ciutadans. A més, aquestes xifres augmenten cada any a conseqüència de la crisi
econòmica i de la precarietat laboral.
En l’actual escenari econòmic, els sectors
socials afectats són cada vegada més nombrosos. «Els aturats de llarga durada han esgotat els seus estalvis en la recerca de feina i
ara estan en una situació de gran necessitat»,
explica Eduard Arruga, president de la Fundació Banc dels Aliments, l’entitat que gestiona el Banc d’Aliments de Barcelona. També el
col·lectiu de la infància ha resultat molt perjudicat: «Hi ha nens en precarietat alimentària a conseqüència de la crisi econòmica,
i les persones grans han vist com minvaven
els seus recursos en haver d’ajudar els seus
familiars més joves», afegeix Arruga.
A aquests grups socials, s’hi afegeix un
nou perfil, el dels treballadors pobres. «Fins
fa poc, anava als menjadors socials la gent
que estava en una situació de pobresa extrema, però ara hi ha persones que, per exemple, han de mantenir una família amb dos
fills i tenen un sou de 800 euros al mes. Malgrat tenir feina, no arriben a final de mes»,
explica Jeroni Roca, voluntari en el Departament de Recursos Econòmics del Banc d’Aliments de Barcelona.
Respecte a casos com els anteriors,
Carmen Polo, directora general del Banc
d’Aliments de Madrid, afirma que aquestes
entitats «no pretenen solucionar la situació
econòmica de les persones necessitades, però
sí ajudar-los facilitant-los alimentació perquè

els pocs diners de què disposen el puguin
destinar a cobrir altres necessitats bàsiques,
com el pagament dels rebuts de la llum, els
llibres dels nens o les factures dels menjadors
escolars».
Encara que sembla que hi ha una tímida
recuperació econòmica, «mentre no baixin
les xifres de l’atur, els grups més desfavorits
no notaran cap millora», comenta el president de la Fundació Banc dels Aliments, el
qual afegeix que «som conscients que la tasca dels bancs d’aliments només és pal·liativa.
No tenim la recepta per resoldre la causa de
la precarietat alimentària perquè no podem
donar-los treball però, almenys, evitarem que
les persones passin gana».
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aLiments maLbaratats a euroPa:
89 miLions de tones

42 %
39 %

Eduard Arruga, president de la Fundació
Banc dels Aliments.

Jeroni Roca, voluntari en el Departament de
Recursos Econòmics del Banc d’Aliments de
Barcelona.
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procedeix de particulars
de la indústria

5%
14 %

Una lluita constant
El primer banc d’aliments va ser creat per
John Van Hengel, a Phoenix (Arizona), el
1967. A Espanya, aquestes entitats van sorgir
el 1987 com una aposta de la societat civil, i
va ser Barcelona la primera a posar en marxa aquest tipus d’iniciatives. Actualment, hi
ha 55 bancs d’aliments, almenys un a cada
província. El 2013 es van donar 115.000 tones
d’aliments; el 2014, la quantitat va ascendir
a 144.000 tones, el que va suposar un increment anual de gairebé el 20 %. «Nosaltres no
arribem a tota la població desfavorida, però
la nostra idea és anar obtenint gradualment
més donacions per part d’entitats, d’empreses
o de persones, per poder tenir més entrada
en aquesta borsa de gent desfavorida», comenta Antonio Nieto, director adjunt de la
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments.
Per entendre millor quin és el funcionament i els objectius dels bancs d’aliments,
Carmen Polo els defineix com «una organització sense ànim de lucre basada en el voluntariat; l’objectiu és aconseguir aliments que
ens arriben de forma gratuïta i lliurar-los
també de forma gratuïta a les entitats benèfiques que atenen les persones necessitades o
beneficiaris finals». A més, remarca que «no
compren els aliments, sinó que treballen des
de molts fronts per aconseguir donacions».
Tots aquests fronts es poden aglutinar en
dos grans blocs: «Les donacions d’aliments
que rebem de les grans superfícies i les que
ens arriben de la Unió Europea, que sumen

de la distribució
de la restauració

el 30 % del total», afirma Antonio Nieto. En
aquesta tasca per aconseguir recursos, també
cal tenir en compte els que provenen de les
campanyes de recollida d’aliments.
El 2013 es van recaptar a Espanya 14 milions
de quilos d’aliments no peribles procedents
de les campanyes de recollida. «Hem passat de 14 a 21 milions de quilos en només un
any», comenta Antonio Nieto. L’èxit ha estat
tan rotund que ja s’ha començat a treballar
en la campanya d’aquest any, en què es pretenen obtenir 30 milions de quilos: «Estem
sospesant la idea de fer la campanya dues
vegades l’any. Una per Nadal, ja que aquestes
dates commouen els cors, i una altra sis mesos abans, perquè la gent necessita menjar
tot l’any», afegeix Nieto.
Contra el malbaratament
A Europa es malgasten la meitat dels aliments produïts; és a dir, es llencen 89 milions
de tones de menjar, el que suposa un total
de 179 quilos per habitant. D’aquest total, el
42 % procedeix de particulars, un 39 % de la
indústria, un 14 % de la restauració i un 5 %
de la distribució. A Espanya, es malgasten 8,5
milions de tones d’aliments anuals.
«Des del banc d’aliments, lluitem contra
la pobresa lliurant aliments però, a més, tenim una tasca tant o més important, que és
la recuperació de productes alimentaris perquè no es desaprofitin», explica Jeroni Roca.
En aquest sentit, Carmen Polo aclareix que
«si no fos per la gestió dels bancs d’aliments,

b a n C s d ’ aLime n ts e n XiFr e s
tones
d’aliments
distribuïts:

2014: 144.000
2013:

Nombre
2014:
d’entitats
beneﬁciàries: 2013:
Nombre de bancs
d’aliments a tot
espanya:

118.331
18.600
8.386

55

aquests productes es llençarien a les escombraries. Els bancs són el canal a través del
qual els productes excedents poden arribar
als beneficiaris finals».
Un dels pilars de la lluita contra el malbaratament és la recuperació dels excedents
de les indústries alimentàries a través de les
donacions de supermercats i botigues d’alimentació. Però Eduard Arruga adverteix que,
tot i que aquestes actuacions eren una de les
primeres croades quan es van crear els bancs
d’aliments, «aquests objectius estan perdent
importància perquè les indústries ara tenen
una logística més acurada i calculen millor la
producció perquè no els sobrin excedents» .
Això posa de manifest que el panorama
econòmic canvia constantment, i també les
seves conseqüències. Però els bancs d’aliments han après a adaptar-se a les noves situacions mitjançant la creació de fórmules
per aconseguir aliments. En aquest sentit, un
projecte que està agafant força és la transformació de productes agraris peribles en no
peribles, com sucs, conserves o melmelades.
Una altra nova fórmula que es comença
a utilitzar a tot Espanya, i que ja fa 10 anys
que funciona al Banc d’Aliments de Barcelona, consisteix en la signatura de convenis
amb supermercats i botigues d’alimentació.
«El 2014, amb aquest sistema es va recaptar
gairebé un milió de quilos d’aliments. L’acord
consisteix a fer que aquestes entitats donin, al
final de cada jornada, aquells aliments que són
comestibles però que no els interessa vendre

voluntaris:

2664

fixos

117.000

van treballar en la gran recollida

Nombre de 2014: 1.600.000 persones
beneﬁciaris:
2013: 1.496.062 persones

tones
d’aliments
donades en
recollides
d’aliments:

2014:
2013:

21.000 tones
14.000 tones

l’endemà. En aquests casos, els productes es
lliuren directament a les entitats benèfiques;
és a dir, no es guarden al magatzem del banc
d’aliments», explica Eduard Arruga.
El voluntariat
La cara menys visible dels bancs d’aliments
és la dels voluntaris que, dia a dia, fan possible el projecte. El nombre de voluntaris fixos que van treballar a Espanya l’any passat
va ascendir a 2.664 persones. «Cal ressaltar
aquestes dades perquè representen la solidaritat i l’extraordinària sensibilització que
mostren els ciutadans espanyols davant la
problemàtica de la fam i la situació dels més
desafavorits», reconeix Antonio Nieto.
Tot i que el treball del voluntariat no està
remunerat, tampoc no és exactament gratuït,
ja que l’esforç del dia a dia és recompensat
amb escreix. «La gratificació que tenim, jo
l’anomeno una compensació cardíaca perquè
va directa al cor», confessa el president de la
Fundació Banc dels Aliments.
Però tota aquesta lluita no és mai suficient perquè, encara que les xifres demostren
que cada any es recapta més quantitat d’aliments, també alerten que cada dia augmenta
el nombre de persones en situació de precarietat al nostre país. En aquest sentit, Jeroni
Roca conclou que «el banc d’aliments, tot i
tenir nom d’entitat financera, és un banc atípic perquè la millor notícia que ens podrien
donar és que aquest banc es quedés sense
clients».

Carmen Polo, directora general del Banc
d’Aliments de Madrid.

Antonio Nieto, director adjunt de la Federació
Espanyola de Bancs d’Aliments.
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El president de la Fondazione Roma, Emmanuele F. M. Emanuele, és en l’actualitat una de les veus més
autoritzades a Itàlia sobre el tercer sector i l’economia social. En el seu article analitza les diverses
reformes legislatives que es duen a terme a Itàlia per assegurar la competitivitat del tercer sector, per tal
d’aprofundir en la col·laboració entre sector públic i privat a favor del sosteniment de l’estat del benestar,
projecte que s’ha anomenat Welfare 2020.

Proves tècniques de benestar
comunitari a Itàlia
Emmanuele F. M. Emanuele

L’entusiasme reformista que, des de la presa
de possessió, ha caracteritzat el Govern Renzi,
entre moltes altres prioritats a debat, ha decidit ocupar-se del tercer sector o, com prefereixo definir-lo, “tercer pilar”, sota la forma
d’un projecte de llei ordinària aprovada pel
Parlament que confereix al Govern la facultat
d’exercir poders legislatius, i que el Consell
de Ministres va aprovar el passat 10 de juliol,
iniciant d’aquesta manera un iter que obliga el
Govern a emetre, en el termini de dotze mesos
des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei,
un o diversos decrets legislatius sobre la reestructuració i revisió orgànica de la normativa
de les entitats privades del tercer sector i de
les seves activitats, en aplicació del principi
de subsidiarietat.
Els tres objectius de fons que s’imposa
aquesta disposició –originar el benestar participatiu, fundat sobre una gestió de govern
estesa a la participació de tots els components
de la societat; valoritzar l’enorme potencial de
creixement i d’ocupació propi de l’economia
social; premiar amb incentius oportuns les donacions i les accions en pro de la societat sigui
quina sigui la seva procedència– són no només compatibles sinó inajornables, exigència
aquesta última davant la qual l’iter processal
del projecte de llei sembla, però, inadequat.
En conclusió, la iniciativa del Govern és
apreciable i digna de consideració. El model al
qual fa referència el projecte de llei en qüestió
és, efectivament, del tot compatible, i fins i tot
coincident, amb els resultats obtinguts en el
projecte denominat Welfare 2020, promogut
per la Fondazione Roma al juny de 2011 i completat durant els primers mesos de 2013 , amb
la col·laboració tècnica de la Università Catto-
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lica de Milà. D’aquesta manera, la Fundació ha
donat una prova més de la seva capacitat per
exercir un paper precursor i orientador sobre
els canvis profunds dels temps, suggerint camins factibles per començar a solucionar un
nus força complex, però d’altra banda inevitable, com és el de la revisió del sistema de
protecció social del nostre país. Amb aquest
projecte, la Fundació ha mirat cap al futur,
imaginant Itàlia d’aquí a 20 anys, conscient
que el moment actual, tot o potser precisament per les seves immenses dificultats, pot
constituir realment una ocasió de creixement
i de canvi, que ha de ser governat i dirigit cap
a un camí triat conscientment, per tornar a
posar les bases de l’estructura societària de la
comunitat nacional.
Que el sector del benestar pagui el preu
de la crisi més alt que altres sectors, així com
el de les polítiques de contenció de la despesa pública, aplicades només al numerador
a través de reduccions lineals i augments de
la pressió fiscal, és una dada indiscutible que
es repeteix en totes les circumstàncies. Com
també ho és el fet que la despesa global en matèria de protecció social a Itàlia, igual al 29,8
% del PIB, no sigui massa diferent de la de la
Unió Europea (29,5 %), tot i que a Itàlia es distribueixi donant prioritat a les pensions amb
un percentatge del 52 %, mentre el 26 % va a
la sanitat, el 6 % a les prestacions d’invalidesa
i només el 4% a les famílies, a diferència del
que passa a la UE, on es dóna prioritat, per
ordre, a la invalidesa, a l’habitatge, a l’atur, a
la família i a la sanitat. És igualment notori
que, el 2025, la diferència entre la demanda
de serveis socials i la disponibilitat de recursos públics arribarà als 30.000 milions d’eu-
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ros. Tots aquests elements han estat objecte
de múltiples estudis i anàlisis en profunditat,
dels quals, més enllà de declaracions genèriques de preocupació o de fórmules abstractes,
no sorgeix l’impuls comú i unitari necessari
per passar pàgina de debò.
I és aquí on emergeix el paper pioner i
com a model de referència que la Fondazione
Roma ja exerceix des de fa temps en tots els
sectors crucials relacionats amb el benestar
social, en un territori que s’ha convertit en
frontera entre la part septentrional i central
del país, que encara mostra capacitat de reacció, i la part meridional que, en canvi, s’enfonsa cada vegada més cap a nivells de pobresa
i endarreriment que fan por. Gràcies a unes
precises intuïcions meves que s’han revelat
profètiques, la Fondazione Roma, alliberada
de qualsevol condicionament polític, i de les
preocupacions relacionades amb la manca de
recursos destinats a l’activitat institucional,
gràcies a un patrimoni gestionat de manera
exemplar i gairebé completament desvinculat del llast que representava la participació
bancària, ha pogut desplegar tot el seu potencial solidari, revelant-se com a protagonista indiscutible en el territori de la galàxia
d’agents identificables amb la fórmula “tercer
pilar”, d’aquests ens intermedis que custodien
el capital humà sedimentat a través dels segles
a partir de l’Edat Mitjana, gràcies a les obres
nascudes de l’esperit cristià, a les quals s’han
unit posteriorment les de matriu laica i socialista; líder en l’assumpció del paper catalitzador d’idees, recursos i projectes que, en una
òptica subsidiària, desitgen concretar, en el
microcosmos territorial de referència, aquest
benestar comunitari que només ara el legisla-

dor sembla detectar, basat en una pluralitat de
subjectes, en l’equitat, en la sostenibilitat, en
la responsabilitat creixent dels individus i de
les comunitats locals.
No es tracta de paraules boniques sinó de
fets. La Fondazione Roma va ser la primera
que va donar notorietat nacional a la Big Society de Cameron al congrés del novembre de
2010, que jo mateix vaig promoure, d’acord
amb la meva constatació personal de la validesa de l’experiment anglosaxó, durant el qual
vaig fer notar que Itàlia podria fer més i millorar en aquesta direcció si la classe política afavorís aquest canvi, fent realitat el que disposa
l’article 118 de la Constitució. Per tant, la Fundació parla per si mateixa a través dels projectes propis que en els sectors operatius esdevenen la seva millor targeta de visita, ja sigui en
els centres per a malalts terminals i gent gran
sense recursos, en les fórmules innovadores
per a l’assistència a malalts d’Alzheimer, en el
finançament d’estructures hospitalàries, en la
promoció de l’excel·lència en la investigació
científica en el camp biomèdic, en el suport
a l’emergència educativa o en l’enriquiment
de l’oferta cultural; és a dir, en l’ajuda a qui
s’ha quedat enrere i sense empara. La Fundació és, per tant, experta en benestar social
des de fa molt de temps, fins al punt que ha
estat reconeguda com a model de referència
tant per la qualitat i per l’impacte social de les
seves iniciatives com per les posicions adoptades en matèria d’autonomia de la política i
d’abandonament de la participació bancària,
que li han permès mantenir-se allunyada de
les dificultats en què s’han trobat moltes altres
importants fundacions d’origen bancari, juntament amb els bancs que les controlaven, i,

«La Fundació ha
mirat cap al futur,
conscient que el
moment actual,
malgrat o potser
precisament
per les seves
immenses
dificultats,
pot constituir
realment una
ocasió de
creixement
i de canvi»
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Emmanuele F. M. Emanuele, economista i jurista, és el president de la
Fondazione Roma. Fundada el 1539 com Monte di Pietà di Roma, i fusionada el 1937 amb la Cassa di Risparmio di Roma (fundada el 1836), sota
la seva presidència ha sabut transformar la fundació bancària originària en
una activa entitat del tercer sector, les àrees d’intervenció de la qual són la
sanitat, la investigació, l’educació, la cultura i la solidaritat, actuant en tres
províncies italianes (Roma, Llatina i Frosinone), per donar així una resposta eficaç i creativa a les necessitats de la societat civil, sota tres premisses:
escolta, diàleg i compromís.

precisament per aquest motiu, pot donar una
opinió de prestigi sobre el benestar social i sobre el tercer sector.
La iniciativa legislativa assumida pel Govern, per tant, m’ofereix l’ocasió de reiterar
algunes de les meves conegudes tesis sobre el
tema, que han estat confirmades pels resultats
de l’esmentat projecte Welfare 2020. Aquest,
de fet, ha demostrat que la perspectiva del
benestar comunitari es pot adoptar també a
Itàlia, i fins i tot afirmar que és l’única solució
factible, a partir d’un àmbit crucial, el de la
protecció social, que ha de ser valoritzada en
un disseny més ampli d’innovació institucional fundat en els béns de la comunitat, autèntic patrimoni competitiu i exclusiu del nostre
país, capaç de derrotar els grans “enemics” de
l’estatalisme i de l’individualisme. Com s’indica correctament en les línies programàtiques
del projecte de llei delegada de reforma del
tercer sector, o millor, “tercer pilar”, el camí
a seguir és el d’abandonar l’òptica reparadora
que fins ara ha caracteritzat el sistema, i que
confereix a l’usuari exclusivament el paper de
receptor passiu de serveis, a favor d’una perspectiva que es replantegi el benestar social
dins d’un procés de creació del valor, redefinint els termes de l’intercanvi entre l’individu,
titular de drets i d’obligacions, i la comunitat
política a la qual pertany. El procés que s’està perfilant –necessàriament llarg i complex,
atès que es tracta de capgirar a l’òptica amb la
qual fins ara s’ha garantit la cobertura social
en clau universal, element que s’ha de tendir
a mantenir en el futur–, implica que el baricentre del sistema recaigui no ja en l’Estat que
dispensa els serveis, sinó en les comunitats locals i, especialment, en la part més dinàmica i
responsable de les mateixes, en aquest “tercer
pilar” del qual ja fa tants anys que parlo i que
l’Administració pública ha mirat durant massa
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temps amb superioritat i desconfiança. Factor,
aquest, que ha representat l’obstacle més seriós per al camí que estic declarant i que, espero, amb el projecte de llei delegada del Govern
Renzi pugui quedar definitivament superat.
A més, és imperatiu i urgent superar la
dicotomia entre allò públic i allò privat, encara dominant, per desenvolupar un sistema que
deixi espai al “tercer pilar”, a l’economia civil,
que consisteix en una convivència harmoniosa i profitosa entre totes les parts, institucionals i socials, i una efectiva complementarietat
en l’oferta dels serveis. Amb aquesta finalitat,
s’ha demostrat que, a paritat de qualitat percebuda pels usuaris de les estructures públiques
i d’aquelles sense finalitat de lucre, aquestes
últimes són més eficients, amb costos unitaris inferiors a un 23 % de mitjana, i amb un
grau de satisfacció dels mateixos usuaris en
qualsevol cas superior. La funció de definició
dels principis i de control, així com una part
important dels serveis a la col·lectivitat, haurà
de seguir depenent del gestor públic, mentre
que en clau subsidiària, però sempre creixent,
es reconeixerà al “tercer pilar” la potestat d’intervenir amb llibertat i autonomia en la resta
dels àmbits, utilitzant el capital humà, financer i conceptual del que és portador.
No obstant això, per complir un paper
de dignitat i compromís creixents, també el
“tercer pilar” necessita desprendre’s de la dependència financera del contractant públic i
la seva fragilitat organitzativa, a fi de donar el
millor de si mateix en aquesta fase constituent
del nou sistema: la mateixa tradició d’agent
social, de gratuïtat, la capacitat de crear vincles de confiança, el desig d’equitat i justícia,
la sensibilitat i l’atenció cap al medi ambient,
la capacitat de tornar l’esperança. No hi ha
dubte, efectivament, que el “tercer pilar” es
troba davant d’una disjuntiva: o es desbloque-

«És imperatiu i urgent superar la dicotomia entre allò públic i
allò privat, encara dominant, per desenvolupar un sistema que
deixi espai al “tercer pilar”, a l’economia civil»

ja, o corre el perill de tornar-se més marginal.
Les dades de l’Institut Nacional Italià d’Estadística (ISTAT) amb data de 31 de desembre
de 2011 han revelat que les institucions sense
finalitat de lucre actives a Itàlia eren 301.191
(el 28 % més, respecte al 2001), en les quals
treballaven 4,7 milions de voluntaris, 681.000
empleats, 271.000 col·laboradors externs i
5.000 treballadors temporals, i que en el teixit productiu italià el sector sense finalitat de
lucre representava el 6,4 % de les unitats econòmiques actives, Ara bé, si ens basem, però,
en un examen més detallat, s’evidencia que el
creixement del nombre d’institucions sense
finalitat de lucre no és especialment significatiu. Si, efectivament, es consideren les organitzacions que ja existien el 2001 i les que
van cessar les seves activitats en el període
2001-2011 (més del 43 %), es conclou que el
creixement efectiu del nombre d’institucions
en aquesta dècada és només del 9 %, i que hi
ha una elevada “mortalitat”, que posa de manifest l’estat de seriosa fragilitat d’aquests subjectes. Així mateix, sota el perfil de l’ocupació,
la dada positiva esmentada requereix una anàlisi ulterior. Cal restar al creixement del 61,5
% de l’ocupació en aquesta dècada la dada referent a les organitzacions sorgides en aquest
període, que donaven feina a més de 110.000
empleats, i el fet que l’augment de l’ocupació
es produïa en gran part gràcies a les organitzacions ja existents el 2001 (creixement intern),
mentre que l’aportació en termes d’ocupació
de les institucions nascudes en la dècada de
referència es limita al 12 %. És com si el “tercer pilar” hagués arribat al cim del seu potencial i ara estigués en lenta regressió. El perill,
malauradament, és concret.
Un cop plantejades aquestes dues condicions prèvies, i en el marc de l’òptica abans
descrita, el nou sistema de benestar social ja

no serà només un cost, que haurà esdevingut
insostenible, sinó que podrà assumir una naturalesa generativa i desenvolupar una triple
funció: la primera, contribuir significativament a l’augment dels nivells de qualitat de la
vida; la segona, valoritzar i qualificar el capital
humà; i la tercera, crear activitats econòmiques i llocs de treball molt valuosos.
I arribats a aquest punt, benvinguda sigui
una reforma orgànica de tot el sector sense
finalitat de lucre, que aclareixi i posi ordre a
la fragmentació de les disposicions amb què
els legisladors han preferit intervenir fins ara,
donant curs, contextualment, a una disciplina
fiscal favorable per al “tercer pilar”, seguint el
model de gran part dels països europeus. El
tema del futur del benestar social no representa, de fet, una emergència només a Itàlia,
ja que és un problema per a tots els països desenvolupats: només cal pensar que el cost dels
sistemes de benestar social europeu suposa el
58 % del total mundial, malgrat que els ciutadans del Vell Continent siguin només el 8 %
de la població mundial.
Prenc nota, per tant, amb satisfacció de la
determinació del Govern actual d’impulsar el
país cap al canvi i la modernització, afrontant
un nus central per al futur del benestar col·lectiu de tots nosaltres, encara que l’experiència
em digui que aquesta determinació no hauria
de venir de dalt, sinó preferiblement de baix,
com a fruit d’una maduresa cultural i d’unes
pràctiques esteses i compartides, que després
han d’orientar-se, com és just, a través de la legislació. No obstant això, allà on l’estrat social
es demostri esgotat per les conseqüències de
la crisi i ocupat en satisfer necessitats més prioritàries, com de fet està passant, benvinguda
sigui la iniciativa del Govern que tingui com a
objectiu engegar de nou els motors i posar-se
en marxa en la direcció justa.
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Parlar de cooperativisme a Itàlia significa referir-se, sens dubte, a la Lega Nazionale delle Cooperative
i Mutue (Legacoop). Fundada el 1893, i membre de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), és l’entitat que
agrupa la majoria de les cooperatives italianes, tant de producció i consum com de serveis. Una de les seves
prioritats actuals és potenciar un teixit cooperativista que ajudi famílies i municipis a pal·liar els efectes
de la crisi econòmica.

Giancarlo Ferrari: director de Legacoop

«Cal traduir els valors del cooperativisme al
llenguatge de la societat actual»
Sergi Rodríguez

El moviment cooperatiu es va desenvolupar
a Itàlia abans que en altres països d’Europa.
Quin és l’origen i l’evolució del moviment cooperatiu italià?
El cooperativisme es va crear per donar resposta a les necessitats de les persones, i la idea
de fer-ho col·lectivament és més útil que ferho de forma individual. Itàlia, al segle xix, era
un dels països més endarrerits d’Europa, amb
un baix nivell d’industrialització i una forta
inseguretat en l’ocupació, que sovint implicava condicions inhumanes d’explotació i de
pobresa generalitzada. Això va afavorir que,
en una part del país, obrers i agricultors comencessin a associar-se per evitar aquestes
condicions. Les primeres iniciatives van ser
estructures d’ajuda mútua, un model que després s’aplicaria al consum, per garantir l’accés
als preus de les matèries primeres, i finalment
al treball, per aconseguir millors salaris i condicions laborals. La Lega va néixer abans que
qualsevol sindicat o partit. El moviment cooperatiu a Itàlia persegueix una justícia social
basada en principis socialistes, republicans i
catòlics, especialment de la doctrina social de
l’Església que es desenvolupa després de la
Rerum Novarum (1891) de Lleó XIII. L’escissió
del moviment cooperatiu, el 1919, va fer que la
Confederacione articulés les entitats vinculades a l’Església catòlica, mentre que la Lega va
aglutinar les més properes al Partit Socialista,
el Partit Republicà i el Partit Comunista. Després de la II Guerra Mundial aquestes divisions s’accentuarien a causa de la ideologització
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de la política italiana, fins a donar lloc a una
nova escissió: la Lega Republicana di Cooperative (1952). No obstant això, en tots aquests
anys, el moviment cooperatiu en el seu conjunt ha crescut, i avui dia ha arribat a ser un
dels components econòmics més importants
del país, amb diverses cooperatives que són
fins i tot líders de mercat tant a Itàlia com al
món, mentre que els “referents” polítics de les
tres cooperatives centrals (democràcia cristiana, socialisme clàssic i comunisme) han “col·
lapsat”. Precisament a causa d’aquests canvis,
les tres cooperatives van iniciar fa alguns anys
un camí que conduirà a la fusió en una Aliança
de Cooperatives Italianes, independent de la
política, l’únic objectiu de la qual serà el creixement del moviment cooperatiu mitjançant
la promoció de noves empreses i l’enfortiment
de les milers que ja existeixen.
En quina mesura, en un país que s’articula
al voltant de la família i el municipi, el moviment cooperatiu ha encaixat amb aquest
caràcter que dóna després peu a un tipus
d’economia familiars i local?
Les cooperatives procuren respondre a les
necessitats de les famílies. Les de consum
ofereixen productes i serveis de qualitat per
preservar el poder adquisitiu de les llars, cosa
fonamental en aquesta crisi econòmica; les
dels serveis se centren en l’atenció a la gent
gran i als nens, a l’educació infantil i juvenil
o als malalts i discapacitats. En molts casos
són l’única oportunitat d’oferir un futur a les
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persones desfavorides que, d’una altra manera, quedarien relegades a l’exclusió social.
Les cooperatives són una oportunitat, sovint
única, d’accedir als serveis que s’han vist afectats pels ajustos de la despesa en els serveis
de salut i socials, en moltes zones del país. Al
mateix temps, i pel que fa als municipis, les
cooperatives són entitats que no poden traslladar-se, per la qual cosa es comprometen amb
el territori i les comunitats on operen, i afavoreixen el desenvolupament de la comunitat i
la integració econòmica dels seus membres.
Aquests últims anys vivim un nou fenomen,
el de les cooperatives comunitàries, creades
pels ciutadans per donar resposta a necessitats
concretes de la comunitat en què viuen.

el país, però hi ha una manca històrica d’homogeneïtat en la seva presència, molt forta
a Emilia Romagna i Toscana, i més al nord i
al centre, i molt més feble al sud. No obstant
això, en els últims anys mostra un impuls important entre els joves, especialment en els
àmbits del turisme, la cultura i la innovació.
El cooperatiu és, potser, l’únic moviment empresarial que recull tots els tipus de negocis, la
indústria, els serveis personals, des del menjar
fins a la cultura, des del turisme fins al desenvolupament social, des de la fabricació fins
als mitjans de comunicació, des de la pesca i
la construcció fins a internet. És obvi que la
seva mida és diversa, així com el seu impacte
en el mercat.

Itàlia és un país amb un gran teixit industrial
i molt actiu turístic. La presència del moviment cooperatiu és homogènia a tot el país i
en tots els sectors?
El moviment cooperatiu està present a tot

La Constitució italiana reconeix el valor del
moviment cooperatiu. Quins són els reptes
més immediats del moviment cooperatiu a
Itàlia: els legals o els econòmics?
En aquest moment històric, amb la crisi eco-
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itàlia, el país que va crear el seu model cooperatiu

44

El cooperativisme va arribar a la
península itàlica deu anys més tard
de la seva aparició al Regne Unit.
Les primeres experiències es van
desenvolupar al nord, que va ser el
territori de la primera i principal industrialització, i que va provocar una
gran migració del camp (Piemont,
Llombardia i Vèneto) a les ciutats
(sobretot Torí i Milà). En els seus inicis, el cooperativisme no va tenir el
suport dels diversos governs italians,
de manera que va utilitzar el substrat
preexistent de les Società Operaie i
les Società di Mutu Soccorso.

Totes aquelles experiències van
cristal·litzar en la Federazione Nazionale delle Cooperativa, fundada
el 1886, que el 1893 es transformarà
en la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. La matriu socialista és
la que preval en el món urbà, mentre que en les zones agrícoles es desenvolupen cooperatives d’inspiració
catòlica. Per aquest motiu, el 1919,
després de la Revolució soviètica i la
I Guerra Mundial, les cooperatives
catòliques s’escindirien de la Lega
formarien la Confederazione delle
Cooperative Italiane.

Només després de la promulgació de
la Constitució monàrquica de 1848
(l’Statuto Albertino), la Società degli
Operai di Torino va obrir el 1854 el
Magazzino di Previdenza, considerada com la primera cooperativa de
consum italiana, per esmorteir els
efectes de la carestia agrícola. El 1856
es va constituir a Savona la primera
cooperativa de treball, l’Associazione
artistico vetraria di Altare, i el 1863 es
va crear a Florència la primera cooperativa de consum: la Società Cooperativa di Consum per il Popolo.

Com a artífexs del moviment cooperatiu, es poden destacar: Giuseppe
Mazzini (1805-1872), que considerava
el cooperativisme com una organització social on confluïen capital i mà
d’obra, i Luigi Luzzati (1841-1927),
que va ser ministre de Tresoreria, el
qual considerava el cooperativisme
com una eina d’inserció no conflictiva de la classe treballadora en el desenvolupament econòmic, i que va estimular les cooperatives de consum
i els bancs populars. Cal destacar
especialment Giovanni Giolitti, sota
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la presidència del qual la legislació va
començar finalment a reconèixer la
funció social del cooperativisme, fet
que va implicar que entre 1900 i 1921
les cooperatives passessin de 2.000
a 21.500.
L’arribada de Mussolini va suposar
l’intent que el cooperativisme es
convertís en un model econòmic
corporatiu, va destruir moltes
cooperatives i fins i tot va dissoldre
la Lega, imposant la seva adhesió
generalitzada a l’Ente Nazionale
Cooperative. El cooperativisme
va recuperar el seu estatus amb la
Constitució italiana de 1948, l’article
45 de la qual estipula que «La República reconeix la funció social del
cooperativisme». Avui, les cooperatives predominants a Itàlia, de les
més de 15.000 existents, són les socials i les de consum, i són aquestes
últimes les que en bona mesura van
sustentar el canvi de model econòmic després de la II Guerra Mundial. Actualment estan formades per
8,5 milions de socis, donen feina a
485.000 persones i facturen gairebé
56.000 milions d’euros. S. R.

especialista en gestió pública i societat civil
Giancarlo Ferrari és el director de la Lega Nazionale delle Cooperative i Mutue
(Legacoop). La seva trajectòria dóna fe del seu coneixement de tots els camps del
cooperativisme italià. Entre 1998 i 2001 va treballar en la Presidència de la Regió
d’Emilia-Romagna, on, de 2002 a 2004, va presidir el Consell d’Administració de
Zenit, el consorci cooperatiu d’empreses de serveis de Parma, la seva ciutat natal.
D’aquí va passar a Banca Monte Parma, i va formar part del seu Consell d’Administració entre 2003 i 2010, i de 2004 a 2008 va ser membre del Consell i de la Junta
de la Cambra de Comerç de Parma. El 2002 va entrar a formar part de la Direcció
nacional de Legacoop, primer com a president de Legacoop Parma i conseller de
presidència de Legacoop Emilia Romagna i, el 2007, com a responsable de Recursos
humans i instruments i polítiques d’integració de Legacoop Nazionale. El 2011, i
després del 38è Congresso Nazionale Legacoop, va assumir la direcció de l’entitat.

nòmica més greu des de la Segona Guerra
Mundial, els reptes més importants són necessàriament els econòmics. En concret, l’objectiu de tot el moviment cooperatiu es dirigeix a
l’ocupació; en els últims anys, i amb l’impacte
de la crisi, les empreses cooperatives s’han
mantingut millor que d’altres, conservant els
nivells d’ocupació, la riquesa acumulada en els
últims anys i l’esperit de cooperació, sovint
havent de recórrer a la reducció dels salaris
per assegurar que ningú no s’hagués de quedar a casa. Però ara és el moment de sortir
de la crisi i de tornar a créixer. Per això, necessitem un mercat transparent, de manera
que el següent repte és el “legal”. En ser una
aliança de cooperatives, estem compromesos amb la lluita contra les cooperatives
falses, les empreses que no són veritables
cooperatives, que distorsionen el mercat i
perjudiquen la imatge del model cooperatiu davant els ciutadans i les institucions.
Igualment fort és el nostre compromís amb
l’Estat de dret, en suport a les institucions
i a tots els components de la societat que
es comprometen cada dia en la lluita contra
la màfia, ja que no pot haver-hi desenvolupament i creixement allà on opera el crim
organitzat, perquè això tendeix a destruir
tot el que l’envolta, arrasa recursos en terres
esgotades i l’economia de les comunitats en
les que opera.
Quines accions duu a terme Legacoop per
mantenir els valors del moviment cooperatiu en una societat i en una economia
canviants?

Legacoop ja té 129 anys d’història, un senyal
clar de la capacitat de l’associació. L’entitat, i
el moviment cooperatiu en general, han de
ser capaços de mantenir els valors fonamentals del model cooperatiu i fer-los evolucionar.
Va ser d’aquesta manera com es van superar
la dictadura feixista que va intentar eliminar-los, les dues guerres mundials, la Guerra
Freda i la divisió ideològica, l’onada liberal del
segle xxi i les diverses crisis econòmiques.
Legacoop porta a terme activitats de promoció de la cultura i els valors del cooperativisme mitjançant la promoció de noves entitats,
així com a través de projectes específics a les
escoles i universitats destinats a educar en
aquests valors; fins i tot en la formació esportiva tradicional. Es tracta fonamentalment,
doncs, d’adaptar els valors a la societat canviant, “traduint-los” als nous llenguatges i a les
noves formes de comunicació, fent-los comprensibles per a les persones d’avui. El 2014,
amb motiu del 39è Congrés, hem treballat en
la translació actual d’aquests conceptes. El
resultat és el Codi del Cooperativisme, l’ADN
dels valors en els quals es reconeixen tots els
cooperadors. També pensem que la millor
manera d’experimentar aquests valors cooperatius és explicant les històries de les nostres
cooperatives, on aquests valors es materialitzen cada dia. Després hi ha el compromís
de l’associació per garantir una actualització
constant de les normes i perquè els canvis en
l’economia no esborrin aquests principis, una
cosa tan fonamental per a nosaltres com la
reciprocitat, la participació, la intergeneracionalitat, l’educació i la solidaritat.

«L’objectiu de
tot el moviment
cooperatiu s’adreça
a l’ocupació. amb la
crisi, les empreses
cooperatives s’han
mantingut millor
que d’altres, i
han conservat els
nivells d’ocupació, la
riquesa acumulada
en els últims
anys i l’esperit
de cooperació»
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El 1967, com a resposta a les inquietuds d’un grup de metges de Sao Paulo, va sorgir la primera cooperativa de
treball mèdic de Brasil, la União dos medicos. Actualment, el sistema Unimed aplega 352 cooperatives mèdiques
i federacions i més de 110.000 metges cooperativistes que presten assistència sanitària a més de 20 milions
de persones. Per conservar els valors i principis cooperatius en una estructura d’aquestes dimensions, han
desenvolupat un model de governança cooperativa que assegura la participació dels socis.

Unimed del Brasil, un model de governança
cooperativa
Dr. Eudes de Freitas Aquino
CEO & president d’Unimed del Brasil

Dr. Eudes de Freitas Aquino, president
i CEO d’Unimed del Brasil.
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Davant la competència creixent en el sector
sanitari i la cada vegada més exigent legislació del Govern brasiler, Unimed del Brasil
va sentir la necessitat de dirigir-se cap a una
gestió més professionalitzada, de manera
que el 2010 va establir un Pla de desenvolupament organitzacional que formalitzava i
guiava les decisions estratègiques de l’entitat,
fent així un salt qualitatiu i quantitatiu en el
seu model de gestió.
Un dels objectius establerts en el Pla era
la posada en marxa d’un model de governança cooperativa, que facilités una gestió transparent i igualitària i que definís amb claredat
tots els processos i les funcions en el si de la
cooperativa. Es tracta d’una adaptació de les
regles del govern corporatiu, però que respecta les característiques i els valors propis
d’Unimed.
Creiem que, amb l’adopció de la governança cooperativa, Unimed es compromet
amb valors com la transparència en la gestió,
la rendició de comptes, l’equitat i la responsabilitat corporativa, amb la finalitat d’impedir
qualsevol conducta incorrecta i d’eliminar les
ineficiències en els processos de gestió. Per
complir aquest compromís, s’ha desenvolupat un procés de comunicació del model de
governança cooperativa en tots els àmbits del
sistema Unimed, fet que permet estandarditzar els conceptes i valors.
L’exercici de la governança és un dels
reptes principals de totes les organitzacions,
i encara que no hi hagi una regla universal
aplicable a totes elles, és sabut que l’adopció
de bones pràctiques, degudament adaptades
a l’activitat de l’organització, sol tenir resul-

tats fiables i duradors que satisfan totes les
parts interessades, entre elles els metges
cooperativistes. Perquè una organització
assoleixi els objectius que es proposa, ha de
definir principis, directrius, controls eficients i bones pràctiques de gestió, elements
tots ells vinculats al bon govern corporatiu.
A més, una empresa transparent, que operi
en tots els seus segments de manera clara,
ètica i responsable, segurament serà més ben
valorada pel mercat.
Però les cooperatives tenen els seus propis principis, diferents dels d’altres tipus
d’empresa. Per això, el concepte de govern
corporatiu s’ha d’adaptar als set principis
cooperatius i, en el nostre cas, també a les
particularitats del nostre sector d’activitat,
la salut. La governança corporativa esdevé
governança cooperativa.
Amb l’aplicació de la governança cooperativa, busquem l’excel·lència de totes les cooperatives i organitzacions del sistema Unimed, reforçant així la nostra marca, alhora
que modernitzem el treball mèdic, fent-lo
més competitiu i més ben valorat.
En definitiva, la governança cooperativa
ha de formar part de la missió institucional
del sistema cooperatiu mèdic més gran del
món, juntament amb la recerca de l’excel·
lència en la gestió i en l’administració dels
recursos, el compliment de la legislació i la
comunicació amb totes les parts interessades.
El bon govern corporatiu
El primer a utilitzar el terme “governança
corporativa” va ser Richard Ellis, el 1960,
per qualificar la política de les empreses

elS aGeNtS de la GoverNaNça cooperativa eN el SiStema uNimed
SOCIS COOPERATIVISTES
Els propietaris de la cooperativa.

supervisa les activitats del Consell
Rector.

CONSELL RECTOR
Encarregat de les decisions estratègiques, és l’enllaç entre els socis i la
direcció.

CODI DE CONDUCTA
Recull dels principis i de la cultura de
l’empresa que defineix les responsabilitats i compromisos dels administradors i empleats..

ADMINISTRACIÓ
El president i director és responsable
de la direcció de la cooperativa i de la
coordinació del Consell Rector.
AUDITORIA INDEPENDENT
Assegura que la documentació financera reflecteix la realitat de l’entitat.

COMITÈ D’AUDITORIA
Responsable de la supervisió independent de l’administració, de l’àrea
financera i del compliment del codi
de conducta.
Manual de governança cooperativa
d’Unimed del Brasil.

CONSELL FISCAL
Òrgan de l’assemblea de socis que

de forma anàloga als governs de les nacions. La globalització i l’enorme creixement
d’algunes corporacions, juntament amb els
escàndols financers de la primera dècada
del segle xxi, van motivar les empreses i els
governs a invertir en la difusió de la governança corporativa. Actualment, els mercats
de valors classifiquen les empreses segons
el seu nivell de bon govern, atenent aspectes com la transparència de la informació,
el nivell de garanties que ofereix als accionistes, especialment als minoritaris, o la
sostenibilitat.
El concepte de bon govern corporatiu fa
referència a l’organització com un tot –que
inclou socis, empleats, proveïdors, clients i
competidors– i marca una línia de conducta
compromesa i responsable amb la qualitat,
no només dels productes i serveis, sinó també de les relacions socials i laborals. En adoptar aquests valors, les entitats es guanyen el
reconeixement del mercat i el respecte de la
societat.
La implantació d’un sistema de bon govern corporatiu millora els processos de decisió de l’alta direcció, separant clarament
les funcions d’accionistes, directius i executius, així com els mecanismes d’avaluació de
l’acompliment i de retribució, limitant les
possibilitats de corrupció i millorant la imatge de l’organització.
No obstant això, la diversitat cultural
i organitzativa de cada país no permet un
únic model que doni resposta a totes les
qüestions relatives a l’estructura de capital,
les regles comptables o la relació amb els
accionistes. Per això, hi ha diferents models,

COMITÈ DE RECURSOS HUMANS
Promotor i garant de les polítiques
salarials i els processos de selecció i
formació.

FÒRUM UNIMED
Encarregat de preservar els principis
del sistema Unimed, de mantenir la
seva integritat i l’harmonia entre els
components.
CAMBRA D’ARBITRATGE
Òrgan reconegut pel sistema judicial
brasiler, creat per resoldre conflictes
entre les cooperatives del sistema
Unimed.
CAMBRA NORMATIVA
Òrgan pertanyent al Fòrum Unimed
que defineix les regles per les quals es
regeixen les cooperatives del sistema
Unimed.

com l’anglosaxó, l’alemany, el japonès, el llatinoeuropeu o el llatinoamericà.
Del bon govern a la governança cooperativa
La governança corporativa, segons l’Institut Brasiler de Governança Corporativa, és
un sistema per dirigir, controlar i incentivar les organitzacions que involucra propietaris, executius i òrgans de control. Les
pràctiques de bon govern converteixen els
principis en recomanacions objectives mitjançant la definició de reglaments interns,
fluxos per a la presa de decisions, rols i codis de conducta.
Les cooperatives es diferencien d’altres
tipus d’empresa en aspectes com el capital
social, la indivisibilitat de les reserves, la distribució de resultats en funció de l’activitat
o els drets de vot dels socis vinculats a les
persones i no al capital.
Tenint en compte aquestes característiques concretes, es pot definir la governança
cooperativa com el conjunt de mecanismes
i controls interns i externs que permeten
als socis definir i assegurar el compliment
dels objectius de la cooperativa, i garantir
així la seva continuïtat i els principis cooperatius.
La governança cooperativa es construeix
sobre bones pràctiques en aspectes com la
representativitat, la participació, la direcció
estratègica, la gestió executiva i el control
intern i extern. El seu desenvolupament ha
d’assegurar el flux transparent d’informació
rellevant, la protecció dels drets de tots els
socis i altres agents interessats i la rendició
de comptes als òrgans de govern.
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Suara Cooperativa és una empresa d’economia social nascuda l’any 2008 de la fusió de CTF, EAS i Escaler, tres
cooperatives amb una pila d’anys d’experiència en l’àmbit d’atenció a les persones. Des de la seva creació, ha
experimentat un creixement sostingut.

Suara, cooperativa dedicada a l’atenció
a les persones, un model d’èxit
Daniel Romaní

Els darrers anys han aparegut arreu d’Espanya cooperatives de sectors molt diversos,
com ara l’agricultura, la indústria, la cultura, la comunicació, les energies renovables
i l’atenció a les persones. Precisament en el
sector de l’atenció a les persones, un sector
especialment creixent, ha augmentat notablement el nombre de cooperatives i del seu
volum d’activitat.
Suara Cooperativa és una empresa d’economia social nascuda l’any 2008 de la fusió
de CTF, EAS i Escaler, tres cooperatives
amb una pila d’anys d’experiència en l’atenció a les persones. Les tres van viure l’evolució d’aquest sector des de pràcticament els
seus orígens, quan la prestació dels serveis
es feia directament des dels organismes de
l’Administració pública local i autonòmica,
així com des d’organitzacions de caire benèfic. A mesura que va augmentar la demanda
i aquests serveis es van dotar de més recursos, va ser necessari que persones i entitats
amb experiència en el sector es fessin càrrec de la gestió. En aquest entorn és on les
tres cooperatives CTF, EAS i Escaler van
trobar el seu espai dins el mercat.
La dedicació durant molts anys i l’aportació important de persones de CTF, EAS i
Escaler a la Sectorial d’Iniciativa Social de
la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya (FCTC), a la mateixa FCTC i al
moviment cooperatiu, va facilitar la trobada
d’aquestes cooperatives. Totes tres havien
apostat clarament per la intercooperació.
Va ser aquesta voluntat per sumar el que va
fer possible compartir visions i elaborar una
estratègia comuna per iniciar el camí de la
fusió, que ha donat bons fruits i ha fet de
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SUARA EN XIFRES
Professionals
3.171 professionals (36 % entre 25 i 39 anys).

Facturació
Any 2008: 28.900.000 €
Any 2013 (última dada oficial): 60.000.000 €

Nombre de persones sòcies:
ANY 2008: 248
ANY 2014: 958

Suara un model d’èxit.
La prestació dels serveis de Suara Cooperativa sempre ha girat a l’entorn dels
serveis d’atenció a les persones. La seva activitat és especialment important en àmbits
com la salut, la promoció de l’autonomia i
l’atenció a la dependència, l’educació i els
serveis socials.
La participació és un dels fonaments de
les cooperatives. Els socis decideixen habitualment sobre temes diversos, com poden
ser els sous, els torns de feina, les vacances,
nous productes, noves incorporacions a la
cooperativa, baixes... Un altre aspecte molt
important de tota cooperativa és que s’acostumen a prendre les decisions en conjunt:
els socis exposen les idees i seleccionen la
millor per a la cooperativa. La participació
és, a Suara, lògicament, un element essencial. «A Suara Cooperativa tenim eines per ga-

Ángeles Cobo:
«A Suara Cooperativa
tenim eines per garantir
la proximitat de la
cooperativa a tots els
socis i les sòcies»

rantir la proximitat de la cooperativa a tots
els socis i les sòcies: durant l’any hi ha nombrosos espais informatius i de participació
per aconseguir que tothom opini, aporti,
qüestioni i debati aquells temes que es poden corregir per millorar dia a dia», afirma
Àngels Cobo, directora general de Suara.
Àngels Cobo posa de manifest que «Suara
ha tingut un creixement notable des de la
seva creació l’any 2008, tant en facturació
com en persones sòcies i treballadores. Malgrat aquest creixement no perdem la nostra
essència pel model cooperatiu i treballem
per ser propers a totes les persones. Aquest
és un dels reptes de créixer».
Les xifres de Suara són ben eloqüents:
l’any 2008 tenia 248 socis, i l’any 2014 va
arribar als 958; d’altra banda, l’any 2008 va
facturar un total de 28.900.000 euros, i el
2013 (última dada oficial), 60.000.000 euros. Actualment, Suara compta amb 3.171
professionals en actiu, la majoria dels quals
són joves (el 36 % d’ells tenen edats compreses entre els 25 i els 39 anys).
Les cooperatives acostumen a generar
ocupació estable (de manera més significativa que en les empreses tradicionals; la
motivació dels socis, que combinen el rol de
treballadors i empresaris alhora, és determinant; els cooperativistes fan pinya). L’any
2013, el 60,18 % de professionals de Suara
tenien contractes indefinits o eren socis o
sòcies.
Suara és membre de Clade, el primer
grup empresarial cooperatiu multisectorial
de Catalunya, en el qual participen cooperatives de prestigi com ara Abacus Cooperativa, La Fageda i Fundació Blanquerna.

Servei d’atenció a la gent gran.

El servei de guarderia és una de les activitats de Suara.
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Gràcies a la transparència, l’equitat, la participació i la responsabilitat que caracteritzen el seu model de gestió, les
cooperatives han demostrat tenir més capacitat de resiliència davant la crisi que les empreses que fan dels beneﬁcis
la seva única ﬁnalitat. en molts casos, han estat, a més, l’única oportunitat d’accedir a serveis socials i de salut que
han tingut les persones a qui les successives retallades de la despesa pública han deixat al llindar de l’exclusió social.
a partir d’aquesta experiència, el repte que es planteja al moviment cooperatiu, i a l’economia social en el seu conjunt,
és guanyar en competitivitat per esdevenir un col·laborador privilegiat del sector públic en el sosteniment de l’estat del
benestar.

Seure amb l’esquena
repenjada al mur.
Assumir els camins cecs,
les parets altíssimes,
la corba esmolada de tots els topants.
Respirar els dubtes,
repensar les morts.
Mirar cap amunt:
tots els laberints tenen cel,
i alguns, fins i tot,
tenen terrasses
des d’on es pot veure un tros de mar.

MAR AGUILERA

Sònia Moll Gamboa
Del llibre I Déu en algun lloc. . Vic, Cafè Central/Eumo, 2014

CULTURA > PAUSA

El cel del laberint
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RODA EL MÓN
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Salvador López Caminata, membre de la
Societat Fotogràfica de Màlaga (SFM),
va realitzar aquesta sèrie de fotografies
durant els primers dies de la posada en
funcionament del metro de Màlaga,
inaugurat a finals de juliol de l’any passat.
Les seves imatges en blanc i negre atrapen
el moviment per submergir-nos en l’efímer
del moment, que sembla diluir-se en el

punt de fuga d’unes perspectives fredes i
asèptiques, en què únicament la presència
dels viatgers, o més ben dit, dels transeünts,
hi afegeix una petita dosi d’humanitat.
Éssers humans també efímers i fugaços,
eteris, la lleugeresa dels quals subratlla
la solidesa i fermesa d’aquests enginys i
estructures que no són altra cosa que la
seva pròpia obra.

Fortunes de mar
se m’emportaran.
No podràs
orsejar sense perdre,
un a un, blanc veler,
tots els pals.
Per l’engany
de la llum de migdia,
ets sobtat presoner
d’un vell cant.
A quin port
s’enrolà, serviola,
aquest nou timoner
tan estrany?
Jo no sé
quins camins del meu somni
l’han menat al govern
de la nau.
Aspres mans
mai no deixen la roda,
i el meu temps esdevé
ja calmat.
Lluny, enllà
de paraules amargues,
una mort resplendent
vaig trobar.
Salvador Espriu: de Cançons de la roda del temps
dins El caminant i el mur

RECORDANT A SALVADOR ESPRIU | Jordi Giró

Cançó de la mort resplendent
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Benvolgut Salvador,
T’escric avui, dia 27 de gener, dia universal del record
de les víctimes de l’Holocaust, i ho faig per agrair-te
la teva “Cançó de la mort resplendent”. Voldria explicar-te fins a quin punt m’inspira, en un sentit pregon, per a les meves iniciatives de diàleg d’un cristià
amb la tradició jueva i, més enllà, mostrar l’actitud
necessària per solcar aquesta travessia pel desert que
anomenem diàleg interreligiós –també amb totes les
altres tradicions.
La teva vena poètica prové d’un diàleg interior
recurrent amb la Bíblia i la tradició de l’Antic Testament. Ho testimonien a bastament l’ús de personatges com Esther per meditar sobre la guerra civil, i
la identificació de Sinera (Catalunya) amb Israel, o
les amonestacions de Salom a Sepharad (Espanya),
en les quals adoptes gairebé el to i la forma d’un
profeta veterotestamentari. O també les incursions
agosarades en l’oceà de la tradició cabalística quan,
per exemple, l’Altíssim recorda que «...el mirall de la
veritat s’esmicolà a l’origen en fragments petitíssims,
i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna
d’autèntica llum».
Jo hi reconec, de fet, la sensibilitat més pròpiament evocadora del memorial de tot ritus religiós:
no sols el record, per salvar els mots i la memòria
de sepultures eixorques, com al cementiri de Sinera,
sinó la seva reviviscència fecunda, pervivència actualitzada, que torna a succeir, i que ressuscita, cada cop
que recorrem el camí de la nemesi.
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Són ben clares, per a mi, la teva obertura vers la
transcendència i la teva fascinació per la mort, que
són dues cares de la mateixa moneda, indestriables,
amb les quals compres inspiració en el mercat de
l’art amb què estimes Déu. Perquè, a través dels teus
dubtes, tan bellament expressats, el que hi palpita és
un serè desig d’esperança confiada en la vida plena
que deixa entreveure el pas iniciàtic pel desert de
la mort. I què és, la fe, sinó? Una cançó que medita,
ara i adés, tostemps, sobre la mort resplendent dels
homes i dels pobles.
Avui recordem un assassinat col·lectiu ignominiós, l’extermini massiu del poble escollit. I de totes les
altres persones que hi van ser associades, solidàries
en el sofriment. I els sacrificis com els d’Edith Stein
o Maximilià Maria Kolbe? No són una contraimatge
horrorosa del diàleg interreligiós i, ensems, una porta
oberta als camins insospitats de l’esperit? Només un
silenci reverencial, que no empastifi amb paraules
tant de sofriment inefable, pot ser pronunciat sense
ferir la memòria de les víctimes.
Demà, dia 28, rebré a casa el rabí de Jerusalem,
Alain Michel, com un gest d’acollida –ell també ha
acceptat deixar-se acollir a casa d’un altre. Reflexionarem sobre un passat que clama justícia i exigeix la
construcció comuna d’un futur que impedeixi, per
sempre més, qualsevol mena de temptació genocida.
Per entonar la cançó de l’acollida a casa meva
de l’altre, per acollir-nos mútuament, per dialogar i
construir junts la humanitat futura, a mi, em serveix
perfectament la “Cançó de la mort resplendent”.
Tot diàleg interreligiós és, d’entrada, un viatge
iniciàtic que se’ns endú mar enllà: «Fortunes de mar
/ se m’emportaran». Per a l’èxit del viatge és necessari fer un canvi essencial de les nostres actituds defensives, perquè només podem ser hostes de l’altre
desarmats. Per això caldrà «...perdre, / un a un, blanc
veler, / tots els pals», per poder «orsejar».
Som presoners de les nostres conviccions, de la
nostra tradició religiosa, quan les usem com a excusa
que ens dóna seguretat. Sovint ens en volem servir
en lloc de servir-la nosaltres. No es tracta d’atrinxerar-se amb veritats útils, sinó de servir la Veritat que
cadascú reconeix, en majúscula, en el fons del seu
cor, ancorats a la pròpia tradició religiosa.
«Per l’engany / de la llum de migdia, / ets sobtat
presoner / d’un bell cant.» Quants enganys religio-

sos no haurem de revisar? Jacques Maritain assegura
que per acompanyar-nos els uns als altres (ell en diu
fellowship), persones de diferents religions, l’actitud
necessària no és posar en dubte les pròpies conviccions, rebaixant la coherència del que creiem en nom
d’una mal interpretada facilitat per dialogar. Es tracta
tan sols de posar en qüestió el crostissam d’escorça
que hem anat afegint a la fe amb el temps i les pors.
La veritable intenció d’un diàleg entre persones de
fes diverses és posar en revisió “supraindividual” tot
el que no es l’essencial.
«A quin port / s’enrolà, serviola, / aquest nou timoner / tan estrany? / Jo no sé / quins camins del
meu somni / l’han menat al govern / de la nau.»
M’agrada, Salvador, quan recordes que, per orsejar,
cal una certa dosi d’aventura ardida i sobretot de
somni. No valen actituds porugues, perquè no sabem
a quin port anirem a parar. Pot ser que ens extraviem: una gran aventura espiritual s’apodera de la nau
i ens regala el somni de deixar-se interpel·lar per la
fe de l’altre. No és precisament aquest estar exposat i
deixar-se fer per l’altre el que dugué Charles de Foucauld i Louis Massignon a redescobrir el catolicisme
gràcies al testimoni de fe dels musulmans? A què treu
cap, doncs, mantenir tossudament el menyspreu per
l’altre i aquesta temença per la pluralitat religiosa que
avui manifesten la nova islamofòbia i l’antisemitisme?
Finalment, «lluny, enllà / de paraules amargues,
/ una mort resplendent / vaig trobar».
Una mort resplendent: una imatge que trasbalsa.
Com m’agradaria poder morir de manera resplendent! Morir a tot el que m’empresona! Morir a tot
el que em limita, després d’allunyar-me de tot el que
m’impedeix veure Déu cara a cara, i havent deixat
pel camí, fetes parracs, totes les amargues paraules
(i n’hi ha tantes, de pseudoreligioses!) que m’impedeixen orsejar.
Descobrir l’Altre de Déu. Esdevenir el seu hoste.
Acollir i deixar-se acollir per la fe de l’altre, de tot
altre, sigui religiós o bé creient en altres fes no religioses: vet aquí el gran repte espiritual del diàleg
interreligiós. Gràcies, Salvador, per ajudar-me a posar
paraules al meu projecte d’espiritualitat de frontera.
Espero una bella i poètica mort tan resplendent com
la teva, si pot ser i a Déu plau.
Jordi
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Jo em refio d’Asisa
perquè reinverteix
en la nostra salut.

No et sembla
una bona raó?
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• 155.016 ingressos hospitalaris
• 348.294 consultes odontològiques
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