
Benvolgudes, benvolguts,
Aquesta setmana hem celebrat Sant Jordi. L’hem celebrat de manera molt diferent a altres anys,
perquè amb el confinament, els carrers i les places d’arreu han perdut tota l’alegria, els colors i
la festa, que en una diada tan assenyalada ens mostraven any rere any. Enguany el protagonista
de la festa ha sigut la solidaritat. Les roses, en formats ben diferents, des de les més naturals
fins aquelles que s’han improvisat, dibuixat o pintat portaven un missatge afegit d’ànims, de
suport, que ens animen a seguir amb l’esforç que estem fent cada dia. Un missatge
especialment adreçat a les persones que des de primera línia, dia rere dia ho esteu donant tot
per superar aquesta greu crisi.
 
Sovint diem que les situacions difícils fan que surti el millor de les persones i dels col·lectius. Al
llarg de les dues darreres setmanes hem rebut tot un seguit de donacions d’institucions,
empreses, entitats i, fins i tot, particulars que han volgut ajudar-nos i lliurar-nos material que ha
sigut de gran utilitat. Per altra banda, també hem rebut molts dibuixos i cartes que nens i nenes,
nois i noies de l’escola FEDAC Sant Andreu i d’altres veïns i veïnes, que ens han fet arribar
mostres de suport als professionals i als usuaris dels centres. Agraïm especialment totes
aquestes mostres de solidaritat. Una de les frases més utilitzades aquestes darreres setmanes
ha sigut precisament la de què junts ens en sortirem. Aquest “junts” l’hem viscut amb totes
aquestes aportacions i mostres de generositat.
 
Reiterem un cop més, i ho farem tant com calgui, l’agraïment a professionals que ho esteu
donant tot i més, als usuaris i els seus familiars per la col·laboració i la paciència. Aquest “junts”
a què fèiem referència fa un moment també l’hem de posar en pràctica al nostre nivell més
elemental.
 
Aquesta setmana hem entrat a una nova fase de la pandèmia, la tensió ha començat a baixar,
però tot i això, creiem que durant mesos haurem de saber conviure amb totes les tipologies de
pacients. Els nostres centres no seran com abans, i ens tornarem a readaptar a la nova situació
de transició fins a recuperar la normalitat, però això no serà de forma ràpida.
 
La setmana passada acabava aquesta carta demanant-vos que us cuidéssiu. Hi insisteixo. Això
no serà fàcil de superar, i per tant hem d’estar en les millors condicions possibles. Cuideu-vos,
intenteu trobar aquestes estones robades amb la família per desconnectar i relaxar-vos. Molts
ànims a tothom que això ni s’ha acabat, ni serà fàcil. 
 
Xavier Pujol
Gerent Centres Blauclínic
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Acabem la setmana havent recuperat part de les unitats que fins dilluns passat teníem destinades a
pacients afectats per la COVID-19, Al centre Isabel Roig i Dolors Aleu hem recuperat dues unitats
senceres, i crec que en els propers dies podrem recuperar la tercera. Pel que fa al Centre Sociosanitari i
Residència Assistida Sant Jordi de la Vall d’Hebron, l’estabilitat és la nota més important: no s’han
incrementat els residents afectats per la COVID, per tant hem tornat a una certa normalitat, sota una
vigilància molt atenta.
 

ACTIVITAT ALS CENTRES

En aquest darrers dies s’han començat a
reincorporar professionals després de superar el
Coronavirus; no obstant això, seguim tenint una
proporció molt elevada de baixes entre els nostres
companys, i fins i tot, alguns d’ells es troben a
dispositius d’internament. A tots vosaltres, els
nostres millors desitjos, esperem que milloreu de
forma ràpida.

PROFESSIONALS AFECTATS

 VÍDEO PER CELEBRAR SANT JORDI
La diada de Sant Jordi d’enguany ha estat absolutament diferent a qualsevol de la d’anys anteriors. No
hem pogut passejar entre parades de llibres i roses, ni ens n’hem pogut regalar –fàcilment-. Amb tot, hem
volgut agrair un cop més els missatges que estem rebent i l’esforç que els professionals esteu portant a
terme realitzant un nou vídeo, un “conte” de Sant Jordi per a tots vosaltres. El podeu veure a les nostres
xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram i Linkedin.

Hem volgut celebrar la diada de Sant Jordi
d’enguany, que es presentava tan descafeïnada,
regalant roses als professionals de Centres
Blauclínic i als residents de la Llar Sant Jordi de
la Vall d’Hebron. Una nota de color després de
tants dies de feina intensa!
 
Aquí podeu veure algunes fotos de la jornada.

ROSES PER TOTHOM

Aquesta setmana hem rebut donació de més
materials. Es tracta d'unes bates impermeables
donades per part de l'empresa Silvalac, i bates i
mascaretes per part del Col·legi de Metges de
Barcelona. Moltíssimes gràcies

DONACIÓ DE MÉS MATERIALS

https://www.facebook.com/centresblauclinic/videos/1159659257706972/
https://www.instagram.com/tv/B_VKBVaAjBu/
https://twitter.com/blauclinic/status/1253231145434710016
https://t.me/blauclinic/14
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6659106046222573568
https://www.facebook.com/centresblauclinic/posts/2888073514580020
https://www.facebook.com/centresblauclinic/posts/2888073514580020
https://www.silvalac.com/inicio
https://www.comb.cat/
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REBEM “CARTES AMB COR” 
L’escola FEDAC Sant Andreu ens ha fet arribar cartes i
dibuixos d’alumnes de cursos d’infantil i de la ESO,
missatges de suport per a professionals i usuaris dels
centres, que hem penjat i distribuït per les diferents
unitats. Aquesta iniciativa s’inclou dins de la campanya
“Cartes amb cor” promoguda per la XTEC (Xarxa
Telemàtica d’Escoles de Catalunya), que vol fer arribar
missatges d’ànim a totes aquelles persones que estan
ingressades, sense poder rebre visites, i als
professionals que treballem als centres de salut, en el
context de la pandèmia pel Coronavirus. Alguns veïns
també han promogut la campanya des del seu entorn
més immediat, la seva escala de veïns, un gest que
agraïm amb tot el nostre afecte. També ens han fet
arribar dibuixos personalitzats, dirigits a alguns
pacients als quals veuen cada nit, quan surten a
aplaudir a les 20h. Un detall del tot entranyable.
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Una de les experiències que volem compartir és la col·laboració que hem mantingut entre alguns
dispositius sanitaris de la zona d’influència del centre sociosanitari Isabel Roig (Barcelona Nord),
concretament amb l’Hospital Quirónsalud, l’Hospital HM Delfos i el Parc Sanitari Pere Virgili, sota el
lideratge de l’Hospital Vall Hebron. Aquesta coordinació, a banda d’haver sigut una solució molt resolutiva
per als pacients, també ha estat enriquidora per als professionals, repercutint, a més, en el seu
reconeixement públic. Ens referim, concretament, a l’article que va aparèixer fa uns dies al diari La
Vanguardia (aquí el podeu llegir) que es fa ressò de la conversa mantinguda entre el Dir. Mèdic i
Assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron, el Dr. Antonio Román, i S.M. els Reis. Durant la conversa, dins
d’aquest marc de coordinació, es menciona el centre Isabel Roig. Enhorabona!

COORDINACIÓ AMB CENTRES HOSPITALARIS

Hi ha moments en què sembla que aquesta situació no té final, que ens sentim sols i extenuats. És
aleshores que aquests detalls cobren una gran importància i ens empenyen a seguir esforçant-nos cada
dia per seguir donant el millor de nosaltres mateixos. La companyonia que esteu demostrant aquestes dies
ens està ajudant a superar, també, aquests moments difícils. 
 
Us animem a seguir-nos i participar a les nostres xarxes socials (enllaços a sota), on poc a poc estem
construint un espai virtual per aquesta gran família que som a Centres Blauclínic. 
 

https://www.facebook.com/centresblauclinic/
https://twitter.com/blauclinic
https://t.me/blauclinic
https://www.instagram.com/blauclinic/
https://www.linkedin.com/company/10998290/admin/
https://projectes.xtec.cat/consescat/portada/cartes-amb-cor-educacio-i-sanitat-bateguem-juntes/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200418/48580013522/vall-dhebron-felipe-letizia-coronavirus.html

