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Brexit: què votaria en James Bond?
«Paradoxalment, són els financers els que necessiten més romandre a la UE, ja
que això del diner vol dir regulació entre moltes coses, i convé estar a les reunions
on es decideixen les normes i els coeficients»

Hi ha una enquesta del The Guardian que dóna 45% dels vots a romandre a la Unió Europea i
un 55% a sortir-ne. Jo hauria apostat per què finalment el vot seria romandre-hi, donades les
dificultats pràctiques de sortir-ne sense prendre excessiu mal. En el moment d'escriure això encara
falten deu dies, però cada dia que passa el tema ocuparà més lloc a les portades. De fet, en
mereixeria més que el propi 26-J.

En una votació com aquesta s'incorporen moltes coses sobre el taulell de decisió, i la major
part són emocionals. És el vot del malestar amb les elits i que, contràriament al que es podria pensar,
prové majoritàriament del vot conservador. Podem parlar de pros i contres des del punt de vista
europeu o britànic, d'escenaris tous i escenaris durs si s'acaba sortint, però això solament s'ho acaba
llegint algun tècnic d'una institució de qualsevol pelatge. De fet, es vota la por a la globalització, la
por a la pèrdua de la teva casa, barri, o pub a mans dels estrangers, els de fora, els bàrbars. El
gran tema que mou el vot de sortida és el tancament de fronteres a la immigració (malgrat
solament el 8,5% de la població no té passaport britànic). Hi ha la il·lusió de tornar als temps de
l'Imperi en què tot era més segur i en què James Bond tenia les idees clares i treballava al servei
de Sa Majestat. I per recordar tot això ja s'ha de tenir una certa edat. De fet, és cosa de vells, però
com que cada cop en som més marquem l'agenda. No crec que sigui bo per a ningú. El nostre
cervell està més preparat per atendre les males notícies, el perill i les senyals d'alerta que no pas
les bones notícies.

Però el Regne Unit ja no és una potència industrial en el sentit que ho pugui ser Alemanya o
la mateixa França. La seva opció des dels temps de la Thatcher va ser Londres centre financer. El
seu nivell de R+D+i s'allunya del de l'Europa nòrdica, però encara no ha caigut tan avall com el del
sud d'Europa. Paradoxalment, són els financers els que necessiten més romandre a la UE, ja que
això del diner vol dir regulació entre moltes coses, i convé estar a les reunions on es decideixen les
normes i els coeficients. En alguns productes financers força sofisticats (Over The Counter)
gairebé tenen la meitat de la quota de mercat global i per res del mon voldrien posar-la en risc. I
són ells, a través dels seus òrgans de comunicació com The Economist o el Finantial Times, els qui
exposen els arguments, tant els de raonament positiu com els d'estratègia de la por a les
conseqüències econòmiques (que hi serien sense cap dubte). I tanmateix, atenent a precedents
com el que va passar a Dinamarca, Irlanda, o la mateixa Grècia recentment sobre temes
europeus, el que surti una determinada opció en un referèndum no vol dir que s'acabi aplicant.
Sempre poden organitzar una segona volta després d'una negociació... O directament convocar
unes eleccions i pel contrari (cas de Grècia).

De fet, ser fora de la Unió Europea no vol dir que quedis lliure de les seves regulacions.
Desfer-se de la teranyina de normatives que t'afecten és gairebé impossible, et segueix afectant
via tercers, per estàndards... I la relació especial que diuen tenir amb el cosí americà està per veure.
Pesa més el continent que l'Illa. I posar-te a refer un Tractat Comercial dura 7 anys d'esborranys
provisionals com a mitjana a la UE, els temps per a la concreció de tot juguen en contra. Un acord
de Brexit almenys dos anys. Inestabilitat assegurada per al sector financer, el que més ho tem. I
això de limitar l'emigració i els drets dels nouvinguts, també dels comunitaris, tindria repercussió
amb els jubilats que resideixen fora, al sud del País Valencià o a la Costa del Sol, quan vagin a cal
metge. I allò de recuperar el meu diner, el que he pagat a les arques comunitàries, ara solament el
0,35% del PIB Britànic, ni tan sols mereix el nom de dèficit fiscal. Ep! Que a nosaltres també se'ns
complicaria la cosa... Allò d'una Unió cada cop més profunda salta pels aires i tots els equilibris
geoestratègics i geotot entre França i Alemanya i la resta també saltarien. És com si a la terra li
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marxés la lluna...

Em sembla que en James Bond s'ha fet vell i ja no té el cap gaire clar. Podríem intentar
resoldre el "pastís" amb un partit de futbol, millor una lligueta, que s'allargui en el temps.
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HORITZONTALS: 1. Favorable a la salut. Animal castrat. 2. Segueixi
un model. Percebi alguna cosa. 3. Viu dins de la campana. Gènere de
plantes. 4. Cor d’una fera. Petits d’una covada. Dues al telèfon. 5. Lle-
tra corbada. És per fer-ne ús. Regala el seu patrimoni. 6. Torna sense
brutícia. Lletra doble. No creients que tornen. 7. Intervals musicals. La
lletra més corbada. 8. Mitjó contra el fred. Cop de cua. Lletra. 9. Nega-
tiva que torna. Lligaments umbilicals del fetus. Vall fluvial profunda
envaïda per la mar. 10. Planta de flors grogues. Mesuro amb la mà. 11.
Mata una persona. Peça dels escacs. 12. Mig sainet. Desig intens.
Dues corbes seguides. VERTICALS: 1. Fruit del sebester, semblant a
una pruna, de pela negrenca i lluent. Sòl amb porositat alta. 2. Estimar
algú. Igual que l’edèn. 3. Teixit de seda girat. Ajunteu persones o
coses. Temps de lleure. 4. Antics soldats de cavalleria. Cavallet de tor-
tura. 5. Sucs que van a l’estómac. Badia. 6.
Entrada de l’anterior. Facilita la fricció. Sodi
girat. 7. Deà decapitat. Parts del mal. Parti-
cipa en una cosa traient-ne un profit. Cap
d’un home. 8. Alleten infants. Molt poc
suau. 9. Objecte ideterminat. Nou més un
que pugen. Parts d’una paella. 10. Prefix
d’anus. Tregui les armes. 11. Sentiments
que els terroristes islamistes no tenen.
Grups d’àtoms. 12. Oxigen. Dues del telè-
fon. Vocal repetida. Líder esportiu.
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SERVEIS 

INSTRUCCIONS: Ompliu les files, columnes i
cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense
repeticions. «Fila» és la línia de nou case-
lles que va de dreta a esquerra. «Columna»
és la línia de nou caselles que va de dalt a
baix. «Cel·la» és cadascun dels nou qua-
drats de nou caselles marcats entre les línies
més gruixudes. És important col·locar els nú-
meros fàcils, completant el de la cel·la en la
qual no hi ha  el número que ja figura en les
dues contigües.

SOLUCIÓ D’AHIR

MOTS ENCREUATS PER J. PETIT

SUDOKU PER J. L. BANJO

PASSATEMPSFARMÀCIES EL TEMPSNADONS

SOLUCIÓ D’AHIR

METEOIMATGE

Moianès. L'endemà d'un dissabte passat per aigua, el sol treia el cap tímidament
entre els arbres, amb un cel serè com a teló de fons.
FOTOGRAFIA ENVIADA PER: CARLES ILLA
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ENVIEU LA VOSTRA FOTO. Si el fotò-
graf de Regió7no ha passat per la vos-
tra habitació i voleu que el vostre nadó
surti al diarienvieu-nos-en una foto per
correu electrònic a  nadons@regio7.cat.
Adjunteu-hi el nom de la criatura, la data de naixement, l’ho-
ra, el pes, el nom dels pares i dels germans, l’adreça, la po-
blació i el telèfon de contacte.

URGÈNCIES
Tot tipus d’urgències 112
Bombers i Ambulàncies 112
Sanitat Respon 061
Urg. primària Bages 93 875 79 67
Mossos Bages 93 875 98 00
Mossos Berguedà 93 881 57 85
Guàrdia Civil 93 872 66 66
Policia Nacional 93 874 99 10
Policia L. Manresa 93 875 29 99
HOSPITALS
Sant Joan de Déu 93 874 21 12
Centre Hospitalari 93 873 25 50
Clínica Sant Josep 93 874 40 50
Sant Bernabé 93 824 34 00
Puigcerdà 972 88 01 50
Sant Hosp. la Seu 973 35 00 35
Hospital Igualada 93 807 55 00
Hospital Martorell 93 774 20 20

SERVEIS
Informació general 012
Renfe 900 41 00 41
FGC 93 205 15 15
Julià 93 431 11 00
Alsina Graells 902 42 22 42
Castellà 93 874 68 00
Eix Bus 93 874 66 66
Costa Calsina 93 873 84 54
Hispano Igualadina 902 44 77 26
Masats 93 804 12 13
Aeroports (Aena) 902 40 47 04
Ràdio Taxi 93 874 40 00
Taxis Manresa 93 877 08 77
FECSA Endesa 900 77 00 77
Ajunt. Manresa 93 878 23 00
Ajunt. Berga 93 821 43 13
Ajunt. Igualada 93 803 19 50
Ajunt. Solsona 973 48 00 50

TELÈFONS D’INTERÈS

SANT JOAN DE VILATORRADA.
Em dic Naiara Rubio
Cambero. Vaig néixer el 13
de juny a les 12.08 h i pesava
2,640 kg. Els meus pares es
diuen Sandra i Cristian, i el
meu germà, Asier.

NAVARCLES. Em dic Daniela
Herrera López. Vaig néixer el
8 de juny a les 13.56 h i
pesava 3,300 kg. Els meus
pares es diuen Maria i Juan
Carlos, i en sóc la primera filla.

EL PONT DE VILOMARA. Em
dic Àlex Gea Padilla. Vaig
néixer el 22 de maig a les
23.55 h i pesava 2,790 kg. Els
meus pares es diuen Mari i
Alfonso, i la meva germana,
Maria.

AVUI FELICITEM

EL CLUB REGIÓ7 FELICITA TOTS ELS
SEUS SOCIS-SUBSCRIPTORS QUE AVUI
CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

TAL DIA COM AVUI VA NÉIXER:

Pablo Benegas
guitarrista (1976).
Salomé
cantant (1943).
Alberto Chicote
xef (1969).
Leticia Sabater
presentadora de televisió (1966).

Lluís Rodie Roig,
de Manresa.

El personatge
Shirin Ebadi,
advocada defensora
dels drets humans
69 anys.

FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...
ARXIU/JOSEP ROJAS 

 RECLAMAVEN 165.000 EUROS
D’INDEMNITZACIÓ

Pares i amics
van voler fer
pagar a les
institucions
per l’homicidi
d’Isanta

La Cambra de Comerç de Manresa va
tancar el centenari

BERGA
Vila.

Fins al 23 de juny.
Tel. 93 821 05 18
PUIG-REIG 
I GIRONELLA
Guixé.

Fins al 26 de juny.
De 8 a 21 hores.
Tel. 93 825 01 77





MANRESA
Buxó.

Passeig de Pere III, 5.
Tel. 93 877 30 80
Ros.

Passeig Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
Ros.

De 22 a 9 hores. 
Passeig Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
CARDONA
Sala Esteban.

Fins al 24 de juny.
Tel. 93 869 11 65
MOIÀ
Casajuana.

Fins el 26 de juny.
Tel. 93 830 02 88











NAVARCLES
Carné.

Fins el 26 de juny.
De 8 a 20 hores. 
Tel. 93 827 69 83
NAVÀS
Ramon Vall.

Fins al 23 de juny.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 839 23 23
SALLENT
Franch.

Fins el 26 de juny.
Tel. 93 837 00 22







SANTPEDOR
Guitó.

Fins al 3 de juliol.
Tel. 659 990 014
SANT FRUITÓS
Martínez.

Fins al 23 de juny.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 876 00 94
SANT JOAN
Solà.

De 9 a 22 hores.
Tel. 93 876 77 60







SANT VICENÇ
Fíguls.

Fins al 26 de juny.
De 9 a 20.30 hores.
Tel. 93 833 14 05
SÚRIA
Collado.

Fins al 22 de juny.
Tel. 93 869 56 95
IGUALADA
Esteve.

Avui.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 803 73 19







MARTORELL
Rovira.

Fins al 24 de juny.
Tel. 93 775 02 89
ESPARREGUERA
J.M. Zayas.
Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 770 99 96
OLESA
Bargalló.

Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 778 75 43
SOLSONA
Boix.

Fins al 30 de juny.
Tel. 627 562 555







PUIGCERDÀ
J. Muntané.

Fins al 26 de juny.
Tel. 972 88 01 63
LA SEU D’URGELL
Purgimon.

Fins al 23 de juny.
Tel. 973 351 307
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nnn Apostar per la recerca, la inno-
vació i la internacionalització de les 
empreses catalanes. Aquestes són 
les prioritats del govern català per 
impulsar el creixement econòmic, 
segons va explicar el dia 10 de juny 
a la Cambra de Comerç de Manre-
sa Joan Aregio, secretari d’Empre-
sa i Competitivitat. Aregio va afi r-
mar que els darrers esdeveniments 
polítics no afectaran les mesures 
previstes de suport a l’empresa i 
l’activitat industrial, que avui ha 
presentat davant d’una quarante-
na d’empresaris de la comarca del 
Bages.Aregio va posar en valor la 
recerca que es fa a Catalunya, que 
representa l’1% de la ciència que es 
crea al món, mentre que la població 
catalana és el 0,1% de la població 
mundial. El secretari d’Empresa i 
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Els representants de Mútuacat, amb Puigdemont, rebent el premi

El programa s’emetrà aquest divendres, dissabte i diumenge a les 3 de 
la tarda i a les 10 de la nit i debat els temes empresarials que preocupen 
a la societat actual. Moderat per Pere Casals, president de la Cambra de 
comerç i amb la presència del conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, va comptar amb empresaris: Carel Lammers, Llorenç Juanola, 
Encarna Baras, Ángeles Juan, Ramon Comellas i Toni Garcia

Cesc Gay ha dirigit el curt que es fa servir en la campanya de promoció

El conseller Baiget a ‘Anem per feina’

El director Cesc Gay signa els cinc espots

nnn El reconegut director signa 
cinc espots amb aventures que es 
poden viure al Pallars, Palamós, el 
Bages, l’Ametlla de Mar i Vilafranca 
del Penedès. La nova campanya de 
promoció turística de Catalunya, 
que  es va presentar el passat diven-
dres, 10 de juny, , mostra diverses 
experiències que es poden viure ar-
reu del territori a través de cinc es-
pots que signa el director Cesc Gay. 
Les aventures al Pallars; la inspi-
ració agitada en una barca de Pa-
lamós (Baix Empordà); les sensa-
cions bategants en una vinya del 

La situació empresarial
a Canal Taronja TV

La nova campanya de 
promoció de Catalunya 
ensenya les vinyes del Bages

Bages; el divertiment en família a 
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) i les 
emocions compartides en la pinya 
d’un castell a Vilafranca del Pene-
dès protagonitzen els espots que 
centren la campanya ‘Catalunya 
és casa teva’ d’enguany. 
L’autor de la premiada ‘Truman’ ha 
destacat l’autenticitat de les expe-
riències: “El que ens va agradar és 
que passaven de veritat”. El con-
seller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, ha reivindicat el turis-
me com a motor de “cohesió social 
i territorial”. n

El Secretari d’Empresa i Competitivitat va ser a la Cambra de Manresa

Redacció
Manresa

SUPORT A L’EMPRESA. aregio va tranquil·litzar els assistents afi rmant que els 
darrers fets polítics no afectaran les mesures previstes de suport a les empreses

Aregio: “els canvis polítics 
no han d’afectar els ajuts”

Al centre de la foto, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio

Mútuacat i Ca l’Arpellot entre 
els Premis Pimes de Pimec 2016

L’acte, celebrat dilluns a Barcelona, va ser presidit per Carles Puigdemont 

Redacció
Manresa

nnn Mútuacat (antiga Mútua 
M a n r e s a n a )  i  l ’e m p r e s a 
d’alimentació fruitosenca Ca 
l’Arpellot, del Grup Llobet, han 
estat guardonades en la 29a edició 
dels Premis Pimes de Pimec amb 
el Premi a la Qualitat Lingüística 
en el món empresarial i el Premi 
a l Comerç més compet it iu, 
respectivament. L’acte, que es va 
celebrar dilluns a la sala oval del 
Palau Nacional de Barcelona, va 
ser presidit pel president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, 
i va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau; la delegada del Govern a 
Catalunya, Maria de los Llanos 

de Luna; i els consellers Ruiz, 
Jané, Bassa, Baiget i Serret.L’acte 
v a  r e u n i r  m é s  d ’u n  m i l e r 
d’empresaris i empresàries i va 
comptar amb la presència de 
representants del món econòmic, 
social i polít ic de Catalunya.
Mútuacat va ser guardonada amb 
el  Premi a la Qualitat Lingüística 

el Món Empresarial pel “procés de 
renovació absolut amb el canvi de 
denominació, amb un compromís 
sòlid, social i empresarial envers 
la llengua catalana, a més d’una 
renovació de tota la i matge 
corporativa”. Ca l’Arpellot  va 
ser  reconeguda  per fomentar 
l’educació en alimentació. n

Competitivitat va anunciar la vo-
luntat del govern d’implicar-se en 
l’impuls de projectes empresarials 
amb possibilitats de creixement a 
través d’Avançsa i d’una nova línia 
d’ajuts per a la renovació tecnolò-
gica a la indústria dotada amb 15 
milions d’euros. 
També s’ha manifestat clarament 

a favor de la simplifi cació adminis-
trativa, afi rmant que “simplifi car 
no vol dir perdre seguretat, sinó te-
nir confi ança en l’administrat”.Pel 
que fa a la comarca del Bages, Are-
gio ha destacat que el territori s’està 
recuperant després de la crisi i que 
té un teixit industrial competitiu i 
diversifi cat.  n
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nnn El congrés Talent+Empresa 
d’emprenedoria a la formació pro-
fessional  va celebrar l’acte de clo-
enda en què es van donar a conèi-
xer els sis projectes guanyadors 
d’aquesta segona edició. 
Els treballs  premiats de Grau Mitjà 
son “Sweet-pop” de Sandra Carras-

L’acte de cloenda es va fer al Departament d’Ensenyament, a Manresa

Redacció
Manresa

Talent+Empresa tanca la 2a 
edició i premia els  innovadors

co; Microcaravana, d’Adrià Buzón. 
Miquel Coca i Alez Garcia, i Malé-
com, de Maria Fátima Male. Pel que 
fa als guanyadors del grau superi-
or: Naturvac de Meritxell Sorolla 
i Oriol Aunós; Maturema de Joan 
Pujades i Aram González i el pro-
jecte Recupera’t  , d’Eric Fortuny, 
Noel Lorenzo i Víctor Raluy.L’acte 
es va fer a la seu dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament a la Catalu-

nya Central i hi van prendre part 
representants del món educatiu i 
empresarial  a més de les entitats 
organitzadores (Cambra , Funda-
ció Althaia i departament d’En-
senyament). La segona edició de 
Talent+Empresa va comptar amb 
la participació de 24 projectes  ide-
ats i desenvolupats per alumnes de  
FPde sis centres d’ensenyament de 
la comarca. n

Monistrol de Montserrat ret 
homenatge al Dr. Castillo 

Familiars, amics i l’exconseller Ruiz hi van ser

nnn Especial,  molt emotiu i amb 
sorpreses. Així va ser el sopar d’ho-
menatge que els ciutadans de Mo-
nistrol de Montserrat van preparar 
per acomiadar el Doctor Jesús Cas-
tillo en motiu de la seva jubilació.  
Els impulsors d’aquest acte el Grup 
d’Amics del Doctor Castillo.
Una de les sorpreses preparades de 
la nit era la presència en aquest so-
par d’homenatge de l’ex conseller 
de sanitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Boi Ruiz. Ruiz va arribar 
abans que l’homenatjat ja que met-
ge de família de Monistrol no sabia 
res de la seva presència a l’acte.  Poc 
després que el doctor entrés a la sala 

Redacció
Manresa

entre els molts aplaudiments dels 
presents, entrava també Boi Ruiz. 
Ruiz explicava que el Doctor Cas-
tillo exemplifi ca el què ha de ser un 
metge de família. Ruiz també re-
cordava els expedients que es va 
obrir l’any passat a tres doctors de 
la comarca, un d’ells a Jesus Casti-
llo. L’ex conseller parlava que s’han 
de canviar les lleis. L’homenatjat es 
mostrava content, satisfet i emoci-
onat per tot el què s’havia preparat.
El doctor també tenia paraules 
d’agraïment pels ciutadans de Mo-
nistrol de Montserrat i també per 
l’exconseller Boi Ruiz que van fer 
possible l’arxivament dels expedi-
ents oberts.Unes 150 persones es 
va aplegar en aquest sopar que es 
va celebrar a l’Hostal Monistrol. nFoto de família dels alumnes,  professors i empresaris que hi han donat suport

laia CeReRolS
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Moment del sopar amb el menjador ben ple d’assistents a l’homenatge
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a simulació no és un joc».
Aquesta és una de les frases
que més s’escolten en les con-
ferències sobre simulació clíni-

ca i en les sessions de prebriefingprèvies a
activitats simulades, per part d’experts do-
cents i clínics. Certament, la simulació és
un procés seriós. En termes de rigor pro-
fessional en l’activitat clínica simulada i
també d’enfocament pedagògic i metodo-
lògic, en una formació basada en la resolu-
ció de problemes –metodologia ABP–. 

Però suposo que aquesta és una frase
necessària com a preavís. No en va, els par-
ticipants han d’entendre que l’activitat de
simulació es desenvolupa en un ambient
el més real possible. Però encara avui dia,
amb una distància que com a docents ens
fa témer que es vegi com un joc (segura-
ment el poc realisme i fidelitat d’alguns
models de simuladors, les caracteritza-
cions d’alguns pacients estandarditzats o la
no veracitat d’alguns ambients no ajuden
gaire).  Però m’agradaria trencar també
una llança a favor dels jocs i del seu ús.

Sembla que quan parlem de jocs, ho fem
de coses que no són serioses. De fet, darre-
re de cada joc, per molt simple que pugui
semblar, hi ha segur un treball molt intens
i rigorós d’un equip multidisciplinari (inte-
grat per guionistes, programadors, disse-
nyadors,...). Suposo que sovint podem
pensar que «diversió», «passar-s’ho bé» o
«entretenir-nos» amb un joc és incompati-
ble amb «aprendre» o amb «desenvolu-
par» competències. Certament no és així i
ho veiem en els nens i nenes que bàsica-
ment el que fan en les primeres edats és
aprendre jugant. Tampoc ho és quan par-
lem de jocs digitals. Un exemple poden ser
els jocs de Mario, amb els quals els nens (i
no tan nens) aprenem a tenir paciència, a
gestionar recursos, a controlar la pròpia
frustració, a treballar en equip, a prendre
decisions, a tenir iniciativa, a guanyar i a
perdre, a competir i a superar-nos. Curio-
sament tots aquests elements són els que
després, de grans, busquem en programes
formatius d’escoles de negoci perquè són
els atributs que més valoren les empreses
en els candidats però, en canvi, som estric-
tes respecte al seu ús en els nostres fills, so-
vint pel desconeixement de l’impacte posi-
tiu que pugui tenir en ells, segons estudis
publicats a la revista científica Nature, el
joc del Mario afavoreix el desenvolupa-
ment de les estructures cognitives i de la 
plasticitat cerebral. En un moment deter-
minat es va començar a parlar dels «se-
rious games» (per diferenciar-los dels jocs
«comercials») com a aquells «jocs serio-

sos» que pretenen com a objectiu no l’en-
treteniment o la diversió (aquest seria un
mitjà), sinó el desenvolupament d’uns ob-
jectius educatius, competencials i de tre-
ball concret. Hi ha molts serious games
vinculats al sector salut i podem començar
a descobrir-los a partir de: http://www.ga-
mesforhealtheurope.org/; https://gamesfor-
health.org/. En termes globals, hi ha tres
grans línies de treball en tot el desenvolu-
pament de serious games for Health: 

- una línia de treball dirigida cap als pa-
cients, cap a les famílies, cap a la societat
en general. Són jocs que pretenen poten-
ciar l’educació en salut, apoderar els pa-
cients respecte de les seves malalties, do-
nar pautes, consells, relacionats amb els
diferents àmbits de salut. Alhora, i vinculat
amb aquesta línia de treball, també hi ha
moltes aplicacions de salut (només als
EUA en el darrer any hi ha hagut més de
250 milions de descàrregues d’apps rela-
cionades amb salut), que a través de meto-
dologies gamificades, ajuden al monitorat-
ge, seguiment i control remot dels pacients
i usuaris. Exemples d’aquests jocs poden
ser: Re-mission 2 (col·lecció de jocs per jo-
ves respecte al càncer), Cohero Health (per
a pacients que han d’utilitzar medicació
respiratòria), Akili (per incidir en les dis-
traccions cognitives), Cure4kids (un portal
de recursos educatius en salut per a nens i
adolescents), Food on me (per treballar
malalties alimentàries), Survivor (per aju-
dar a pacients adolescents en la supervi-
vència al càncer)...

- Una segona línia dirigida cap als pro-
fessionals i organitzacions de salut, per po-
tenciar el desenvolupament del seu conei-
xement, de les competències de cada pro-
fessional. És una línia més propera a la si-
mulació clínica, en la mesura que s’orienta
a la millora i excel·lència dels professio-
nals, a través de la seva formació contínua,
del seu entrenament, de l’entrenament de
les seves decisions. Un exemple pot ser
http://virtualtriage.info/.Aquest és un joc
seriós que incideix en el triatge de pacients
en un incident de múltiples víctimes. Basat
en els coneixements de les societats cientí-
fiques internacionals d’urgències i emer-
gències extrahospitalàries, el joc posa a
prova els coneixements i les habilitats dels
professionals assistencials (metges, infer-
meres, etc.). Aquesta eina ja l’estan incor-
porant serveis d’emergències a nivell inter-
nacional per a la formació contínua dels
seus professionals, així com les universitats
en la formació dels nous graduats.

- L’ús del joc com a instrument per mo-
tivar la col·laboració i la cooperació entre
professionals de la salut. Així, per exemple,
«Eyewire» (http://eyewire.org/explore) és
un joc col·laboratiu en el qual prop de
250.000 persones de més de 150 països es-
tan mapejant les neurones del cervell
humà en alta resolució, per descobrir com
funciona el cervell. El treball cooperatiu de
tota aquesta gent agilitza enormement
aquest treball tècnic, que precisa d’un soft-
ware (desenvolupat per MIT) que integra i
ajunta totes les peces que formen el gran
trencaclosques. 
En definitiva, dues línies de treball que, tot
i que tendim a separar, tenen un mateix
objectiu: desenvolupar hàbits, competèn-
cies, de manera anticipada a esdeveni-
ments futurs, provocar canvi, facilitar la
millora contínua i promoure la seguretat
dels pacients.
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egurament ho fa la disbauxa
electoral, però llegint la premsa
costa endevinar si anem bé o
no, hi ha opinions de tota

mena, sospito que algunes clarament inte-
ressades. Qui no tingui altres fonts d’infor-
mació segurament estarà fet un embolic, o
es limitarà a constatar la seva pròpia situa-
ció, que és la més important per a ell, sens
dubte.

A la vista dels indicadors, semblaria que

anem la mar de bé. El PIB augmenta a ta-
xes properes a les del 2007, després de
dues recessions perllongades. El consum
millora, les exportacions no paren d’aug-
mentar, el turisme segueix amb bones xi-
fres, i l’activitat industrial porta dos anys
creixent. La creació d’ocupació sembla que
es consolida, liderada per la indústria. I la
inversió estrangera a Catalunya porta ja
uns anys amb una mitjana mai vista.

Però amb l’atur que patim, el dèficit pú-
blic i el deute, no tenim més remei que
créixer, i molt, per poder arribar a dir que
l’economia realment surt del pou. Pensar
el contrari a hores d’ara seria utòpic, cal-
dria plantejar-s’ho, si cas, un cop estabilit-
zada la situació. Per això cal analitzar a
fons els motors principals del creixement
(les exportacions, la inversió productiva i
l’activitat industrial). Tal com s’ha dit, sem-
bla que progressen adequadament, però
falta veure si ho fan de forma consistent.

Tenim l’IPC sota control i els costos labo-
rals tornen a créixer moderadament des-
prés d’una inevitable reducció, però no
aconseguim incrementar la productivitat,
la qual cosa és preocupant de cara al futur.
Malgrat que la inversió productiva ha re-
près la marxa ascendent, segur que queda
molt per fer. Les inversions públiques per a
la logística productiva s’han desviat cap a
altres finalitats més populistes, la inversió
en innovació i recerca ha reculat, i encara
ens queda un llarg camí amb la professio-
nalització de bona part de les empreses.

Val a dir que en les darreres setmanes hi
ha factors que han creat una sensació d’in-
seguretat, i sembla que han provocat una
certa frenada. Per descomptat les incerte-
ses polítiques, alimentades per la nostra
baixa capacitat de pacte, són un condicio-
nant força negatiu per a la confiança, mo-
tor bàsic del creixement. La lleugeresa bri-
tànica en plantejar la continuïtat a la UE

pot facilitar l’extensió de l’antieuropeïsme
a molts altres països membres, i en canvi
no sembla que els estaments europeus es-
tiguin reaccionant amb cap estratègia en-
grescadora. Per altra banda, el preu del pe-
troli repunta, i el tipus de canvi amb altres
divises ja no és tan favorable a les exporta-
cions europees. Tot això genera dubtes im-
portants.

Per tot plegat, al marge de consolidar el
creixement, calen altres accions. Al meu
parer, hi ha una qüestió clau, que és la de
reduir les grans desigualtats que ha eixam-
plat la crisi, tant a nivell de famílies com
també entre empreses. N’hi ha que han
aprofitat la seva influència i posició domi-
nant per marcar preus i polítiques públi-
ques divergents dels objectius comuns. Cal
també més exigència d’ètica, molt minva-
da aquests darrers anys en determinats
cercles. I polítiques d’increment de la pro-
ductivitat molt més eficaces, centrades en
la formació i la innovació, de les que se’n
parla molt però no s’hi fan prou reformes
de fons. I també trobar mecanismes de
debò per incrementar el nombre d’empre-
ses i, sobretot, allargar l’esperança de vida
de les moltes que es creen, que en això,
fins ara, no hem estat gaire encertats.
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«Cal trobar mecanismes per allargar l’esperança de vida de les moltes noves empreses que es creen»
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«Podem pensar que ‘entretenir-nos’ amb un joc és incompatible amb ‘aprendre’, i no és així»
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