
A l´atenció de Josep Maria Argimon i Pallàs, Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya

En el marc de la campanya “Onada d’agraïments” dels Geganters de 
Sant Celoni, ens han demanat als professionals de la salut de l’Hospital del Mar que 
expressem un desig, i que a més sigui en positiu, cosa que no és una tasca fàcil.

Els professionals sanitaris, ens movem en una ambivalència, que va, de voler oblidar allò 
viscut, a no voler oblidar-ho.

Oblidar allò viscut, no només pel patiment i la por personal i familiar, sinó 
perquè afrontàrem moltes situacions d’acompanyament i pèrdues amb 
centenars de pacients que van passar pels nostres centres, sense tenir temps per 
recompondre’ns del dol que significava aquest acompanyament, i que és responsable 
d’aquest “cansament”, que la societat pot entendre com a físic, però és emocional. 
I no volem oblidar el que hem viscut perquè vam descobrir, individualment, el que és la 
solidaritat i la compassió. I com a professionals, vam aprendre, una cosa que se’ns 
suposa, però no sempre és real, el treball en equip, 
la interdisciplinarietat, i el pacient al centre del model.

Volem oferir-vos el nostre compromís professional de treballar per un sistema de salut 
públic de qualitat i sostenible, però també volem sol·licitar que s’evidenciï aquella prioritat 
que marca el pla de salut, els professionals de la salut són els fonaments del sistema, i 
fins i tot ens atrevirem a dir, els garants del sistema. 
Necessitem que s’inverteixi en nosaltres i això vol dir pressupostos adaptats a l’era 
post-Covid, no es poden mesurar resultats ni activitat prenent com a marc 2019, ni els 
pacients ni els equips som els mateixos. Volem apostar per les 
pràctiques clíniques que aporten valor, això implica alliberar als professionals d’activitats 
burocràtiques i administratives. 

També volem adequar i organitzar les anomenades ràtios, som professionals, i encara 
que el nombre importi, el que veritablement importa és adequar la 
capacitat professional i competencial a les necessitats dels pacients. I per últim volem 
demanar que s’aposti per la innovació, i no només parlem de l’arribada de la robòtica o 
domòtica als nostres hospitals, sinó d’eines que permetin 
organitzar fluxos, circuits i processos, que és allò que veritablement té un 
impacte més directe als pacients i als professionals.

Una salutació de tots els i les professionals de la salut del Mar

Paloma Garcimartín
Directora Infermera de l’Hospital del Mar


