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Editorial

Encara que falten nou anys, l’Acadèmia ja està prepa-
rant la celebració del 150è aniversari de la seva fundació 
(1872). I ho fa amb una perspectiva que vol ser alhora 
integradora i plural. Per això, es pretén que les 80 socie-
tats que actualment la conformen, i creades en diferents 
moments d’aquest període, hi participin amb una anàli-
si en perspectiva sobre quina ha estat la seva trajectòria 
històrica i, idealment, també els reptes del passat, actuals 
i futurs. Així, al llarg de tots els números de la revista a 
partir d’aquest anirem publicant les contribucions de les 
corresponents juntes, amb una seqüència que no podrà 
ser exactament per ordre d’antiguitat però que s’hi acos-
tarà en la mesura del possible. Encetem, doncs, la sèrie 
amb la Societat Catalana de Cardiologia1, la qual compleix 
enguany el 40è aniversari de la seva fundació.

Publiquem també els articles divulgatius del Pla de Sa-
lut de Catalunya (2011-2015), en aquest cas detallant el 
seu segon eix vertebrador al voltant de la transformació 
del model d’atenció.

La Societat d’Infermeria ens fa reflexionar sobre el dol, 
no només el causat per la pèrdua d’una persona estimada 
sinó adoptant una perspectiva més àmplia i integradora. 
També dintre de la mateixa secció de Roda contínua… 
oferim una nova entrega sobre Seguretat del Pacient, que 
detalla un sistema de notificació i gestió d’incidents i un 
segon article sobre Salut i humanisme, el qual defensa la 
necessitat de la formació en prosocialitat.

A Proves i evidències, en Gaietà Permanyer i col·la-
boradors actualitzen el seu article de fa quatre anys sobre 
l’impacte social de la recerca2 aprofundint en la necessitat 
i reptes de la seva avaluació i apuntant quines seran les 
línies bàsiques d’aquesta activitat en els propers anys.

A Sense amnèsia podem conèixer la figura i obra del 
botànic Antoni Palau, i un nou clàssic com ara Steven 
Rose analitzant la biologia i el futur, en la traducció ha-
bitual de J. M. V. Pons i G. Permanyer. A Fent de… hi 
trobem els discursos d’acceptació dels premis Jordi Gol 
i Gurina i Carolina Meléndez d’enguany: Màrius Petit i 
Maria Amenedo, respectivament, que ens acosten els seus 
mèrits com a guardonats.
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Vidre i mirall: els tres eixos vertebradors del Pla de salut de Catalunya 2011-2015: transformació del model d’atenció (2)

Línia d’actuació 2. Un sistema més orientat als malalts crònics

Resum i adaptació de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Departament de Salut; 2012. 
El document complet està disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf

L’Organització Mundial de la Salut defineix la malal-
tia crònica com aquella que té una llarga durada i és de 
progressió generalment lenta. D’altra banda, segons la 
Comissió Europea, la malaltia crònica és una malaltia 
d’evolució llarga que sovint comporta discapacitat o com-
plicacions que poden afectar l’autonomia i la qualitat de 
vida de les persones que la pateixen. 

Les malalties cròniques presenten una sèrie de trets 
diferencials: 

− El pes que tenen en el conjunt de la morbimortalitat 
augmenta progressivament i el seu abordatge requerirà 
esforços durant dècades. 

− Són de llarga durada i sovint comporten lesions o 
seqüeles definitives i anomalies estructurals, sensorials i 
de la comunicació de caràcter permanent. 

− Un cop diagnosticades, encara que en alguns casos 
poden ser controlades, rarament es curen. 

− Tenen importants efectes adversos en la qualitat de 
vida dels malalts afectats i les seves famílies així com un 
impacte socioeconòmic important. 

− El seu abordatge comprèn intervencions poblacio-
nals i individuals, lligades a l’àmbit de la salut i, sovint, 
també als serveis socials. 

− Les causes subjacents comparteixen factors de risc 
modificables i susceptibles d’intervencions integrades i 
interdepartamentals.

− L’evidència mostra que hi ha mesures cost-efectives 
per prevenir-les, detectar-les i tractar-les que poden obte-
nir un impacte positiu en resultats en salut, en utilització 
de serveis i en qualitat de vida i satisfacció del pacient i les 
seves famílies.

L’increment sostingut de l’esperança de vida de la po-
blació, atribuïble a les millores socioeconòmiques i sani-
tàries, ha comportat un canvi en les necessitats de salut 
de la població dels països del nostre entorn. Aquest can-
vi ve determinat per l’increment dels pacients crònics i 
l’impacte socioeconòmic que comporten per als sistemes 
de salut. 

Enfront d’aquesta realitat, és necessari plantejar-se 
com oferir un model d’atenció que sigui més resolutiu 
en la prevenció i el tractament de les malalties cròniques, 
avançant vers un model d’atenció integral i integrat, basat 
en les pràctiques col·laboratives entre els diversos profes-

sionals i organitzacions que treballen en diferents àmbits 
assistencials.

La càrrega sanitària de les malalties cròniques 
és molt alta i cada cop ho serà més
La prevalença i la incidència de les malalties cròniques en 
la societat actual és molt elevada. A Catalunya, la major 
càrrega de morbimortalitat es deu a problemes crònics de 
salut. L’any 2009 el 78% de les defuncions al nostre país 
van ser degudes a condicions, majoritàriament cròniques, 
de l’aparell circulatori, de l’aparell respiratori, del sistema 
nerviós, mentals i a tumors. 

A més, el seu impacte també és molt elevat quant al 
consum de recursos del sistema sanitari. En aquest sentit, 
s’estima que més del 50% dels recursos estan dedicats al 
tractament de malalties cròniques o als episodis aguts que 
s’hi associen. 

Cal preveure que el seu pes sigui encara més signifi-
catiu en el futur. L’augment sostingut de l’esperança de 
vida que condueix a un envelliment de la població, la re-
lació entre l’edat i la presència de les malalties cròniques 
i l’empitjorament dels hàbits de vida justifiquen aquesta 
tendència. 

− Hi ha una tendència estructural cap a l’envelliment 
de la població, així les projeccions per a 2021 estableixen 
un increment significatiu de la població de 65 anys i més 
(i arriben a 1,5 milions d’habitants) i de 80 anys i més (i 
arriben a 450.000 habitants). Es preveu a meitat d’aquest 
segle que més d’1/3 de la població serà major de 65 anys i 
un 12% major de 80 anys.

− La proporció de població amb alguna malaltia crò-
nica s’incrementa a mesura que les persones envelleixen, 
i passen del 12% en els menors de 15 anys al 65,2% per als 
majors de 74 anys. Pel que fa al nombre de trastorns, el 
36,5% (26,9% dels homes i 45,9% de les dones) de la po-
blació adulta declara que pateix quatre trastorns crònics 
o més. 

− L’empitjorament dels comportaments relacionats 
amb la salut implica que certs factors de risc de patir 
malalties cròniques tinguin un pes més elevat. L’evidència 
disponible mostra l’existència de la relació de factors de 
risc com ara el tabaquisme, el sedentarisme, l’excés de pes, 
la hipertensió arterial i la hipercolesterolèmia amb el des-
envolupament de problemes crònics de salut. D’entre les 
dades disponibles sobre la prevalença d’aquests factors, Annals de Medicina 2013;96: 98-102.
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destaquen un estancament en el descens observat en el 
tabaquisme en els darrers anys, un increment del percen-
tatge de la població sedentària i l’augment de l’excés de 
pes sobretot a expenses de la prevalença del sobrepès en 
els homes.

És necessari fer canvis en el model d’atenció 
per donar una millor resposta a la cronicitat
Tot i la gran importància que tenen els pacients crònics, 
els nostres serveis assistencials estan majoritàriament 
orientats a atendre pacients amb episodis aguts. Així, en el 
nostre sistema d’atenció predomina una orientació molt 
reactiva orientada a la resolució d’episodis, amb un alt 
grau de fragmentació i manca de coordinació entre nivells 
i serveis sanitaris i socials. 

És per això que és necessari replantejar-se el model 
d’atenció a fi d’adaptar-lo al repte que planteja la cronici-
tat. De fet, ja des de fa temps s’han dut a terme accions per 
oferir millors serveis als pacients crònics, sobretot orien-
tats a la millora de la gestió de la cronicitat en els estats més 
avançats de la malaltia (unitats de cures pal·liatives; evo-
lució de l’atenció sociosanitària, potenciació de l’atenció 
domiciliària...). 

Tot i això, aquestes accions s’han dut a terme de manera 
específica, concreta, i no s’ha abordat la cronicitat com un 
repte sistèmic ni s’han potenciat les sinergies entre les dife-
rents iniciatives mitjançant un programa global i sostingut.

És necessari un model d’atenció a la cronicitat que es-
tableixi mesures preventives, assistencials, de rehabilita-
ció i d’atenció de la complexitat i al final de la vida. Les 
intervencions que es prioritzin s’han d’orientar a evitar 
l’aparició dels factors de risc i de les malalties cròniques 
o minimitzar-ne la progressió cap a estadis més avançats.

Principis i model
L’estratègia que s’ha de desenvolupar per abordar el rep-
te de la cronicitat a Catalunya s’inspira en un conjunt de 
principis rectors: 

− Tenir un enfocament poblacional i de riscos, i ser 
proactius, centrant l’atenció en les persones i les seves ne-
cessitats, des de la fase preclínica fins a tots els estadis de 
la malaltia. 

− Informar adequadament els ciutadans en la respon-
sabilitat i la gestió de la seva salut i en la coresponsabilit-
zació amb el sistema sanitari. 

− Potenciar l’activitat i les iniciatives dels professionals 
de la salut per incorporar el seu coneixement expert com 
a vehicle de millora, i donar suport i visibilitat a les seves 
iniciatives i als seus projectes. 

− Crear un model assistencial integrat que augmenti la 
coordinació entre els diferents àmbits assistencials (salut 
pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció 
sociosanitària, serveis socials...). 

− Aprofitar les noves tecnologies i sistemes de comu-
nicació per crear un sistema d’atenció als malalts crònics 
innovador, proactiu i accessible. 

− Adquirir una visió interdepartamental que inclogui 
el Departament de Salut i altres departaments (Ensenya-
ment, Benestar Social i Família, Territori i Sostenibili-
tat...) i també altres institucions (associacions de pacients 
crònics...). 

Amb la priorització de l’abordatge de la cronicitat en el 
marc del nou Pla de salut, el Departament de Salut pretén 
aconseguir els objectius següents: 

− Mantenir i millorar la salut, la qualitat de vida i la 
satisfacció percebuda dels pacients, les famílies i els cui-
dadors.

− Adequar els serveis per tal d’oferir una atenció inte-
grada als pacients crònics. 

− Coresponsabilitzar els ciutadans en la gestió de la 
seva salut i de la cronicitat. 

− Garantir una atenció correcta en cada situació al 
llarg de la trajectòria vital de les persones, en el lloc ade-
quat, amb bons resultats en salut i amb la màxima eficièn-
cia possible. 

− Millorar les transicions pels diferents àmbits d’aten-
ció del sistema sanitari i social. 

Hi ha un bon nombre de models de referència d’atenció 
a la cronicitat coneguts a escala internacional que reflec-
teixen la necessitat de focalització de les polítiques de sa-
lut en aquesta direcció i aporten marcs conceptuals per 
a la definició d’intervencions i l’organització dels serveis 
partint de l’estratificació de la població i un enfocament 
proactiu i integral1. 

El Departament de Salut i el Departament de Benestar 
Social i Família han creat el Programa per a la prevenció 
i l’atenció a la cronicitat (PPAC) que ha de facilitar el tre-
ball coordinat de les vessants sanitària i social. 

La cronicitat és un procés evolutiu lligat al curs natu-
ral de les malalties, amb unes fases prèvies que poden ser 
asimptomàtiques i una progressió que pot portar a epi-
sodis d’agudització, complicacions i comorbiditat fins al 
final de la trajectòria vital de la persona. Aquestes dife-
rents etapes de progressió, amb perspectiva poblacional 
dibuixen diferents grups de població amb necessitats i ris-
cos diferents. Per tant, també amb objectius i abordatges 
diferents. 

Les causes de molts d’aquests problemes poden te-
nir un abordatge a través d’accions de salut pública. En 
aquest sentit, la protecció i la promoció de la salut, així 
com la prevenció de les malalties, tenen un paper clau en 
la disminució de la seva prevalença.

Les solucions assistencials s’han d’adaptar als diferents 
estrats, per als quals podem definir un enfocament prefe-
rent i uns objectius adaptats a les característiques de cada 
grup.
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Per assolir les actuacions corresponents als objec-
tius apuntats a cada estrat, es requereix un grau diferent 
d’implicació dels diversos serveis assistencials que confi-
guren combinacions variades de relacions entre aquests 
serveis i, consegüentment, necessitats de coordinació i 
lideratge.

− En la base, les actuacions de protecció i promoció de 
la salut i prevenció de la malaltia es concentren en els àm-
bits de la salut pública i de l’atenció primària, promovent 
els estils de vida saludable i les activitats preventives en 
l’entorn comunitari.

− En el segon estrat, s’ha de donar suport als pacients 
perquè puguin ser els protagonistes principals en la ges-
tió del seu factor de risc o de la seva malaltia i potenciar 
el nucli assistencial de referència entorn dels metges de 
família, del personal d’infermeria i dels especialistes com 
a consultors. 

− En el tercer estrat, l’atenció primària manté la res-
ponsabilitat assistencial bàsica, però hi apareixen amb 
més intensitat l’atenció especialitzada i la utilització va-
riada i puntual de recursos, de manera que la gestió de la 
malaltia des d’una perspectiva de sistema integral és fo-
namental. 

− Finalment, en l’últim estrat, la combinació de dife-
rents recursos és més dominant, cosa que obliga a desple-
gar programes que facilitin la identificació dels pacients 
per part de tots els agents implicats, l’organització de les 
relacions amb el model de gestió de casos, la cobertura de 
l’atenció les 24 hores i un lideratge territorial que faciliti 
les relacions entre tots els serveis. 

Tot i que l’abordatge de la cronicitat comporta una vi-
sió més àmplia que la d’una única malaltia crònica especí-
fica, també cal tenir en compte que la gestió clínica de ca-
dascuna té les seves especificitats, moments d’atenció i risc 
de complicacions. Per tant, no s’ha de perdre la perspecti-
va del procés clínic adequat per a cada malaltia, en relació 
amb el qual es poden organitzar les activitats dels diferents 
agents, incloent-hi els mateixos pacients i cuidadors. 

El model ha de permetre abordar de manera integral 
les malalties cròniques promovent un model d’atenció 
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compartit i cooperatiu entre les organitzacions sanitàries 
i socials, i així redundar en una millora de la continuïtat 
assistencial i en l’atenció en general.

El model s’ha de desenvolupar en l’àmbit territorial, a 
prop de la realitat de les relacions entre pacients i els ser-
veis de salut i socials que actuen dins d’un mateix territori. 
Per tant, a aquesta combinació de perspectives poblacio-
nal, de serveis, de malalties, cal sumar-hi la territorial, per 
adaptar la implantació a les especificitats de cada lloc. 

Finalment, cal destacar que les noves tecnologies i el 
desplegament de la telemedicina són elements facilitadors 
de l’adaptació dels serveis a les necessitats dels pacients 
crònics. Ofereixen oportunitats de millorar la qualitat de 
vida dels pacients a través de sistemes accessibles i im-
mediats que possibiliten un control més autònom de la 
malaltia, en un entorn de seguretat i, quan és necessari, 
d’assessorament i suport professional. L’aplicació de les 
noves tecnologies dibuixa una nova manera de relacio-
nar-se els pacients i els professionals que probablement 
comportarà una disminució de les visites presencials però 
un increment de contactes amb diferents mitjans. Així 
mateix, faciliten l’articulació entre els serveis, l’intercanvi 
d’informació entre professionals i la millora de la co-
municació entre els clínics que comparteixen el procés 
d’atenció, especialment en el maneig de pacients crònics 
en situació de complexitat.

Projectes estratègics
D’acord amb els objectius i característiques del model 
s’identifiquen sis projectes que formen el nucli de transfor-
mació del sistema de salut tenint en compte el fenomen de 
la cronicitat. Aquests projectes s’han d’articular conjunta-
ment per oferir una solució integral a les necessitats dels 
malalts crònics al llarg del procés evolutiu de la malaltia.
Projecte 2.1. Implantar processos clínics integrats per 
a deu malalties
Assolir un enfocament de gestió de la malaltia mitjançant 
la implantació de processos clínics per a: ICC, MPOC/ 
asma, diabetis, trastorns mentals greus i profunds, depres-
sió, demències, càncer, nefropatia, dolor crònic i malalties 
de l’aparell locomotor.

Objectiu fins al 2015. Promoure les guies de pràctica 
clínica i implantar rutes assistencials per als deu processos 
a tot el territori i integrar-ne els registres a la HCCC.

Objectiu de resultats a curt termini. Implantar les ru-
tes assistencials per a MPOC, depressió, diabetis mellitus 
2 i ICC en el 100% de la població.
Projecte 2.2. Potenciar els programes de protecció i pro-
moció de la salut i prevenció de les malalties cròniques
L’objectiu és evitar l’aparició de la malaltia i posar 
l’enfocament en els principals factors de risc.

Objectiu fins al 2015. Tenir cinc programes prioritaris 
de prevenció i promoció implantats en tots els territoris.

Objectiu de resultats a curt termini. Definir i iniciar 
la implantació dels programes comunitaris territorials de 
salut pública en els àmbits d’alimentació saludable i acti-
vitat física, hàbit tàbaquic, consum d’alcohol, vacunació i 
etapes infantils i prenatals.
Projecte 2.3. Potenciar l’autoresponsabilització dels 
pacients i dels cuidadors amb la seva salut i fomentar 
l’autocura
Es pretén formar els pacients i el seu entorn en el conei-
xement de la malaltia de manera que siguin actius a l’hora 
d’emprendre accions per a la millora del seu estat de salut.

Objectiu fins al 2015. Estendre el Programa Pacient Ex-
pert Catalunya® en cinc malalties cròniques a tot el terri  tori 
català i assolir una xifra de 5.000 pacients incorporats als 
diferents grups de malalties. Dissenyar un model d’atenció 
no presencial amb la incorporació del Canal Personal de 
Salut i, Canal Salut i 061-CatSalut Respon com a canals 
d’informació i consells de salut.

Objectiu de resultats a curt termini. Incrementar 
anualment entre 800 i 1.000 nous pacients inclosos en el 
Programa Pacient Expert Catalunya® (fins l’actualitat ja 
hi han participat 2.690 pacients de les diferents malal-
ties). Haver definit els materials formatius que cal in-
cloure a Canal Salut. Redefinir l’estratègia de l’educació 
grupal. Definir, dissenyar i desenvolupar el model 
d’atenció no presencial que generi el procés de canvi de 
Carpeta Personal de Salut a Canal Personal de Salut. De-
finir, dissenyar i desenvolupar l’estratègia adreçada a po-
tenciar el procés d’alfabetització sanitària de ciutadans, 
pacients i cuidadors.
Projecte 2.4. Desenvolupar alternatives assistencials en 
el marc d’un sistema integrat
Es preveu el desenvolupament d’alternatives assistencials 
adequades per a l’atenció dels malalts crònics, com el re-
forç de l’atenció primària i molt especialment l’atenció 
domiciliària d’intensitat modulable, la consolidació de 
modalitats alternatives d’hospitalització com els hospitals 
de dia i l’internament en dispositius de subaguts accessi-
bles des de l’AP o l’aprofitament de canals alternatius com 
Sanitat Respon.

Objectiu fins al 2015. Disminuir els ingressos urgents 
i els reingressos a trenta dies dels pacients crònics comple-
xos en hospitals d’aguts en un 15%. Incrementar l’oferta 
de llits de subaguts accessibles des de l’AP com alternativa 
a l’hospitalització convencional.

Objectiu de resultats a curt termini. Haver definit les 
alternatives assistencials per als pacients crònics i haver-
ne iniciat la implantació, i assolir un dispositiu de suba-
guts per a cada regió sanitària.
Projecte 2.5. Desplegar programes territorials d’atenció 
als pacients crònics complexos
Els pacients crònics complexos requereixen un alt grau 
de continuïtat assistencial, la planificació d’un model 
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d’atenció proactiva i rebre atenció en moments de crisi, 
garantint una bona capacitat de resposta en un model de 
garanties 7/24. Per això, és clau incrementar la coordi-
nació entre els diferents professionals i dur a terme una 
gestió proactiva i basada en el cas, elaborant i compartint 
un Pla d’Interveció Individualitzat compartit (PIIC) en-
tre els diferents professionals que participen en el procés 
d’atenció.

Objectiu fins al 2015. Disposar del model de gestió de 
casos per a pacients crònics complexos en tots els territo-
ris i rutes assistencials definides, i cobrir 25.000 pacients 
crònics complexos. Dissenyar i implementar un model 
col·laboratiu d’atenció amb els serveis socials d’atenció 
primària i proporcionar un model d’estratificació que fa-
ciliti la visualització d’aquesta a nivell individual a través 
de l’HC3, malgrat l’estratificació requereix d’un procés de 
valoració clínica que determini la condició de complexi-
tat. També s’ha d’abordar la millora i garantia de la conti-
nuïtat assistencial en les transicions que es produeixen en 
aquests pacients especialment en els processos de planifi-
cació de l’alta quan es produeix un ingrés.

Resultats a data d’avui: actualment ja hi ha identifi-
cats a Catalunya més de 32.000 pacients crònics comple-
xos o amb malaltia crònica avançada, tenint en compte 
que s’ha facilitat el marcatge d’aquestes condicions des de 
gener 2013. Actualment s’estan elaborant PIIC en el pro-
cés d’atenció d’aquests pacients i es pot compartir a tra-
vés d’HC3 aquesta informació del marcatge de condició i 

el PIIC, accessible per part de diferents professionals que 
treballen en diferents àmbits assistencials, inclús dins d’un 
entorn 7/24 al SEM o dispositius d’atenció continuada.
Projecte 2.6. Implantar programes d’ús racional del 
medicament
L’ús racional del medicament intenta garantir un pla de 
medicació segur, eficient i adequat a les necessitats de 
cada pacient crònic.

Objectiu fins al 2015. Revisar i conciliar el 100% dels 
tractaments farmacològics integrant tots els àmbits assis-
tencials, garantir-ne la qualitat, facilitar-hi l’accés i millo-
rar el compliment del tractament.

Objectiu de resultats a curt termini. Disposar de la 
metodologia i eines de suport que permetin implantar 
i avaluar la revisió i conciliació dels plans de medicació i 
aplicació en els projectes d’atenció al PCC. 

Visualitzar el PPAC com un programa fragmentat en 
6 línies d’actuació és, amb tota probabilitat, inexacte. La 
cronicitat és un fenomen social emergent i imparable i, en 
conseqüència, el seu abordatge ultrapassa fins i tot els con-
tinguts formals del Pla de Salut. 

En realitat, el progrés en l’atenció a la cronicitat passa 
per redissenyar la major part del model d’atenció social i 
sanitària de Catalunya.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA
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Vidre i mirall: els tres eixos vertebradors del Pla de salut de Catalunya 2011-2015: transformació del model d’atenció (2)

Línia d’actuació 3. Un sistema integrat més resolutiu  
des dels primers nivells i al territori

Resum i adaptació de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Departament de Salut; 2012. 
El document complet està disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf

L’estratègia d’augment de la resolució del sistema té dues 
perspectives: per malalties o condicions i per àmbits as-
sistencials.

Les malalties o condicions prioritzades, tenint en 
comp    te la rellevància quant a càrrega de morbiditat i cost, 
són algunes de les malalties cròniques i s’aborden en el 
capítol de cronicitat en els projectes d’implantació de pro-
cessos clínics integrats per a les malalties cròniques més 
significatives.

Pel que fa a la perspectiva d’àmbits assistencials, 
d’acord amb el diagnòstic de situació, s’han prioritzat 
quatre projectes tenint en compte el potencial de millora 
en qualitat i eficiència; així mateix, com que són projectes 
que afecten la relació entre diferents dispositius assisten-
cials ofereixen importants oportunitats de millora de la 
resolució amb perspectiva de conjunt del sistema:

− Millora de la resolució en els àmbits de relació més 
freqüents entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada.

− Consolidació de la transformació del model d’atenció 
a les urgències.

− Ordenació territorial de la cartera de serveis per ni-
vells de complexitat.

− Integració de la salut pública i l’àmbit comunitari en 
el model assistencial.

Principis i model
Els principis de l’estratègia de resolució que són comuns 
als àmbits prioritzats són els següents:

− Tractar prenent com a base les intervencions més 
cost-efectives.

− Assignar les funcions i les intervencions al ni-
vell d’atenció més adequat en termes de qualitat i 
d’optimització de les competències professionals.

− Assegurar un servei assistencial coordinat que doni 
un tractament integral als pacients.

− Millorar el temps d’accés com a resultat de la millora 
de la resolució dels primers nivells del sistema i de la ges-
tió amb criteris clínics de les llistes d’espera.

Pel que fa a l’execució dels diferents projectes de re-
solució, en tots els casos comportarà la interacció entre 
diferents serveis i proveïdors en el territori. La via per or-

ganitzar i acordar la col·laboració per endegar les mesures 
d’ordenació seran els pactes territorials, on s’explicitaran 
els objectius compartits, els acords sobre funcions, orga-
nització i responsabilitats, i les vies de relació de tots els 
agents implicats. Els pactes territorials s’han de veure re-
flectits en la compra de serveis i l’assignació de recursos de 
base poblacional entre el CatSalut i les entitats proveïdo-
res de cada territori.

Projectes estratègics
Projecte 3.1. Millorar la resolució en els àmbits de re-
lació més freqüent entre l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada
Es busca incrementar la capacitat de resolució en l’àmbit 
de l’atenció primària per a consultes de baixa comple-
xitat i millorar l’accés a l’atenció especialitzada, agilit-
zar el diagnòstic, ordenar les intervencions i articular la 
col·laboració.

Els àmbits assistencials que s’han prioritzat són els 
que estan relacionats amb l’oftalmologia, les malalties de 
l’aparell locomotor, la salut mental, la dermatologia, la 
urologia i l’al·lèrgia.

Objectiu fins al 2015. Reduir el nombre de visites a 
l’atenció especialitzada per oftalmologia, malalties de 
l’aparell locomotor, salut mental, dermatologia i urologia, 
en un 10-15% segons l’especialitat, sense que afecti la qua-
litat assistencial i disminuint la variabilitat entre territoris. 
Reduir el temps d’espera a la visita d’especialista i per a 
proves diagnòstiques en un 10%. 
Projecte 3.2. Transformar el model d’atenció a urgèn-
cies per donar respostes més adequades a les demandes 
d’atenció immediata
Es reordenaran territorialment els serveis d’atenció a les 
demandes immediates (en ubicació i nivells de comple-
xitat) i s’establirà un sistema de triatge comú que permeti 
adequar millor l’atenció a les necessitats dels pacients.

Objectiu fins al 2015. Reduir la freqüentació a les 
urgències hospitalàries en aproximadament un 10%, di-
rigint les demandes d’atenció a nivells més adequats i dis-
minuint la variabilitat en la utilització. Augmentar fins al 
75% el percentatge d’urgències ateses als hospitals que han 
passat prèviament per un contacte telefònic, un dispositiu 
de baixa complexitat o han estat dirigides pel SEM.Annals de Medicina 2013;96: 103-105.
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Projecte 3.3. Ordenar territorialment la cartera de ser-
veis segons els nivells de complexitat
Es partirà de criteris comuns que s’han de determinar 
amb la participació de professionals i les organitzacions 
i de l’anàlisi dels elements d’optimització en cada regió.

Entre les àrees seleccionades s’iniciarà el procés d’orde-
nació territorial de la cartera de serveis en l’atenció al pacient 
traumàtic greu, la cirurgia pediàtrica i la cirurgia vascular.

Objectiu per al 2015. Implantar l’ordenació de la car-
tera de serveis de les sis àrees seleccionades i assolir un 
grau de concordança del 75% entre els nivells de comple-
xitat definits.

Projecte 3.4. Integrar la salut pública i comunitària en 
el model assistencial
S’aprofitarà el nou enfocament de la salut pública i el rol 
que ha de tenir la farmàcia comunitària per millorar la 
resolució del sistema.

Objectiu fins al 2015. Desplegar completament la car-
tera de serveis de l’ASPCAT i contractar-la des del CatSa-
lut i disposar de la cartera de serveis assistencials de les 
oficines de farmàcia.
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Vidre i mirall: els tres eixos vertebradors del Pla de salut de Catalunya 2011-2015: transformació del model d’atenció (2)

Línia d’actuació 4. Un sistema de més qualitat i equitat  
en l’alta especialització

Resum i adaptació de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Departament de Salut; 2012. 
El document complet està disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf

Per terciarisme s’entén un conjunt de serveis altament 
especialitzats que comporten un molt elevat requeriment 
tecnològic i expertesa professional, habitualment d’un 
cost elevat i que, atesa la seva baixa prevalença i alta com
plexitat, es beneficien de la concentració en un nombre 
reduït de proveïdors. És per això que, a diferència d’altres 
serveis públics de salut, la planificació del terciarisme s’ha 
de dur a terme en un marc nacional i no regional. D’altra 
banda, els tractaments d’alta complexitat associats als 
procediments terciaris també tenen un conjunt de carac
terístiques que fan que requereixin una gestió específica.

Les característiques diferencials dels procediments ter
ciaris i dels tractaments d’alta complexitat es resumeixen en:

− Una baixa freqüència de procediments que en con
diciona la gestió.

− La necessitat d’expertesa professional i equips multi
disciplinaris (complexitat organitzativa).

− Un elevat requeriment tecnològic (utilització d’equi
paments sofisticats i amb un cost molt elevat).

− En general, un cost elevat.
− Una alta complexitat i un risc elevat en les interven

cions.
− Una elevada especificitat (baixa prevalença i proce

diments molt específics).

− Nous fàrmacs innovadors: teràpies farmacològiques 
òrfenes, teràpia avançada, gènica, etc. amb poca evidèn
cia disponible en el moment de l’autorització i de cost 
elevat.

− Dificultat per mesurar els resultats en salut en condi
cions de pràctica clínica habitual, tant de les intervencions 
sanitàries en general com dels medicaments en particular.

Ateses les característiques dels procediments terciaris i 
dels tractaments d’alta complexitat que s’hi associen, hi ha 
dos aspectes prioritaris:

a) És important reordenar l’estructura del terciarisme 
a Catalunya.

b) S’ha d’harmonitzar la prescripció dels tractaments 
d’alta complexitat.

a) És important reordenar l’estructura del terciaris-
me a Catalunya

La variabilitat clínica en la provisió dels serveis tercia
ris és molt alta. Aquesta variabilitat està lligada al volum 
de casos atesos per cada centre (els resultats en salut són 
millors en els centres amb un volum de casos més alt).

Hi ha estudis internacionals contrastats que aporten 
evidència entre el volum de casos i els resultats en salut. 
En la taula següent es mostra, com a exemple, el resultat 
d’una revisió en diferents procediments1:

Annals de Medicina 2013;96: 106-108.

 
Procediment

 Mitjana de la taxa Mitjana de diferència en la taxa de mortalitat 
  de mortalitat (%) entre centres de baix i alt volum (%)

Angioplàstia coronària 1,9 0,2

Cirurgia cardíaca pediàtrica 7,3 11

Cirurgia sense ruptura d’aneurisme d’aorta 7,5 3,3

Cirurgia d’aneurisme d’aorta trencat 49,8 7,9

Cirurgia de neoplàsia de pàncrees 9,7 13

Cirurgia de neoplàsia d’esòfag 13,9 12 

Cirurgia de neoplàsia de pulmó 5,5 1,9

Cirurgia de neoplàsia d’estómac 10,9 6,5   
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Els estudis realitzats a Catalunya mostren també una 
associació entre volum i qualitat, i s’observa una tendèn
cia general a realitzar procediments terciaris en un nom
bre molt elevat de centres; en molts casos per sota de la 
massa crítica recomanable.

Complementàriament, el terciarisme representa un 
cost considerable per al sistema sanitari en comparació 
d’altres serveis.

Aquests arguments justifiquen la necessitat de concen
trar certs procediments terciaris en centres o unitats de 
referència. Aquesta concentració representa un benefici 
contrastable en dos àmbits: més qualitat (lligada al volum 
de casos atesos) i més eficiència.

D’altra banda, també es planteja el debat sobre quina 
ha de ser la distribució territorial d’aquests serveis. Ac
tualment, Barcelona ciutat i l’àrea metropolitana estan 
actuant com a pol d’atracció del terciarisme i és neces
sari plantejarse, de forma objectiva, si aquesta situació 
d’asimetria territorial suposa un benefici o si en determi
nats casos s’hauria de fer una correcció d’aquesta distribu
ció. El volum global de casos, la disponibilitat de l’oferta i 
la valoració del nivell d’accessibilitat de cada procediment 
han de definir l’equilibri més raonable.

Finalment, és necessari destacar la importància de rea
litzar una planificació del terciarisme no només pel que 
fa a l’estructura de provisió i d’ordenació territorial, sinó 
també quant a la planificació del catàleg de procediments 
o patologies d’alta especialització i el monitoratge i la 
prospecció de l’activitat terciària.

b) S’ha d’harmonitzar la prescripció dels tractaments 
farmacològics d’alta complexitat

L’oferta farmacèutica de tractaments d’alta comple
xitat es caracteritza per un elevat nivell d’innovació que 
comporta l’aparició constant de medicaments nous. En 
aquest context, es fa necessari aconseguir una harmo
nització en la selecció i la utilització dels medicaments 
d’acord amb un marc d’actuacions i un procés de presa de 
decisions que assegurin:

− L’equitat en l’accés als medicaments i tractaments.
− La millora en els nivells d’eficiència i efectivitat, maxi

mitzant el nivell d’utilitat terapèutica.
− L’aprofitament de recursos i sostenibilitat.
Pel que fa als medicaments en l’àmbit hospitalari, en 

els darrers anys s’ha incrementat considerablement el 
nombre de fàrmacs nous així com l’aprovació de noves 
indicacions de principis actius ja comercialitzats, i es pre
veu que aquest procés continuarà en el futur atès el desen
volupament actual de la recerca preclínica i clínica.

Actualment són les comissions de cada centre hospita
lari les que determinen els medicaments que s’incorporen 
en el seus protocols farmacoterapèutics, prenent com 
a base criteris d’evidència científica. Així, cada centre 
realitza la selecció i l’avaluació científica dels medica

ments i de l’ús, i elabora els protocols farmacoterapèutics 
d’utilització dels medicaments.

Tot i que la presa de decisions en el centre hospitalari 
té certs avantatges, pot donar lloc a algunes diferències o 
discrepàncies entre centres hospitalaris. Això pot generar 
una variabilitat no justificada en l’ús dels medicaments.

Principis i model
Els principis que haurien de regir la gestió dels serveis 
d’alta especialització han de ser una base que apropi els 
serveis d’alta especialització als objectius del sistema de 
salut a Catalunya (millorar la salut dels ciutadans sense 
posar en risc la sostenibilitat del sistema sanitari).

− Oferir un servei de qualitat als ciutadans. Els ser
veis d’alta especialització estableixen en molts casos inter
vencions molt complexes i és imprescindible garantir uns 
estàndards elevats de qualitat. En el cas dels medicaments 
es dóna la circumstància de l’ús de fàrmacs d’alta comple
xitat per diferents processos clínics, que no sempre garan
teixen uns resultats costefectius.

− Proveir els ciutadans d’un servei equitatiu que mi-
nimitzi la variabilitat clínica. A diferència d’altres ser
veis, en el cas del terciarisme en molts casos no és possible 
garantir la proximitat del servei mantenintne alhora la 
qualitat. Per això, en el cas del terciarisme, es prioritza 
l’equitat en resultats en salut sobre la proximitat. Això 
suscita la necessitat d’analitzar detalladament quina és 
l’estructura òptima quant a centralització/descentralitza
ció per a cadascun d’aquests procediments o patologies i, 
en el cas dels medicaments, reduir la variabilitat clínica 
en l’ús harmonitzantne els protocols en tot l’àmbit del 
CatSalut.

− Potenciar el terciarisme com un focus de prestigi 
i d’innovació mèdica a Catalunya. En aquest sentit, s’ha 
de continuar garantint el desenvolupament dels profes
sionals per millorar la qualitat de les intervencions i man
tenir el posicionament de Catalunya com a referent quant 
a resolució de casos d’alta complexitat i en la recerca, la 
docència i la innovació de la pràctica clínica, i alhora, fa
cilitar la incorporació d’innovacions mèdiques, quirúrgi
ques, farmacològiques, etc.

− Avaluar i orientar la gestió cap a l’obtenció de re-
sultats. Basar la planificació dels serveis terciaris en els 
resultats obtinguts requereix garantir el volum de casos 
suficients per poder utilitzar mecanismes d’avaluació i 
mesura de resultats en salut. Els registres de pacients i el 
seguiment dels tractaments farmacològics són iniciatives 
fonamentals que s’han d’impulsar.

− Assegurar el dinamisme en la gestió del tercia-
risme. Un servei pot ser considerat terciari i, a causa de 
canvis en tecnologies/pràctiques clíniques o de l’extensió 
d’una patologia determinada, tornarse generalista. Tan
mateix, a mesura que es produeixen avenços en la ciència 
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i tecnologia mèdica és necessari incorporarhi noves pràc
tiques que inicialment seran considerades, probablement, 
terciàries.

Projectes estratègics
Prenent com a base els principis definits, es proposen dos 
grans projectes:

Projecte 4.1. Reordenar els procediments d’alta es-
pecialització

S’analitzarà, per a cadascun d’aquests procediments, 
les possibilitats de reordenació prenent com a base un 
conjunt de criteris centrats a garantir més qualitat en 
l’atenció.

Objectiu fins al 2015. Garantir que per als 18 procedi
ments reordenats, el 100% de la població és atesa en cen
tres que compleixen els criteris definits.

Objectiu de resultats a curt termini. Garantir que per 
als vuit procediments es compleixen els criteris de massa 
crítica que asseguren una millor qualitat en la provisió.

Projecte 4.2. Harmonitzar la prestació de tracta-
ments farmacològics d’alta complexitat

S’harmonitzarà la prestació farmacèutica prenent com 
a base procediments comuns i criteris de costefectivitat 
en tots els centres sanitaris.

Objectiu fins al 2015. Assolir un total de 25 protocols 
harmonitzats a l’any.

Objectiu de resultats a curt termini. Incrementar el 
nombre de protocols harmonitzats en almenys 20 tracta
ments.
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El dol, diverses visions d’una mateixa realitat
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Viure un procés de dol no sempre ha d’anar vinculat amb 
la mort. Són moltes les situacions que poden desencade
nar aquest procés únic, personal i intransferible. Ser ca
paços d’abordar el dol des d’una mirada interprofessional 
que traspassi l’àmbit de la salut i que trenqui tabús, barre
res i estigmes és un dels grans reptes pendents.

Fa temps vaig viure de molt a prop el divorci d’una per
sona propera. En certs moments, els seus trastorns emocio
nals es van convertir en malestars físics, que en alguns casos 
van acabar a la consulta del metge de família i van precisar 
tractament farmacològic. La causa? L’esforç i el patiment 
d’afrontar la pèrdua d’una relació sentimental de molts anys. 

La meva sorpresa va venir al veure la seva mirada 
d’incredulitat quan, com a infermer, li vaig explicar que 
una bona part del seu malestar naixia pel dolor que li es
tava comportant el seu procés de dol. Ella, que no és pro
fessional de l’àmbit de la salut, va respondre que, des del 
seu imaginari, sempre havia relacionat el dol amb el fet 
d’afrontar una situació de mort. 

Aquest episodi m’ha fet pensar moltes vegades que si 
ella ho desconeixia, segur que moltes altres persones se
gueixen compartint aquesta visió errònia. El teòleg Arnal
do Pangrazzi, coordinador de grups pastorals de salut que 
treballen amb persones que han patit una pèrdua, enu
mera una gran quantitat de tipus de pèrdues que podem 
relacionar en cinc grans blocs: 

– Pèrdua de la vida. És un tipus de pèrdua total, ja sigui 
d’una altra persona o de la pròpia vida en casos de malal
ties terminals en què la persona s’enfronta al final. 

– Pèrdua d’aspectes d’un mateix. Són pèrdues que te
nen a veure amb la salut. Aquí poden aparèixer tant pèr
dues físiques, referides a parts del nostre cos —incloses les 
capacitats sensorials, cognitives i motores—, així com les 
psicològiques com, per exemple, l’autoestima, els valors, 
els ideals o les il·lusions.

– Pèrdua d’objectes externs. Aquí apareixen les pèr
dues que no tenen a veure amb la pròpia persona; es tracta 
de pèrdues materials. S’hi inclou les pèrdues de feina, la 
situació econòmica, les pertinences, etc.

– Pèrdues emocionals. En són exemples els trenca
ments amb la parella, la família o els amics.

– Pèrdues lligades amb el desenvolupament. Són les 
que estan relacionades amb el propi cicle vital normal, 
com ara el pas per les diferents etapes: infància, adoles
cència, joventut, adultesa i vellesa. 

Un procés únic i personal
Majoritàriament s’ha associat el dol a la pèrdua d’un és
ser estimat. Però el procés de dol està vinculat a qualse
vol tipus de pèrdua. Així, perdre la feina, el nivell de vida 
o un canvi de ciutat o de casa —situacions tan freqüents 
actualment per culpa de la situació econòmica que estem 
vivint— poden comportar un procés de dol.  

De la mateixa manera que aquest procés és quelcom 
únic i personal, també afecta de manera única i personal 
les diverses dimensions de la persona: la física, l’espiritual, 
l’emocional, la conductual, la mental i la sensorial. 

Tradicionalment s’ha parlat de diverses fases en els 
processos de dol, fases que es revisen en funció dels tipus 
d’escoles i d’autors. Així, la psiquiatra Elisabeth Kübler
Ross classifica el procés de dol en les següents etapes: ne
gació, còlera, negociació, depressió i acceptació. En can
vi, d’altres autors, com el psiquiatre Eric Lindenmann, el 
descriuen en tres fases: la fase inicial o d’evitació, la fase 
aguda del dol i la resolució. 

En tot cas, el procés de dol és diferent per a cada perso
na; hi ha tantes formes de viure’l com situacions el desen
cadenen. La durada també és variable i, per tant, el ritme 
és divers i depèn de la capacitat d’adaptació de cadascú. 

El dol afecta totes les persones i a totes les edats. Els 
nens, per exemple, en molts casos, segueixen essent els 
grans oblidats, perquè molt sovint, especialment en els 
casos de pèrdua per mort, se’ls aparta de la situació, de 
manera volguda, per evitarlos, suposadament, un major 
patiment.  

En el procés de dol apareixen una barreja de senti
ments com la tristesa, l’angoixa, l’apatia, la culpa, la ràbia, 
l’abatiment o la sensació d’injustícia, que es poden mes
clar amb alteracions del son, de la gana o de la libido i 
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també amb manifestacions com palpitacions, sudoració, 
cefalees, etc. 

El llistat de símptomes és molt variat, ja que cada per
sona pot desenvolupar la seva pròpia manifestació davant 
d’una pèrdua. Cadascú s’adapta i respon com pot o com sap. 

Trencant estigmes i tabús
Un dels grans temes pendents és situar aquesta realitat en 
el centre del debat social, fent partícips els professionals 
de la comunicació, per tal que es puguin difondre les pè
rdues i els processos de dol en un entorn de normalitat i 
d’acceptació. 

Afortunadament, certs tabús sembla que es comencen 
a trencar, perquè la realitat, per molt àrdua i dura que 
sembli, s’acaba imposant. N’és un exemple les aparicions 
en els mitjans de comunicació d’experts que analitzen i 
reflexionen al voltant d’una de les pèrdues més traumàti
ques que pot existir: el suïcidi. Aquests casos, fins fa rela
tivament poc, eren silenciats volgudament per part dels 
mitjans de comunicació, adduint el suposat efecte crida 
que causaven. Però la presència d’afectats, que s’han or
ganitzat, ha fet possible aquest gir, aportant una mirada 
nova més en el que ha de ser l’abordatge del procés de dol.

L’aliança multiprofessional, un repte
De la mateixa manera que el dol afecta les diverses dimen
sions de la persona, l’abordatge d’aquestes afectacions 
hauria de ser multiprofessional, quelcom que, a vegades, 
no es desenvolupa suficientment. 

Sovint, els professionals de la salut actuem quan ja s’ha 
iniciat un procés patològic del dol, però hem de ser ca
paços de promoure accions de prevenció i promoció que 
ajudin a viure amb la màxima normalitat possible aquest 
procés. I ferho no només de la mà dels qui treballen des 
de la vessant de la salut, sinó dels professionals que es 
mouen en els àmbits social, educatiu, laboral i de lleure, 
però també dels qui treballen en l’àmbit dels serveis fune
raris, entre d’altres. 

Cal, doncs, trencar les barreres clàssiques que tradicio
nalment ens han separat i, malgrat les dificultats, ser ca
paços d’actuar tots conjuntament, cadascú des de la seva 
mirada i realitzant la seva aportació professional. 

Per assolir aquesta necessària intervenció multidisci
plinària, els professionals de la salut necessitem encara 
de molta formació no només per ajudar, acompanyar i 
donar suport a una persona que afronta un procés de dol, 
sinó per ser capaços d’abordar des de la nostra vessant 
professional i/o personal les nostres pròpies pors, que 
sovint ens impedeixen oferir l’ajuda o el seguiment ne
cessaris.
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Resultats de la implementació d’un sistema de notificació i gestió 
d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient

Roser Anglès1,2, Montserrat Llinàs1,3, Carme Alerany1,4, Maria Victòria Garcia1,2

1Unitat Funcional per a la Seguretat del Pacient; 2Direcció de Processos i Qualitat; 3Direcció d’Infermeria; 4Farmàcia. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Barcelona.

Introducció
Els sistemes de notificació d’incidents relacionats amb la 
seguretat dels pacients (IRSP)  constitueixen una excel·lent 
font de coneixement a partir de la qual es poden plantejar 
mesures de millora encaminades a reduir la seva incidèn-
cia o les seves conseqüències. La implementació d’aquests 
sistemes pot ser útil per aconseguir un canvi de paradig-
ma que permeti abordar la seguretat de forma global i 
com a valor en positiu, potenciant una nova cultura que 
valori el fet d’aprendre dels errors per millorar els nostres 
sistemes de treball. 

Des d’institucions com l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), la Comissió Europea, el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) i el mateix Departament 
de Salut, s’ha estimulat el desenvolupament de sistemes de 
notificació d’incidents com una estratègia bàsica per a la 
millora de la seguretat dels pacients.

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron existia una gran 
cultura de recollida d’informació d’aspectes de seguretat del 
pacient, com ara els programes de control de les infeccions  
relacionades amb l’atenció sanitària (VINCat, ENVIN-
Helix, Projecte EPINE, etc.), el programa de farmacovigi-
lància, i altres sistemes pròpiament de notificació d’IRSP 
com el registre de caigudes, errors de medicació, incidents a 
radioteràpia, errors transfusionals, etc. Malgrat això, resul-
tava necessari disposar d’un sistema genèric del centre que 
permetés ampliar la possibilitat de notificació de qualsevol 
tipus d’IRSP per part de qualsevol professional del centre i 
alhora permetés a l’organització disposar d’un sistema ho-
mogeni de gestió del risc que abastés tot l’hospital.

L’any 2009, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es 
va adherir a tots els programes de seguretat del pacient 

proposats pel Departament de Salut; també el novembre 
de 2010 es va adherir a la implantació del sistema de noti-
ficació proposat pel MSSSI (SiNASP).

L’objectiu del present article és mostrar el resultat i 
l’impacte de la implementació d’un sistema genèric de 
notificació d’IRSP i del sistema de gestió durant el període 
2011-2012.

Materials i mètodes
Sistema genèric de notificació d’IRSP. Estratègia d’imple
mentació i característiques
Atesa l’existència de diferents sistemes de notificació es-
pecífics consolidats, la proposta va ser adquirir el com-
promís de fer arribar la informació recopilada a través del 
SiNASP als sistemes específics existents i, alhora, obtenir 
el compromís dels gestors d’aquests sistemes específics de 
fer arribar al sistema genèric aquells casos més greus que 
causessin lesió als pacients, per assegurar una gestió ho-
mogènia dels IRSP més greus notificats.

Les principals variables del sistema de notificació van 
ser l’àrea on s’havia produït l’incident, la professió del no-
tificador, el tipus d’incident notificat, les conseqüències i la 
gravetat segons el Severity Assessment Code (SAC) adap-
tat, des de SAC 1 o risc extrem a no SAC quan l’incident 
no va arribar al pacient.
Tractament dels incidents
La gestió dels incidents es va realitzar al si de la Unitat 
Funcional per a la Seguretat del Pacient (UFSP). Les se-
ves funcions són centralitzar i dinamitzar els IRSP de 
l’hospital; comptabilitzar, analitzar i avaluar els incidents 
i participar en l’elaboració de les propostes així com en 
el seguiment de la seva implementació, amb la finalitat 
d’assegurar la gestió correcta i homogènia dels incidents 
notificats, sempre amb una visió multidisciplinària i sis-
tèmica.

Es van establir tres tipus de tractament en funció del 
tipus d’incident i les possibilitats de dur a terme propostes 
de millora: anàlisi causa-arrel completa (ACA comple-
ta), anàlisi causa-arrel simple (ACA simple) o seguiment, 
quan es van tractar de forma agregada. L’ACA completa 
es va definir quan a més d’una investigació en profunditat 
de l’incident, posteriorment es va constituir un grup de 
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treball tipus ad hoc format per un grup multidisciplinari 
de professionals per a l’elaboració de propostes de millo-
ra, sempre amb la finalitat d’evitar que un incident sem-
blant tornés a succeir al centre. Es va definir ACA simple, 
quan després de la investigació del cas, des de la pròpia 
UFSP s’establien les propostes de millora, ja que aquestes 
eren simples i incontestables i, fins i tot, en ocasions ja 
s’havien establert anteriorment, encara que no s’havien 
arribat a implementar.

Les accions desenvolupades es van classificar en: can-
vis implantats, acció formativa, grup de treball i elaboració 
o revisió d’un protocol, procediment, circuit o normativa.

Resultats
Nombre de notificacions avaluades
A la UFSP, durant els anys 2011-2012 es van analitzar 217 
IRSP: 93 durant l’any 20111 i 124 durant el 2012. El 44% 
de casos notificats provenien d’hospitalització, seguits 
d’urgències, unitats de crítics i bloc quirúrgic.

Els tipus d’incidents notificats amb més freqüència 
van ser els errors de medicació (40%), seguits dels proble-
mes amb equips i/o dispositius i amb procediments tera-
pèutics (Figura 1). Una gran part dels casos notificats in-
cloïa diferents incidents; destacà, per exemple, que entre 
els errors de medicació, la identificació errònia del pacient 
era una de les principals causes. En relació a la gravetat 
dels incidents notificats, segons l’escala SAC, es va tenir 
un cas SAC 1 o crític (risc extrem) i 19 casos SAC 2 o 
greus (Figura 2).
Tractament dels incidents
En 174 dels 217 IRSP analitzats en la UFSP es va realit-
zar una ACA, en 26 casos dels quals va ser completa i es 
va incloure una taula multidisciplinària de propostes de 
millora.

En el 71% dels incidents, arran de la notificació i la 
seva anàlisi es va decidir implementar propostes de millo-
ra. Aquestes propostes de millora es van consolidar en 224 
accions de millora, que es mostren a la Figura 3. 

FIGURA 2. Incidents notificats relacionats amb la seguretat 
 del pacient (%) classificats segons la gravetat amb 
 el Severity Assessment Code (SAC) 
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FIGURA 1. Tipus i nombre (N) d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient (IRSP) notificats durant els anys 2011 i 2012

FIGURA 3. Accions (N) derivades de les notificacions d’incidents 
 relacionats amb la seguretat del pacient
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Alguns dels canvis implantats van ser la introducció 
en el laboratori de nous valors de pànic, l’elaboració de 
llistats de pacients amb colors alterns, el canvi de sistema 
de tancament de portes dels banys per a pacients a urgèn-
cies, la separació de sèrums amb etiquetatges semblants a 
les unitats d’hospitalització i la introducció d’alarmes en 
el programa de prescripció electrònica. Les accions for-
matives van ser sobre la seguretat del pacient, la prevenció 
d’errors de medicació i la prevenció d’errors transfusio-
nals. També es va incloure un circuit de comprovació ra-
diològica de catèters venosos centrals i l’actualització d’un 
protocol multidisciplinari de sedació. Així mateix, es van 
constituir grups de treball per al trasllat de pacients crítics, 
per a l’estandardització de les concentracions de les infu-
sions de fàrmacs vasoactius o per a l’elaboració de nous 
llistats de verificació.

Discussió
La implantació del sistema de notificació genèric conjun-
tament amb la sistematització del tractament dels inci-
dents ha permès la consolidació de 224 accions de millora 
derivades de les notificacions, que ha repercutit en millo-
res que incideixen directament en una atenció més segura 
als pacients de l’hospital. 

La notificació voluntària d’incidents relacionats amb la 
seguretat del pacient per part dels professionals assisten-
cials és una eina bàsica per a la prevenció de futurs inci-
dents2. L’objectiu principal de la notificació és aprendre de 
l’experiència, instaurar bones pràctiques assistencials i po-
der implementar accions per a la prevenció3. Els sistemes 
de notificació d’IRSP no pretenen ser un retrat precís de 
la incidència o gravetat dels incidents que es produeixen 
en els nostres centres, sinó una forma valuosa d’obtenir 
informació sobre la cascada d’esdeveniments que consti-
tueixen els factors contribuents de la gran majoria d’ells4.

El principal inconvenient dels sistemes de notificació 
és l’elevada infranotificació, que no permet quantificar 
la situació del centre. Segons l’estudi ENEAS, la densitat 
d’incidència d’esdeveniments adversos és de 14 per cada 
1.000 dies estada-pacient. Això suposa que en el nostre 
centre, atès que el conjunt d’estades hospitalàries de 2011 
i 2012 va ser de 627.930 dies, es pot estimar que es van 
produir en els dos anys al voltant de 9.421 IRSP.

Els sistemes de notificació d’IRSP han de ser un com-
ponent essencial del pla de seguretat de qualsevol centre 
sanitari, però no poden ser l’única font d’informació5. La 
informació d’aquests sistemes s’ha de complementar amb 
la recollida d’indicadors, com els relatius al control de la 
infecció relacionada amb l’atenció sanitària, el sistema de 
farmacovigilància, el nombre de reintervencions o rein-
gressos, etc. Alguns autors proposen complementar-los 
amb un sistema de revisió estructurat d’aquells casos amb 
criteris de sospita o triggers4,6.

Entre les causes que justifiquen aquesta infranotifica-
ció hi ha el grau de cultura de seguretat del pacient dels 
professionals sanitaris7, la sobrecàrrega de treball que su-
posa la manca d’informació sobre el procés que segueix a 
una notificació, la manca de confiança en l’organització 
i la por a patir repercussions negatives conseqüents a la 
notificació8.

Els resultats obtinguts al nostre centre són similars als 
d’altres grups del nostre entorn9. No obstant això, cal tenir 
present que en el nostre sistema no es recullen aquells es-
deveniments que es comptabilitzen de forma sistemàtica 
com els d’incidència i/o prevalença d’infeccions relacio-
nades amb l’atenció sanitària o el sistema de farmacovigi-
lància, que estan reflectits en el quadern de comandament 
d’indicadors de seguretat del pacient i que gestiona la co-
missió de seguretat del pacient. Aquest fet pot fer que, en 
una primera observació, el valor pugui semblar inferior a 
altres taxes publicades10. 

Els sistemes de notificació genèrics tenen l’avantatge 
que permeten la detecció d’incidents no classificables en 
els altres sistemes específics i poden dirigir-se a tots els 
àmbits de l’hospital, per la qual cosa resulten molt efi-
cients. És fonamental la coordinació entre els sistemes per 
evitar duplicitats; el tractament multidisciplinari propor-
cionat des de la UFSP permet assegurar la gestió homogè-
nia dels diferents incidents notificats i dóna credibilitat a 
tot el conjunt.

Darrere un incident gairebé sempre es detecta una ac-
ció insegura o una omissió com a causa immediata, però 
una anàlisi més profunda revela una sèrie de múltiples 
factors que afavoreixen aquestes accions de forma subja-
cent2. És important analitzar quines són aquestes causes i 
proposar millores en el sistema. A la UFSP s’ha analitzat 
els incidents notificats des d’una perspectiva sistèmica, 
fugint de l’anàlisi superficial a la recerca de culpables, fet 
que ha permès el gran nombre d’accions de millora dutes 
a terme.

A la UFSP s’ha utilitzat un doble criteri per decidir el 
tractament a realitzar d’un IRSP; a més de la freqüència i 
la gravetat de les conseqüències en el pacient (SAC), s’ha 
valorat la possibilitat de millora manifesta com un punt 
crític. En conseqüència, tot i el baix grau de gravetat dels 
incidents notificats, es va decidir fer 177 ACA.

És important destacar que les mesures proposades per 
la UFSP han comptat, en primera instància, amb el suport 
de la comissió de seguretat, la direcció i la gerència del 
centre, que han mostrat sempre el suport a totes les inicia-
tives de seguretat del pacient plantejades.

En resum, la implementació d’un sistema de notifi-
cació genèric juntament amb la sistematització del trac-
tament dels incidents mitjançant la UFSP, ha permès 
la detecció de punts febles de l’organització així com 
l’oportunitat d’instaurar bones pràctiques o millorar cir-
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cuits. Totes aquestes millores han incidit de manera di-
recta en proporcionar una atenció més segura als pacients 
i ha suposat un impuls considerable per a la consolidació 
d’una cultura de seguretat del pacient en el centre.
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Roda contínua de formació i consens

Salut i humanisme (2). Per què formar-se en prosocialitat: noves 
vies per optimitzar la salut dels professionals sociosanitaris 

Pilar Escotorin, Mayka Cirera

Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada (LIPA). Universitat Autònoma de Barcelona.

L’interès per estudiar els comportaments prosocials és 
una tendència que va clarament en augment. Només cal 
fer una ullada a l’ISI Web of Knowledge per verificar que 
la producció d’articles científics sobre prosocial behavior 
ha augmentat: de 168 articles entre els anys 1970 i 1980 a 
2.642 articles entre els anys 2000 i 20121.

Si bé és cert que l’origen i la prevalença de l’estudi so
bre la prosocialitat o els comportaments prosocials cor
respon a l’àrea de la psicologia, la gamma de disciplines o 
subdisciplines que investiguen la prosocialitat inclou tam
bé estudis familiars, sociologia, economia, neurociències, 
ciències de l’esport, comunicacions, negocis, turisme, pe
diatria, salut pública, antropologia, criminologia, radiolo
gia nuclear i religió, entre moltes altres1.

L’interès per investigar el tema és creixent, sigui en la 
forma de substantiu, prosocialitat, com a verb, prosocia-
litzar, o sobretot prosocial, en tant que adjectiu, tal i com 
mostra la major part de la bibliografia1.

Prosocial vs. antisocial
La investigació sobre aquest tema va néixer com a an
tònim d’antisocial, per denominar aquells comporta
ments d’ajuda realitzats per beneficiar algú sense esperar 
recompensa. 

Els matisos que existeixen entre les definicions dels au
tors que treballen en prosocialitat són subtils si ens que
dem en un pla d’investigació bàsica (prosocial en tant que 
adjectiu de l’estudi); però les diferències poden arribar 
a ser molt més consistents si es treballa en  l’àmbit de la 
intervenció: per exemple, en el cas que volguéssim trans
ferir metodologies d’optimització prosocial per prevenir 
burn-out en el personal sanitari o si volguéssim dissenyar 
un programa d’autoentrenament en un centre de salut 

per millorar el clima i la qualitat relacional entre metges, 
pacients, familiars de pacients, administratius i personal 
auxiliar, per mencionar algunes possibles aplicacions.

Al LIPA2, Laboratori d’Investigació Prosocial Apli
cada, definim accions prosocials com “aquells comporta
ments que, sense buscar recompenses materials, afavorei
xen altres persones o grups segons els criteris d’aquests 
o metes socials objectivament positives, i augmenten la 
probabilitat de generar una reciprocitat positiva de qua
litat en les relacions interpersonals o socials conseqüents 
i millorar la identitat, autonomia, creativitat i iniciativa 
dels individus o grups implicats”3.

Com a novetat respecte a la definició anglosaxona de 
la bibliografia internacional —que no especifica aquest 
punt— es presenta com a criteri últim i funcional de tota 
acció prosocial l’acceptació o satisfacció de qui la rep. 
Aquest element és central per superar la connotació molt 
present en l’altruisme tradicional que mirava de satisfer 
tan sols la pròpia motivació de l’autor, a vegades orienta
da per l’heroisme, quan no pel superhome bo.

L’accent posat en el receptor i les seves circumstàncies 
actualitza les habilitats, capacitats, motivacions i actituds 
que la persona que actua de manera prosocial ha de rea
litzar, orientant la seva acció no tant a la bona intenció 
d’ajudar, sinó al bé específic de l’altre, a la generació de 
reciprocitat, al seu benestar i a l’harmonia relacional, gru
pal i col·lectiva.

Una acció, perquè sigui prosocial no només ha de be
neficiar l’altre segons el seu criteri en tant que receptor, 
sinó que a més a més hauria de millorar d’alguna manera 
la seva autoestima, augmentar la seva creativitat i autono
mia; per tant, una acció d’ajuda que pugui —inclús invo
luntàriament— arribar a donar senyals de subvaloració a 
l’altre, generar algun tipus de dependència o disminuir la 
creativitat del receptor de l’ajuda, no es qualificaria com 
acció prosocial segons la definició que treballem en el nos
tre equip LIPA2.

La prosocialitat és, efectivament, part de la vida perso
nal i laboral; no obstant això, no és un principi d’aplicació 
fàcil o automàtica; quan existeix, millora la salut de les 
organitzacions i de les persones que hi formen part1. En 
tant que metodologia, quan s’aplica, és una via segura per 
generar relacions positives i una cultura de la confiança4.

Correspondència: Pilar Escotorin Soza
Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada (LIPA)
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Facultat de Psicologia. Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Tel. 935 814 443
Adreça electrònica: lipa_org@yahoo.es; pilar.escotorin@uab.cat
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Prosocialitat i curs de relacions humanes
Dades recents recollides per l’Acadèmia de Ciències Mè
diques de Catalunya i de Balears1 reflecteixen que una 
formació en l’àmbit de la prosocialitat no només és desit
jable per un possible interès intrínsec “humà” en el tema, 
sinó que també respon a les necessitats plantejades per 
alguns socis i sòcies de l’Acadèmiaa, per professionals de 
totes les àrees implicades en les ciències de la salut i per 
l’Associació d’Estudiants (AECS)b, a qui es va fer una con
sulta sobre quines eren les seves necessitats de formació 
continuada1.

La inclusió en l’oferta formativa de conceptes com ara, 
per exemple, millorar la comunicació amb altres persones, 
com actuar davant la complexitat de la comunicació en si
tuacions de multiculturalitat dels pacients, cultures i rea
litats (i la seva relació amb la salut), resolució de conflictes 
(personals, laborals, de gestió), gestió de la síndrome de 
burn-out, lideratge d’equips de treball, presa de decisions 
complexes, treball en equips multidisciplinaris i fer front 
a situacions que poden anar en contra dels propis valors, 
van ser mencionats en aquestes enquestes per les persones 
consultades per l’Acadèmia1.

Com a equip LIPA hem estat convidats a participar 
en el primer mòdul formatiu d’aquesta experiència inno
vadora (Salut i Humanisme) dirigida a professionals de 
l’àrea de ciències de la salut acabats de graduar, metges 
residents i professionals de ciències de la salut, en general.

En aquest espai hem pogut constatar no només 
l’actualitat d’aquest tema pels participants, sinó també la 
gran aplicabilitat i novetat que té la prosocialitat i la co
municació prosocial en contextos laborals sanitaris, tal i 
com havia estat constatat per metges, infermeres i media
dors sociosanitaris de l’àmbit gerontològic de Lituània, 
Polònia, Àustria, Itàlia i Espanya en el projecte Europeu 
CHANGE2,3.

Dificultats diagnosticades pels participants
Els professionals que van participar en aquest primer mò
dul del Curs de Salut i Humanisme, a través de la meto
dologia de visualització participativa prosocial (VPP)5 i 
treballant amb la pregunta: Quines són les dificultats que 
experimento en la meva relació amb pacients, familiars de 
pacients, superiors, subalterns i col·legues quan vull comu-
nicar-me de manera satisfactòria?, van aconseguir iden
tificar 17 dificultats prioritàries que solen experimentar 
amb els seus pacients, 9 dificultats prioritàries amb per
sones subalternes, 10 dificultats prioritàries amb familiars 
dels pacients, 17 dificultats prioritàries amb superiors i 17 
dificultats amb companys del mateix nivell de responsa
bilitat. 

Totes les dificultats diagnosticades van ser d’una gran 
riquesa, varietat i complexitat, ja que encara que tots els 
participants tenien les seves pròpies estratègies per fer 

front a aquestes situacions, no tots es trobaven igualment 
satisfets amb la manera de gestionarles.

A l’hora d’optimitzar les pròpies habilitats prosocials, 
va ser en l’àmbit dels companys de treball on els partici
pants van manifestar dificultats més prioritàries que els 
interessava gestionar amb noves habilitats i estratègies. 

Les 17 dificultats identificades en l’àmbit dels col·legues 
van ser organitzades per ells mateixos en 11 grans catego
ries de temes comuns, a les quals van donar els títols: dir 
“no” / gestió de favors, assertivitat, por a ofendre, conflic
tes d’interessos / jerarquia d’interessos, actitud proactiva, 
respecte als diferents punts de vista, dificultat per treballar 
en equip, discrepància de criteris, reactivitat, competitivi
tat i falta de reconeixement referida a “quan creuen que el 
teu treball no és important”.

Tant aquesta enquesta visualitzada com la realitzada 
per l’Acadèmia (citada anteriorment)1 i la innumerable 
bibliografia que recolza la centralitat de les habilitats pro
socials per un treball exitós i saludable1,4 permeten evi
denciar una vegada més que una formació en ciències de 
la salut centrada exclusivament en el pacient, en tant que 
subjecte d’interès, redueix en extrem la gran complexitat 
laboral i sistèmica en què habiten els professionals en el 
seu dia a dia, on no només conviuen amb altres actors, 
sinó que necessiten interactuar amb ells com a part del 
quefer quotidià.

El treball en ciències de la salut, com tants altres, depèn 
de l’experiència de la trobada interpersonal per realitzar 
les tasques amb èxit.

Com exemple, la disposició a acollir el metge nouvin
gut, resoldre els seus innumerables dubtes amb amabilitat 
tantes vegades com sigui necessari —fonamentals per a 
un treball de qualitat— excedeix al que demana un con
tracte laboral i transita pel que s’esperaria de la prosocia
litat en el treball.

Observacions finals
Som conscients que molts models teòrics i d’intervenció 
poden col·laborar de manera complementària per resol
dre les dificultats diagnosticades pels professionals de les 
ciències de la salut.

La prosocialitat és un via segura per construir rela
cions de confiança4 i la comunicació prosocial és un mitjà 
adequat per ferla operativa.

La nostra experiència com equip LIPA en diversos 
projectes europeus, programes d’intervenció en organit
zacions i seminaris formatius és que la formació en pro
socialitat té innumerables beneficis intrapersonals, inter
personals, grupals i socials.

Si s’utilitzen les metodologies adequades i si hi ha una 
disposició lliure i voluntària de participar en un procés 
autoformatiu i de diàleg participatiu, entre experts (un ex
pert en metodologia prosocial i els experts en el context en 
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què es fa la intervenció), la prosocialitat es pot optimitzar, 
aprendre i entrenar, inclús en edat adulta.

Formarse amb metodologies per generar projectes 
d’intervenció prosocial en l’àmbit sanitari i reeducar les 
organitzacions cap a un nou concepte de salut interperso
nal és un desafiament no només per a les universitats, que 
podrien generar un procés d’innovació curricular més 
prosocialment responsable de cadascun dels futurs pro
fessionals de les ciències de la salut, tal i com proposem en 
el projecte europeu ALFASPRING2; també és un desafia
ment pels professionals en exercici i pels líders d’equips 
de treball, que poden fer front a situacions d’alta com
plexitat interpersonal, amb una aposta decidida per una 
formació optimitzadora dels pensaments, sentiments, ac
tituds i comportaments de les persones que constitueixen 
i mantenen viva la cultura laboral de les organitzacions de 
què formen part.
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Proves i evidències

L’impacte social de la recerca en temps de canvis. El debat continua

Gaietà Permanyer-Miralda1-3, Maite Solans-Domènech2,3, Joan M. V. Pons2,3, Imma Guillamón2,3, 
Paula Adam2,3 
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Les definicions d’impacte social
L’any 2009, en un article publicat a Annals de Medicina, 
vàrem comentar la definició d’allò que s’entén per im-
pacte social de la recerca biomèdica i la importància que 
estava adquirint la seva avaluació en el moment actual1. 
S’hi feia una revisió dels diferents models conceptuals 
per comprendre i analitzar aquest impacte i així mateix 
s’hi revisaven els diferents instruments disponibles per a 
aquesta finalitat. Ressaltàvem que el terme “impacte so-
cial” fa referència a un concepte multidimensional, ate-
ses les diferents categories d’impacte a què pot conduir 
la recerca (augment i difusió del coneixement, augment 
de la capacitació, ajuda a la presa de decisions, millores 
en la salut o conseqüències econòmiques). Les nostres 
conclusions eren que es tractava d’una disciplina encara 
incipient, amb assoliments encara només parcials malgrat 
la seva potencial gran rellevància, i que, atesa la multidi-
mensionalitat del concepte d’impacte social, la metodolo-
gia per a la seva avaluació era també complexa i variada. 

Han transcorregut quatre anys i creiem que els con-
ceptes exposats en el nostre primer article continuen es-
sent vàlids. No obstant això, durant aquest breu període 
de temps s’ha desenvolupat un debat de considerable 
profunditat, encara sense resolució definitiva, bàsicament 
entorn de dos temes centrals: l’avaluació de l’impacte so-
cial en temps de relació canviant entre ciència i societat i 
l’elecció, per a la seva mesura, entre indicadors mètrics i 
qualitatius. És escaient, doncs, actualitzar les nostres re-
flexions.

Les múltiples dimensions de l’impacte de la recerca 
expliquen, potser, per què no n’hi ha una sola definició 
vàlida. Pot ser bo, abans d’entrar directament en matè-
ria, recordar-ne la que va emetre el Australian Research 

Quality Framework2 i que il·lustra una noció d’impacte 
especialment inclusiva. Aquesta definició considera que 
l’impacte de la recerca és «el benefici social, econòmic, 
ambiental i/o cultural que en reben els seus usuaris finals 
en l’àmbit més ampli, sigui comunitari, regional, nacional 
i/o internacional». Per usuaris finals cal entendre els bene-
ficiaris possibles dels resultats de la recerca. És interessant 
recordar aquesta definició de tan ampli abast quan, en re-
lació amb els importants canvis de valors que esdevenen 
en el nostre món i als quals ens referirem, existeix actual-
ment una tendència a considerar definicions exclusiva-
ment quantitatives i utilitaristes de l’impacte de la recer-
ca, siguin les referides a la seva repercussió bibliomètrica 
o a la seves conseqüències en el món del mercat o dels 
negocis. Per exemple, en el 2006 el Departament Britànic 
del Tresor va considerar que l’impacte de la recerca és «la 
proporció de recerca que les universitats duen a terme en 
el món dels negocis»2. En una definició com aquesta, que 
il·lustra alguns valors predominants en la nostra cultura 
actual, cal recalcar dues característiques bàsiques: primer, 
el seu caràcter quantitatiu; i segon, l’ús del negoci com a 
criteri de referència. En la nostra reflexió tendirem a uti-
litzar com a punt de partida un concepte com aquell en 
què es basa la definició emesa per l’organisme australià. 
Entenem que, per molt important que sigui el rendiment 
econòmic immediat de la recerca, i més en el moment 
actual, la seva rellevància social ha de ser valorada en un 
àmbit molt més ampli; i això sense comptar el fet que, de 
forma indirecta, maneres diferents del món del negoci o 
del mercat en què la recerca por exercir una influència so-
bre la societat poden tenir també a la llarga una repercus-
sió en l’ordre econòmic.

De fet, en els darrers quatre anys l’activitat del grup 
ISOR (Impacte Social de la Recerca) i els treballs que ha 
desenvolupat3,4 han estat basats en el marc conceptual 
d’un model anomenat CAHS-ROI desenvolupat per la 
Canadian Academy of Health Sciences5, derivat al seu 
torn del clàssic model Payback proposat per Buxton i 
Hanney6. Aquests models responen al concepte mul-
tidimensional de l’impacte exercit per la recerca en els 
diferents àmbits de la societat, més enllà i més ençà de 
la repercussió econòmica i bibliomètrica immediates. 
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La relació canviant entre ciència i societat
Un fenomen de remarcable rellevància des de diferents 
angles és que, en el curs de les darreres dècades, s’està 
produint un canvi en la relació entre els investigadors i 
la societat. Encara que hi ha consciència d’aquest canvi 
en entorns acadèmics i abundant literatura sobre la seva 
anàlisi7,8, interessa ressaltar aquí el que representa de cara 
a l’avaluació de l’impacte social de la recerca. En essència, 
el canvi en el model de relació entre la comunitat investi-
gadora i la societat en general es podria resumir així: ac-
tualment es tendeix a substituir la figura de l’investigador 
o grup de recerca independent segons el model clàssic, que 
ha de retre comptes bàsicament a l’àmbit científic o acadè-
mic, per la de l’investigador que treballa en equip i actua 
per encàrrec d’organismes públics o privats als quals es 
deu. Dit d’altra manera, la situació en la qual la producció 
de coneixement era independent de l’ús i necessitats dels 
seus usuaris tendeix a donar lloc a una altra en què són 
aquests usuaris o finançadors (la indústria o organismes 

públics) els que regulen en mesura variable la producció 
de coneixement. Aquesta situació canviant modifica el rol 
dels investigadors i també la seva tasca.

Aquests dos models o patrons de relació no són homo-
genis ni sempre consecutius, poden coexistir en un mateix 
àmbit i seguir desenvolupaments diferents en les diverses 
societats. S’han anomenat de maneres diferents7,8: pers-
pectiva acadèmica i postacadèmica, ciència postnormal, 
capitalisme acadèmic, triple hèlix, nova producció del co-
neixement o model 1 i model 2, que és com els considera-
rem en el present text. 

Els models 1 (clàssic o acadèmic) i 2 (postacadèmic) 
es poden diferenciar, seguint a Ernø Kjølhede et al.7, en 
funció de diferents característiques (Figura 1): 

a) El propòsit de la investigació en el model 1 és la cerca 
de coneixement vàlid com a fi en si mateix i en el model 2 
ho és la seva aplicació pràctica; 

b) La posició de l’investigador és crucialment diferent 
en els dos models, i aquesta és una de les característiques 

FIGURA 1.  Característiques dels dos modes de relació entre la ciència i la societat segons Ernø Kjølhede et al.7
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socialment més rellevants: en el model 1 l’investigador 
(o el grup de recerca) és independent i autònom; és pos-
seïdor de la seva recerca i segueix la seva carrera elabo-
rant publicacions independents; en canvi, en el model 2 
l’investigador és gestionat segons objectius socials, orga-
nitzatius o corporatius, públics o privats, i la publicació 
no és l’eix de la seva carrera; 

c) L’avaluació de la recerca, en el model 1, es duu a 
terme seguint criteris científics, com ara la consistència i 
l’originalitat (autoregulació de la ciència), mentre que en 
el model 2 els criteris d’avaluació poden ser tant científics 
com extracientífics (utilitat o impacte econòmic); 

d) En conseqüència, l’àmbit o locus de control de la re-
cerca són els consemblants o les jerarquies de prestigi en 
el model 1 i els directius de l’organització contractadora 
en el model 2, que són qui en determina l’orientació; 

e) Finalment, la conducta del científic —altre cop una 
diferència crucial per a l’orientació global de la recerca 
i els seus valors— en el model 1 està subjecta als quatre 
principis bàsics de Merton9 (comunitarisme, universali-
tat, desinterès i escepticisme organitzat), mentre que en 
el model 2 les normes de conducta són les integrades en 
l’acrònim PLACE (propietat, localisme [és a dir, privaci-
tat], autoritat, comissió [encàrrec], i expertesa).

Aquest conjunt de característiques del mode 2 defineix 
un marc social i ètic probablement ben adaptat a la recer-
ca de les grans corporacions industrials però no exclusi-
va d’aquesta. De fet, cal buscar l’origen del model 2 en els 
sistemes polítics socialdemòcrates del darrer terç del segle 
XX, en la posterior orientació neoliberal i el que en països 
anglosaxons s’ha anomenat New Public Management, o 
noves formes de gestió del sector públic. Independentment 
de la coexistència o evolució seqüencial dels dos models, 
el fet rellevant és que les organitzacions autònomes de re-
cerca, com les universitats, es veuen cada cop més sotme-
ses a pressions d’organismes públics i privats orientades a 
obtenir cada cop més control i productivitat de la recer-
ca finançada públicament7. Així com fins fa poc aquesta 
productivitat es considerava exclusivament en termes bi-
bliomètrics, actualment hi ha la tendència creixent a con-
siderar-la en termes predominantment econòmics, orien-
tació que, per bé que característica del moment històric 
actual, molts considerem excessivament parcial i limitada2.

Un fet de gran importància per a l’avaluació de l’im-
pacte de la recerca, potser poc reconegut per la comu-
nitat avaluadora, és que els models conceptuals clàssics 
d’aquesta avaluació i els indicadors corresponents es ba-
sen sobretot en el model 1. Aquesta relativa poca conside-
ració de les formes recents de producció de coneixement 
per part d’organismes normatius pot quedar reflectida, 
per exemple, en el fet que l’excel·lent i recent (2011) Codi 
Europeu d’Integritat en la Recerca10 no al·ludeix de ma-
nera específica als problemes creats per aquestes noves 

modalitats. Per tant, davant el creixement i difusió de l’es-
truc tura, processos i valors corresponents al model 2 es 
crea un repte important, encara no resolt: quins són els 
mètodes i indicadors més apropiats per a avaluar crítica-
ment l’impacte de la recerca feta segons aquest nou model 
de relació entre la ciència i la societat?; en quina mesura en 
resulten afectats conceptes fins ara clàssics, com impacte 
o qualitat?; qui ha de ser responsable de la mesura?2,7,11. 
És més, la visió de la disciplina de l’avaluació de l’impacte 
social de la recerca implícita en els models existents (i re-
sumida en el nostre article anterior) sembla comportar la 
relació establerta en el primer dels dos models indicats 
(independència dels científics i els usuaris). Per tant, es 
pot plantejar el dubte de si els eventuals canvis metodo-
lògics necessaris comportaran la necessitat de modificar 
aquests models. Aquests dilemes, als quals retornarem al 
llarg del present text, són un debat ben actual i haurien 
de ser matèria de treball en els anys a venir. Cal anticipar 
una necessitat creixent de l’avaluació de l’impacte de la 
recerca (entre altres raons per a una planificació i ús de 
recursos més eficient), sigui quina sigui la relació que aca-
bi configurant-se entre producció i ús del coneixement. 
Per altra banda, en qualsevol cas, sembla també cada cop 
més peremptòria la necessitat no solament de conèixer 
l’impacte de la recerca, sinó de reorientar-la en funció de 
les necessitats socials en sentit més ampli12 (Figura 2).

FIGURA 2.  Visió general de l’impacte social de la recerca en temps  
  de canvis

Mètrica o mètodes qualitatius?
Un segon debat, paral·lel a l’esmentat però no pas aliè a 
ell, fa referència a si l’orientació metodològica predomi-
nant per a l’avaluació de l’impacte social de la recerca han 
de ser els indicadors mètrics, és a dir numèrics i de natu-
ralesa quantitativa, o bé els indicadors d’ordre qualitatiu. 
Des de fa temps es polemitza sobre els avantatges i proble-
mes de cadascun dels dos tipus2. 

Com suggereix el seu nom, els indicadors mètrics són 
valors numèrics que es recullen per examen documental 
o amb qüestionaris específics13. Entre els clàssics hi ha els 
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indicadors bibliomètrics, dels quals els més coneguts són 
el factor d’impacte de la revista en què s’ha publicat i el 
nombre de cites que ha rebut el treball, però se n’han pro-
posat de molt més refinats i complexos. La bibliometria 
mesura només una dimensió de l’impacte, és a dir, la visi-
bilitat de l’avenç en el coneixement. S’han elaborat també 
indicadors mètrics de capacitació (nombre de contractes, 
de tesis generades, de nous projectes derivats, de beques i 
ajudes consegüents, etc.) i el que s’anomenen indicadors 
tecnomètrics i economètrics; entre aquests hi figuren els 
relatius a la projecció que la recerca ha tingut en el món 
de la indústria i de la difusió comercial (patents, spin-offs, 
altres tipus de contracte amb la indústria, beneficis econò-
mics de l’explotació comercial d’un projecte, etc.). Recent-
ment s’ha intentat, amb qüestionaris complexos com el 
RAISS14, obtenir un gran nombre d’indicadors quantita-
tius (sobre el tipus i resultats de la recerca, col·laboradors, 
finançament, associacions, associació amb la indústria, 
beneficis, etc.) per caracteritzar la recerca i obtenir una 
varietat de mapes quantitatius que permetin l’avaluació 
acurada del seu impacte. Els avantatges dels indicadors 
mètrics serien la seva objectivitat, que permetria la seva 
recollida transparent, la seva reproductibilitat i l’escàs 
consum de temps i recursos per a la seva obtenció. Aquest 
tipus d’instruments pretenen arribar a una comparació 
exhaustiva i sintètica dels impactes assolits per la recerca 
en diferents centres que faciliti la redistribució de recur-
sos públics en funció dels seus resultats (pay for perfor-
mance). Cal dir que, a banda d’altres consideracions sobre 
els valors desitjables dels organismes gestors, aquesta de-
cisió d’alta responsabilitat exigeix un grau de validesa dels 
indicadors actuals que no tothom accepta2,11,15,16.

Els indicadors qualitatius segueixen una altra orien-
tació, fonamentada en mètodes que comporten més un 
estudi en profunditat i basat en percepcions i valoracions 
de persones claus que en mètodes de quantificació. Els 
mètodes qualitatius més divulgats en aquesta àrea es ba-
sen en l’avaluació per consemblants (on el judici personal 
d’individus seleccionats ad hoc complementa o té prioritat 
sobre les avaluacions mètriques externes) i en l’estudi de 
casos o anàlisi en profunditat d’un nombre petit d’unitats 
(projectes o centres específics) al llarg del temps. Aquest 
últim mètode ha estat sovint utilitzat per examinar els 
processos de la recerca i la seva utilització.

Els indicadors qualitatius han estat sovint criticats per 
la seva subjectivitat, enfront de l’objectivitat dels indica-
dors quantitatius. Però aquesta crítica ha estat contestada 
de forma prou convincent amb l’argument que els indi-
cadors mètrics, més fàcils d’obtenir eficientment, no me-
suren l’impacte genuí de la recerca sinó una aproximació 
o subrogació del mateix, amb risc de judici incorrecte o 
fins i tot circular (resultats afavorits per criteris ja pre-
vistos en la definició inicial). Per exemple, per molt que 

els indicadors bibliomètrics pretenguin apropar-se a la 
qualitat de la recerca, l’autèntica qualitat d’aquesta només 
pot ser avaluada pel judici personal expert i generalment 
a posteriori (passat un temps). Per altra banda, tot i que 
els indicadors mètrics relacionats amb l’associació amb 
la indústria o la comercialització de les troballes (patents, 
spin-offs, altres contractes amb el món dels negocis) es re-
fereixin a l’impacte en el benefici d’intermediaris més que 
a l’impacte rebut o sofert per la societat en general, o al 
benefici en salut a partir dels resultats de la recerca, cal no 
oblidar que aquests indicadors econòmics revelen també 
efectes socials difusos (llocs de treball, exportacions, im-
postos, etc.). S’ha dit també que aquest tipus d’indicadors 
afavoreixen la canalització de fons públics cap a l’obtenció 
de guanys privats més que no pas l’autèntic valor pú-
blic2. Per als autors d’aquest tipus de crítica, el futur de 
l’avaluació de l’impacte és qualitatiu. De fet, i malgrat la 
seva innegable promesa de benefici, l’ús d’indicadors mè-
trics per avaluar de manera predominant qualsevol tipus 
d’activitat professional és generalment rebuda amb una 
combinació d’entusiasme, suspicàcia i escepticisme17.

Siguin quins siguin els termes del debat, sembla haver-
hi un acord en què l’estat encara immadur de la disciplina 
justifica una orientació mixta11,15,18. S’ha dit, per exemple, 
que «fins que no es disposi de mètodes quantitatius ro-
bustos per a l’avaluació de l’impacte social, serà raonable 
l’ús de panels d’experts per a l’avaluació qualitativa de la 
rellevància social de la recerca»11. I el títol d’un treball re-
llevant i assenyat sobre el tema diu precisament: «El fu-
tur de l’avaluació de la recerca es basa en la combinació 
intel·ligent d’una mètrica avançada amb una transparent 
avaluació per consemblants»15. Per exemple, en un estudi 
ja clàssic de l’avaluació de l’impacte de projectes de re-
cerca sobre l’artritis (Arthritis Research Campaign)14, els 
autors utilitzaren una metodologia qualitativa d’estudi 
de casos i avaluació per consemblants, però asseguraren 
una expressió quantitativa dels resultats assignant valors 
numèrics a les troballes i resumint-les en diagrames com-
parables (spider diagrams).

Resulta evident que aquesta discussió sobre la millor 
metodologia per als estudis d’avaluació de l’impacte deri-
va d’un altre aspecte de la qüestió, més bàsic encara, que 
s’esmentava al començament del text present: què s’entén 
realment per impacte?2,18; existeix una gradació o un sis-
tema de prioritats entre els diferents tipus d’impacte que 
es busquen?; com es defineix?; què s’ha d’entendre per 
impacte rellevant o important? Probablement la resposta 
dependrà dels valors de cada grup d’estudi i de les seves 
finalitats o propòsits; els autors triaran la metodologia 
que creguin més apropiada per analitzar aquells tipus 
d’impacte que hagin escollit com a prioritaris. No és el 
mateix anomenar impacte a qualsevol cosa que esdevingui 
després de la realització del projecte com a conseqüència 
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seva (per exemple, benefici d’un tercer) que a l’efecte so-
bre els “destinataris finals” o guany social que propugna 
la definició australiana. En algun sentit, la resposta de-
pendrà de la postura davant d’allò que s’ha anomenat el 
relevance gap, o la bretxa entre la recerca que necessita la 
societat i la recerca que realment es duu a terme12,16. I en 
qualsevol cas, la interpretació que cada lector o usuari de 
l’estudi faci dels seus resultats en valorarà la magnitud o 
rellevància de cadascun d’ells per a les seves pròpies fina-
litats i interessos. 

Diferents orientacions de l’avaluació de 
l’impacte. La seva contribució com a eina  
per a la distribució de recursos
De fet, l’exemple acabat de comentar i tots dos debats, el 
relatiu a l’adequació dels mètodes existents a la forma de 
producció del coneixement i el relatiu al tipus de metodo-
logia òptima, reflecteixen la diferència existent entre les 
motivacions i finalitats de la disciplina avaluativa. Seria 
un error creure que tots els analistes de l’impacte social de 
la recerca tenen les mateixes finalitats o fins i tot objectius 
similars. Aquesta heterogeneïtat pot guardar relació amb 
la diferència de metodologies recomanades, i fins i tot 
amb les diferents definicions proposades d’impacte social. 
A grans trets, es poden diferenciar dues orientacions, no 
excloents mútuament, en els grups actius en l’avaluació 
de l’impacte social de la recerca. Uns segueixen més aviat 
una orientació analítica: el seu interès bàsic és, com en 
una recerca més, conèixer quins són els efectes socials de 
la recerca científica i els mecanismes pels quals es pro-
dueixen. La cerca de les anomenades interaccions produc-
tives entre ciència i societat19 obeeix a aquesta finalitat, que 
respon a preguntes com: quines són les vies per les quals 
els resultats de la recerca es transfereixen a la societat?; o, 
justifiquen els impactes assolits la recerca realitzada?, i té 
una clara tendència a l’ús de mètodes qualitatius. Els seus 
resultats poden orientar les accions que cal emprendre per 
tal de millorar l’impacte social.

Una altra orientació, probablement la més comuna, de 
l’avaluació de l’impacte de la recerca és la que es podria 
anomenar reguladora: donant com implícitament cone-
guts els efectes socials que es busquen, conèixer quins 
s’han assolit i quin ús han fet els investigadors i centres 
dels recursos assignats. Tendeix bàsicament a l’ús de 
mètodes mètrics i la seva finalitat última és donar eines 
per a la distribució de recursos. En aquest sentit, un in-
terès creixent de l’avaluació de l’impacte de la recerca és 
precisament el seu potencial per aportar una de les di-
ferents bases pretesament objectives en els organismes 
finançadors. Això podria ajudar, segons els promotors 
d’aquesta orientació, a una distribució del finançament 
a investigadors o centres més transparent i ajustada a la 

seva vàlua real, i fonamentar l’anomenat pagament segons 
rendiment (pay for performance)20. 

Implicacions per als investigadors, centres  
de recerca i gestors
Podem concloure amb una breu visió final de les conse-
qüències que preveiem per al present i futur de tot el que 
hem considerat: la situació descrita de canvis en la relació 
ciència-societat, en el context general de canvi social, farà 
cada cop més necessària l’avaluació de l’impacte social de 
la recerca i exigirà la participació de tots els actors del pro-
cés de producció de coneixement. Les exigències per als 
organismes reguladors o finançadors, però també per als 
centres de recerca atesa la interacció creixent, seran cada 
cop més estrictes i representaran saber donar resposta a 
preguntes com les següents18: quin tipus de recerca cal 
promoure (o fer)?; quina és la missió que es planteja en 
l’avaluació del seu impacte (i quina participació hi han de 
tenir els centres)?; exactament quin tipus d’impacte es de-
cideix avaluar i, per tant, quina és la metodologia que s’ha 
emprar (i quina ha de ser la informació que els centres hi 
aportin)?; quines mesures s’han de prendre per tal que el 
procés avaluatiu sigui cost-efectiu?

En conclusió, l’avaluació de l’impacte social de la re-
cerca és una disciplina complexa en progressiu desen-
volupament. Cal esperar-ne una creixent difusió i ús per 
finalitats pràctiques malgrat que encara s’hi plantegin de-
bats conceptuals i metodològics de considerable abast. 
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Sense amnèsia

Eponímia mèdica catalana. Els epònims d’Antoni Palau: el gènere 
Palaua i l’Aloysia citrodora Palau

Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

“No hay nada que se oponga tanto al progreso  
de las Facultades y Artes, como la ignorancia de sus Principios” 

Antoni Palau (1778)1

Els epònims
“Gènere Palaua. Gènere botànic que pertany a la família 
Malvaceae, descrit per A. J. Cavanilles, qui batejà aquestes 
plantes amb aquest nom en honor a Antoni Palau2”.
 “Aloysia citrodora Palau. Planta arbustiva de la família 
de les verbenàcies, de fulles lanceolades, en verticils de tres, 
que fan olor de llimona, i flors liles en inflorescències pa-
niculars terminals. Es coneix també com marialluïsa, Maria 
Lluïsa, herba Lluïsa, herba de la princesa o reina Lluïsa3. Fou 
descrita per primera vegada per Antoni Palau”.

Antoni Palau i Verdera, l’home
Antoni Palau i Verdera (Figura 1), fill de Josep Palau i 
Paula Verdera, va néixer a Blanes, on va ser batejat el 23 
de febrer de 17344,5.

Metge6-8 i farmacèutic3,4 (veure Nota), fou deixeble de 
Josep Salvador, apotecari i botànic barceloní molt reco-
negut a l’època qui, probablement, va despertar l’interès 
de Palau per la botànica. Exercí d’apotecari a Tordera4 
(pensem que probablement per aquest motiu, alguns au-
tors afirmen que va néixer en aquesta vila9) i sembla que 
potser va residir també a Riudarenes10.

El 1766 ingressà a la Reial Conferència de Física de 
Barcelona, que el 1770 va ser elevada a Reial Acadèmia de 
Ciències Naturals i Arts. Aquesta acadèmia va ser durant 
molt temps el referent científic de Catalunya donada la 
prohibició de l’ensenyament universitari i la prohibició 
de l’ensenyament superior a Barcelona després de la Gue-
rra de Successió. Tot i que Palau fou admès a la Direcció 
de Botànica d’aquesta institució, el fet de viure a Tordera 
(i més tard a Madrid) impedí que pogués treballar acti-

vament en aquesta acadèmia. Cal destacar, però, la me-
mòria que va presentar-hi el maig de 1773, Disertación 
botànica-médico-económica sobre el sen itálico o barce-
lonés, en la qual feia una gran defensa del senet català 
(que es cultivava molt especialment a Tordera) enfront 
de l’africà. En aquest sentit, Palau aconseguí que el Real 
Protomedicato de Madrid enviés mostres del senet català 
al botànic Josep Quer, del Real Jardín Botánico, qui en fer 
un informe positiu feu que el Protomedicato inclogués el 
senet català —amb el nom de senet itàlic o barceloní— 
en la Pharmacopea Matritensis que s’estava imprimint en 
aquell temps4.

Aquell mateix any 1773, Antoni Palau guanyà per 
oposició la plaça de segon catedràtic del Real Jardín Botá-
nico de Madrid6,8,11. Un any abans, Casimiro Gómez Or-
tega havia guanyat la plaça de primer catedràtic i el Jardín 
s’havia traslladat a un nou emplaçament, a la zona d’El 
Pardo4.

Gómez Ortega i Palau feren del Jardín una institució 
capdavantera, essent la botànica espanyola una de les més 
reconegudes a l’època (tot i que, a nivell personal, la re-
lació entre aquests dos catedràtics no fou gaire bona)4. 
L’activitat docent es concentrava en dos cursos generals 
de botànica i dos de plantes oficinals. Especial importàn-
cia i ressò tingueren, sobretot a partir de 1785, els exerci-
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FIGURA 1. Antoni Palau i Verdera segons un medalló de la Reial  
 Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona
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cis orals (Ejercicios públicos) i les defenses de conclusions 
(Conclusiones) que havien de presentar i argumentar els 
alumnes davant dels catedràtics11 i que es constituïren en 
una activitat social rellevant, com demostren les cròni-
ques de l’època; així, per exemple, en referència als exerci-
cis presentats el 28 i el 31 de desembre de 1785 es detalla12:

“Para este acto se nombraron á Don Gregorio Bañares, D. 
Pedro Villar, Don Joseph Garcia Avis y D. Manuel Roldan, 
baxo la direccion de D. Antonio Palau y Verderá, segundo 
Catedrático de Botánica por S. M. Todos defendiéron el sis-
tema del famoso Caballero Cárlos Linneo, respondiendo y 
dando soluciones á quantas dificultades y argumentos les 
pusiéron varios profesores y aficionados de conocida habi-
lidad, desempeñando unos y otros los asuntos de los exer-
cicios á satisfaccion y con aplauso del concurso. El mencio-
nado Señor Ministro Protector asistió a los exercicios de la 
segunda tarde todo el tiempo que duráron, y se manifestó al 
Catedrático y actuantes quedar satisfecho de los progresos 
que iban haciendo en un estudio tan útil á la salud pública. 
Para hacer mas agradable esta funcion dispuso el Inten-
dente D. Joseph Perez Caballero se adornase é iluminase 
la escuela, como tambien que hubiese en pieza inmediata 
una harmoniosa orquestra, que tocó al principio y fin de 
cada argumento. Todos los asistentes se mostráron y salié-
ron complacidos de la inteligencia de los que arguyéron y 
actuáron, mayormente siendo estos exercicios de Botánica 
los primeros que ha habido en España, sin saberse que las 
Naciones extrangeras los hayan tenido en iguales términos 
sobre esta parte de la ciencia natural”. 

A més de l’activitat docent, els professors tenien l’obli-

gació d’herboritzar. I a partir de 1783 tingueren també una 
altra funció molt important, la direcció de les correspon-
salies, tant de l’estranger (el primer catedràtic) com de la 
resta del país (el segon catedràtic; en aquest cas, Palau), 
per tal d’augmentar el coneixement de la flora estrangera i 
nacional mitjançant l’intercanvi d’informació botànica de 
tota mena entre corresponsal i professor. Els correspon-
sals del Jardín eren generalment metges, apotecaris, cirur-
gians i religiosos amb coneixements de botànica recone-
guts. Entre els corresponsals que Palau tingué destacaren, 
a Barcelona, el metge Pau Balmas, l’apotecari Antoni Sala 
i l’herbolari Josep Peix4 i, a València, el botànic Antoni Jo-
sep Cavanilles10.

L’arribada de Palau al Jardín Botánico va impulsar 
l’adopció de la nomenclatura i el mètode de classificació 
de plantes ideats feia pocs anys pel botànic suec Carl von 
Linné13 (fins llavors s’emprava el sistema de Tournefort 
a les classes, tot i que M. Bernades ja havia començat a 
introduir el mètode de Linné10). Per dur això a terme ca-
lia donar difusió i traduir les obres de Linné del llatí al 
castellà. Palau, seguidor convençut d’aquest nou mèto-
de —molt més que Gómez Ortega— va assumir aquesta 
enorme tasca. El 1778, Palau va publicar Explicación de 
la filosofia, y fundamentos botánicos de Linneo, con la que 
se aclaran y entienden fácilmente las instituciones botáni-
cas de Tournefort1 (Figura 2), obra que, segons Hernández 
Morejón14, Palau va escriure “por el deseo de proporcio-
nar á sus compatriotas esta obra, para ellos todavía desco-
nocida, y de ver en su patria cultivada la botánica con mas 
ardor, escribió primeramente esta esplicación, para hacer 
comprender mejor la parte práctica del mismo Linneo”. 
A aquesta obra seguiren, de 1784 a 1788, els vuit volums 
de Parte práctica de botánica del caballero Cárlos Linneo 
que comprehende las clases, órdenes, géneros, especies y va-
riedades de las plantas, con sus caracteres genéricos y espe-
cíficos, sinónimos mas selectos, nombres triviales, lugares 
donde nacen, y propiedades14, primera traducció completa 
al castellà del Species plantarum16 de Linné. Palau no es 
va limitar a fer una traducció de l’obra original, sinó que 
va completar-la afegint nombroses localitats i noms vul-
gars de plantes espanyoles, resultat de les investigacions 
del propi Palau i de les d’altres botànics espanyols (“aña-
diendo los nombres vulgares y las localidades españolas 
de muchas plantas, observadas en gran parte por él mismo 
al recorrer Cataluña y los alrededores de la Corte”6). Pa-
lau es convertí així en el principal introductor del mètode 
de Linné. Aquesta gran obra, lloada per la majoria durant 
dècades (“es obra de la cual no debe prescindir quien se 
dedique á la Botánica en España”6), no s’escapà d’algunes 
crítiques de botànics contemporanis importants, desta-
cant les que feu Antoni Josep Cavanilles4 (tot i això, com 
veurem més endavant, Cavanilles dedicà un gènere botà-
nic nou a Palau).

FIGURA 2. Portada de l’obra d’Antoni Palau Explicación de la filosofia, 
 y fundamentos botánicos de Linneo, con la que se 
 aclaran y entienden fácilmente las instituciones botánicas  
 de Tournefort publicada a Madrid el 17781
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El 1788 Palau publicà una altra obra17, Sistema de los 
vegetales ó resumen de la parte práctica de botánica del 
Caballero Cárlos Linneo, que comprehende las clases, ór-
denes, generos y especies de las plantas, con algunas de sus 
variedades, que alguns estudiosos consideren com a últim 
volum (el novè) de Parte práctica de botánica15.

Palau fou també acadèmic de la Real Academia Médica 
Matritense (1772) i de la Sociedad Económica de Madrid 
(1776)10, on presentà diverses memòries, així com soci ho-
norari de la Sociedad de Medicina de Sevilla i de la Société 
d’Agriculture de París.

Tot i la seva vàlua científica, Palau no fou reconegut en 
vida com potser calia esperar ni a Espanya ni a l’estranger. 
En aquest sentit Gómez Ortega jugà un paper decisiu, ja 
que com a primer catedràtic vetà totes les activitats de Pa-
lau que sobrepassessin el que estava estipulat a la normati-
va del Jardín, impedint, per exemple, que mantingués cor-
respondència amb botànics estrangers. Les desavinences 
que durant molts anys quedaren en l’àmbit privat, es feren 
públiques els últims anys. Tot i això, el 1785 es publicà el 
Curso Elemental de Botánica teórico y práctico, dispuesto 
para la enseñanza del Real Jardín Botánico de Madrid18, 
que havia de ser el llibre de text del Jardín, en el qual amb-
dós signaven com a coautors. La redacció la va dur a terme 
Gómez Ortega i Palau feu públic que discrepava dels con-
tinguts, tot i que va signar el llibre perquè el Reglamento i 
el Plan de Enseñanza del Jardín exigien que havia de ser 
redactat pels dos catedràtics. El nom de Palau no va aparèi-
xer en la segona edició (1795). D’aquesta obra se’n va fer 
una reimpressió a Mèxic i es va traduir a l’italià (1795)4,10.

Hernández Morejón14 reivindica la figura de Palau i es-
criu:

“Merece Palau y Verdera nuestra gratitud y eterno recuer-
do, no solamente por haber introducido en España la afi-
cion á la botánica, cuya ciencia se miraba generalmente con 
desden en aquella época, porque sus ventajas eran conoci-
das de muy pocos; sino tambien á causa de habernos faci-
litado su inteligencia recopilando y explicando lo mas bien 
escrito sobre ella en las demas naciones”.

Palau va publicar altres treballs8, dos dels quals es van 
incloure a les Memorias de la Sociedad Económica (1780) 
de Madrid10,11 i un altre a Memorial Literario (1787). 

El 1793 fou succeït en el càrrec de segon catedràtic 
per Miquel Bernades i Clarís19. Antoni Palau i Verdera va 
morir a Madrid aquell mateix any. Tenia 59 anys4 (“De-
bilitada la salud de Palau por los trabajos á que se habia 
consagrado, dejó la enseñanza, sucediéndole el hijo de 
Barnades en 1793, y murió poco despues”6,19). Al Jardí Bo-
tànic Marimurtra de Blanes, des d’abril de 1991, hi ha una 
placa commemorativa en record d’Antoni Palau i Verdera 
“nascut a Blanes l’any 1734. Prestigiós botànic i primer 
traductor de les obres de Linné”4,5.

El gènere Palaua
El gènere Palaua Cav., de la família Malvaceae, fou descrit 
l’any 1785 pel botànic valencià Antoni Josep Cavanilles i 
Palop (València, 1745 - Madrid, 1804)3 (Figura 3). Cava-
nilles fou un dels botànics més destacats del segle XVIII. 
Estudià filosofia a la Universitat de València. Va treba-
llar com a preceptor dels fills de diverses personalitats de 
l’època; el 1777, estant al servei del Duc de l’Infantat, es 
traslladà a París, on va entrar en contacte amb la botà-
nica sota la tutela d’André Thouin i Antoine Laurent de 
Jussieu. Impregnat d’enciclopedisme, fou dels primers en 
utilitzar la taxonomia de Linné. El 1789, a causa dels efec-
tes de la Revolució Francesa tornà a Espanya. Seguí llavors 
una important tasca investigadora de la flora espanyola, i 
molt especialment la valenciana, així com de les caracte-
rístiques del territori, classificant i inventariant la flora au-
tòctona; va descobrir noves espècies i, entre moltes altres 
obres, publicà un tractat en sis volums: Icones et descrip-
tiones plantarum quae autsponte in Hispania crescut, aut 
in hortes hospitantur (1791-1804); també va investigar la 
flora sud-americana i va publicar un Glosario de botánica 
en cuatro lenguas (1795-1798). El 1799 fundà Anales de 
Historia Natural (Anales de Ciencias Naturales a partir de 
1801), revista de la qual en fou el redactor més prolífic. 
El 1801 fou nomenat director del Real Jardín Botánico de 
Madrid, substituint a C. Gómez Ortega, càrrec que ocupà 
fins la seva mort el 1804. 

Cavanilles va descriure més de 40 gèneres i va determi-
nar per primera vegada més de 2.200 espècies. El 1785 va 
descriure el gènere Palaua. Ho va fer en l’obra titulada Dis-
sertatio botanica de sida, et quibusdam plantis quae cum 
illa affinitatem havent2 (Figura 4). A la pàgina 5 d’aquesta 
obra, Cavanilles explica que dedica aquest nou gènere a 
Antoni Palau (de qui havia estat deixeble i corresponsal i a 
qui devia molts dels exemplars que ell analitzà i classificà):

FIGURA 3. Retrat del botànic Antoni Josep Cavanilles i Palop, qui donà  
 el nom al gènere Palaua, en honor a Antoni Palau
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“In honorem D. Antoni i Palau & Verdera professoris bo-
tanici in Regio horto Matritensi, qui Philosophi am bota-
nicam Linnaei in hispanum sermonem & transtulit & orna-
vit, nunc autem genera & species persequitur; cujus magni 
operis prodiit jam primum volumen, cui accedunt genera 
& species nuperrime repertae, tumetiam & plantarum ac-
curata descriptiu & usussive-oeconomicus sive officinalis” 

i a les pàgines 40 i 41 (Figures 5) descriu les caracterís-
tiques d’aquest nou gènere. A la Taula II d’aquesta obra 
il·lustra aquest nou gènere (Figura 6). Com era freqüent, 
la descripció d’aquest nou gènere no es va lliurar de co-
mentaris i crítiques a les quals Cavanilles va contestar 
àmpliament20, amb descripcions acurades i establint com-
paracions amb altres gèneres descrits per altres autors 
(“Tournefort y Linneo murieron sin ver las plantas de mi 
Dombeya, Assonia, Palaua, Laguna, Cienfuegosia y Moli-
na, cuyos caracteres genéricos he demonstrado se diferen-
cian de los demás géneros conocidos. /.../ Así pues no he 
formado mis géneros de especies de otros, anteriormente 
creados”).

El reconeixement d’aquest gènere quedà plasmat, uns 
anys després, en la important obra d’H. Ruiz i J. Pavón Flo-
rae peruvianae, et chilensis prodromus21, on aquests autors 
descriuen el gènere Palaua i fan constar, en relació amb 
aquesta denominació:

“Género dedicado á D. Antonio Palau, segundo Catedrático 
del Real Jardín Botánico de Madrid, que tiene pocos iguales 
en la diligencia y perspicacia del exámen y conocimiento 
de las Plantas y en la asiduidad y aplicación al exercicio de 
la enzeñanza, esclarecido defensor de las doctrinas Linnea-
nas así de palabra como por medio de los escritos que ha 
publicado, y que habiendo reconocido diligentemente los 

esqueletos de las Plantas que ántes de ahora se le habían 
dedicado por el Dr. Cavanilles, se afirma constantemente 
en que son especies de Malope, y admite este Género nuevo 
como ligera muestra de nuestra gratitud y aprecio”. 

Publiquen, a més, aquests autors un dibuix detallat de les 
principals característiques d’aquest gènere.

L’Aloysia citrodora Palau
El nom de Palau el trobem també en alguna altra planta. 
Palau va descriure l’Aloysia citrodora (Figura 7), la ma-
rialluïsa, que dedicà a Maria Lluïsa de Parma, en aquells 
moments Princesa d’Astúries15, esposa del que seria rei 

	  
	  

	  

FIGURA 4. Portada de l’obra  publicada per  
 A. J. Cavanilles el 1785 on va  
 descriure per primera vegada el  
 gènere Palaua, en honor a Antoni  
 Palau2

FIGURA 5. Primera descripció del gènere Palaua (Palaua malvifolia i Palaua moschata) feta per   
 A. J. Cavanilles a Dissertatio botanica de sida l’any 1785 (pàgines 40 i 41)2

	  

FIGURA 6. Il·lustracions del gènere Palaua (corresponen als números 4  
 i 5) incloses a Dissertatio botanica de sida l’any 1785 (Tab. II)2
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Carles IV4,6 (“dedicado por nuestro paisano D. Antonio 
Palau y Verdera, á la Reina Dª. Maria Luisa esposa del Sr. 
D. Carlos IV, de feliz memoria, cuando Princesa de As-
turias, por cuyo motivo antes se conocía, en vulgar, con 
el nombre de yerba de la Princesa, y despues se ha llama-
do de la Reina Maria Luisa”22). Aquesta planta, originària 
d’Amèrica del Sud, fou introduïda a Europa a través de 
la colonització espanyola; va rebre el nom Aloysia, i per 
extensió marialluïsa, Maria Lluïsa, herba Lluïsa, herba de 
la princesa o reina Lluïsa; la denominació citrodora fa re-
ferència a l’aroma de llimona de les seves fulles.

Tot i que alguns autors estrangers havien atribuït la 
primera descripció i publicació a algun altre botànic, la 
troballa d’un manuscrit a la biblioteca del monestir de 
Santo Domingo de Silos, datat el 1779 i signat per “Los 
profesores de Botánica en el Real Jardín de esta Corte”, va 
confirmar que s’havia d’atribuir a Palau23. Aquest docu-
ment de 6 pàgines es titula Descripción de un nuevo géne-
ro de planta consagrado a la Princesa de Asturias nuestra 
señora, y distinguido con su augusto nombre de Aloysia: 
añadiéndose el epíteto de Citrodora, por el exquisitísimo 

olor de Cidra que sí despide; y el nombre Español de hier-
ba de la Princesa i és el primer del que es té constància. 
Palau, uns anys després (1784), fou el primer en publicar, 
de forma vàlida, Aloysia i la seva única espècie A. citrodo-
ra, a Parte práctica de botánica15 (primer volum, pàgines 
768-771) (Figura 8 i Figures 9). El 1788, Palau va incloure 
també l’Aloysia a Sistema de los vegetales17.

L’autoria de Palau es confirmaria el 1996 amb la inves-
tigació duta a terme per Castroviejo i Coello24 arran de la 
troballa a la biblioteca del Palacio Real de Madrid de sis 
volums de làmines de plantes, estampades per l’escultor 
Celedonio de Arce i il·luminades i retolades per Manuel 
Muñoz y Matarranz, que representen plantes identifica-
des i descrites per Antoni Palau. Al tercer volum (làmina 
3), datat el 1780, s’inclou el gènere Aloysia, encara inèdit 
en aquell temps, amb la següent explicació: “Género nue-

FIGURA 7. Aloysia citrodora Palau

FIGURA 8. Portada del primer volum de Parte práctica de botánica  
 (1784), on Palau publicà la descripció d’una nova espècie:  
 l’Aloysia citrodora15

FIGURA 9. Descripció de l’Aloysia citrodora Palau, publicada a Parte práctica de botánica15 (volum 1, pàgines 768 a 771) el 1784, on Palau descriu  
 aquesta planta (figura 9a) i la compara amb plantes similars descrites per Linné (figures 9b i 9c) i Tourn (figures 9c i 9d), establint que es  
 tracta d’una nova espècie
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vo que se ha consagrado á la Princesa de Asturias nuestra 
Señora, con su augusto nombre, por Dn. Antonio Palau 
Catedratico de Botanica por S.M.”. D’aquí es dedueix que 
la descripció de l’Aloysia fou obra només de Palau (encara 
que també s’hagi trobat en publicacions posteriors amb C. 
Gómez Ortega).

La marialluïsa és una planta arbustiva de la família 
de les verbenàcies, de fulles lanceolades, en verticils de 
tres, que fan olor de llimona, i flors liles en inflorescèn-
cies paniculars terminals; les fulles són estomacals, an-
tiespasmòdiques i carminatives3. A part de per les seves 
accions farmacològiques, també s’utilitza en la cuina com 
a planta aromàtica per donar sabor a molts plats i per ela-
borar còctels i begudes. Les fulles i la tija són riques en 
olis essencials que contenen components aromàtics i amb 
propietats bactericides, motius pels quals s’utilitza en la 
indústria de la perfumeria i en la fabricació de productes 
de neteja personal com ara sabons, xampús i dentifricis.

En botànica, el tàxon Palau es fa servir per indicar a 
Antoni Palau i Verdera com autoritat en la descripció i 
classificació de vegetals (com és el cas de l’Aloysia citro-
dora Palau). Es pot consultar a The International Plant 
Names Index35.

Colmeiro25 resumeix la importància de l’obra de Palau 
quan escriu:

“El botánico Palau, á pesar de su mérito, no llegó a obtener 
fuera de España tanta reputación como algunos de sus con-
temporáneos, quizá porque en sus escritos se propuso por 
objeto especial la propagación de los conocimientos botá-
nicos entre sus compatriotas; pero á estos debe serles tan 
grata su memòria como si hubiese ensanchado mucho los 
límites de la ciencia, publicando mas plantas que la Aloysia 
citrodora”.

NOTA
Diversos autors coincideixen a dir que Antoni Palau era metge6-8 
i apotecari3,4. No hem trobat, però, documentació ni referències 
sobre on va estudiar medicina ni sobre si exercí com a metge. 
Quant als estudis d’apotecari, en aquell temps se solia obtenir 
el títol de mestre en arts als disset anys i després de practicar 
tres anys amb un mestre apotecari es podia passar l’examen del 
Protomedicat o el del col·legi corresponent. En aquest sentit, 
sembla que Palau s’hauria format com a apotecari amb Josep 
Salvador a Barcelona4.
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Sense amnèsia. CLÀSSICS DEL PENSAMENT I HUMANITATS MÈDIQUES

La biologia del futur i el futur de la biologia

Steven Rose

Traducció de Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer Miralda de l’article: Rose S. The biology of the future and the future of biology. Perspect Biol Med. 
2001;44(4):473-84.

Limitacions en el coneixement de la natura
Veiem i interpretem el món que ens envolta, sigui natu-
ral o cultural, a través de les ulleres perceptives i cogni-
tives de la nostra pròpia construcció. La ciència natural 
reivindica que els seus mètodes d’hipòtesi, d’observació i 
d’experimentació permeten assolir una aproximació a la 
veritable representació de la realitat material que ens en-
volta. Tanmateix, des de fa diverses dècades, filòsofs, his-
toriadors i sociòlegs de la ciència han estat assenyalant la 
manera en què el nostre coneixement científic és configu-
rat socialment, culturalment i històricament, és a dir, que 
ofereix com a màxim una interpretació forçada del món 
material. Per començar, aquesta restricció la posa la ma-
teixa construcció del nostre cervell i la biologia dels nos-
tres processos perceptius. Amb això afegiria que el cervell 
no existeix aïlladament del cos: la manera en què perce-
bem el món es veu afectada pel nostre estat hormonal, im-
munològic i, en general, fisiològic. Percebem el món de la 
manera que ho fem perquè el nostre sistema visual és sols 
capaç de detectar un rang limitat de longituds d’ona, i la 
nostra massa i volum ens dóna una relació particular amb 
les forces gravitatòries que no són compartides, per exem-
ple, pels bacteris o els escarabats, o per les balenes i els 
elefants. El nostre sentit d’esdevenir en el curs del temps  
està conformat pel fet que no podem viure més (encara 
que ara potser més enllà) de la centúria. Els bacteris es 
divideixen cada 20 minuts, les efímeres viuen un dia i les 
sequoies milers d’anys. Les tecnologies humanes poden, i 
de fet ens permeten, escapar de les limitacions estructu-
rals i temporals, observar en l’infraroig o la ultraviolada, 
pesar àtoms i mesurar el temps en qualsevol cosa, des de 
nanosegons fins a anys llum. Però, tot i prenent allò in-
concebiblement petit o distant, ho fem mitjançant escales 
relacionades amb la nostra condició humana: la mesura 
de l’home és l’home.

Hi ha, però, altres limitacions que transcendeixen la 
nostra estricta biologia. Una —que és on les ciències més 
difereixen de les arts i humanitats— és que no som lliu-
res de donar interpretacions del món extern que contra-

diguin les nostres observacions o experiments. La segona 
ve definida pels límits de les nostres tecnologies a l’abast. 
Fins que no aparegueren els mitjans de circumnavegar la 
terra, era una aproximació legítima a la veritat el mantenir 
que la terra era plana. Fins que Lavoisier va poder pesar 
els productes de la combustió, la teoria del flogist era tant 
bona com la de l’oxigen.  Fins que els microscopis no van 
revelar els constituents interns dels teixits vius, era legítim 
considerar les cèl·lules com compostes d’un protoplasma 
homogeni.

Però una tercera restricció, igualment important, és 
la que es deriva de la naturalesa social i històrica de la 
mateixa empenta científica. Les maneres en què veiem el 
món, els tipus d’experiments que concebem i les proves 
que acceptem, les teories que elaborem, estan molt lluny 
de ser culturalment lliures. Això vol dir que no podem 
comprendre la forma actual de pensament biològic sense 
una referència a la història de la nostra disciplina. Això no 
hauria de sorprendre’ns. Després de tot, en un aforisme 
famós conegut per tots els biòlegs, el gran evolucionista 
Theodosius Dobzhansky va assenyalar que res en la bio-
logia té sentit excepte en el context de l’evolució. Voldria 
simplement ampliar aquesta sentència dient “res en biolo-
gia té sentit excepte en el context de la història” —amb la 
qual cosa vull dir la història evolutiva, el desenvolupament 
històric i la història de nosaltres mateixos. No vol dir un 
simple progressisme; les pretensions del nou coneixement 
poden estar bé, però no són necessàriament “millors” re-
presentacions del món natural que les anteriors.  

El poder del pensament reduccionista i la plu-
ralitat de les explicacions biològiques
Per raons que seria massa extens explorar aquí, al llarg de 
la història postcartesiana i newtoniana, la ciència occiden-
tal ha vist la física com el model explicatiu. El món pre-
científic, més pluralístic, va cedir el lloc a un altre en el qual 
la riquesa quotidiana de la nostra experiència del color i 
del so, de l’amor i de la ira, passen a ser vistes com a qua-
litats secundàries, partícules immutables subjacents, ones 
i forces del món dels físics. La tasca de les altres ciències 
—química, biologia i posteriorment psicologia, sociologia 
i economia— era fer-se tan físiques com fos possible. Les 
seves qualitats havien de ser reduïdes a la veritable, quan-
titativa “ciència dura” que és la física. El filòsof Thomas Annals de Medicina 2013;96: 130-136.
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Nagel afirma que les altres ciències descriuen coses; el re-
duccionisme les explica. El biòleg molecular James Wat-
son, seguint a Rutherford, ho deia més contundent: «sols 
hi ha una ciència, la física; la resta és treball social».

Un problema afegit per la biologia, potser perquè la 
seva matèria d’estudi és tan complexa, és que hi ha una 
tendència contínua a comprendre els processos vius i sis-
temes mitjançant metàfores dels artefactes humans més 
avançats d’avui en dia. L’origen de molts mites, inclòs el 
judeocristià, fa referència a la creació de la humanitat a 
partir de la pols o l’argila de la terra, un procés com la 
roda del terrissaire. D’Heró d’Alexandria es deia que ha-
via creat robots reals utilitzant vapor d’aigua i energia. Les 
imatges hidràuliques persisteixen fins el Renaixement (p. 
e. cors com a bombes, nervis com a tubs per transportar 
les forces vitals) per donar lloc a les imatges elèctriques i 
magnètiques dels segles XVIII i XIX. El cervell va passar 
a semblar una mena de sistema com el telègraf, després 
el telèfon i ara els ordinadors. Aquestes metàfores són 
poderoses i poden ser d’ajuda. Sovint, però, el seu poder 
seductor posa aclucalls a la nostra capacitat de veure el 
món. Com argumentaré, els cervells no són ordinadors, i 
els gens no són egoistes. 

Permeteu-me oferir una faula per demostrar els límits 
del reduccionisme en la biologia. Cinc biòlegs estan en un 
pícnic quan veuen una granota que salta en un estany. Els 
biòlegs comencen a discutir per què ha saltat la granota. 
El primer, un fisiòleg, descriu els músculs de la pota i el 
sistema nerviós de la granota. La granota salta perquè els 
impulsos han viatjat des de la seva retina al seu cervell i 
des d’allà cap avall pels nervis motors fins al múscul. El se-
gon, un bioquímic, assenyala que els músculs estan com-
postos de les proteïnes actina i miosina; la granota salta 
perquè les propietats d’aquestes proteïnes permeten, amb 
l’energia de l’ATP, lliscar unes sobre les altres. El tercer, 
un biòleg del desenvolupament, descriu el procés ontogè-
nic pel qual l’òvul fertilitzat es divideix i quan sigui l’hora 
es formarà el sistema nerviós i muscular. El quart, un es-
tudiant de la conducta animal, assenyala la serp en l’arbre 
per sobre d’on estava asseguda la granota; la granota salta 
per escapar de la serp. El cinquè, un evolucionista, explica 
el procés de la selecció natural que permet que sols aquells 
avantpassats de la granota capaços de detectar les serps i 
saltar suficientment ràpid per escapar d’elles tingueren la 
fortuna de sobreviure i criar. 

Cinc biòlegs, cinc tipus d’explicació ben diferents. 
Quina és la correcta? Resposta: totes són correctes, sols 
que diferents. L’explicació del bioquímic és la reduccio-
nista, però de cap manera elimina la necessitat de les altres 
explicacions. Tampoc podem entreveure un programa de 
recerca en el qual els altres tipus d’explicacions, quan si-
gui, seran subsumides per la bioquímica o l’evolucionista, 
malgrat l’afirmació freqüentment esmentada en les pri-

meres frases del llibre d’E. O. Wilson sobre sociobiologia, 
reiterada més recentment en la seva apologia de la “consi-
liència”. El màxim que podem dir és que les explicacions 
en els diferents discursos no han de contradir-se unes a les 
altres. Com a materialista, com han de ser tots els biòlegs, 
estic compromès amb la idea que vivim en un món que 
és una unitat ontològica, però haig d’acceptar també un 
pluralisme epistemològic. Com la filòsofa Mary Midgley 
digué, ni el valor del diner, ni les regles del futbol es poden 
col·lapsar en la física; hi ha un món, però és un món gran.  

Els límits canviants entre natura i cultura
El tipus d’explicació de preferència dependrà dels pro-
pòsits pels quals sigui necessària. Si estem preocupats pel 
diagnòstic i tractament de malalties com la distròfia mus-
cular o la miastènia gravis, les aproximacions genètiques i 
bioquímiques poden assenyalar el camí. Per altres afanys, 
com l’entendre per què una persona escull prendre un 
bany o una criatura aprèn a caminar, les aproximacions 
referides són quasi completament inútils. Lluny d’aquest 
nivell inferior de raons explicatives, com Nagel diria, són 
en el millor dels casos simplement descriptives; són les 
raons més altes i irreductibles les que tenen en realitat més 
poder explicatiu. Tanmateix, en aquests 140 anys des de 
la publicació per Darwin dels Orígens, el pluralisme de la 
biologia ha estat constantment limitat. La fisiologia s’ha 
vist col·lapsada en bioquímica i la bioquímica en química 
i física. L’intent conductista de Skinner de reduir la psi-
cologia a física i saltar el nivell intermedi biològic pot ha-
ver estat rebutjat, però una nova escola de “neurofilòsofs” 
pretén despatxar el que anomenen “psicologia popular” 
a favor de la neurocomputació, segons la qual els cervells 
són de fet reemplaçats per ordinadors. La biologia evo-
lucionista ha substituït l’estudi dels organismes vius per 
càlculs matemàtics abstractes sobre els canvis en la pobla-
ció de gens individuals egoistes. De fet, l’autèntic fenotip, 
l’organisme viu en si mateix, ha estat buidat de qualsevol 
altra funció fora de la de ser un “robot pesat” al servei de la 
replicació dels seus gens, citant a Dawkins. Els genetistes 
moleculars veuen ara els organismes com a simples eines 
per sondejar la funció dels gens. Ofereixen prediccions 
sobre tota la trajectòria vital, des del naixement fins a la 
mort, des de les malalties de què morirem fins als partits 
polítics que votarem, els fàrmacs que gaudirem, el nostre 
grau de satisfacció laboral o la tendència al divorci en la 
mitjana edat. Semblaria que el reduccionisme ha triomfat.

Aquesta reconceptualització de la “naturalesa” avança 
a gran velocitat seguint de prop les passes dels nous des-
envolupaments en genètica. Així, les neurociències, en 
col·laboració amb la genètica, ofereixen transformar la 
nostra comprensió de la naturalesa humana, convertint 
el que havia estat vist com a resultat del lliure albir in-
dividual (vegeu El Paradís perdut de Milton per a una 
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explicació teològica ortodoxa en un assumpte biomèdic). 
L’adulteri i l’engany eren abans pecats; ara la psicologia 
evolutiva ens diu que aquestes activitats són conseqüència 
de l’adaptació durant el passat paleolític de la humanitat. 
L’alcoholisme i la violència eren abans problemes socials; 
ara se suposa que estan provocats per gens anormals. 
L’amor entre persones del mateix sexe era anteriorment 
un pecat, després un problema social; avui en dia es rei-
vindica una causa genètica. La cultura es transforma en 
natura, mentre que a la vegada la biomedicina manté la 
promesa de transformar la natura mitjançant la manipu-
lació genètica. La biologia té les dues cares de Janus. És 
determinista, tan predestinacionista com qualsevol secta 
religiosa. Però és, a la vegada, prometeica, oferint tecnolo-
gia per conquerir el destí. 

Hi ha tanmateix límits a aquesta marxa cap endavant 
reduccionista. Proveu tant com vulgueu de col·lapsar les 
nostres ciències en una gran teoria del tot (la teoria del tot 
o la teoria de la gran unificació dels físics): aquests intents 
fracassaran. El somni d’escriure una única equació que 
englobi el món sembla aquella cerca alquimista de la pe-
dra filosofal que transformaria un metall en or i concedi-
ria una joventut perpètua als seus posseïdors, o la creença 
cabalística que es pot trobar una frase mística que donaria 
al que la digués un poder gairebé diví sobre les persones i 
les coses. L’intent en els anys 30 de l’escola filosòfica vie-
nesa d’imposar una unitat en les ciències —una unitat 
construïda sobre la física— estava condemnada al fracàs 
i és improbable que la darrera evocació de Wilson sigui 
reeixida. 

Permeteu-me mostrar breument els límits del somni 
reduccionista en tres àrees de la biologia actual i utilitzar 
aquests punts per assenyalar les direccions en les quals 
crec que s’ha de moure la biologia en la seva conceptua-
lització de la naturalesa en el nou mil·lenni: neurociència, 
biologia del desenvolupament i biologia evolutiva. 
Cervell, ment i significat 
Primer, el cervell. Per entendre com funciona el cervell 
humà no és suficient extrapolar cap amunt les propie-
tats excitadores dels centenars de milions de neurones 
o de les, més o menys, 1015 connexions sinàptiques en-
tre elles. Fins i tot és insuficient un diagrama del cablejat 
de les connexions anatòmiques. Les relacions temporals 
entre l’activitat en regions distals del cervell, els proces-
sos oscil·latoris coherents, els mecanismes vinculants i, 
segurament, les interaccions encara no descobertes, fan 
necessari considerar el cervell com un sistema, no un sim-
ple acoblament de peces, entès potser utilitzant la teoria 
dinàmica del caos. Voldria afegir un punt més, aquell que 
desafia la visió popular del cervell com un computador 
processador d’informació, una forta asseveració feta re-
centment per Steven Pinker. 

En la visió de Pinker, seguint altres psicòlegs evolu-

cionistes, el cervell/ment no és un ordinador de múltiples 
utilitats; més aviat està compost d’un nombre de mòduls 
específics (per exemple, el mòdul de la parla, diferents 
mòduls sensorials, el mòdul de reconeixement facial, 
el mòdul detector d’engany i altres). Aquests mòduls, 
s’argumenta, van aparèixer quasi independentment du-
rant l’evolució dels primers homínids i han persistit sen-
se modificacions al llarg dels temps, essent el fonament 
dels mecanismes proximals que la psicologia tradicional 
descrivia en termes de motivació, impuls, atenció i així 
successivament. No està clar si aquests mòduls són quel-
com més que entitats teòriques, si més no pels neurocien-
tífics. En efecte, els psicòlegs teòrics evolutius, com és el 
cas de Pinker, insisteixen per deixar clar que els “mòduls 
mentals” que han inventat no estan, almenys no neces-
sàriament, ubicats en estructures específiques del cervell. 
Però, encara més, si aquests mòduls mentals existeixen, 
tant poden ser adquirits com innats. 

Siguin mòduls o no, no sembla adequat reduir la ment/
cervell a res més que una màquina cognitiva, arquitectò-
nica, processadora d’informació. La ment/cervell no sols 
té a veure amb informació. També té relació amb el signi-
ficat de la vida. En Com treballa la ment, Pinker ofereix un 
exemple d’una petjada com a transmissora d’informació. 
Respondria imaginant a Robinson Crusoe en la seva illa, 
trobant una empremta a la sorra. Primer ha d’interpretar 
la marca a la sorra com la d’un peu i reconèixer que no és 
la seva. Però, què significa això per a ell? Satisfacció amb 
la perspectiva de tenir finalment un altre ésser humà amb 
qui parlar i interactuar? Temor que aquest humà pugui 
ser perillós? Records de la vida social de la qual ha estat 
privat molts anys? La percepció implica una confusió de 
pensaments i emocions en les quals la informació visual 
de la petjada està incrustada. La clau aquí és emoció, com 
a tret significatiu que diferencia la nostra capacitat per ex-
perimentar emocions de la ment/cervell dels ordinadors. 
De fet, l’emoció és primària; el seu efecte, com la cogni-
ció, està inextricablement involucrat en tots els processos 
del cervell i la ment, traient significat de la informació, 
precisament una raó de perquè els cervells no són ordina-
dors. El que és particularment escandalós en aquest con-
text és l’expressió tan repetida de Pinker: “l’arquitectura 
de la ment”. Arquitectura implica una estructura estàtica, 
construïda en plànols i conseqüentment estable; no po-
dria ser una manera més inapropiada de veure el procés 
fluid i dinàmic pel qual la nostra ment/cervell desenvolu-
pa i crea ordre a partir de la florent i animada confusió del 
món al qual ens enfrontem en cada moment. 
ADN i l’orquestra cel·lular 
Dins del paradigma reduccionista, el desenvolupament 
és la lectura de les instruccions codificades genèticament, 
presents dins de la “molècula directora”. D’aquí les re-
ferències populars a l’ADN com la gramàtica de la vida o 
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el codi dels codis. L’organisme, el fenotip, és simplement 
el recipient construït per l’ADN per tal d’assegurar la seva 
replicació. Aquest model descriu malament tant la relació 
de l’ADN amb els processos cel·lulars en general com la 
naturalesa del desenvolupament.

L’ADN en si mateix és una molècula inert (d’aquí la 
possibilitat de la seva recuperació intacta dins l’ambre 
d’una antiguitat de desenes de milers d’anys —l’argument 
de Jurassic Park). El que el porta a la vida és la cèl·lula en 
la qual està incrustat. L’ADN no pot, simplement i sense 
ajuda, fer còpies de si mateix; llavors no es pot “replicar” 
de la manera com s’entén comunament aquest terme. La 
replicació —utilitzar un bri de la doble hèlix d’ADN per 
proveir d’una plantilla en la qual construir-ne una altra— 
necessita d’un entorn apropiat protegit, la presència d’una 
àmplia varietat de precursors moleculars complexos, un 
conjunt d’enzims proteics i un subministrament d’energia 
química. I fins i tot quan l’ADN ha estat copiat fidelment, 
la seva lectura cap a ARN i d’aquí cap a proteïna està 
lluny de ser tan lineal com es pensava. Seqüències indi-
viduals codificadores de l’ADN estan distribuïdes al llarg 
dels cromosomes, interrompudes per llargues seqüències 
(introns) sense funció codificadora coneguda. En els hu-
mans, al voltant del 98% de l’ADN del genoma correspon 
a aquesta categoria no codificant. Les seqüències codifi-
cants són “llegides” per mecanismes cel·lulars, tallades de 
la resta, empalmades juntes, transcrites a ARN, editades. 

Les proteïnes per les quals codifica són subsegüent-
ment processades i configurades per mecanismes tempo-
rals i regulats força distants del propi ADN. Tot això és 
mantingut dins d’una complexa xarxa metabòlica a través 
de la qual s’integren la miríade d’interaccions químiques i 
biofísiques que tenen lloc en cada cèl·lula individual. El fa-
mós “dogma central” enunciat per Crick i en el qual s’han 
criat generacions de biòlegs, que hi ha una sola direcció 
en el flux d’informació, de manera que “l’ADN fa l’ARN i 
aquest fa les proteïnes” i que “un cop la informació és dins 
la proteïna ja no hi ha marxa endarrere”, era una magní-
fica simplificació en els primers temps de la biologia mo-
lecular. Simplement no és certa. El dogma en la ciència és 
tan inestable com en la religió. El que és cert és que no hi 
ha unes molècules directores en els processos cel·lulars. 
Fins i tot la metàfora de l’orquestra cel·lular, que abans 
he utilitzat, no és adequada, ja que les orquestres neces-
siten directors. Potser és millor veure les cèl·lules com a 
versions meravellosament complexes de quartets de cor-
da o grups de jazz, les harmonies dels quals sorgeixen de 
manera autoorganitzada a través d’interaccions mútues. 
D’aquí que la resposta a la pregunta de si l’origen és l’ou 
o la gallina no és que la vida s’iniciï amb l’ADN i l’ARN, 
sinó que s’ha d’haver originat en les cèl·lules primitives 
que provenien d’un entorn en el qual els àcids nucleics 
podien ser sintetitzats i servir de plantilles per copiar. 

La paradoxa del desenvolupament
És de sentit comú que, malgrat la pràcticament identitat 
genètica, ningú confondrà un humà amb un ximpanzé. 
De la mateixa manera compartim el 35% dels nostres gens 
amb el narcís. El que diferencia espècies estretament re-
lacionades és el procés de desenvolupament basat en els 
gens, el mecanisme ontogènic que transforma una sola 
cèl·lula fusionada d’un òvul fertilitzat en els mil bilions 
de cèl·lules del cos humà, organitzades jeràrquicament i 
funcionalment en teixits i òrgans. El procés de desenvo-
lupament té trajectòries que constitueixen el traçat vital 
de qualsevol organisme, rumbs que no són ni instruïts 
pels gens ni seleccionats per l’entorn, sinó construïts per 
l’organisme a partir de la matèria primera subministrada 
tant pels gens com pel medi ambient.  

Un dels problemes de la biologia del segle XX, un pro-
blema en part degut a les característiques contingents de 
la història de la nostra ciència, és que mentre als inicis de 
la centúria la biologia del desenvolupament i la genètica 
es veien com una única activitat científica (un exemplar 
esplèndid n’és T. R. Morgan, el fundador de la famosa 
“escola de la mosca” que va introduir la Drosophila com 
“organisme diví” per a les anàlisis cromosòmiques i genèti-
ques), però en els anys 30 havien passat a ser ben diferents. 
Aleshores el desenvolupament es convertí en la ciència 
de les semblances, mentre que la genètica en la ciència de 
les diferències. Explicar com és que pràcticament tots els 
humans tenim entre 1,5 i 2,5 metres d’alçada, som més 
o menys simètrics bilateralment i tenim extremitats amb 
cinc dits era subjecte d’estudi del desenvolupament. El per-
què alguns tenen diferent color dels ulls, cabell o pell era 
part de la genètica. Sols en aquesta nova centúria sembla 
que hi hagi la possibilitat que tornin a anar juntes altre cop.

La unitat d’un organisme és una unitat de procés, no 
d’estructura. Totes les seves molècules, i virtualment totes 
les seves cèl·lules, són contínuament transformades en un 
cicle de vida i mort que va des del moment de la concep-
ció fins la mort final de l’organisme com un tot. Això sig-
nifica que els sistemes vius estan oberts, mai en equilibri 
termodinàmic, i constantment escollint, absorbint i trans-
formant el seu entorn. Estan en un flux constant, sempre 
al mateix temps essent i esdevenint. Per seguir sobre un 
exemple que dec a l’etòleg Pat Bateson, un nadó té un re-
flex de succió; passats uns mesos, l’infant que es va desen-
volupant començarà a mastegar el menjar. Mastegar no és 
sols una forma modificada de xuclar, sinó que implica a 
un conjunt diferent de músculs i mecanismes fisiològics. 
La paradoxa del desenvolupament és que la criatura ha de 
ser, a la vegada, un xuclador competent i transformar-se 
a si mateix en un mastegador competent. Ésser, doncs, i 
esdevenir.

Ésser i esdevenir no pot ser partit en una cansada dico-
tomia de naturalesa vs. aprenentatge. Més aviat estan de-
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finides per una dicotomia diferent, aquella entre especifi-
citat i plasticitat. Com exemple, consideris la relació entre 
l’ull i el cervell. La retina de l’ull està connectada, a través 
d’una sèrie d’àrees d’estacions neuronals, amb el còrtex 
visual a l’occípit. Una criatura neix amb la major part 
d’aquestes connexions establertes, però durant el primers 
anys de vida tant l’ull com el cervell creixen i a diferents 
velocitats. Això significa que les connexions entre l’ull i el 
cervell s’han de trencar i refer contínuament. Si l’infant 
en desenvolupament ha de mantenir una percepció visual 
coherent del món, aquest trencar i refer han de ser or-
denats i relativament no modificables per l’experiència. 
Això és l’especificitat. Tanmateix, com així mostren els 
experiments amb animals de laboratori i la nostra pròpia 
experiència, els detalls fins del “cablejat” del còrtex visual, 
i el com i què percebem del món, estan directament i sub-
tilment conformats per l’experiència primerenca. Això 
és la plasticitat. Tots els organismes vius, especialment 
els humans amb els nostres grans cervells, mostren tant 
l’especificitat com la plasticitat en el desenvolupament; 
aquestes dues propietats són habilitades  pels nostres gens 
i configurades per la nostra experiència i contingència. Ni 
els gens ni l’entorn són en aquest sentit determinants del 
desenvolupament normal; són matèries primeres de les 
quals ens construïm nosaltres mateixos.

Aleshores, les quatre dimensions d’un procés viu, les 
tres de l’espai i una del temps, no poden ser llegides a par-
tir d’un bri unidimensional d’ADN. Un organisme viu és 
un jugador actiu en el seu propi destí, no un robot maldes-
tre que respon a imperatius genètics mentre espera passi-
vament la descoberta de si ha superat allò que Darwin va 
descriure com l’escrutini continu de la selecció natural.  
Evolució i nivells de selecció
Dins del paradigma reduccionista on s’ubica molta part 
de les teories de la biologia contemporània, el procés del 
canvi evolutiu ha estat també simplificat. Pel contrari, 
com exemple, el pluralisme del mateix Darwin, que veia la 
selecció natural com un principal, però no únic, mecanis-
me de canvi, ha emergit una ortodòxia dominant, descrita 
com a fonamentalista o ultradarwiniana. Les tesis prin-
cipals d’aquest nou fonamentalisme són tres: 1) la major 
part de les característiques fenotípiques són adaptatives; 
2) són generades per la selecció natural; i 3) la selecció 
natural actua, solament o primàriament, a nivell dels gens 
individuals. Una nova biologia per a un nou mil·lenni 
ha de transcendir cadascuna d’aquestes proposicions, en 
part retornant a la comprensió més pluralista del mateix 
Darwin. Consideraré els contraarguments d’aquestes pro-
posicions en l’ordre invers.   

El concepte actual d’un genoma fluid, en el qual els seg-
ments de l’ADN responsables de codificar subseccions de 
les proteïnes (o de regular aquestes funcions genètiques) 
estan distribuïts al llarg de moltes regions del cromosoma 

en el qual l’ADN està incrustat i no són fixes en una sola 
localització sinó que poden ser mòbils, fa insostenible la 
visió que els gens individuals són l’únic nivell de selecció. 
Sempre va ser així. Per exercir el seu paper en la creació 
d’un organisme funcional, molts gens s’hi veuen impli-
cats —en humans, alguns centenars de milers. Per a que 
l’organisme sobrevisqui i es repliqui és necessari que els 
gens treballin en concert, és a dir, que col·laborin. Els antí-
lops que poden córrer més que els lleons tenen més possi-
bilitats de sobreviure i criar que aquells que no poden. Per 
això, una mutació en un gen que millora l’eficàcia muscu-
lar, per exemple, pot veure’s com a més adaptat i, per tant, 
més probable que s’estengui entre la població. Tanmateix, 
un múscul millorat necessita altres adaptacions fisiològi-
ques, com un major flux sanguini cap als músculs. Sense 
aquest canvi coordinat amb altres gens, la mutació indi-
vidual és poc probable que sigui molt avantatjosa. I com 
molts gens tenen múltiples efectes fenotípics (pleotropia), 
la possibilitat d’un canvi fenotípic unidireccional és com-
plex —per exemple, una major eficàcia muscular pot fer 
minvar la longevitat del cor. Així, no és un únic gen el que 
és seleccionat, sinó també genomes. La selecció opera a 
nivell del gen, del genoma i de l’organisme.

No s’atura aquí. Els organismes existeixen en pobla-
cions (grups, deme1). Fa quatre dècades, Wynne-Edwards 
argumentava que la selecció natural es donava tant a ni-
vell de grup com individual. Basava la seva afirmació en 
l’estudi d’una població reproductora de galls fers en els 
erms escocesos. Sostenia que els galls fers es distribuïen 
al llarg de l’erm i regulaven les seves pràctiques de criança 
d’una manera que era òptima pel grup en el seu conjunt 
més que no pas per a qualsevol membre individual. Pro-
duir molta descendència pot ser en interès de l’individu, 
però això superpoblaria l’erm, el qual sols pot sostenir un 
nombre menor d’aus; és, doncs, en interès del grup que 
cap del seus membres es reprodueixi massa. Els darwinis-
tes ortodoxos, encapçalats per George Williams, tractaren 
aquesta asseveració amb burla com en el seu moment ho 
va ser la visió de Lamarck que característiques adquirides 
podien ser heretades; la selecció de grup va desaparèixer 
de la literatura. 

Avui en dia està clar que l’atac va ser un mal judici. La 
crítica era en part semàntica. El treball de Maynard Smith, 
per exemple, mostrava que poblacions estables necessiten 
interaccions mútues i proporcions de membres amb tipus 
de conductes força diferents (els falcons i els coloms, per 
exemple, utilitzen aquest model); són les anomenades es-
tratègies evolutives estables. 

Però hi ha cada cop un nombre més grans de pobla-
cions d’organismes les conductes dels quals poden ser 
més econòmicament explicades per equacions de selecció 
de grup. Recentment, Sober i Wilson han publicat una re-
valoració dels models de selecció de grup i han fet palès 
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matemàticament com aquest fenomen de l’altruisme pel 
qual un individu sacrifica la seva pròpia aptitud individual 
—tan contrari a la intuïció (pels ultradarwinistes)— es pot 
donar i no sols per l’adequació inclusiva dels seus parents, 
sinó també pel benefici del grup com un tot. 

Finalment, hi ha una selecció a un nivell encara més 
alt; per exemple, a nivell d’espècie. La selecció natural pot 
estar constantment examinant i perfeccionant l’adaptació 
d’espècies particulars al seu entorn, però no pot predir les 
conseqüències de canvis dramàtics en aquest entorn, com 
és el cas del xoc d’un meteorit al Yucatán que va precipitar 
la desaparició dels dinosaures. La selecció també opera a 
nivell d’ecosistemes complets. Pensem en una presa feta 
per castors. Dawkins utilitza aquest exemple per afirmar 
que la presa s’ha de veure com a part del fenotip dels cas-
tors, empassant-se així tot un petit univers en un sol bri 
d’ADN. Però si és un fenotip, és el fenotip de molts cas-
tors treballant conjuntament i, encara més, d’una multi-
plicitat d’organismes comensals i simbiòtics que també hi 
viuen i que modifiquen l’estructura de la presa d’acord a 
les seves necessitats. Com han assenyalat Sober i Wilson, 
la selecció de fet pot ocórrer a nivell individual, però el 
que constitueix un individu depèn del punt de vista de 
l’observador. Els gens estan distribuïts a través de geno-
mes dins d’organismes i estan també distribuïts a través 
de grups d’organismes dins d’una població. No hi ha 
una raó predominant per la qual hauríem de considerar 
“l’organisme” com un individu més que com “un grup” o, 
fins i tot, “un ecosistema”. 

Tampoc la selecció natural és l’única manera de can-
vi evolutiu. No necessitem ser lamarckians per acceptar 
que hi intervenen altres processos. Un mecanisme ben 
acceptat és la selecció sexual. Tant l’existència de muta-
cions neutrals com l’efecte fundador2, la deriva genètica3 

i l’impuls molecular4 enriqueixen el quadre. Gould argu-
menta que molta part del canvi evolutiu és contingent, ac-
cidental i, com ell mateix diu, si hom hagués de rebobinar 
la història cap endarrere i tornar a reproduir-se, resultaria 
altament improbable que els mamífers, i molt menys els 
éssers humans, arribessin a desenvolupar-se. 

Finalment, no totes les característiques fenotípiques són 
adaptatives. Una assumpció central de l’ultradarwinisme 
és que les característiques observades han de ser adapta-
tives, és a dir, subministrar el material fenotípic sobre el 
qual la selecció natural pot actuar. Tanmateix, què cons-
titueix una característica i què constitueix una adaptació 
estan tant en l’ull de l’observador com en l’organisme a 
qui la “característica” pertany. El problema està en part 
en l’ambigüitat del terme fenotip, que pot referir-se a 
qualsevol cosa, des d’una peça d’ADN (estrictament, el 
fenotip del gen) fins a l’expressió cel·lular d’una proteïna, 
la propietat d’un organisme com un tot (com l’alçada) o 
el “comportament” (com el caminar). Fins a quin nivell 

del genotip una característica és “adaptativa” —en tot cas, 
si les seves propietats són sempre un epifenomen— serà 
sempre un tema de debat. Un exemple no completament 
apòcrif el dóna l’artista americà Thayer que al comença-
ment del segle XX va suggerir que la coloració rosada del 
flamenc és una adaptació per fer-lo menys visible als pre-
dadors en el cel de tardes rosades. Però la coloració rosada 
és una conseqüència de la dieta de gambetes dels flamencs 
i s’esvaeix quan la dieta canvia. Per tant, fins i tot si assu-
míssim que la coloració és un efecte protector, seria un 
epifenomen com a conseqüència d’una adaptació dietèti-
ca fisiològica, més que no una propietat seleccionada per 
dret propi. 

L’escrutini continu de la selecció natural no atorga 
una carta de llibertat per acceptar o rebutjar variacions 
genotípiques o fenotípiques. Les limitacions estructurals 
determinen que, en l’evolució, els mecanismes genètics no 
siguin infinitament flexibles sinó que hagin de treballar 
dintre dels límits del que és físicament i químicament pos-
sible. Així, per exemple, els límits en la grandària d’una 
sola cèl·lula són fixats per la física dels processos de difusió 
i la grandària d’un crustaci com una llagosta o un cranc ho 
és per les limitacions del seu exosquelet i, per tant, òbvia-
ment, per la química de les macromolècules i constituents 
inorgànics que el componen. Els límits a l’aixecament de 
qualsevol estructura en forma d’ala fa impossible als en-
ginyers genètics humans de fer brollar ales i volar; hi ha 
bones raons de per què no podem ser àngels. 

Un decàleg biològic pel mil·lenni
Si hem de transcendir la visió biològica reduccionista de 
la natura en el nou mil·lenni, creant a la vegada el que a 
mi em sembla una comprensió del procés de la vida més 
d’acord que l’actual amb la realitat material del món en 
lloc d’una sola perspectiva, necessitem d’uns principis en 
els quals treballar. Aquests principis, òbviament, no po-
den refusar el poder explicador del reduccionisme, però 
sí reconèixer la seves limitacions. Haurien d’acceptar 
també la crida de Goodwin5 de retornar a la ciència de 
les qualitats per complementar la quantificació reduccio-
nista. Aquesta ciència es complaurà amb la complexitat, 
en la dinàmica i en el seu èmfasi tant en el procés com 
en els objectes. En el meu recent llibre, Life beyond the 
gene, enumero un conjunt de principis; per atzar més que 
per intenció, són 10 en total. Exemplificar tots aquests 
principis estendria aquest assaig més enllà d’una longitud 
raonable, però s’ha dit suficient per confiar en donar una 
idea de l’enfocament conceptual que estic argumentant. 
En resum, aquí hi ha el meu decàleg:
1. El coneixement científic no és absolut, sinó provisio-

nal, essent socialment, culturalment, tecnològicament 
i històricament determinat.

2. Vivim en un món que és ontològicament unitari, però 
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el nostre coneixement sobre ell és epistemològicament 
divers. Hi ha múltiples maneres legítimes de descriure 
i explicar qualsevol procés viu.

3. Ciències diferents tracten amb diferents nivells 
d’organització de la matèria de complexitat creixent. 
Termes i conceptes aplicables a un nivell no són neces-
sàriament aplicables a d’altres. Aleshores, els gens no 
poden ser egoistes; són les persones, no les neurones ni 
tampoc el cervell o la ment, els que pensen, recorden i 
mostren emocions.

4. Les causes són múltiples i els fenòmens estan ricament 
connectats. Una explicació adequada exigeix trobar 
un nivell determinat. Per posar un exemple, els alts 
nivells d’assassinats en els EUA en comparació a, di-
guem, Europa o Japó, s’expliquen millor, no per una 
característica del genotip dels EUA —gens anormals o 
una bioquímica que els predisposa a la violència (mal-
grat un important programa d’investigació dedicat a 
identificar aquesta predisposició biològica) — sinó per 
l’alt nombre d’armes personals en la societat i per una 
cultura i història del seu ús. 

5. Els organismes vius existeixen en quatre dimensions, 
les tres de l’espai i una del temps; una trajectòria de 
desenvolupament o una línia de vida, sempre autopoè-
sica; ésser i esdevenir a la vegada. El concepte biològic 
tradicional d’homeòstasi com a mecanisme regulador 
necessita transformar-se en el de l’homeodinàmica per 
tal d’emfatitzar que, en qualsevol organisme viu, estasi 
significa mort. 

6. L’organisme i l’entorn s’interpenetren: el medi selec-
ciona els organismes (el procés de la selecció natural), 
però els organismes escullen i transformen l’entorn. 
Els organismes són, doncs, protagonistes actius del seu 
propi destí.

7. Els organismes vius són sistemes oberts allunyats de 
l’equilibri termodinàmic; la seva continuïtat és man-
tinguda per un flux constant d’energia i d’informació. 
Tot és flux; l’estabilitat sorgeix a través del procés i no 
per l’estructura.

8. El canvi evolutiu es dóna en la intersecció de la trajec-
tòria de vida amb els canvis del medi.

9. Els organismes no poden predir patrons de canvi i la 
selecció, per tant, sempre segueix canvis ambientals. 
Res en la biologia té sentit fora del context de la his-
tòria.

10. Així, el futur, pels humans i per altres organismes vius, 
és radicalment impredictible; fem la nostra pròpia 
història, tot i que en circumstàncies no és de la nostra 
pròpia elecció. 

NOTES
1. Deme: nom que es dóna a una població local d’organismes 

que es creuen entre ells i comparteixen un conjunt distintiu 
de gens. Si els demes es mantenen aïllats durant un llarg pe-
ríode de temps poden acabar convertir-se en una subespècie 
o espècie diferent. 

2. Com diu la Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/), l’efecte 
fundador fou definit per Ernst Mayr l’any 1963 com l’efecte 
de l’establiment d’una nova població amb un reduït nom-
bre d’individus, transportant només una petita fracció de la 
variació genètica de la població original. Com a resultat, la 
nova població pot ser diferent, tant genèticament com feno-
típicament, de la població de la qual ha derivat.

3. La deriva genètica és el procés de variació atzarosa de les 
freqüències gèniques de les poblacions i és estudiada per la 
genètica de poblacions. En qualsevol població d’una espè-
cie hi ha individus amb diferents versions d’un mateix gen 
(al·lels). Si l’efecte d’aquests gens no té valor adaptatiu (o 
sigui, no fa que els individus amb una versió del gen sobre-
visquin o es reprodueixin millor que els que en tenen una 
altra), l’atzar serà l’únic mecanisme que farà variar entre 
les generacions successives el nombre d’individus que pos-
seeixen una versió o l’altra del gen. Quan les poblacions 
són prou grans, els seus efectes són menyspreables; però 
en poblacions reduïdes la deriva pot arribar a provocar la 
“fixació” d’un al·lel de manera que per atzar alguns al·lels es 
perden. Quan actua, la deriva genètica tendeix a fixar un dels 
al·lels presents a la població. Resulta molt més probable que 
es fixi l’al·lel més abundant en absència d’acció d’altres for-
ces evolutives. La velocitat de fixació d’un al·lel guarda una 
relació inversa amb el nombre d’individus de la població. En 
general, la deriva genètica és un mecanisme lent, sobretot 
en poblacions grans, però esdevé important quan es frag-
menten les poblacions o bé es redueix la grandària de la seva 
població (Viquipèdia - https://ca.wikipedia.org/).

4. L’impuls molecular (molecular drive) és un terme proposat 
per Gabriel Dover el 1982 per descriure el procés evolutiu 
que canvia la composició genètica d’una població a través 
de mecanismes de reordenament de l’ADN. Constitueix un 
procés diferent de la selecció natural i la deriva genètica, 
però té com a conseqüència el canvi en el genotip mitjana de 
la població.

5. Brian Carey Goodwin (1931-2009), matemàtic i biòleg ca-
nadenc. Conegut com un dels científics més prominents que 
suggeria que la visió reduccionista de la naturalesa no pot 
explicar les característiques complexes.  
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Sense amnèsia

La Societat Catalana de Cardiologia

Antoni Bayés Genís1, Alfredo Bardají2

1Servei de Cardiologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona; 2Servei de Cardiologia. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

Introducció
La Societat Catalana de Cardiologia (SCC) promou la sa
lut cardiovascular mitjançant la formació continuada dels 
metges, afavoreix les activitats científiques originals i tre
balla conjuntament amb altres societats científiques i amb 
l’administració sanitària de Catalunya1. Es tracta d’una 
branca especialitzada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
i de la Salut de Catalunya i de Balears i el seu àmbit territo
rial és tot Catalunya (Taula 1). Integra tots els cardiòlegs 
que ho sol·liciten, que després de ser admesos per la Junta 
Directiva i confirmats per l’Assemblea General, passen a 
ser membres numeraris. Formen part de la Societat també 
altres metges o professionals relacionats directament amb 
la cardiologia que són considerats membres associats, així 
com qualsevol persona que sigui admesa per haver ajudat 
de manera rellevant a les institucions cardiològiques o a 
la pròpia SCC, aquestes persones es consideren membres 
protectors. La SCC es regeix per uns estatuts amb finali
tats funcionals ben establertes (Taula 2).

Organització
La SCC està regida per òrgans de govern que són l’As
semblea General, la Junta Directiva, el President i les co
missions especials. L’Assemblea General està integrada 
per la totalitat dels socis i membres de l’entitat i és l’òrgan 
suprem de la SCC. Els seus acords obliguen tots els so
cis i membres de l’entitat i tenen validesa fins que siguin 
modificats o revocats per un altre acord en l’Assemblea 
General. Aquestes assemblees poden ser ordinàries o ex
traordinàries. L’Assemblea General Ordinària es reuneix 
com a mínim un cop l’any per tal d’aprovar la memòria 
d’activitats desenvolupades en l’exercici anterior i els 
pressupostos per a l’exercici actual. Amb caràcter extraor
dinari, l’Assemblea pot ser reunida sempre que ho jutgi el 
president o ho sol·liciti per escrit un nombre de socis no 

inferior al 10%. La Junta Directiva està formada per vuit 
persones triades i revocades pel conjunt de socis numera
ris. En el si de la Junta hi ha necessàriament un president, 
un vicepresident, un secretari, un tresorer, dos vocals, un 
president o secretari electes i un president anterior. Amb 
l’objecte que la Junta tingui la màxima representativitat 
possible, un dels seus components ha d’exercir la medi
cina extrahospitalària, no pot haverhi més de dos repre
sentants d’un mateix centre sanitari i han d’estar repre
sentades les comarques de com a mínim dues províncies 
de les quatre que actualment hi ha a Catalunya. El mandat 
dels components dura dos anys i es renova cada any per 
meitats.

Els orígens
El 8 de març de 1948, vint membres de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya van advocar per la crea
ció de l’Associació Catalana de Cardiologia i Angiologia2. 
Aquesta iniciativa va ser conseqüència del desenvolupa
ment obtingut per la cardiologia al nostre país, a jutjar per 
la important contribució catalana al II Congrés Nacional 
de Cardiologia. El 29 de gener de 1949, l’Associació Ca
talana de Cardiologia i Angiologia es va constituir a Bar
celona com una nova associació d’especialistes en el si de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Aquesta primera Asso
ciació tenia 27 membres (Figura 1), i entre ells van triar la 
Junta Directiva, que va estar formada per Francesc d’Assís 
Estapé Pañellas com a president, Joan Codina Altés com a 
vicepresident de Cardiologia, Ferran Martorell Altés com 
a vicepresident d’Angiologia, José M. Framis de Mena 
com a secretari de Cardiologia, Antonio Rodríguez Arias 
com a secretari d’Angiologia i Josep Valls i Serra com a 
tresorer. Des de la seva creació, aquesta Associació va te
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Denominació Societat Catalana de Cardiologia
Dependència Acadèmia de Ciències Mèdiques  
 i de la Salut de Catalunya i de Balears
Disciplina Científica
Àmbit d’actuació Catalunya
Durada Indefinida
Personalitat Jurídica i amb plena capacitat 
 d’obrar per al compliment de les  
 seves finalitats

TAULA 1. Característiques de la Societat Catalana de Cardiologia 
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nir un president general, un president de Cardiologia i un 
president d’Angiologia. Essent president de la Secció de 
Cardiologia el 1973, el Dr. A. Bayés de Luna va proposar 
la separació dels camps d’especialització de cardiologia 
i angiologia, en dues associacions independents. Des de 
llavors, la SCC ha progressat de la mà de juntes directives 
que s’han anat renovant cada 1 o 2 anys (Taula 3).

El Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia
L’any 1988, essent President el Dr. M. Ballester Rodés, es 
va organitzar el I Congrés de la Societat Catalana de Car
diologia, amb gran èxit d’assistència. Des de llavors s’han 
celebrat congressos anualment amb una durada de dos 
dies, la primera setmana del mes de juny. L’estructura del 
congrés s’ha modificat al llarg d’aquests anys i actualment 
compta amb l’activitat docent en 3 sales simultànies en 
què es presenten comunicacions orals, pòsters moderats 
i no moderats, taules rodones oficials, controvèrsies i ses
sions de cardioactualitat. També hi ha participació de la 
indústria farmacèutica en forma de taules rodones patro
cinades. El congrés de la SCC és una oportunitat única per 
posar en comú tota l’activitat científica que s’ha realitzat 
en l’àmbit de la cardiologia el darrer any. És també una 
gran oportunitat perquè els residents de cardiologia, en 
període de formació, comuniquin les seves primeres ex
periències en recerca. És una gran oportunitat per crear 
vincles entre organitzacions sanitàries i per al desenvolu
pament de les relacions personals. En el si del Congrés de 
la SCC se celebra l’Assemblea General Ordinària anual, en 
la qual la Junta Directiva emet el seu informe d’activitat 
anual, que ha de ser aprovat pels socis, l’estat del balanç 
econòmic i es procedeix a la renovació dels càrrecs di
rectius. L’any 2000 es va instaurar la Conferència Codina 
Altés, en memòria d’aquest il·lustre cardiòleg català amb 

1. Promoure l’estudi, prevenció i tractament de les malalties cardiovasculars a Catalunya.

2. Promoure, coordinar i desenvolupar programes científics i d’informació i educació pública,  
 relacionats amb els problemes cardiovasculars.

3. Defensar el compliment de les normes ètiques en l’exercici de la cardiologia.

4. Defensar els interessos professionals dels seus associats.

5. Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la cardiologia.

6. Assessorar i assistir a organismes públics o associacions privades en matèria de cardiologia.
 Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyament de postgrau i d’especialització cardiològica a Catalunya.

7. Formar part dels tribunals o comissions per a la selecció de candidats a places professionals  
 de l’especialitat a Catalunya, com a Societat integrada a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya  
 i de Balears.

8. Ser portaveu davant els organismes públics en tot el que faci referència a la cardiologia.

TAULA 2. Finalitats de la Societat Catalana de Cardiologia 

197374 A. Bayés de Luna
197476 F. Navarro López
197678 J. Soler Soler
197880 A. Casellas Bernat
198082 J. Simón Lamuela
198284 A. Betriu Gibert
198486 M. García Moll
198688 E. Esplugas Oliveras
198890 M . Ballester Rodés
199091 E. Domingo Ribas
199193 L. Tomàs Abadal
199395 D. Obrador Mayol
199597 X. Sabaté de la Cruz
199799 J. Figueras Bellot
199901 C. Creixells Figueras
200103 G. Sanz Romero
200305 P. Tornos Mas
200507 F. Carreras Costa
200709 X. Bosch Genover
200911 J. Bruguera Cortada
201113 A. Bardají Ruiz
201315 A. Bayés Genís

TAULA 3. Presidents de la Societat Catalana de Cardiologia 

gran projecció internacional. Al llarg d’aquests anys, car
diòlegs catalans, espanyols i estrangers han estat convi
dats a pronunciar aquesta lliçó. L’any 2013, amb motiu 
del 25è aniversari dels congressos de la Societat Catalana 
de Cardiologia, el convidat ha estat el Dr. E. Braunwald, 
cardiòleg de prestigi internacional i gran impulsor de la 
cardiologia moderna dels segle XX i XXI.
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La formació continuada
La formació de postgrau en cardiologia és una de les tas
ques fonamentals de la SCC. Des del seu inici, la SCC orga
nitza periòdicament sessions formatives en forma de taula 
rodona amb 23 ponents i un cas clínic, presentat normal
ment per un resident de cardiologia. Aquestes sessions, 
anomenades “Sessions del primer dilluns” perquè normal
ment se celebren el primer dilluns de cada mes en horari 
de tarda, tenen un llarg recorregut i són molt populars en
tre els cardiòlegs catalans. El programa científic l’organitza 
la Junta Directiva i es trien una varietat de temes i de po
nents de manera que quedi representada la totalitat dels 
àmbits d’interès de la cardiologia catalana. A la pàgina web 
de la SCC1, eina fonamental per a la comunicació i difusió 
de notícies entre socis, hi ha accés a totes les conferències 
dels dilluns per mantenir la formació continuada en línia. 
Des de fa uns anys se celebra de forma periòdica una ses
sió de formació en jornada intensiva de tot un dia a Tarra
gona, Lleida i Girona, de manera rotatòria, amb l’objectiu 
d’accedir a tot el territori en aspectes docents.

Relacions institucionals
La SCC manté una relació estreta amb la Sociedad Es
pañola de Cardiología (SEC). El president de la SCC és 
membre consultor de la Junta Directiva de la SEC. Molts 
cardiòlegs catalans que han format part com a membres 
d’alguna junta directiva en els últims anys també ho han 
estat de la Junta Directiva de la SEC o d’algun dels seus 
grups de treball.

A nivell de Catalunya, la relació amb institucions sa
nitàries s’ha anat incrementant els darrers anys. Proba
blement, el punt d’inflexió es va produir quan la SCC 
va proposar al Departament de Salut organitzar i parti
cipar en les decisions institucionals per al tractament de 
reperfusió en l’infart agut de miocardi. Fruit d’aquesta 
col·laboració ha estat la implantació del Codi Infart3, que 
ha revolucionat l’assistència dels pacients amb infart de 
miocardi a Catalunya, de manera que en molt poc temps 
hem passat d’una taxa d’angioplàstia primària (el tracta
ment d’elecció per als pacients amb infart de miocardi) de 
les més baixes d’Espanya (i, per tant, d’Europa) a ser un 
tractament habitual i amb molt bons resultats tal com ara 
s’està començant a analitzar.

Activitat científica
La SCC és una entitat que promou activament la recer
ca cardiovascular a través de beques per a la investigació 
que atorga cada any i premis que reconeixen l’excel·lència 
en investigació de les millors comunicacions presenta
des al Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. En 
col·laboració amb altres societats científiques i amb el De
partament de Salut manté un programa de recerca en epi

	  
FIGURA 1. Llistat de cardiòlegs i angiòlegs socis fundadors 
 de l’Associació de Cardiologia i Angiologia  
 (donem el nostre agraïment al Dr. M. de Fuentes  
 Sagaz per proporcionar-nos aquesta figura)

demiologia de la síndrome coronària aguda per conèixer 
la realitat assistencial i les seves repercussions en termes 
de morbimortalitat. Durant aquest programa s’ha arribat a 
realitzar al llarg dels últims anys fins a 4 registres, coneguts 
com IAMCAT, fonamentals per poder planificar d’una 
forma més eficient el futur assistencial d’aquesta impor
tant realitat assistencial4. La SCC té o ha tingut diferents 
grups de treball amb una àrea específica d’interès, com el 
d’insuficiència cardíaca o el d’arítmies, que col·laboren ac
tivament amb activitats científiques i de formació conti
nuada alineades amb els objectius generals de la societat.

Nota d’agraïment: Volem mostrar la nostra gratitud als presi
dents anteriors pels suggeriments i la revisió d’aquest document.
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Fent de…

Premi Jordi Gol i Gurina, 2013 

Màrius Petit
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors. 

Premi Jordi Gol i Gurina, a la trajectòria professional i humana en Medicina.
Adaptació del discurs d’agraïment fet a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona, 21 de maig de 2013.

«Segons protocol em toca a mi, primer de tot, donar les 
gràcies en nom dels meus companys guardonats amb els 
premis institucionals de l’Acadèmia i els premis de les so-
cietats científiques,  que tot just avui, aquí, s’han donat.

Aquestes beques i premis són ajuts i reconeixement de 
l’Acadèmia a gent jove que són l’esperança i el futur del 
nostre país i de la nostra professió. En nom d’aquest espe-
rançador esdevenidor i dels seus protagonistes us en dono 
les gràcies i a ells els animo i felicito.

Pel que fa al guardó Jordi Gol i Gurina amb el qual 
m’heu honorat us haig de dir quelcom abans de donar-
vos-en les gràcies: quan el Dr. Àlvar Net em va telefonar 
i vaig despenjar el telèfon, en sentir la seva veu, de sobte 
vaig pensar que tenia algun problema relacionat amb el 
cor; de seguida em tranquil·litzà en explicar-me que jo 
estava guardonat, tal com a hores d’ara tots ja sabeu. Lla-
vors no vaig trobar d’immediat les paraules adequades i li 
vaig dir que em sentia amb una barrija-barreja d’anorreat 
i astorat1, perquè jo mai no havia pensat en un reconeixe-
ment com aquest per la meva activitat professional. Sem-
pre havia cregut que l’exercici de la meva professió era un 
premi suficient per ell mateix.

Altrament, en revisar els noms, amb deteniment, dels 
guardonats insignes que m’han precedit em sento molt 
afalagat, no sé ben bé si amb prou mereixements.

De tota manera us en dono les gràcies, tot fent la pro-
mesa, el propòsit d’acomplir el que em queda de vida pro-
fessional, procurant en tot moment esmerçar-me i fer el 
que faci falta perquè jo em senti a mi mateix digne d’aquest 
guardó que vosaltres, benvolents, avui m’avanceu. Moltes 
gràcies.

Com a premiat us demano que em doneu l’oportunitat 
de fer unes breus consideracions:

− Primer. Un record pel Dr. Jordi Gol (1924-1985), 
el qual està en la ment de molts de vosaltres però que 
per raons cronològiques potser no és ben conegut per a 

tothom, especialment per als més joves. El Dr. Gol fou 
un bon metge clínic i una de les figures gegants del co-
neixement i mestratge de l’ètica mèdica i de la professió 
—del nivell de John Gregory2 (1724-1773), Thomas Perci-
val3 (1740-1804), Marc-Antoine Petit4 (1766-1811), Fèlix 
Janer i Bertran5 (1771-1865), Jean-Baptiste Bouillaud6 
(1796-1881), o William Osler7 (1849-1919)— al nostre 
país i probablement, potser per això mateix, segons que 
jo entenc, no suficientment valorat. Si haguéssim de sin-
tetitzar en poques paraules la seva aportació al redesco-
briment i actualització dels valors ètics de la medicina i 
la salut (l’ètica com a doctrina no és una ciència amb me-
todologia experimental ans el seu contingut és una posta 
en escena dels valors intrínsecs dels humans i de la seva 
relació en l’entorn, en un moment i societat determinats, 
continuadament redescoberts)  hauríem de recórrer, sen-
se poder defugir del reduccionisme, a la seva definició de 
salut, original i plena de contingut: aquella manera de viu-
re que és autònoma, solidària i joiosa8.

− Segon. En aquest fòrum em sembla lícit i plausible 
emprar aquella manera de viure saludable d’en Gol, com 
a model de vida i d’exercici professional, desitjable, del 
metge; és a dir, una forma d’exercir de manera autònoma, 
solidària i joiosa. Tot sovint, des de fa temps, es parla del 
metge cremat com un problema freqüent; arreu, el met-
ge cremat és una lamentable realitat malaltissa; podríem 
afirmar que és una malaltia nova que, tot ho fa pensar, 
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FIGURA 1. Moment en què el president de l’Acadèmia, el Dr. Àlvar Net,  
 entrega el Premi Jordi Gol i Gurina al Dr. Màrius Petit
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té predilecció pels metges joves —i no tant joves— i que, 
per consegüent, és de témer com a perillosa per a la salut 
pública. Aquí el patogen no és un microorganisme, ni un 
tòxic, ni un trastorn genètic; segons jo penso és la resulta 
d’un plantejament personal erroni, una mala manera de 
viure! És un producte d’un mala planificació personal, or-
ganitzativa o burocràtica. A vegades, el problema pot ra-
dicar en un mateix; altres, pot venir de fora. Si el problema 
és de dins, en conèixer-lo, es pot arranjar; si el problema 
ve des de fora, en veure’l venir, foragiteu-lo! rebutgeu-lo! 
i, si cal, denuncieu-lo! Us ho afermo, no en tinc cap dubte: 
el metge que viu la seva professió amb la divisa d’en Gol és 
incombustible. Talment ho haurien de ser tots els segui-
dors d’Hipòcrates i de Galè. Del coneixement dels rèdits i 
conseqüències d’aquesta idea tampoc no haurien de ser-
ne aliens els planificadors, els buròcrates i els gestors!

− Tercer. Felicitar-vos, perquè aquest és el vint-i-vuitè 
Premi Jordi Gol i Gurina. La continuïtat en el temps d’una 
cerimònia noble com aquesta diu molt de la institució que 
la protagonitza, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i de Balears, per la qual cosa, eixa, 
mereix, segons que jo entenc, un reconeixement social de 
màxima excel·lència.

− Quart. L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Sa-
lut de Catalunya i de Balears és una institució centenària, 
la qual cosa no és freqüent; ni ha estat fàcil un fenomen de 
perdurada com aquest, al nostre país.

Per aquest motiu crec que també ens hem de felicitar. 
Un país no és pas un país vertebrat o un estat si no 

té unes estructures com les institucions, dissenyades per 
les persones, al servei de les persones, que sobrepassen de 
molt les persones. És fàcil de trobar el motiu d’una peren-
nitat institucional com aquesta si analitzem els següents 
punts, modèlics, de forma succinta:

1) El germen de l’Acadèmia és la rebel·lia d’uns estu-
diants que estaven en desacord amb l’ensenyança rebuda 
a la Universitat oficial i que s’associaren, el 1872, al Labo-
ratorio per experimentar i fer recerca. És el borró del que 
seria la primera associació d’estudiants de medicina del 
país. És la resposta constructiva a una mena d’indignació 
operativa.

2) Amb els anys l’Acadèmia abastà tots els territoris de 
parla catalana i totes les àrees de les ciències de la salut; i 
tal com diu el seu ideari oficial: 

3) “L’objecte primordial de l’Acadèmia és fomentar la 
formació continuada amb l’estudi i el conreu de les cièn-
cies de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, so-
cial i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent 
i d’investigació”.

4)  Afirma: “Som una comunitat científica viva, fruit 
de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i cir-
cumstàncies científiques i socials del moment, que treba-
lla en col·laboració amb altres societats mèdiques, biolò-

giques i farmacèutiques, nacionals i estrangeres, amb una 
constant inquietud de progrés”.

L’Acadèmia, per tant, presta un servei noble i neces-
sari a l’individu i a la societat canviant i és aquesta funció 
la que, segons entenc jo, la manté a perpetuïtat. És la raó 
genuïna de ser i d’estar en valor de qualsevol institució: el 
servei a les persones.

El meu homònim, el bisbe de Roma, també ho ha dit: 
“El poder està en el servei a les persones”.

Mireu per on, amb terminologia comercial actual, de 
la recerca i descobriment d’aquest possible servei i la seva 
valoració se’n diu màrqueting!

Molts hem vist, amb tristor, ens i institucions que fo-
ren ensems brillants, en altre temps, i caduques i fugisse-
res després, que han deixat de ser quan han descurat el 
servei a la societat de persones, tocades per la malura de la 
cobdícia o la misèria de la corrupció; quan han primat els 
dividends a repartir sobre els serveis a la societat.

Per acabar, un secret i una confidència:
− Primer, el secret. Temps era temps, després d’unes con-

verses amb en Jordi Gol sobre ètica de la reproducció 
humana, en Jordi em va regalar un llibre: Reflexions 
científiques a propòsit de la “Humanae Vitae”. Sis Met-
ges i L’Encíclica (Editorial Fontanella. Barcelona; 1969); 
els metges eren Jordi Gol, Lleonard Marquès, Joaquim 
Ramis, Joan Ripoll, Josep Toro i Enric Vilardell; aquest 
llibre el porto, avui, a la butxaca.

  Doncs bé, us en llegiré la dedicatòria que mai no 
he ensenyat a ningú. Diu així:

Al bon amic Dr. Màrius Petit:
Aquest llibre te’l dedico potser amb una mica de retard9.

Els temps canvien, però la joia, l’esperança, la vida humana, La 
Vida, amb els nous ulls encara poden ser més seductores.

Una abraçada
Jordi

Paraula d’en Jordi Gol.
− Segon, la confidència. Quan jo tenia setze anys vaig co-

mençar a estudiar Medicina sense que mai m’hagués 
passat pel cap que tindria cura de malalts. Vaig escollir 
Medicina per la meva passió per la vida, per la intriga 
que suposava el misteri de la vida, el miracle de la vida, 
per la vida per si mateixa, i si voleu, de forma més pro-
saica, pel conflicte entre la vida i la termodinàmica. 
Aquests darrers cinquanta anys he tingut la sort de po-

der gaudir de la vida amb la meva família i amb la meva 
professió d’aquella forma autònoma, solidària i joiosa que 
diu en Gol, per bé que no sense dificultats, de vegades, fins 
i tot, com sometent, foragitant incendiaris amb les seves 
torxes; tot i així, amb el pas dels anys, amb “els nous ulls”, 
que diu en Gol a la dedicatòria, han canviat moltes coses 
i he vist encara més seductor el tenir cura de la vida de 
la “societat de persones”10, en molts dels seus escenaris: 
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l’assistència, la docència, la investigació, etc., que la ma-
teixa Vida que tant m’havia engrescat quan jo tenia setze 
anys. Fins i tot crec que he arribat a ésser comprensiu amb 
la Mort que arrabassa la Vida de la qual, llavors, de jove-
net, em vaig enamorar!  I avui em regaleu i premieu!

Membres de l’Acadèmia, Dr. Jordi Gol i Gurina: no 
puc fer altra cosa que donar-vos, molt emocionadament, 
les gràcies».

NOTES
1. En realitat, emprant el llenguatge “cooficial i vehicular”, em va sor-

tir “estic anonadado”.
2. Autor de Lectures on the duties and qualifications of a physycian 

(W. Strahan, T. Cadell. Londres; 1772).
3. Autor de Medical ethics; or a code of institutes and precepts adapted 

to the professional conduct of physicians and surgeons (R. Rusell, 
Manchester; J. Johnson and R. Bickerstaff, Londres; 1803).

4. Autor de Essai sur la médecine du coeur (Garnier, Reymann. Lió; 
1806).

5. Autor de Elementos de moral médica (Joaquín Verdaguer. Barcelo-
na; 1831).

6. Autor de Essai de la philosophie médicale et sur les généralités de la 
clinique médicale (J. Rouvière, E. La Bouvière. París; 1836).

7. Autor de Aequanimitas with others addresses to medical students, 
nurses and practitioners of medicine (P. Blakinston. Philadelphia; 
1904).

8. No és possible estendre’m a cor, en aquest tema cabdal, per la qual 
cosa recomano als interessats consultin Jordi Gol i Gurina (1924-
1985), Els grans temes d’un pensament i d’una vida (La llar del lli-
bre. Punt de vista 4. Barcelona; 1986).

9. El llibre havia estat segrestat per ordre del ministre Sr. Fraga Iri-
barne.

10. “societat de persones” és un terme “Golià”. Vegeu Jordi Gol, metge 
per una societat de persones de Jacint Reventós. Edicions 62. Barce-
lona; 1991.
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Fent de…

Premi Carolina Meléndez. Fent d’infermera 

Maria Amenedo
Infermera de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fins el 2011. 

Premi Carolina Meléndez, entregat a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona, 21 de maig de 2013.

Introducció d’Isabel Pera
El Premi Carolina Meléndez és un premi instituït en re
cord i homenatge a la que fou la primera infermera a par
ticipar en la gestió de les atencions per a la salut en el si de 
la Generalitat de Catalunya.

Els membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia hem 
decidit aquest any, per unanimitat, atorgar el premi a la 
Sra. Maria Amenedo en reconeixement de la seva trajec
tòria professional.

La Sra. Amenedo pertany a aquella generació d’infer
meres que els anys 70 vàrem decidir posar fi a l’època 
d’obscurantisme professional en què l’enfocament prio
ritari en la tècnica i sota la denominació reduccionista 
d’unes sigles havia fet perdre a la professió infermera els 
valors humanístics i el seu objectiu originari, que és el de 
tenir cura de les persones, des d’uns fonaments científics 
propis i amb estricta observança del nostre compromís ètic 
i esperit de servei als ciutadans.

Segurament per això la Sra. Amenedo, en el seu afany 
per restituir a la pràctica professional els valors científics 
i humanístics propis del professionalisme, es dedicà des 
de l’inici de la seva activitat professional a gestionar els 
serveis i les atencions infermeres: primer a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, després a l’Hospital 
de Terrassa i encara a l’Hospital General de Vic.

Però l’activitat de la Sra. Amenedo no s’ha limitat a la 
de gestora; també s’ha dedicat a la docència, instruint els 
futurs professionals a la que avui és la Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 

I ja per acabar de completar de forma brillant el seu 
currículum professional, ha dedicat els últims anys 
d’activitat professional a l’assistència directa; primer en 
l’atenció comunitària i, finalment, potser per fer bo allò 
de “roda el món i torna al Born”, al seu estimat Hospital 
de Sant Pau.

Ha mantingut una activa, densa i coherent actitud en 
l’actualització de coneixements i perfeccionament profes

sional, màsters, cursos, participació en tallers, seminaris, 
congressos i altres activitats científiques, d’acord amb 
cadascuna de les activitats desenvolupades en cada mo
ment i ha participat en el desenvolupament de nombrosos 
projectes de recerca publicats en revistes especialitzades 
d’aquí i de l’estranger.

És per tot això que la Junta de l’Acadèmia ha conside
rat que era mereixedora del reconeixement que compor
ta el premi (Figura 1) i és per a mi un honor, en aquesta 
obligada breu presentació, poder glossar la seva figura i 
comptar amb companyes de professió com ella.

En nom de l’Acadèmia i de la professió: enhorabona 
Maria i moltes gràcies!

Fent d’infermera
Sempre he tingut molt clar que volia ser infermera. He 
exercit sempre aquesta professió amb el més gran dels 
respectes, mirant de dignificarla amb dedicació i com
promís. En el meu camí professional he volgut transmetre 
la meva vocació compartint els meus coneixements i aju
dant en tot el que m’ha estat possible.

L’estiu del 1967 vaig ingressar a l’Escola d’Infermeria 
de l’Hospital de Sant Pau com a alumna interna, requisit 
imprescindible per poder cursar els estudis d’infermeria 
coneguts en aquell moment com ATS. L’accés a l’Escola 
consistia en un seguit de proves i la primera de totes era 
fer un mes de pràctiques, durant l’estiu previ a l’ingrés. 
Aleshores jo tenia 16 anys i provenia d’una família tradi

Correspondència: Maria Amenedo Rodríguez
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FIGURA 1. Moment en què la Sra. Isabel Pera entrega el Premi Carolina  
 Meléndez a la Sra. Maria Amenedo
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cional, amb tot el que això comportava. La sobreprotecció 
que els pares exercien sobre les seves filles no els permetia 
conèixer la realitat del món que les envoltava.

Recordo el menjador —amb el púlpit—, la decoració, 
la preparació del vestíbul per les festes de Nadal i l’Adela 
Simon, infermera en cap de qui, tot i que en alguns mo
ments no ho vaig saber entendre, el temps s’ha encarregat 
de mostrarme el valor de les seves ensenyances.

És molt difícil parlar o expressar per escrit un seguit 
d’experiències i emocions viscudes fa tant de temps, però, 
quan m’aturo a pensar com han influït en mi, com a perso
na i com a professional, així com tota la gent que em va fer 
viure totes aquelles experiències,  no deixo de pensar que 
foren fets que varen marcar el meu futur i la meva vida.

L’Escola d’Infermeria, amb l’Adela Simon al capda
vant, va aconseguir que noietes inexpertes de 16 anys 
fóssim capaces d’assumir responsabilitats i gestionar si
tuacions a les quals no estàvem acostumades. Els seus 
coneixements i els seus mètodes, que aleshores ens sem
blaven extremadament durs i avui dia potser no estarien 
gaire ben vistos, van prepararnos per a l’autocontrol, per 
afrontar la malaltia i la mort i per afrontar les diferents 
situacions amb prou maduresa personal.

La nostra tasca mai no s’acabava; sempre hi havia co
ses a fer: parlar amb els pacients el màxim de temps possi

ble, estar al corrent de tot allò que els afectés, donarlos el 
màxim confort possible, etc. Tot i aquesta relació, vàrem 
haver d’aprendre a no involucrarnos emocionalment. 
Aquesta fou, potser, una de les lliçons més dures.

Durant tots aquells anys, que aleshores semblaven 
eterns, vaig aprendre lliçons que van ser els fonaments de 
tota la meva carrera professional, que m’han dut on sóc 
ara i que m’han fet sentir respectada i valorada pels meus 
companys i els meus pacients. Miro enrere i hi veig la base 
sòlida sobre la qual he basat la meva experiència i la meva 
trajectòria, i només em queda donar les gràcies a qui va 
ajudarme a construirla.

Els valors que vàrem aprendre van ser molts; la diver
sitat de destins em va fer veure que els malalts són perso
nes i que tothom necessita les mateixes atencions, sense 
cap mena de distinció ni preferència, l’ordre i la higiene 
personal, etc.

Voldria acabar amb uns versos que uns companys em 
van dedicar:

«Tot el que és essencial és invisible als ulls, hi ha co
ses tan bellament essencials que, a vegades, no gosem ni 
parlarne. Sigui perquè tenim por que no se’ns trenquin, 
de tant delicades com són, sigui per por de no saberles dir 
tal com les sentim».

ANNALS DE MEDICINA - VOL. 96, NÚM. 3  2013





Acte Inaugural
del Curs Acadèmic

2013-2014

19:30 h
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de l’Acadèmia
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Conferència Inaugural   
a càrrec del Dr. Vicente  
Ortún Rubio  
Degà de la Facultat  
de Ciències Econòmiques  
i Empresarials de la 
Universitat Pompeu Fabra 

Debat i torn  
de preguntes

Cloenda de l’acte
Copa de cava

DIMARTS, 22 D’OCTUBRE DE 2013   ı   AUDITORI DE L’ACADÈMIA
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