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a que els mesos d’estiu són més distesos i que el setembre és el que marca el començament del curs
a tots els àmbits, m’agradaria utilitzar aquesta plataforma informativa per fer una mena de balanç d’al-
guns dels projectes que s’han desenvolupat a l’Hospital durant el primer semestre de l’any i que fina-
litzaran o en veurem els resultats al llarg de 2010.

El mes de gener vàrem engegar el programa “Formar-se en salut”, en el qual participen cinc empre-
ses internacionals dels sectors del calçat, del turisme, de la banca i de les noves tecnologies que s’han vinculat
a la causa sanitària amb una important aportació econòmica, la qual cosa ha permès que facultatius i personal
d’infermeria hagin fet estades en hospitals espanyols i estrangers capdavanters en tècniques o avenços científics
determinats amb la finalitat d’adquirir-hi coneixements especialitzats que tendran aplicació en l’activitat clínica dià-
ria. Ben aviat presentarem —tant al Consell d’Empreses que participen en el programa com a la comunitat assis-
tencial en general— les memòries que els professionals han elaborat a partir de les seves estades formatives.

El mes de març, amb el cicle de conferències de 2010 “Salut i humanitats” encetàrem el programa “Diàlegs Son
Llàtzer” com una manera d’apropar la sanitat a la ciutadania i de fer-la més humana. La filosofia d’aquest progra-
ma és convertir l’Hospital en un lloc no solament de malaltia sinó de curació, i això significa parar atenció al cos i
a l’ànima. Hi varen intervenir dos conferenciants: l’escriptor i guionista de cinema Albert Espinosa i l’expert en
recursos humans i en motivació personal Emilio Duró. Per al mes de setembre està programada una conferència
a càrrec de la periodista Milagros Pérez Oliva, especialitzada en temes sanitaris, i el novembre ens visitarà Rafael
Matesanz, director de l’Organizació Nacional de Trasplantaments, la missió fonamental de la qual és facilitar la
donació i el trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules. Precisament, Matesanz ha rebut recentment el Premi
Príncep d’Astúries a la Cooperació Internacional.

Tot i que encara és una mica aviat per anunciar determinades actuacions, puc anticipar-vos que devers els mesos
de setembre o octubre hi haurà canvis en l’estructura assistencial hospitalària i començaran diverses obres de
millora a les instal·lacions del centre. Actualment estam desenvolupant un pla d’eficiència energètica, que presen-
tarem en els propers mesos.

Però ara ens convé gaudir d’aquests mesos d’estiu, en què molts estau de vacances, perquè a partir del setem-
bre haurem d’arromangar-nos per treballar de bon de veres, amb la mateixa il·lusió i empenta de sempre.
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La treballadora social
Una figura hospitalària de suport 

al pacient i a la família 

L’atenció
als factors

psicosocials
és una

exigència
bàsica de

l’atenció
integral en

salut

Un cas amb final feliç    
Els casos que les treballadores socials atenen no sempre tenen un final més o manco feliç.
La majoria de les vegades, la seva tasca consisteix a solucionar casos difícils i complexos
de la millor manera possible tenint en compte les circumstàncies. 

Tot i així, hi ha històries que paga la pena de contar perquè tothom n’ha sortit guanyant.
Na Margalida, una dona de vuitanta-set anys que vivia tota sola però que era cuidada
per dues nebodes, va ingressar al Servei d’Urgències per un problema de desorien-
tació. Tot i que presentava un quadre de deteriorament cognitiu i un començament de
demència, no hi havia prou motius per hospitalitzar-la. Tanmateix, les nebodes
varen explicar que la malalta no volia rebre cures ni ajuda a casa i que comença-
va a tenir problemes amb la higiene personal i també amb l’acumulació de fems
a l’habitatge. La proposta era ingressar-la en una residència, on podria estar
ben atesa, però la pacient s’hi negava. Ni els familiars ni la treballadora social
que duia el cas varen poder convèncer-la.

Al cap de poques setmanes de la primera estada a Urgències, na Margalida va
tornar a ingressar acompanyada de les dues nebodes: aquesta vegada presen-
tava una fractura al braç. I aleshores, a la treballadora social i a les nebodes es
va sumar un metge d’Urgències per explicar a la pacient la necessitat d’ingres-
sar en una residència. Finalment, entre tots ho varen aconseguir.

Ara les nebodes han tornat a l’Hospital per donar-los les gràcies, expliquen les
treballadores socials. Na Margalida es troba molt bé a la residència, que és molt
a prop de la casa dels seus familiars. Fins i tot la relació entre elles ha millorat,
perquè els moments que passen plegades són per passejar i xerrar, i no per bara-
llar-se. I les nebodes han deixat de sentir-se culpables per haver duit na
Margalida a la residència, ja que veuen que hi està ben cuidada i atesa.
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Des de l’obertura del centre, l’Hospital dis-
posa de la figura de la treballadora social
per tal de donar resposta al model integral
de salut, entès no solament com absència
de malaltia sinó com un estat de benestar
fisicopsíquic i social, que abasta el pacient
i el seu entorn familiar i comunitari. A
l’Hospital Son Llàtzer la Unitat de Treball
Social está integrada per cinc persones
que tenen com a objectiu valorar els aspec-
tes psicosocials i de la pèrdua de la salut i
donar suport a l’equip assistencial pel que
fa a l’atenció integral dels pacients.

Les treballadores socials no s’ocupen
només de prestar atenció psicosocial als
malalts i a les seves famílies, sinó que
també desenvolupen tasques de contenció
emocional i de mediació en situacions de
conflicte, i intervenen en situacions de crisi
oferint informació i orientació, mobilitzant
recursos dins la família mateixa i coordi-
nant actuacions amb altres institucions
públiques i privades. 

El treball social hospitalari està molt vincu-
lat a l’alta mèdica, ja que aquest fet deter-
mina el retorn del pacient al seu entorn
social i familiar. Per tant, abans que aban-
doni el centre, se n’ha fet una valoració i un
diagnòstic social basat en l’anàlisi de les
seves necessitats. I també s’ha definit un
conjunt d’accions i un pla de treball adreçat

a disminuir l’impacte que una malaltia
aguda pot tenir en els aspectes econòmic,
laboral, familiar, de l’habitatge, etcètera.
Per exemple, cal preveure les dificultats
econòmiques que poden tenir determinats
pacients pel fet de necessitar ajuda per a
les tasques de la higiene diària. 

Els casos que tracten les treballadores
socials els arriben mitjançant els facultatius
o les infermeres de l’Hospital mateix quan
es detecta una situació de risc social en
alguns dels pacients, o bé mitjançant pro-
fessionals externs dels serveis socials.
També es pot donar que el pacient mateix
o algun familiar seu acudeixi a les treballa-
dores socials per demanar-los ajuda o
assessorament.

Segons na Begoña, na Neus, n’Esperança,
na Maria José i n’Oliva (prefereixen que no
apareguin els llinatges), les treballadores
socials de Son Llàtzer, els casos que tracten
més sovint són els de maltractament infantil
i de violència de gènere, els problemes per
malalties neurològiques, les persones en
situació d’exclusió social amb problemes
d’addiccions, els pacients amb dificultats per
tornar a casa després de l’alta mèdica a
causa de processos de dependència, els
familiars que per diversos motius (claudica-
ció o esgotament) no es volen fer càrrec
dels seus parents... En definitiva, es tracta
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de donar assistència a les persones que
estan en situació de vulnerabilitat a causa
de la seva situació sociosanitària.

Els professionals que es dediquen al treball
social professen una sèrie de valors que
apliquen a la seva tasca quotidiana, com
ara respectar el dret a la intimitat i la confi-
dencialitat, fer un ús responsable de la
informació, oferir una atenció global i alho-
ra personalitzada, respectar els drets
humans, mantenir un compromís amb la
justícia social i respectar la igualtat i la dig-
nitat de tots els pacients i usuaris, dins
l’àmbit hospitalari; són l’enllaç amb la
comunitat.

L’equip de treball social de l’Hospital Son
Llàtzer està ubicat a la planta segona, entre
Admissió i l’Oficina d’Atenció al Pacient.
Cada especialitat mèdica té una treballado-
ra social de referència.
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El passat mes de juny, el Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears va celebrar la
festa de la seva patrona, la Mare de Déu del
Perpetu Socors, en un acte en el qual es
varen lliurar els Premis d’Investigació; un
d’aquests guardons fou per a un grup de
facultatius de l’Hospital Son Llàtzer per un
treball sobre el càncer de pàncrees.

“Evaluación multidisciplinaria y tratamiento
multimodal del cáncer de páncreas reseca-
do” és el títol del treball que va rebre el
Premi Damià Carbó, que fou presentat pel
Comitè de Tumors Epatobiliopancreàtics de
l’Hospital, i recollit per Rafael Morales,
facultatiu del Servei de Cirurgia General i de
l’Aparell Digestiu.  Aquest treball és el resul-

tat de la tasca desenvolupada pel comitè
multidisciplinari de 2004 ençà.

Per un altre costat, va rebre el Premi Mateu
Orfila el treball titulat “Vacunació de la grip
estacional en personal sanitari d’atenció pri-
mària: no gràcies”, una de les autores del
qual és Marta Muncunill, metgessa en for-
mació MIR a l’Hospital Son Llàtzer.

Premi  
d´Investigació

L’Hospital Son Llàtzer va celebrar, el passat
mes de maig, un acte de benvinguda als
vint-i-quatre nous residents que desenvolu-
paran la seva formació al centre hospitalari.
D’aquesta promoció, vint-i-tres són metges
que es formaran en alguna especialitat i un
és farmacèutic. També començaran la resi-
dència al centre quatre infermeres, que es
prepararan per ser comares.

Alhora que es donava la benvinguda a
aquesta nova promoció es varen acomiadar
els metges que han fet l’especialització a
l’Hospital Son Llàtzer: dos psiquiatres, dos
ginecòlegs, un digestòleg, un pediatre, un
farmacèutic hospitalari i un especialista en
medicina del treball. També acabaren la for-
mació a l’Hospital quatre comares.

Entre els metges que ara comencen, dos
s’especialitzaran en anestesiologia, un en
l’aparell digestiu, un en cirurgia ortopèdica,
un en cirurgia general i aparell digestiu, un
en dermatologia, un en endocrinologia i
nutrició, un en farmàcia hospitalària, un en
medicina intensiva, dos en medicina inter-
na, un en neurologia, dos en obstetrícia i
ginecologia, un en oncologia, dos en pedia-
tria, un en pneumologia, dos en psiquiatria i
un en urologia. Així mateix, tres residents
de medicina del treball faran la rotació a
Son Llàtzer.

Després d’incloure, l’any 2009, les unitats
d’Hematologia, Neurologia i Cirurgia
General, ja hi ha disset unitats acreditades
per a la formació d’especialistes.

Acte de benvinguda als nous residents 
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hospitalària per als pacients

Servei 
de perruqueria

Del dilluns al dissabte,
de 17.00 a 20.00 hores

anglès m
èdic

per Jonathan M
cFarland 

This is the third article about false friends or false cognates. 
False friends in a medical context can lead to very real problems as both languages (ENGLISH and SPANISH) 
use words, expressions and grammatical constructions that seem similar, but in fact have different meanings. 

1 OFFICE DOES NOT MEAN “OFICIO”   
“I am going to my office now to do so more work”
OFFICE (ENGLISH) = DESPACHO / OFICINA - CONSULTORIO MÉDICO (EE. UU.) - CARGO / PUESTO
OFICIO (SPANISH) = TRADE (ENGLISH) 

2 JOURNAL DOES NOT MEAN “JORNAL” 
“I think that the best journal for that article would be the BMJ (British Medical Journal)“ 
JOURNAL (ENGLISH) = PUBLICACIÓN PERIÓDICA (SPANISH)
JORNAL (SPANISH) = DAY’S WAGE (ENGLISH) 

3 LARGE DOES NOT MEAN “LARGO”  
“The day has been very large”. “I think you mean long.”
LARGE (ENGLISH) = GRANDE (SPANISH)
LARGO (SPANISH) = LONG (ENGLISH)

4 LECTURE DOES NOT MEAN “LECTURA”
“I think Professor Jones will give a very interesting lecture tomorrow”
LECTURE (ENGLISH)  = CONFERENCIA (SPANISH)
LECTURA (SPANISH) = READING (ENGLISH) 

5 LIBRARY DOES NOT MEAN “LIBRERÍA / TIENDA LIBROS”
“Do you think that they are selling the latest «Harry Potter» book in the library yet?” 
“I think you mean bookshop!!!!!”
LIBRARY (ENGLISH) = BIBLIOTECA (SPANISH)
LIBRERÍA (SPANISH) = BOOKSHOP (ENGLISH) 

6 TO MOLEST DOES NOT MEAN “MOLESTAR”
“The question of child molesting is a serious problem” 
TO MOLEST (ENGLISH)  = ABUSAR SEXUALMENTE (SPANISH)
MOLESTAR (SPANISH) = TO BOTHER (ENGLISH) 

7 TARGET DOES NOT MEAN “TARJETA”
“What is the target for this month?” “Do you mean – what visa card do I have?”“No!!!!!!!”
TARGET (ENGLISH)  =  OBJETIVO (SPANISH)
TARJETA (SPANISH) = CARD (ENGLISH) 

If you have any suggestions or any comments please contact me: mcfarland.jonathan@gmail.com. 
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L’Hospital Son Llàtzer ha posat en funciona-
ment un servei de perruqueria hospitalària
mitjançant Sehope, una empresa especialit-
zada a oferir assistència estètica a les per-
sones que han de romandre a centres sani-
taris durant llargs períodes de temps.
Aquesta empresa ha adequat els seus mit-
jans a les necessitats físiques dels
pacients: ha adaptat el mobiliari convencio-
nal d’una perruqueria a un carro mòbil, la
qual cosa fa que la higiene capil·lar i el ser-
vei d’estètica estiguin a l’abast de qui tengui
poca mobilitat o no es pugui moure del llit.

Els carros mòbils que s’utilitzen en el servei
són autosuficients. A l’interior porten dos
dipòsits, un per als residus materials i l’altre
per a les aigües residuals del rentat dels
cabells. Una vegada que ha acabat, el pro-
fessional que ha atès el pacient també s’en-
carrega de deixar l’habitació en les condi-
cions higièniques en què estava abans del
servei. 

Sehope segueix una acurada normativa
d’atenció als clients: abans de cada servei,
els professionals tenen l’obligació de rentar-
se les mans, i els serveis de manicura i
pedicura es fan amb guants i mascareta.
També d’acord amb la normativa de segu-
retat i higiene, tot el material que s’hi empra
és d’un sol ús: els estris com ara raspalls,
tisores i pintes es desinfecten després de
cada servei i es presenten precintats, i la
llenceria que s’hi utilitza —tovalloles, capes,
llençols...— també són d’un sol ús.

María Teresa Coll, propietària de Sehope,
va decidir posar en marxa l’empresa en
veure el funcionament d’aquesta experièn-
cia a hospitals de Madrid. Aquest servei no
es donava als centres sanitaris de les Illes i
va decidir oferir-lo a través de la creació
d’una empresa especialitzada en perruque-
ria hospitalària i domiciliària, que ara també
treballa a centres de gent gran.  

Una gran part (aproximadament el 60 %)
dels seus empleats provenen de grups de
programes d’inserció, com ara les persones
amb minusvalideses o majors de 45 anys. A
més de ser bons professionals, els treballa-
dors de l’empresa destaquen per la seva
capacitat per relacionar-se amb els altres i
saber tractar les persones vulnerables a
causa de la seva malaltia.

El servei de perruqueria hospitalària ofereix
rentat i tallat de cabells, manicura i pedicu-
ra, depilació, afaitat i retallada de barba i de
bigoti, tot amb preus econòmics. Per sol·lici-
tar-lo, els pacients poden telefonar al núme-
ro 657 457 868.

9



10

Quimioteràpia hipertèrmica 
L’Hospital Son Llàtzer aplica aquesta tècnica 

per al tractament de tumors de còlon i d’apèndix 
El Servei de Cirurgia General de l’Hospital
Son Llàtzer ha començat a aplicar la qui-
mioteràpia intraperitoneal hipertèrmica per
al tractament dels càncers de còlon i d’a-
pèndix, la qual cosa pot augmentar en cinc
anys l’esperança de vida d’una quarta part
dels pacients als quals s’ha fet una extirpa-
ció tumoral completa.

Aquesta nova tècnica s’aplica per primera
vegada en un hospital de les Illes Balears.
Es tracta de combinar l’extirpació quirúrgica
del tumor amb la quimioteràpia intraperito-
neal hipertèrmica. En primer lloc, al pacient
se li extirpen totes les lesions o els nòduls
cancerígens visibles de l’abdomen.
Posteriorment, la malaltia microscòpica
residual és tractada aplicant-hi quimioterà-
pia intraperitoneal hipertèrmica. 

Aquest tractament consisteix a introduir
líquid citostàtic a una temperatura de 42 ºC
dins la cavitat abdominal i a fer-lo circular a
través d’una bomba extracorpòria. Això
potencia l’efecte dels citostàtics i provoca un
efecte destructor de les cèl·lules tumorals.

Els estudis publicats han demostrat que l’a-
plicació del tractament combinat pot acon-
seguir que una quarta part dels pacients als
quals s’ha extirpat el tumor de manera com-
pleta puguin allargar en cinc anys la seva
esperança de vida. Cal dir que, amb el trac-

tament convencional, a aquests pacients
se’ls pronostica una supervivència de vuit a
deu mesos. 

Fins fa pocs anys, per als malalts de càncer
de còlon i d’apèndix hi havia poques alter-
natives terapèutiques i només se’ls podien
oferir mesures pal·liatives. No obstant això,
ara fa sis anys l’equip de cirurgia de
l’Hospital Son Llàtzer va començar a utilit-
zar per als casos de càncer de còlon i d’a-
pèndix la quimioteràpia intraperitoneal nor-
motèrmica (amb fred), amb la qual ha trac-
tat vuit pacients. Des de començament
d’enguany, però, s’està fent servir la quimio-
teràpia intraperitoneal hipertèrmica (amb
calor); a hores d’ara, tres pacients han estat
tractats amb aquesta nova teràpia.

L’estudi i el tractament dels tumors de còlon
i d’apèndix a l’Hospital Son Llàtzer es fa de
manera multidisciplinària i hi participen els
serveis de Cirurgia, Oncologia, Radiologia,
Digestologia, Anestesiologia, Medicina
Intensiva, Anatomia Patològica i Infermeria. 

El càncer colorectal és el segon tipus de
càncer que ha tengut més incidència a les
Illes Balears, després del de pulmó: cada
any se’n detecten tres-cents nous casos,
una prevalença molt alta i que també es
dóna a Catalunya —sobretot a les comar-
ques barcelonines i gironines— i a Astúries.

El càncer
colorectal

és el segon
tipus amb més

incidència
a les Illes

Balears
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Del 6 al 13 de maig, l’Hospital Son Llàtzer
va viure la Festa de la Primavera, en què
el personal del centre va participar en un
conjunt d’activitats lúdiques i culturals. El
sus el va donar una conferència a càrrec
d’Emilio Duró, especialista en motivació en
el món laboral. El dissabte 8 els fills dels
treballadors de l’Hospital varen poder gau-
dir d’una festa infantil. 

El 12 de maig, la sala d’actes de l’Hospital
va ser testimoni d’un concert titulat
“Cançons del món”, a càrrec de la nostra
coral, dirigida per Sílvia Fluixà. La coral va
interpretar cançons tradicionals zulus, japo-
neses i mallorquines. El pianista Anacleto
Gómez va tocar peces de Liszt i Chopin.

També durant aquesta setmana festiva es
va inaugurar l’exposició fotogràfica “Curar-
se en salut”, ubicada al vestíbul
d’Hospitalització, sobre els professionals
que treballen al centre i realitzada per
Xisco Kamal. La nota esportiva a la cele-
bració la va aportar el partit de futbol que
varen disputar els equips de Son Llàtzer i
Son Dureta.

L’Hospital va tancar els actes de la Festa de
la Primavera de 2010 amb el lliurament dels
guardons de la quarta edició dels Premis
Son Llàtzer al Teatre Xesc Forteza, en un
acte en què hi va haver actuacions musi-
cals i la intervenció d’un monologuista, que
també va fer de mestre de cerimònies.

activitats

Festa de la Primavera

Els usuaris que visiten l’Hospital Son
Llàtzer poden gaudir d’una exposició foto-
gràfica, ubicada al vestíbul d’Hospitalit-
zació, sobre els professionals que treballen
al centre. La mostra ha estat creada pel
fotògraf Xisco Kamal i s’inscriu entre les
activitats organitzades amb motiu de la
Festa de la Primavera.

“Curar-se en salut” és el títol de l’exposició
que posa cara i ulls al personal sanitari i no
sanitari que treballa a l’Hospital Son Llàtzer.
Les trenta-cinc fotografies volen mostrar
l’Hospital com una petita ciutat formada per
dos mil treballadors, tots al servei de la ciu-
tadania. El fotògraf Xisco Kamal va recórrer
durant una setmana les instal·lacions del
centre i va fotografiar instants de la vida
quotidiana, gestos, somriures, moments de
concentració i pinzellades de tendresa.

Totes les persones que apareixen a les
fotografies —i la resta que no hi surt— són
professionals de la salut que s’esforcen i
treballen amb il·lusió perquè els pacients es
puguin curar al més aviat possible. Així

doncs, aquesta exposició vol ser un home-
natge a la tasca, a vegades anònima, de
totes les persones que fan de la seva feina
un acte de servei als altres. Es tracta d’una
petita mostra del que és la gran família de
l’Hospital Son Llàtzer.

Seguint la línia establerta per l’Hospital Son
Llàtzer de finançar activitats no assisten-
cials amb el suport d’empreses externes,
l’exposició “Curar-se en salut” ha estat
patrocinada per El Corte Inglés.

“Curar-se en salut”, una mirada 
sobre els professionals que treballen a Son Llàtzer
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El matí del 8 de maig, la zona de la pista de bàsquet i la gespa dels voltants
foren l’escenari on va transcórrer la festa infantil per als fills del personal de
l’Hospital Son Llàtzer. 

S’hi varen instal·lar dos castells inflables i una gran pista de carreres de cot-
xes, a més d’unes taules de càtering per als infants i per als més grans. La

festa fou animada pel grup d’esplai Tic-Tac i el mag Félix i la Sonrisa Médica.

Una animada festa infantil

“Cómo ser optimista con la
que está cayendo” és el títol
de la conferència que Emilio
Duró, especialista en recur-

sos humans i en motivació en el món labo-
ral, va pronunciar el 6 de maig per al perso-
nal de l’Hospital. Aquesta va ser la segona
conferència que es fa a Son Llàtzer dins el
cicle anual titulat “Salut i humanitats” i s’ins-
criu en el programa “Diàlegs Son Llàtzer”. 

S’ha comprovat que entre el 80 % i el 90 %
de l’èxit professional depèn de l’actitud que
s’adopta davant la vida. Per això, Duró es
dedica a impartir formació sobre com ges-
tionar la il·lusió i l’optimisme. “L’única dife-
rència entre les persones que tenen èxit i la
resta és l’optimisme” és una de les màxi-
mes de les conferències, els cursos i els
seminaris que imparteix.

Segons Emilio Duró, les persones optimis-
tes i positives rendeixen entre un 65 % i un
100 % més que les pessimistes, les quals,
a més, desenvolupen més malalties. El ren-
diment de cada persona apareix vinculat al
coeficient d’optimisme.

Llicenciat en ciències econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona i màster
en administració i direcció d’empreses per
l’ESADE, des de fa més de vint anys, Emilio
Duró treballa com a formador de directius i
de treballadors de les prestigioses empre-
ses espanyoles i multinacionals com ara
Inditex, Alcatel, Sanitas, Ikea o Microsoft. 

Com gestionar la il·lusió i l’optimisme
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El passat 12 de maig, la sala
d’actes de l’Hospital va ser tes-
timoni d’un memorable concert
titulat “Cançons del món”, a
càrrec de la nostra coral, dirigi-
da per Sílvia Fluixà, i del pianis-
ta Anacleto Gómez. 

La coral va interpretar cançons tradicionals
zulus, japoneses i mallorquines. Per la seva
part, el pianista Anacleto Gómez va tocar
peces de Liszt i Chopin.

Coral de Son Llàtzer i Anacleto Gómez, pianista

Son Llàtzer, subcampió 
Tot i que l’equip de Son Llàtzer va dominar el rival durant gairebé tot el primer temps i el
segon del partit —almanco va arribar més vegades a la porteria contrària—, no va poder
guanyar l’equip de Son Dureta (per tant, va quedar subcampió). 

Tot i l’esforç i la il·lusió dels nostres jugadors, el resultat final fou de 3-6 a favor de Son
Dureta. No va poder ser! Però ara hem de pensar en el proper partit, és a dir, el que es farà
en la Festa de la Primavera de l’any que ve. 

Enhorabona, tant a Son Llàtzer com a Son Dureta!
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Viure és una cosa màgica 
Te lo contaré en un viaje és una història de creixement i canvi personal. Carlos Garrido,
periodista, músic i escriptor, posa en el paper la seva experiència personal amb la malaltia
i la mort d’un ésser estimat. Per mitjà de les seves paraules podem veure la seva evolució,
tant en el pensament com en la relació amb la seva filla.

A n’Alba, de vint-i-un anys, se li diagnostica un tumor cerebral. S’inicia així un
periple tant físic com emocional en el qual es barregen l’acceptació, la lluita, la
força, la ràbia. L’autor narra la relació amb la seva filla durant la malaltia i com
aquesta enfronta la situació per la qual passa.

De manera positiva, com si tot fos normal, com si la malaltia no existís, n’Alba
intenta ser una noia com les altres. I ho aconsegueix, encarant-se a les dificul-
tats amb alegria. El llibre conta dos viatges, el de n’Alba i el del seu pare. Si la
filla lluita, el pare també i aprèn a valorar la presència, els detalls, totes les coses
que donen per suposades i que només es troben a faltar quan trontollen.

És interessant la visió des d’un punt de vista extern dels diferents metges i de les seves acti-
tuds davant la malaltia, a vegades situant-se psicològicament lluny del pacient, omplint els
silencis de paraules mèdiques complicades que només enfosqueixen més les perspectives
o apropant-se més a voltes i admirant la força que pot produir saber-se malalt.

N’Alba es va fent major amb la seva malaltia, s’endureix a voltes i és plena de tendresa en
d’altres. I el seu pare es queda amb totes aquestes vivències, amb tots aquests petits
moments, per conservar-la per sempre, per sentir-la a prop sempre. Perquè, com n’Alba diu
molts cops, viure és una cosa màgica..

Montse Vilanova, cap del Servei de Farmàcia

Una convidada incòmoda
A la faixa que envolta el llibre a la manera dels cigars, hi ha un
conjunt de sentències pronunciades per crítics literaris de The
Independent o Daily Telegraph, on qualifiquen La habitación de
invitados, de Helen Garner, com una novel·la perfecta, un joia
literària, la millor obra que s’ha pogut llegir en els darrers anys.
Per a mi, res més lluny de la realitat.

Es tracta d’un obra menor, descriptiva fins l’avorriment, que conta una trama plana
sense cap tipus d’emoció. Narra la història de dues velles amigues, una de les quals
es trasllada a la ciutat de l’altra i a casa seva per rebre-hi un tractament de medicina
alternativa per veure si es pot curar del càncer que pateix. La malalta és una dona que
sempre ha viscut de manera anàrquica i independent i ara, sense cap més família que
una neboda, rep aixopluc a la llar de la seva amiga.

Explicat això, la novel·la —que, afortunadament, només té 155 pàgines— transcorre
entre la clínica on a la malalta li subministren grans dosis de vitamina C i la casa de la
seva amiga, que, amb una generositat immensa, en té cura i passa moltes nits vetlant
per assistir-la: li fa d’infermera i d’àngel de la guarda. Més enllà d’aquesta història d’a-
mistat, la novel·la no aconsegueix atrapar el lector, no té cap cop amagat. Tampoc no
se salva pel que fa a la forma de l’escriptura: utilitza un llenguatge planer i prou
col·loquial, gens elaborat ni poètic. En definitiva, una novel·la i una autora, al meu
entendre, prescindibles.

Joana Mas, Departament de Comunicació

club de lectura
Coordinat per Magdalena García i Antoni Juan
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L’Hospital va tancar els actes de la
Festa de la Primavera de 2010 amb
el lliurament dels guardons de la
quarta edició dels Premis Son Llàtzer
al Teatre Xesc Forteza, de Palma. 

El lliurament dels guardons fou animat per
les actuacions del monologuista Gori
Artieda, del grup R... Ensemble Percussió i
dels pianistes Magí i Diego. A l’acte foren
presents Vicenç Thomàs, conseller de Salut
i Consum, i Josep Pomar, director general
del Servei de Salut, entre d’altres autoritats.

En l’apartat dels premis assistencials,
dotats amb 1.000 € i una escultura de cris-
tall de l’artista Pere Ignasi titulada Ocell, els
guanyadors foren els següents: el Premi
d’Investigació Clínica fou atorgat a M.
Magdalena García Bonafé i al Servei
d’Anatomia Patològica pel treball “Bio-
banco de tumores del Hospital Son Llàtzer,
estructura fundamental para la investiga-
ción transnacional oncológica”; el Premi de
Cures d’Infermeria va ser per a María Gil
Llinàs i Javier Mancho pel treball “Evalua-
ción ergonómica de los puestos de trabajo
de enfermera instrumentista y cirujano
traumatólogo-ortopédico en intervención
quirúrgica de prótesis de hombro”; el Premi
de Seguretat del Pacient va ser lliurat a
Lorenzo Socias Crespí pel treball “Plan
hospitalario de reanimación cardiopulmo-
nar y prevención de la parada cardiaca en
el Hospital Son Llàtzer”; finalment, el Premi
d’Innovació en la Gestió fou per al treball
“Evaluación del impacto de los riesgos psi-
cosociales del personal sanitario en la
satisfacción y la conflictividad laboral”,
d’Elena Sureda i Javier Mancho.

El Premi al Mèrit Professional i Humà, en
reconeixement a la tasca d’un empleat del

centre, per la seva dedicació a la feina i per
la seva condició humana d’ajuda als altres,
va ser lliurat a Gustavo Catalán, cap
d’Oncologia de l’Hospital Son Llàtzer. El
Premi no tenia dotació econòmica, però el
guanyador va rebre l’escultura de cristall El
món, de l´artista Pere Ignasi.

En aquesta edició per primera vegada es
varen convocar dos concursos oberts al
públic, un de microrelats per SMS i l’altre de
vídeos sanitaris. Amb aquests premis s’ha
volgut afavorir els treballs que promoguin
les actituds de solidaritat i que reconeguin
la tasca dels professionals i la dignitat de
les persones malaltes. En l’apartat de
microrelats, el primer premi, dotat amb 500
€, fou per al text “Un somni, un «cayuco»,
10 nits, dues morts...”, de Neus Crespí. El
segon premi, dotat amb 300 €, va ser per
“Pasé a verte, pero la enfermera dijo que
nos habías dejado...”, de Joan Miquel
Llabrés. En la categoria de vídeos també hi
va haver dos premis: el primer, dotat amb
500 €, fou per a Gest, de Jordi Arbós i
Jaume Rosselló; el segon, dotat amb 300 €,
fou per a Manteniendo intacta la ilusión,
d’Alberto Soria.



Atès que gairebé la meitat dels pacients
ingressats són persones grans amb pluripa-
tologies, i molts d’ells dependents, el Servei
compta amb la col·laboració d’un internista
que, a més de tractar els pacients, és el
consultor en matèria d’infeccions. Per a
aquest tipus de pacients, també es compta
amb la col·laboració de la Unitat de
Valoració Sociosanitària de GESMA, que
s’ocupa del trasllat d’aquests usuaris a hos-
pitals sociosanitaris després de la interven-
ció quirúrgica. 

A banda d’això, el Servei ha començat a
implantar les guies clíniques, que són un
aplec d’instruccions i recomanacions des-

envolupades de manera sistemàtica, el
propòsit de les quals és ajudar els metges
i els pacients a prendre decisions sobre el
tipus d’assistència apropiada per a cir-
cumstàncies clíniques específiques.
Actualment ja funciona la guia d’artroplàs-
tia de genoll i s’està desenvolupant la d’ar-
troplàstia de maluc. 

El Servei de Traumatologia ha impulsat
també la creació del Registre Balear
d’Artroplàsties, que està en la fase de pro-
ducció i proves i la finalitat del qual és
saber el nombre i el tipus de pròtesis que
s’implanten a les Illes Balears i avaluar-ne
la durada. 
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Es registra 
una mitjana de
temps d’estada 
dels pacients
traumatològics
de 4,54 dies
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Sis unitats especialitzades
A fi de donar una atenció més especialitzada, el Servei està dividit en sis unitats. 

�  La Unitat de l’Espatla i el Colze aplica els tractaments amb tècniques artroscòpiques en gairebé
totes les lesions de la seva especialitat. 

�  La Unitat de la Mà i el Canell utilitza tècniques de microcirurgia vasculonerviosa.

�  La Unitat de la Columna Vertebral tracta les patologies de la columna cervical, dorsal i lumbar, tant
en els casos de fractures com en els de tumors i escoliosis.

�  La Unitat de la Pelvis i el Maluc ja ha començat a fer artroscòpies del maluc i la via anterior, cosa
que permet col·locar pròtesis i tractar les deformitats del maluc sense fer malbé la musculatura.

�  La Unitat del Genoll col·loca pròtesis amb intervencions guiades per sistemes informàtics.

�  Finalment, la Unitat del Peu i el Turmell, a més de ser referència per als pacients amb deformitats
per galindons, aplica les tècniques ortopèdiques més avançades.

L’any 2009,
es varen
fer 1.710

intervencions
quirúrgiques

programades i
544 d’urgents

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Trauma-
tologia s’ocupa d’oferir atenció als pacients
amb patologies traumatològiques i ortopèdi-
ques de l’aparell locomotor. Aquesta  àrea,
en la qual s’integra conjuntament amb els
serveis de Reumatologia i Rehabilitació,
está dirigida pel doctor José Ortega Klein i
ofereix una àmplia cartera de serveis, de la
qual estan excloses només la patologia
tumoral i l’ortopèdia infantil. 

Aquest Servei té una plantilla de divuit met-
ges especialistes en cirurgia ortopèdica i
traumatològica i cinc metges més en perío-
de de formació. El personal d’infermeria
(setze infermeres i tretze auxiliars) treballa
a la planta d’hospitalització i a la sala de
cures.

El Servei de Traumatologia disposa diària-
ment d’una sala d’operacions en exclusiva
per atendre les urgències traumatològi-
ques, àrea per la qual van rodant tots els
membres de l’equip. En el tractament de les
articulacions respectives, aquestes unitats
utilitzen tècniques artroscòpiques i cirurgia
mínimament invasiva, la qual cosa permet
donar l’alta als pacients abans i disminuir el
temps d’estada a l’hospital. Cal assenyalar
que la Unitat de la Mà i el Canell és la de

referència de les Illes Balears pel que fa a
les tècniques de microcirurgia i a la reim-
plantació de membres amputats. 

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Trauma-
tologia, del qual Mariano Martínez és el cap,
manté sessions conjuntes i  grups de treball
amb els de Reumatologia i de Rehabilitació
per tal d’avaluar conjuntament els pacients,
la qual cosa augmenta l’eficàcia del tracta-
ment. Així mateix, s’han establert línies de
col·laboració amb el Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de
Manacor per mitjà  de la creació d’un grup
per al tractament de les fractures de la pel-
vis. I també s’hi col·labora en els casos de
cirurgies complexes de la columna vertebral
i del maluc.

Aquest Servei desplega una intensa activi-
tat, que es tradueix en dades prou significa-
tives: durant l’any 2009, va dur a terme
1.710 intervencions quirúrgiques programa-
des i 544 amb caràcter d’urgència, i també
va atendre 23.314 consultes externes.
Precisament amb la finalitat d’atendre la
gran demanda de consultes, s’ha disposat
una sala de consulta general al Centre de
Salut Coll d’en Rabassa, atesa per un
membre de l’equip del Servei.

18
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Un servei amb moltes 
unitats especialitzades
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Qui pot patir-ne?
Són més propenses a patir úlceres per pressió les persones que estan molt de
temps allitades o assegudes i tenen dificultats per canviar de postura per si
mateixes. També poden patir-ne les persones que presenten problemes de salut
relacionats amb els problemes següents:

�  Intolerància a l’activitat o deteriorament de la mobilitat física, 

�  Desequilibri nutricional i dèficit d’autocures en l’alimentació, 

�  Problemes en l’eliminació urinària i fecal o en la higiene personal. 

Recomanacions bàsiques
�  Tenir cura de la pell cada dia: s’ha de netejar i hidratar.

�  Controlar la incontinència: cal aplicar productes per evitar la humitat i emprar
roba de teixits naturals.

�  Prendre nutrients i líquids: s’ha de seguir una dieta equilibrada i ingerir molt
de líquid. 

�  Disminuir la pressió: cal mantenir certa activitat, fer canvis de postura i
emprar matalassos i coixins especials i sistemes de protecció local.

Què s’ha de fer quan apareguin úlceres?
�  Si es detecta enrogiment de la pell, una zona blavosa o una bòfega, se n’ha

d’informar immediatament el personal d’infermeria.

�  La infermera dissenyarà un pla de cures per tractar l’úlcera i fer-ne el segui-
ment, i informarà el pacient i el seu cuidador sobre tots els aspectes que han
d’observar.

Guies per a professionals, pacients i cuidadors
L’any 2005 es va crear un grup multidisciplinari intercentres denominat Grup
Assessor en Úlceres per Pressió (GAUPP), dependent de la Direcció General
d’Avaluació i Acreditació, que s’ha convertit en un referent en el camp de la pre-
venció i el tractament de les úlceres per pressió, ja que té la funció d’oferir reco-
manacions basades en evidències científiques. De fet, el GAUPP ha elaborat
dues guies, una de clínica —destinada als professionals— i una d’informació, per
als pacients i per als cuidadors.

Per la seva part, la Direcció d’Infermeria de l’Hospital Son Llàtzer ha treballat per
informar els professionals sobre aquestes guies i sobre els seus continguts i per
posar la guia d’informació a l’abast dels pacients i dels familiars/cuidadors que la
necessitin (senzillament, qui vulgui disposar de la guia pot demanar-la a la seva
infermera). S’hi explica què són les úlceres per pressió, quan n’apareixen, qui té
més risc de patir-ne, quan es produeixen més sovint i com es poden evitar, entre
altres aspectes.

És molt
important que
es prenguin
mesures
preventives
per evitar
que es
desenvolupin
úlceres
de pressió

Hi ha
una guia

a l’abast dels
pacients i

dels cuidadors
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La importància de prevenir 
les úlceres per pressió
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Les úlceres són lesions que es produeixen
a la pell i als teixits a causa de la pressió
d’una superfície que està en contacte amb
una part del cos. Es generen principalment
quan una persona està en la mateixa pos-
tura durant períodes de temps llargs.
Afecten tots els grups d’edat i representen
un cost enorme, tant pel que fa al sofri-
ment dels pacients com a l’ús de recursos
sanitaris.

Per tant, és molt important que en tots els
nivells assistencials es prenguin mesures
preventives per evitar que els pacients
desenvolupin úlceres per pressió. A
l’Hospital Son Llàtzer, l’equip d’infermeria
sap que l’aparició d’úlceres en els pacients
determina la qualitat de les cures, per la
qual cosa aplica les mesures de prevenció
abans que se’n pateixin, i també després,
perquè les lesions no progressin a estadis
superiors que afavoreixin la granulació. 

Però cal tenir present que, en el mateix
grup de risc, cada pacient pot tenir unes
necessitats diferents, per la qual cosa cal
individualitzar els plans de cures; conse-
qüentment, se’n fa la planificació tenint en

compte el risc dels pacients de desenvolu-
par úlceres per pressió. 

A fi de facilitar la tasca dels professionals,
l’Hospital Son Llàtzer disposa d’una aplica-
ció informàtica que permet la recopilació, el
procés, l’anàlisi i la transmissió de la infor-
mació com una manera d’organitzar i dirigir
les cures. Aquest sistema d’informació és
una eina útil per fer la planificació i el segui-
ment de les cures, ja que facilita dades
objectives de la situació, la qual cosa per-
met avaluar les intervencions de l’equip
d’infermeria. Precisament, els objectius
d’aquest col·lectiu en matèria de prevenció
i tractament de les úlceres són evitar que
n’apareguin, normalitzar els procediments
clínics, disposar d’informació periòdica fia-
ble i comparable, impulsar la recerca i
assegurar la continuïtat de les cures entre
els diferents nivells assistencials.

Tenint en compte la necessitat de prevenir
aquestes lesions, des que Son Llàtzer es
va posar en servei s’hi han ofert cursos de
formació al personal d’infermeria a fi que
mantengui els seus coneixements actualit-
zats sobre aquesta matèria. 
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Empezaré por el final: recuerdo que hace un
tiempo leí un libro de Carl Rogers que venía a
decir que el trabajo con personas vulnerables
es un privilegio del que a veces no somos
conscientes. Esa era la conclusión. Ahora ya
lo saben todo, solo que después vienen los
antecedentes y consecuentes, y más aun, el
burn out y los pasillos abarrotados del hospital
por donde silban carros que pasan a toda
velocidad: carros de medicación, carros de
limpieza, carros de lavandería, carritos de
niño empujados por madres abnegadas que
vienen a ver a algún familiar moribundo.
Porque a veces, si no se va con cuidado, los
pasillos del hospital y el hospital mismo se
convierten en una garganta gigante que inten-
ta engullirnos. Y entre todos esos dientes y
toda esa barahúnda de ires y venires, esta-
mos el personal sanitario, absortos, perdidos,
anestesiados por tanto dolor ajeno. No sé si
saben lo que quiero decir... Probablemente sí.  

Entonces uno reflexiona un segundo —a
veces basta eso, un segundo— en esos pasi-
llos abarrotados o en esas habitaciones llenas
de problemas y demandas; uno abre los ojos
bajo el agua, o en mitad de la oscuridad, por
así decirlo, y se da cuenta de que hace un
buen rato que está hablando con una mujer a
quien no conoce de nada o de casi nada y que
esta mujer le está contando sus más íntimos
problemas o sus más preciados anhelos. Y
como siempre, no se pueden dar nombres,
pero se obra el milagro.  Me está contando a
mí algo que probablemente no le contaría a
nadie, algo que muchos amigos míos no me
contarían. Estoy hablando con más profundi-
dad con una desconocida de lo que podré
hacer jamás con muchas personas cercanas.
Casi parafraseando a Rogers: es un momento
mágico, si uno sabe apreciarlo.

La mujer está ingresada en psiquiatría. La
mujer no tiene nombre pero sí edad: 76 años.
Dice que está embarazada. 76 años y emba-
razada ¿lo entienden? También está sola en el
mundo y dice que ese niño la va a colmar de
amor y felicidad. Yo le pregunto: 

—¿Qué edad marca su carnet de identidad?—

Y ella responde: 

—76 años—.

—¿Cómo es posible? ¿No dice que tiene 32?

—Se equivocaron en el registro— contesta
con una mirada de abuelita adorable—.

Entonces empiezo a entender que esta mujer
tiene respuestas para todo, pero a pesar de
ello pregunto:

—Cuando se mira en el espejo, ¿qué ve?

—Veo a una vieja.

—Ajá! Luego es usted mayor. ¿Cómo va a
estar embarazada?

—No soy mayor, lo que sucede es que
tengo mal la vista y me veo distorsionada.

La mujer ríe. La mujer se sonríe. Me está
contando sus más oscuros deseos, su
visión distorsionada de la realidad.
También dice que tiene miedo a per-
der el bebé. 

Y yo —debo reconocerlo— vuel-
vo a pensar en la garganta que
intenta engullirme, pero después
abro los ojos un segundo —a
veces basta eso, un segun-
do— y la miro y pienso:
“¡Qué afortunado soy
por estar viviendo
este momento!
¡Qué suerte que
esta mujer me
cuente sus ilu-
siones y proble-
mas! No solo
tengo una vida:
tengo la vida de
todos y cada
uno de mis
pacientes. Y el
que no quiera
verlo, que siga
dejándose engullir
por la garganta ham-
brienta y furibunda del
hospital”. 

La mujer llora. La mujer ríe. 

No sé qué hacer, todavía hoy
sigo sin saber qué hacer, salvo
pensar en Rogers y sentirme afortu-
nado, porque ese hombre tenía toda la
razón. 

Óscar Benito 
Infermer de la Unitat  de Psiquiatria

històries sense clínica
El momento mágico
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Maria Antònia Oliver —ara pacient del
Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son
Llàtzer— és una escriptora manacorina
autora de llibres com El vaixell d’Iràs i no
Tornaràs, Cròniques de la molt anomenada
ciutat de Montcarrà, Tallats de lluna, Joana
E i Estudi en lila. Malauradament, des que
va patir una operació de trasplantament de
cor, a la darreria dels anys 90, ha hagut de
dur una intensa vida hospitalària, motiu pel
qual la seva propera novel·la versarà sobre
una trama propera al món sanitari.

Quan vivia a Barcelona, el seu cau va ser
l’Hospital de Bellvitge; ara que viu a Biniali,
ho és l’Hospital Son Llàtzer. Una vegada,
en un article va escriure que odiava els hos-
pitals, tot i que admirava la gent que hi tre-
balla. “A força d’estar-hi ja no els odii, però,
la veritat, tampoc m’agraden”, explica. Diu
que en general se sent ben tractada, tant a
Son Llàtzer com a Bellvitge, encara que
també recorda algunes experiències dece-
bedores i menys grates.

“La malaltia és una humiliació, i hem d’a-
prendre a conviure-hi de la millor manera
possible. Als hospitals he perdut el pudor
físic, perquè si en tens no poden oferir-te
les cures adients ni ajudar a posar-te
millor”, assegura. I afegeix que totes les
experiències de la vida t’ensenyen, i també
l’hospitalària, per descomptat. 

“Pot haver-hi moments de felicitat en un
hospital?”, es pregunta Oliver: “Doncs sí,
després del trasplantament de cor que em
varen fer a Bellvitge em sentia una dona
feliç. Després ja no ho he estat tant, per-
què les condicions físiques i psíquiques et
fan deprimir molt”.

Els escriptors sempre paren molta atenció
a la realitat que viuen, perquè un dia o un
altre la convertiran en material de ficció.
Maria Antònia Oliver situarà la seva pro-
pera novel·la en un entorn sanitari: “La
vaig començar fa deu anys, però encara
no sé quan l’acabaré”. L’heroïna serà
Lònia Guiu, una investigadora privada
mallorquina que ja ha estat la protagonis-
ta d’altres obres de Maria Antònia Oliver
com Antípodes i El sol que fa l’ànec. “Uns
senyors demanen a Lònia Guiu que inves-
tigui si al nostre país es fan trasplanta-
ments il·legals d’òrgans, i a partir d’aquí
es desenvolupa tota la trama de la
novel·la, que evidentment tendrà molts de
personatges hospitalaris”, ens avança.

A més d’escriure novel·les, Maria Antònia
Oliver també s’ha dedicat a la traducció
literària i a fer guions per a la televisió.
Així mateix, ha conreat el teatre amb
obres com Negroni de Ginebra i l’adapta-
ció teatral de l’obra de Salvador Galmés
La dida.

“Perquè

et puguin

cuidar bé,

has de

perdre el

pudor físic”

Maria Antònia Oliver, 
escriptora  

Una intensa vida hospitalària  
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Si ajuntau les síl·labes segons el tipus de lletra, trobareu els noms de
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Solució

+ =+ +
+ =+ + +
+ =+ + + +
+ =+ + +
+ + + + =+
+ =+ + +

El que més li agrada és fer viatges amb
moto, sense tenir res programat ni pressa
per arribar enlloc. “És una manera diferent
de viatjar: es gaudeix més del paisatge, per-
què normalment vas per carreteres secun-
dàries. Si et torbes més del previst a arribar
a un lloc, no passa res; ni tampoc si el mal
temps et fa quedar en un poble més del
compte”, explica Xisco Crespí damunt la
seva BMW 1.200 i equipat amb la indumen-
tària de motorista. 

Amb la seva moto ha recorregut pràctica-
ment tot Espanya, França i els Alps suïssos.
Un dels recorreguts que més li agraden és
el Pirineu català. “El meu primer gran viatge
amb moto fou el camí de Santiago. Però no
és necessari fer grans recorreguts per gau-
dir del plaer d’anar amb moto: per exemple,
quan he tengut un dia una mica tens, surt
de la feina i me’n vaig tranquil·lament a
prendre un cafè a Capdepera, I això em
relaxa”, explica Xisco Crespí. 

Però no només se’n va de viatge amb moto,
sinó que també acudeix a concentracions:
“Cada any hi ha una cita a Valladolid, a la
qual un motero hi ha d’anar una vegada en
la vida, com els musulmans fan el pelegri-
natge a la Meca”. Segons ens conta, en la
concentració dels “pingüinos” és fàcil que
s’ajuntin trenta mil motos, que vénen de tot
Europa. La trobada es fa el mes de gener,
per la qual cosa les condicions climatològi-
ques acostumen a ser de fred, pluja, gela-
des i, de vegades, fins i tot neu: “L’emoció
d’aquesta trobada és aconseguir arribar-hi,
perquè el viatge és ple d’entrebancs: carre-
teres tallades per la neu, pluja que no et
permet circular, etcètera”.

També va sovint a la trobada que els clubs
locals de la BMW convoquen anualment en
algun lloc d’Espanya, diferent cada vegada;
fa uns anys va ser a Santander, i va aprofi-
tar per visitar-hi el parc natural de
Cabárceno. De fet, ho fa venir bé per fer
una mica de turisme allà on va amb moto,
normalment rutes senzilles i bones de tran-
sitar. Tanmateix, les passejades damunt les
dues rodes no són sempre fora de Mallorca:
també ha fet la volta a l’illa amb moto. 

Xisco Crespí assegura que el món de la
moto és solidari: “Per exemple, saludar-se
en ruta és obligatori; a més, si veus qualcú
que ha quedat tirat a la carretera amb una
avaria sempre t’hi atures, mentre que la
majoria de cotxes passen de llis. Ens aju-
dam molt entre nosaltres”.

I remarca que les dones se sumen cada
vegada més al món de la moto, ja que
abans no se’n veien a les concentracions,
però ara és habitual. “A Mallorca, no sé
ben bé per què, hi ha molta afició a les
motos”.

pe
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ils Xisco Crespí, cap de Nómines
Viure l’emoció d’anar amb moto 

“El món de

la moto

és solidari”

A l’Hospital la gent el coneix com “en Xisco, el de Nòmines”. Pocs endevinen que darrere
de la seva aparença discreta batega el cor d’un motero, un home que distingeix entre anar
amb moto i viure l’emoció de manar-la.
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Para conocer cómo implementar una solución CRM sin esfuerzo
llame al 902 10 14 14 o entre en www.hp.es/crm_innovador

CRM sin ESFUERZO.
Es habitual dar por supuesto que las soluciones de CRM están sólo pensadas para las grandes 
empresas y que resultan difíciles de implementar y de gestionar si no se dispone de muchos 
recursos dedicados a ello. Pero ahora, HP y Microsoft® le ofrecen una solución conjunta sencilla 
y fácil de integrar, diseñada específicamente para empresas de tamaño medio, que incluye 
Microsoft Dynamics® CRM, servidores HP ProLiant, sistemas HP BladeSystem con procesador 
de alto rendimiento AMD OpteronTM Quad-Core y soluciones de almacenamiento HP StorageWorks.
Ahora es más fácil disponer de la información necesaria gracias a la nueva solución de CRM 
de HP y Microsoft®. Tecnología para mejorar los resultados de negocio.

UNA VISIÓN INNOVADOR A SOBRE L AS SOLUCIONES DE CR M:

Ejemplo de configuración 
+ Servidor HP ProLiant DL385
+ Sistema de almacenamiento 
     HP StorageWorks 1200 All-in-One
+ Microsoft Dynamics® CRM

Configuración diseñada de 25 a 100 usuarios simultáneos 
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