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exeus i el SASS han
tancat recentment
un conveni?
Sí, l’hem tancat de la

mà dels doctors Piqué i Martínez
Benazet, a qui abans de res vull
agrair la confiança dipositada en
nosaltres per formar part d’a-
quest projecte tan interessant. La
idea és establir una base per tre-
ballar conjuntament tant amb els
especialistes de l’hospital com
amb els metges que estan con-
vencionats a la CASS. Coordinar-
nos amb pediatres, metges de fa-
mília, otorrinos, etcètera, per
oferir als pacients assistència mè-
dica directa i coordinada amb la
màxima celeritat possible.

Tot en benefici del pacient.
El pacient andorrà tindrà d’aques-

ta manera una cobertura integral
en al·lèrgia i en otorrinolaringolo-
gia, amb una línia de continuïtat i
seguiment bidireccional Merit-
xell-Dexeus. La idea és poder co-
ordinar-nos amb els nostres com-
panys a Andorra, que són uns
gran professionals, amb els quals
ja hem començat a treballar ple-
gats, podent aportar una medici-

na protocol·litzada en benefici no
sols dels pacients, sinó també dels
familiars. L’objectiu del conveni és
poder treure el màxim partit de
les dues institucions, posant-nos
al servei de la gent d’Andorra.

Quan es va signar el conveni?
El conveni es va signar fa uns sis
mesos, però ja fa un any que es-

tem col·laborant. En aquest
temps hem operat diversos pa-
cients, alguns d’ells d’extrema
gravetat, que ens han vingut deri-
vats de diversos especialistes
d’Andorra. En tots els casos el
contacte entre nosaltres i els pro-
fessionals d’Andorra ha estat di-
recte. Es tracta d’un veritable tre-
ball en equip. 

Abans del conveni els pacients
andorrans que tenien alguna
patologia greu d’aquesta espe-
cialitat també podien anar a
tractar-se a centres de fora.
Sí, de fet els doctors Piqué i Martí-
nez Benazet van contactar amb
nosaltres després que un pacient
oncològic, amb una situació molt
complexa, va anar a l’hospital De-
xeus, ja que requeria una cirurgia
de rescat oncològic per un càncer
de la cavitat oral amb persistència
després del tractament amb qui-
mioteràpia i la radioteràpia, i que
a dia d’avui haig de dir que està
perfecte. Ara està tot protocol·lit-
zat i amb les mateixes condicions
de cobertura de la CASS. Per al pa-
cient és un benefici. Anirà a un
lloc on no és més que una prolon-
gació de la medicina d’Andorra a
Barcelona. Abans això no succeïa
sempre, perquè no hi havia
aquesta coordinació. 

Com veu l’hospital d’Andorra?
L’hospital, ara que l’he pogut co-
nèixer, m’ha deixat gratament
sorprès. És un hospital excel·lent
amb prop de 200 llits i amb una
UCI, per exemple, extraordinària.
Estem coneixent grans professio-
nals i la nostra il·lusió és poder
treballar de forma coordinada i
multidisciplinària amb tots els
professional mèdics que ho con-
siderin, per intentar proporcio-
nar la millor medicina possible a
la ciutadania andorrana.

D

“L’hospital d’Andorra m’ha
deixat sorprès, és excel·lent”

>> Conveni amb el SAAS perquè els pacients puguin visitar-se al prestigiós centre mèdic català
Especialista en otorrinolaringologia i cirurgia de cap i coll, és professor associat de medicina a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i s’ha format en diversos hospitals dels Estats Units.
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De la mateixa manera que cada es-
tiu té la seva banda sonora, els re-
cords més arrelats tenen aroma
pròpia, i l’actualitat, ancoratges en
forma de mot. Si l’any 1989 ballà-
vem tots a ritme de la Lambada de
Kaoma, aquest any sentirem fins a

la nàusea allò de Lo Malo d’Aitana i
Ana War durant la festa major de la
capital –i la resta de festes de l’es-
tiu–. I és que, qui no se sap ja això de
“pa’fueralomalononono”? D’aquí a
final d’estiu la cantarem del dret i
del revés, sense adonar-nos-en. I ai-
xí, en la memòria col·lectiva, aques-
ta cançó se sumarà a “Un pasito
pa’lante Maria”, de Ricky Martin, a
l’Ai, si eu te pego, de Michel Teló, o a
El baile de los pajaritos, de Maria Je-
sús i el seu acordió –que fins i tot té

entrada pròpia a la Viquipèdia–. Val
a dir que segons l’edat i el nombre
de festes majors per litre de sang, la
concentració i qualitat de la barreja
musical és més o menys perjudicial
per a la salut. El mateix passa amb
les olors. Que de forma més subtil,
en una revolada et transporten al
primer amor adolescent a Miami
Platja –només d’ensumar
l’aftersun– o d’aquí a uns anys, amb
la polseguera, anirem a petar al re-
cord de les obres de Meritxell. En

política, de la mateixa manera que
recordem les comunals del 2015
com l’any de mancomunar, en totes
les seves declinacions i sense com-
petència, el 2018 serà recordat com
l’any del postureig i dels pactes. Fa-
llits o no, haurem d’esperar fins des-
prés de Meritxell, quan les cançone-
tes de festa major, l’olor de salnitre i
els somnis d’estiu ens aboquin sen-
se miraments a la vida real. Men-
trestant, anirem cantant. “Pa’fuera-
lomalononono”...
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