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HORARIS D’INTERÈS
ATENCIÓ AL CIUTADÀ (AJUNTAMENT)
De dilluns a divendres, de les 10 del matí
a les 2 del migdia
ALCALDE
Dilluns, de les 10 del matí a les 2 del migdia,
i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
REGIDORS
Dilluns, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
TÈCNIC MUNICIPAL
Dilluns, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.
Per a una millor organització, us preguem que concerteu
hora per telèfon a l’Ajuntament (972 594 448).
CONSULTORI MÈDIC
Dimecres, de les 12 a 2/4 de 2 del migdia.
CASAL DE LA GENT GRAN
Dimarts i divendres, de les 3 a les 5 de la tarda
(horari d’hivern).
Dimarts i divendres, de les 4 a les 6 de la tarda
(horari d’estiu).
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Benvolguts i benvolgudes,
Sense cap mena de dubte aquest any 2020 que
s’ha acabat serà un any que recordarem sempre
més, i no precisament per les coses bones. En
primer lloc, el temporal Glòria del mes de gener va provocar molts danys materials i alguns
d’humans a tot el país i més tard, al mes d’abril,
vam tornar a tenir inundacions a molts indrets.
D’altra banda, s’han produït episodis i situacions
complicades socialment i políticament arreu del món, de l’Estat espanyol
i del nostre país.
Però el que més ens ha marcat i ens ha canviat les nostres vides és la
pandèmia de la covid-19 que va començar a sortir a la llum l’any 2019 a
Wuhan, una ciutat Xinesa. Aquest virus, que en pocs mesos el vam tenir
entre nosaltres, ha tingut, i està tenint, unes repercussions molt importants en la salut i l’economia de les persones. Alguns dels sectors que
s’han vist fortament afectats són el turisme, la restauració, el comerç, la
cultura, entre molts d’altres. En definitiva, estem davant d’una situació
complicada de la qual cal prendre’n consciència i responsabilitat adoptant
les mesures corresponents per tal de revertir-ho com més aviat millor.
La sanitat i l’educació són serveis molt importants per una societat
avançada i moderna, però en una situació com l’actual, la sanitat és un
servei vital. En aquest sentit penso que hem d’estar molt orgullosos de
la professionalitat i actitud dels nostres sanitaris, tot i que molts d’ells no
estan prou valorats ni reconeguts. Al nostre municipi, com podreu veure a
l’interior d’aquesta revista, hi ha dotze persones implicades d’una manera
o altra en el món sanitari. Amb aquesta petita entrevista el que volem és
fer un especial reconeixement i agraïment per la bona feina que fan. La
voluntat era fer aquest reconeixement presencialment en un acte de la
Festa Major, però la pandèmia ens ho va impedir i, per tant, ho farem més
endavant, quan la situació ho permeti.
També volem donar aquest reconeixement als mestres, que han de treballar en una situació complicada, però que la seva tasca és imprescindible
si volem un país de qualitat i que els nostres infants i joves siguin millors
persones i millors professionals.
El nostre municipi sempre ha estat un municipi actiu on al llarg de l’any
s’hi fan moltes activitats. Però aquest any ha estat un any molt diferent a
causa de la covid-19 que ens ha impedit poder dur a terme la gran majoria d’activitats que estaven previstes. Esperem i desitgem que aquest
nou any 2021 que acabem de començar sigui ben diferent i molt millor
que el passat.
Per acabar, en nom propi i de tots els regidors i regidores, us desitgem
molta salut, fem tot allò que ens recomanen les autoritats sanitàries,
mascareta, distància, rentat de mans i evitar grans reunions i aglomeracions. MOLT BON ANY 2021!!
JORDI XARGAY I CONGOST
Alcalde

Revista Municipal de Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota

3

Des de la Casa de la Vila

Resum dels acords
dels plens 2020

Acords del Ple ordinari
de 20 de juliol 2020
• Es comunica al Ple el resultat de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2019 aprovat per
l’Alcaldia el dia 17 de juliol de 2020.

Acords del ple extraordinari
de 19 de desmebre de 2019
• Aprovació del Pla econòmic financer 20192020.

Acords del ple ordinari
de 17 de febrer
• Aprovació del pressupost per a l’exercici
2020.
• Aprovació del Projecte de construcció de les
obres d’abast d’aigua potable en alta des de
can Padrés a Palol de Revardit.
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• Aprovació de la modificació del conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany
i l’Ajuntament de Palol de Revardit per a la
prestació de serveis de jardineria i manteniment de zones verdes i neteja de vials públics.
• Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany en matèria de professionals
de joventut compartits.
• Aprovació de la modificació del Plànol de
delimitació segons el que estableix la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys
forestals.
• Aprovació de la proposta d’adhesió a la
pròrroga de la vigència del Pla de polítiques
de dones del Pla de l’Estany.
• Aprovació d’una moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte
al Molt Honorable President de la Generalitat
Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
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• Aprovació del text refós de la modificació del
pla especial urbanístic de la pedrera de la República.
• Aprovació de les dues festes locals per a
l’any 2021: dilluns 25 d’octubre i divendres 29
d’octubre.
• Aprovació inicial de les bases específiques
que regulen la concessió d’ajuts per a despeses escolars per al curs 2020/2021.

Acords del Ple ordinari
de 5 d’octubre
• Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 1/2020.
• Es comunica al Ple l’informe anual de la funció interventora corresponent a l’exercici 2019.
• Aprovació provisional de la modificació puntual número 22 de les Normes Complementàries i Subsidiàries i de Planejament, referent
a la infraestructura d’abastament d’aigua.
• Aprovació inicial del projecte de soterrament
de serveis al veïnat de la Beguda.
• Aprovació provisional de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a l’aprofitament del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general.
• Delegació a la Diputació de Girona de les facultats de gestió, inspecció i recaptació de la
taxa d’aprofitament especial del domini públic
local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
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Des de la Casa de la Vila
• Aprovació del conveni sobre l’assumpció de
la gestió informatitzada del Padró d’habitants
amb la Diputació de Girona.
• Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
mitjançant el centre El Puig, i l’Ajuntament de
Palol de Revardit, per a la prestació del servei
de neteja a diferents instal·lacions municipals,
fomentant la millora en la inserció sociolaboral
de persones amb discapacitat de la comarca.

Arranjament de camins
Durant aquest any 2020 s’ha fet el manteniment
i arranjament de diferents camins i cunetes del
municipi.

• Moció per la suficiència financera dels ens
locals.

Acords del Ple extraordinari
de 28 de desembre
• Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici
2021.

Ampolles d’aigua de l’escola Vall del Terri
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Web municipal

L’Ajuntament de Palol
de Revardit ha pagat
la meitat de totes les
ampolles d’aigua isotèrmiques que s’han
regalat als alumnes de
l’escola Vall del Terri.

S’ha fet una nova web municipal per poder donar
més informació a la ciutadania.

Les ampolles han estat
personalitzades
amb el nom de cada
nen o nena perquè
puguin veure aigua
mentre són el centre
escolar, degut a les
recomanacions
sanitàries de no veure
aigua a les fonts. A més d’una qüestió sanitària i de mesures de seguretat de la covid-19,
també s’ha fet per un aspecte mediambiental,
per tal d’evitar generar plàstic. L’elaboració
d’aquestes ampolles ha anat a càrrec de la
Fundació Els Joncs.
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Activitats

Resum de les activitats del municipi
durant l’any 2020
2 DE FEBRER

11 DE SETEMBRE

Circuit de caminades saludables: Ruta de Salamina.

Per la Diada Nacional de Catalunya es va fer un concert al pavelló amb la cantautora Laia Llach, que va
oferir una vetllada de cançó catalana.

21 DE FEBRER

Berenar de carnestoltes al Casal de la Gent Gran.

6 DE MARÇ

Sopar de la Dona del municipi de Palol de Revardit.
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23 DE JUNY

La vigília de Sant Joan un grup de voluntaris van anar fins al Puig de Sant Martirià
de Banyoles per recollir la Flama que arribava del Canigó. La van portar fins al
Castell de Palol, a on es va encendre un peveter que va cremar durant aquella nit.

El Nunci
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Activitats
FESTES MAJORS
Donat que es van haver d’anul·lar les festes majors
de Palol, Riudellots i la Mota, l’Ajuntament va fer
entrega a totes les cases del municipi d’un obsequi
per recordar aquestes diades tan especials.

FESTES DE NADAL

7

FESTES CONFINADES

Per les festes nadalenques, per fer-les més amenes
i divertides, des de l’Ajuntament es va promoure
l’activitat “Festes confinades”, i que va consistir en
un sorteig de dos lots entre totes aquelles persones
que varen enviar fotografies.
El sorteig es va fer el dia de Reis i van resultar premiats el número 22, de l’Estela Ramos de la Mota i el
número 23, de la Puri Hermoso de Palol.
Des de l’Ajuntament es vol agrair a tots aquells
veïns i veïnes del municipi de Palol que van
contribuir a enviar-nos fotografies tant pel concurs com per l’edició del calendari d’enguany.

Revista Municipal de Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota

Activitats
REIS DE L’ORIENT

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES I DIORAMES

Va tenir lloc una exposició de diorames fets pels
pessebristes de Banyoles i de pessebres, dins una
galleda, fets per la gent del municipi. Aquesta exposició es va dur a terme durant les festes nadalenques al Castell.

Aquest any, els Reis de l’Orient van visitar diverses
cases del municipi on hi havia nens i van repartir
caixetes màgiques, ja que no es va poder fer la cavalcada a causa de la covid-19.
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PATGE REIAL

I com cada any, vàrem rebre la visita del Patge Reial.

El Nunci
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Activitats

EXPOSICIONS i ACTES
al CASTELL de PALOL de REVARDIT
DEL 7 DE MARÇ AL 12 D’ABRIL

Exposició Estructures del temps de Monika Grygier.

9

Vida social
HAN NASCUT:

ENS HAN DEIXAT:
10 de gener de 2020
Teresa Ferrer Pelegrí
13 de març de 2020
Josep Vilà Farrés
14 de març de 2020
Joan Bosch Oliveras

El 25 d’octubre de 2020:

Oriol Corominas Mir, fill de l’Alba i de l’Albert, i
germanet d’en Jaume.

21 de setembre de 2020
Joaquim Bosch Oliveras

Revista Municipal de Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota

Serveis socials

Un Nadal amb mascaretes
Acabem l’any havent introduït en el nostre llenguatge habitual una
llista de paraules, sigles i acrònims que no ens era d’ús freqüent fins
justament aquest 2020. Pandèmia, PCR, confinament, test d’antígens,
PROCICAT, COVID-19, quarantena, escalada, desescalada, distància
social... ja formen part del nostre vocabulari diari.

H

em adoptat nous mots i
adquirit també nous hàbits obligats. Així, les
mascaretes són una peça més del
nostre vestuari, com ho són veure ampolles de gel hidroalcohòlic
a l’entrada de qualsevol botiga o
espai públic i ningú va dubtar que
aquest Nadal no ens en deslliuraríem.
10

segueix el calendari escolar i que
fa parada a l’estiu per vacances.
Al llarg de les sessions es realitzen diferents exercicis per
treballar la mobilitat de les articulacions i estimular l’aparell
respiratori i cardiovascular. També es duen a terme activitats per
tal de mantenir i millorar la força, la resistència, la coordinació,

Aquest any està marcat per
l’excepcionalitat de l’emergència
sanitària que ha afectat la quotidianitat de tothom i a molts
nivells. El món afronta una gran
crisi sanitària, econòmica i social
que, de fet, s’ha batejat com “la
crisi del coronavirus”.
L’organització de totes les activitats, en major o menor mesura s’han vist afectades: al
treball, a les escoles, a les activitats esportives... i, en el nostre
cas, aquí, a Palol de Revardit, a
l’organització i el calendari de la
gimnàstica adreçada a la gent
gran del municipi.
La gimnàstica de manteniment és
una activitat municipal anual que
es fa al Pavelló esportiu dos dies
a la setmana, cada dilluns i dijous
de les 16.00 a les 17.00 hores, que
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la flexibilitat i l’equilibri. Cada
activitat es realitza de manera global i conjunta per tots els
participants, però, a la vegada,
de manera adaptada i individualitzada a les necessitats i demandes físiques de cadascú.
És una activitat d’intensitat moderada i controlada de manera
regular que pretén no només

Serveis socials
www.jubilus.cat

millorar les condicions físiques,
mentals i socials dels participants, sinó que també té per
objectiu passar-ho bé fent salut
i rebre un control i seguiment
professional dels tècnics del nostre equip format per fisioterapeutes i graduats en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport.
Aquest any el curs, amb una participació total de disset persones,
va haver de suspendre la modalitat presencial el passat mes de
març a causa de la primera onada
de la covid. Conscients que calia
buscar alternatives per no deixar
desatesos als participants sense
activitat durant el llarg confinament i tractat amb la Regidoria

La nostra voluntat per al 2021
és no haver de suspendre
el curs, ja que l’entenem com
una activitat de salut
referent de Sanitat, Serveis Socials, Cooperació i Gent gran, es
va substituir la presencialitat per
trucades de seguiment setmanals
amb pautes d’exercicis per poder
fer a casa i recomanacions personalitzades dels nostres tècnics.
Aquest any, el contacte amb
l’Ajuntament és especialment
estret per tal de seguir de prop
les restriccions i recomanacions
de les autoritats sanitàries i estar alerta de tots els protocols
d’actuació.
A mitjans de setembre es va poder reprendre l’activitat presencial amb totes les mesures de
seguretat i seguint sempre els
protocols.
Al cap de poc, a finals d’octubre,
es va haver de retornar a
l’activitat no presencial. Aquest
cop, i amb l’experiència de la
primera onada, es va reforçar
l’activitat amb més material didàctic i edició de vídeos perquè
els participants poguessin mantenir-se actius durant la parada.
El mes de desembre el servei
presencial es va reprendre i actualment, i de moment, cada
dilluns i dijous ens retrobem al
Pavelló.

Malauradament pot ser que la
intermitència entre represes i
aturades puntuals es repeteixi el
propvinent 2021.
La nostra voluntat per al 2021 és
no haver de suspendre el curs, ja
que l’entenem com una activitat
de salut. Val a dir que compartim
la importància de la presencialitat perquè permet la socialització, el contacte i l’enfortiment de
les relacions veïnals. La realitat
de la covid, però, marca haver
d’adaptar-nos a noves situacions
i l’organització del servei s’hi ha
d’ajustar.
Volem agrair a cadascuna de les
persones participants del curs
tota la confiança que ens han demostrat durant aquest difícil any
2020 que acabem. Des d’aquí
també un desig, de part de tot
l’equip de Jubilus, de millora de
la situació per al pròxim 2021.
Els tècnics de Jubilus, que setmanalment vénen a fer les sessions
al Pavelló i la resta de l’equip
que estan coordinant l’activitat,
us desitgem que hàgiu tingut un
Bon Nadal i tingueu un molt millor any 2021!
MARIA ROSA COROMINA CAMPS
FUNDADORA I DIRECTORA DE JUBILUS

Revista Municipal de Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota
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Serveis socials
CASAL DE LA GENT GRAN

El servei Fem Companyia
El Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia és un servei de
l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

E

stà adreçat a les persones grans del municipi
i ofereix, per una banda, atenció individualitzada a
les persones majors de setanta
anys, que visquin soles, oferint
un seguiment que inclou visites
a domicili i trucades telefòniques
que proporcionen assessorament social, ajut a la millora de
l’entorn i la participació sociocultural de la persona en el seu procés d’envelliment.
12

D’altra banda, es duen a terme
activitats lúdiques i de promoció
de l’envelliment saludable com el
taller de manteniment de la memòria, el taller d’utilització de mòbil, les classes d’ortografia bàsica
en català i les sortides culturals i
excursions adreçades a totes les
persones majors de seixanta-cinc
anys del municipi.
Aquest ha estat un any diferent
perquè hem patit els efectes de la
pandèmia de la covid i han quedat afectades i suspeses totes les
activitats en grup amb les persones majors de seixanta-cinc anys.
Malgrat això, des del Servei de
Prevenció de la Dependència Fem
Companyia, es van dur a terme algunes activitats abans d’entrar en
l’estat d’alarma sanitària. Exactament, vàrem fer nou classes de
manteniment de la memòria i cinc
d’ortografia catalana.

El Nunci

Durant, i posteriorment al confinament, des del Servei Fem Companyia s’està duent a terme el
seguiment individual, via telefònica, de les persones ateses. També s’han entregat dos dossiers
d’exercicis de manteniment de la
memòria, i a través del grup de
WhatsApp es va fer arribar diferents tutorials del canal Youtube
amb exercicis de manteniment de
la memòria i classes d’utilització
del mòbil.
Actualment les activitats continuen aturades i s’està oferint la
possibilitat de seguir els tallers
a distància, amb un sistema de
recollida de deures i solucions a
l’Ajuntament i complementant-lo
amb els tutorials del canal de You-
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Des del Servei Fem
Companyia s’està duent
a terme el seguiment
individual, via telefònica,
de les persones ateses
tube del Fem Companyia. Quan la
situació de la pandèmia millori i
els protocols ho permetin, la nostra voluntat és de seguir les classes presencials amb les mesures
de protecció necessàries, tal com
ho han expressat els nostres participants.
Totes aquestes actuacions estan
fetes amb l’objectiu de contribuir
a la millora de la qualitat de vida
de les persones grans del nostre
municipi en els seus domicilis.

Serveis socials
CASAL DE LA GENT GRAN

Hem posat tot el nostre amor
en totes les petites coses
Encara recordo aquell 31 de desembre, quan tots brindàvem joiosos
i aixecàvem la copa per celebrar el començament del 2020.
Qui ens havia de dir que seria un any tan diferent.

N

ingú no s’hauria imaginat
en aquell moment que
tantes coses ens havien
de passar, i tan desagradables.
Hem passat moments de tristesa,
en veure tantes morts i, sobretot,
a les residències. Pobres avis,
morts amb aquesta soledat, sense cap contacte amb el seu cercle
més proper. Però era una soledat
física, perquè el nostre cor estava
amb tots ells. Tots esperem que
arribi la vacuna al més aviat possible i que s’acabi aquest mal son
que tenim tots plegats.
Què us puc explicar aquest any
del casal? Poques coses hem pogut fer, però hi hem posat tot el
nostre amor en totes les petites
coses i en cadascun dels actes.
Vàrem fer el dijous gras, com
cada any, i després el mes de
març ja vam haver de tancar. I
Déu sap quan podrem tornar a
obrir. Però no patiu, que quan
bon punt puguem obrirem, amb
les mateixes ganes de sempre. Perquè si hi ha una cosa
que no es perd són les ganes i
l’esperança que arribaran millors
temps i podrem gaudir amb els
nostres, com sempre. Haurem
de celebrar-ho quan tot això
acabi. Però ara mateix, hem de
ser agraïts, que tenim salut, que
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això és el més important. Actualment, són èpoques de la vida que
ens fan valorar les petites coses
i ens adonem que les coses realment importants són les que no
es paguen amb diners, les coses
immaterials i l’escalf de les persones que estimem són les coses
que realment ens omplen.
I amb tot això, obrim els ulls i
veiem que ja ha passat un any.
Els anys passen sense fer soroll i
tots tenim més plena la motxilla
de la vida, plena d’experiències.
Pel que fa al casal, sempre dic
que falta relleu. Convé gent
més jove que porti idees noves.
Penseu que al casal es poden
fer moltes activitats (no només
jugar a cartes) i els més joves
hi podeu trobar el vostre forat.

Penseu que tenim un Ajuntament que està al nostre costat
amb tot, i això no passa a tots
els pobles. Som uns afortunats.
Durant el temps de confinament,
he anat trucant a tots els nostres
amics del casal i tots diuen que
ho han trobat molt a faltar. Esperem tornar a obrir al més aviat
possible i poder-nos tornar a reunir amb tots.
Els amics del casal us desitgem
que passeu un molt Bon Nadal,
amb molta cura i les precaucions
adequades. Guardeu-vos molt i
celebrem la vida. Desitgem també un feliç any nou i esperem que
el 2021 sigui l’any de la vacuna.
ROSA TRULLÀS
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ASSOCIACIÓ JUVENIL JOVES DE PALOL

L’educació emocional
com a eix vertebrador del casal

14

L’Associació Juvenil Joves de Palol ha
tornat a oferir, un cop més, el casal d’estiu.
Malgrat la situació d’emergència sanitària,
el casal ha crescut considerablement en
comparació a altres anys, amb un total
de cinquanta-sis infants inscrits. Infants
de Palol de Revardit i de pobles del
voltant com Cornellà del Terri, Borgonyà,
Porqueres, Banyoles, entre d’altres, han fet
possible dur a terme el casal d’enguany.

C

om a novetat, aquest any
s’ha realitzat el casal des
de l’última setmana de
juny fins a la primera quinzena
de setembre. És per això que, en
comparació als anys anteriors,
aquest any s’han ampliat les setmanes ofertes del casal municipal, fet que ha tingut molt bona
rebuda per part dels i les participants. Des de l’Associació estem
molt emocionades d’haver pogut
brindar aquesta oportunitat als infants, i més en un aquest any com
aquest en el qual els infants feia
molt temps que no podien anar a
l’escola i compartir estones amb
els seus companys i companyes.
Des de l’entitat, creiem que el lleure i el joc és un mitjà pel qual es
realitza una intervenció educativa
on l’infant pugui experimentar i

El Nunci
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aprendre del seu entorn, com també compartir experiències amb un
grup de companys/es de diferents
edats i de diferents pobles, alhora que es remarca la importància de fomentar la cooperació, la
col·laboració, el respecte, la iniciativa, la responsabilitat i la creativitat. És per aquest motiu que, sent
conscients de la necessitat d’ajudar
als infants a assumir i processar
emocionalment les conseqüències
i les implicacions de la crisi, hem
establert com a eix vertebrador del casal l’educació emocional.

Entitats
Així doncs, s’ha intentat acompanyar als infants i joves, oferintlos-hi eines i espais per tal de
poder facilitar la gestió emocional
del context en el qual ens trobem.
A més, des de l’associació, voldríem posar èmfasi al treball de
les monitores, monitors i premonitores que han apostat per portar a terme el màxim d’activitats
possibles, tot i les condicions adverses amb les quals ens hem
pogut trobar donat el context. Algunes d’aquestes activitats, com
per exemple les nits al casal, són
una mostra del compromís i ganes d’oferir un temps de lleure de
qualitat als infants. S’han intentat
mantenir totes les sortides establertes, com també buscar alternatives adequades a cada grup.
Algunes de les sortides que s’han

pogut dur a terme són caminades, escalada al rocòdrom, piscina, Sky Jump, visites al Parc de
les Olors de Celrà, les gorgues de
Palol, classes de ioga i la sortida
final al parc aquàtic Water World.
Com en altres edicions, aquest
any també s’ha realitzat el casal de joves, d’edats compreses entre dotze i disset anys.
Des de l’Associació ens sembla
un bon recurs per fomentar que
els i les joves del poble se sentin més connectades al municipi
i als companys i companyes que
viuen en aquest poble o als del
voltant. El casal per a joves té la
intenció de crear un espai on es
tractin de manera experimental i
participativa diferents temes que
els hi puguin resultar d’interès,
i fomentar l’aprenentatge i vivència d’experiències de manera
lúdica. Així mateix, es pretén fomentar l’autonomia i la capacitat
d’empoderament dels i les joves
en l’àmbit personal i grupal. Amb

les joves també s’ha treballat
l’educació emocional a través del
joc i l’experiència.
El desenvolupament del casal
d’enguany ha estat excepcional i
s’han portat a terme totes les condicions establertes i pautades des
de la Generalitat. És per això que,
a diferència d’altres anys, el casal
s’ha organitzat a partir de grups
de convivència d’un màxim de deu
infants per grup. Això ha comportat una nova distribució dels espais i establir entrades diferenciades per a cada grup.
Per últim, ens agradaria agrair a
l’Ajuntament de Palol de Revardit
l’aposta per seguir portant a terme, un any més, el casal d’estiu
de Palol de Revardit. També cal
agrair a totes les famílies la confiança que han posat en nosaltres.
Des de l’Associació, desitgem poder seguir oferint temps de lleure
als infants i joves i retrobar-nos
aviat.

Revista Municipal de Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota
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CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA PLA DE L’ESTANY

Una gran evolució
La temporada del 2020 del CR Pla de l’Estany
ha estat marcada per una gran evolució de les seves
gimnastes, que han demostrat tot el treball,
esforç i dedicació al llarg del curs.

P
16

el que fa a les gimnastes
més petites del club, de la
categoria
prebenjamina,
Gal·la Murillo va assolir la segona
posició a la Lliga Territorial, Arlet
Espinosa es va endur el bronze
i Marta Fornés la 4a posició. Les
gimnastes de nivell A i obert van
obtenir molts bons resultats, es
van apropar al podi i van assolir
el top 8 de la lliga a la categoria
alevina.
Cal destacar dues incorporacions
a la lliga de Copa Catalana nivell V
amb Elna Espinosa i Aina Codina,
les quals van participar en diversos trofeus, i destaquem la medalla d’or de l’Aina obtinguda a Santa Coloma de Farners i la plata a
Torredembarra. Elna Espinosa va
obtenir la tercera posició a Torredembarra. Per altra banda, anant
al nivell base de Copa Catalana,
Bruna Ripoll va representar el club
en el seu primer any a la categoria juvenil amb l’aparell de maces.
Tot i que la COVID-19 va aturar
els entrenaments presencials i les
competicions, les gimnastes i entrenadores van seguir entrenant
des de casa seva a través de videoconferències per poder mantenir el nivell i la condició física.

El Nunci

A l’estiu es van poder reprendre
els entrenaments amb restriccions, i l’equip tècnic va decidir
preparar una pretemporada més
llarga de l’habitual per poder garantir una bona tornada de les
gimnastes al terreny competitiu
del 2021. Actualment les gimnastes segueixen preparant els exercicis nous per a la pròxima tem-
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porada comptant amb classes de
tècnica corporal, d’aparell i dansa
clàssica.
Aquest any, a més, hem pogut estrenar un tapís que ens serà molt
útil per a entrenaments i competicions i que tanta falta ens feia,
gràcies a l’ajut de l’Ajuntament de
Palol i a la Diputació de Girona.

DOSSIER COVID-19

CORONAVIRUS
Una virulenta pandèmia

Que la covid-19 no és una malaltia com qualsevol altra, ho hem constatat
gairebé de seguida que se’n va començar a parlar. Tothom, hagi afectat
o no a la salut, ha hagut de canviar els seus hàbits de vida, especialment
arran de la declaració de la pandèmia i els decrets de confinament emesos
per la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España.

S

i abans de l’inici del 2020 ens
haguessin dit que viuríem
una situació com la motivada
per la covid-19, no ens ho hauríem
cregut. El causant n’és un virus, el
nom del qual és SARS-CoV-2; Covid és una denominació que correspon a un abreujament de l’anglès
coronavirus disease 2019.

17

Són els animals els que solen patir
malalties provocades per coronavirus, però en aquesta ocasió, el
gènere humà n’ha estat l’afectat,
amb una virulència que ha fet que
els governs de gran part del món
haguessin de prendre decisions
ràpides i dràstiques sobre la salut
de la seva ciutadania, com ara el
confinament de la població, el tancament de fronteres i la paralització de l’economia, per esmentar
només les que han repercutit més
sobre el conjunt de la població.

distància social, etc.) que se li demanava des de les institucions.
Només els treballadors amb categoria d’essencials (pagesos, treballadors del transport, alimentació,
àrees sanitàries, etc.) van acudir a
la feina, això sí, amb unes mesures de seguretat noves per a ells,
mentre la resta de la població romania a casa esperant que passés
la primera onada.

A Catalunya, el Pla de l’Estany no
ha estat una de les comarques més
greus en incidència de la malaltia.
Tot i això, Palol de Revardit no ha
estat aliè a les mesures vigents
per a tot Catalunya i la població ha
complert amb allò (confinament,

Durant tot aquest temps, tot el
municipi de Palol de Revardit ha
viscut moments de solidaritat i
complicitat ben clars i exemplars.
Els veïns i veïnes han complert
aquelles mesures de seguretat que
van proposar les institucions, com

L’Ajuntament va fer arribar mascaretes a tots els habitants del municipi.

el confinament, entre altres mesures de seguretat sanitària.
En el cas de l’Ajuntament de Palol
de Revardit, es van adquirir mascaretes i es van distribuir a totes
les cases i famílies del municipi.
La revista EL NUNCI, doncs, no
podia deixar de fer-se ressò de les
històries viscudes pels palolencs
i les palolenques durant aquest
temps. Un temps de silenci, de
soledat i de reflexió, però també
un temps per a la convivència, la
complicitat i la solidaritat.
CARLES B. GORBS
MONTSERRAT SEGURA
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El testimoniatge
Segurament, el sector que més ha hagut d’entomar les conseqüències de la
pandèmia ha estat el sanitari, i en unes condicions que no sempre han estat les
més adequades. Dotze persones vinculades, tant al municipi de Palol de Revardit
com en l’àmbit de la salut, n’han estat testimonis. Per això, els hem demanat
que ens expliquin com han viscut aquesta situació.
Alhora, per la seva importància, repercussió i responsabilitat, també hem
demanat aquest testimoniatge a un altre sector de tot vital i de risc com el
de l’ensenyament. Així doncs, també hem demanat a quatre docents que
comparteixin les seves opinions i experiències.

12 TREBALLADORS/ES SANITARIS/ES DE PALOL, 12 VIVÈNCIES
18

1

Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia
en el treball?

2

Heu hagut d’ampliar els vostres horaris laborals?

3

Has tingut por?

4

Com es pot treballar amb el temor o perill de poder-se contagiar
per la covid-19?

5

Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada?

6

Explica’ns algun exemple.

7

En quina situació esteu ara i com heu estat en els moments més
àlgids de la pandèmia?

8

Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat?

9

T’ha pogut afectar emocionalment tot aquest procés?

10

Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió
sanitària davant de la societat?

11

Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió
o sentiment us mereix?

12

Vols fer alguna recomanació o reflexió?

El Nunci
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Marta Masdevall Badia
Tècnica d’infermeria a la Residència Puig d’en Roca

1

En el dia a dia del meu
treball, la pandèmia ho ha
canviat quasi tot: tots ens
hem hagut d’adaptar a
aquesta nova situació. Hem de dirigir-nos als pacients
vestits amb els EPI, cosa que al principi se’ls feia estrany, però ja s’hi han acostumat. Al principi de la
pandèmia vam patir una important falta de material,
mascaretes i, sobretot, guants: era una situació límit.
La majoria de residents encara no entenen per què
s’han de quedar aïllats a planta sense poder sortir a
l’exterior o perquè tenen les visites tan restringides.
És una “nova normalitat” que per a ells/es es fa molt
difícil de suportar i d’entendre: és un tràngol. Treballem
molt més estressats/des que abans perquè, sobretot al
principi, aquest virus ens va agafar a tots per sorpresa.
Havíem de fer la feina sense disposar de gaire material
i havíem de seguir unes normes molt estrictes per tal
d’evitar nous contagis. Ara la cosa està més calmada,
però res no és com abans.

2 Sí, en la primera onada de la pandèmia vam arribar

a fer torns de 24 hores perquè hi havia moltes baixes de companys/es i ens havíem de cobrir. Després
vam continuar fent aquests torns per tal de no coincidir
tants treballadors/es amb pacients positius i així evitar
un contagi massiu de professionals. Afortunadament,
en aquests moments, puc dir que la situació està més
“controlada” i estem fent l’horari habitual.

3 Al principi sí que vaig passar una mica de por per
la incertesa de tot plegat; estava en contacte amb pacients positius i temia que em contagiessin. Després
t’hi vas acostumant i ja no hi penses tant.

4 Doncs intentant fer la feina dia a dia, el millor pos-

sible, sense pensar-hi massa ni obsessionar-s’hi; amb
la seguretat que anem ben protegides.

5

Sí, perquè no he pogut visitar a la meva família tant
com hauria volgut; sobretot he trobat a faltar el contacte amb la meva àvia.

6 La meva àvia té vuitanta-nou anys i he estat mesos
sense veure-la perquè és persona de risc. Per sort vaig
poder comunicar-m’hi per videotrucada i almenys ens
vàrem veure, però no és el mateix.

7 Ara la situació ha canviat una mica, puc dir que

estem més ben preparats i que ho tenim tot més controlat.

Al principi va ser un caos per a tothom perquè ningú no
sabia com afrontar una pandèmia que ens va venir de
cop i que era totalment desconeguda. No estàvem gaire còmodes treballant a causa del neguit i l’estrès que
ens provocava la falta de control d’aquesta situació.

9 Sí, i tant que afecta emocionalment, primer per-

què, tot i que dónes el màxim de tu, veus que el virus
avança de manera incontrolada i et sents totalment impotent. També quan els pacients, als quals tens afecte
i estimació pel tracte diari, veus que pateixen i, malauradament, alguns no se’n surten.

10 En general crec que sí, que la societat és conscient

de l’esforç que estem fent i que ho valora positivament.
També penso, però, que hi ha una part més petita de
la societat que és totalment inconscient i no es pren
seriosament la covid-19, ja que hi ha persones que són
incapaces de respectar i complir les normes.

11 Mai no m’hauria pensat que una cosa tan senzi-

lla com “aplaudir” em provoqués un sentiment emocionant, d’agraïment i de satisfacció. És reconfortant
veure’t secundat per tanta gent alhora i, d’alguna manera, ens feien el dia “més fàcil”.
Crec que tots hem après a valorar molt més les “petites coses” a les quals no hi donàvem importància.

1 2 Sí, és molt important que la gent es prengui

més seriosament aquesta pandèmia, que entengui
que hi ha unes mesures decretades per la Generalitat
que s’han de respectar i complir pel bé de tothom.

Revista Municipal de Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota
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Dossier covid-19
1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat? 9. T’ha pogut afectar emocionalment
tot aquest procés? 10. Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió sanitària
davant de la societat? 11. Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió o sentiment
us mereix? 12. Vols fer alguna recomanació o reflexió?

Enriqueta Argelés Borriser
Infermera de reanimació a l’Hospital de Girona Dr. Josep Trueta
en el torn de nit

1
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Han canviat moltes coses,
sobretot la sobrecàrrega
d’haver de dur pacients amb
covid, ja que requereixen
unes mesures especials d’aïllament i cada vegada que
se li ha de fer qualsevol cosa al pacient ens hem de posar tot l’EPI, perquè estan en habitacions individuals.
Cal tenir molta cura en posar i, sobretot, en treure
l’EPI, hem d’estar molt concentrats de no contaminar-nos, sobretot en retirar-lo. Cal portar doble mascareta tota la jornada, treballar sota més pressió...
Durant la primera onada la meva unitat es va convertir en una UCI “no covid”, perquè l’UCI normal
pogués assumir les covid, però la veritat és que
cada dos per tres ens en sortien de positius.
La segona onada ja ha estat diferent de la primera,
ara ja ha continuat l’activitat quirúrgica, cosa que a
la primera onada es va haver de suspendre i el servei d’urgències també ha tingut molta més activitat
i la gent ha continuat venint, igual cosa que tampoc
no va passar a la primera onada.
Aquesta vegada ens ha agafat més preparats, no de
personal, perquè hi ha molta mancança per baixes,
però sí que en espai preparat i dotat de material necessari per assumir aquests pacients en millors condicions.

El Nunci

2 Sí que se’ns ha demanat i se’ns continua demanant si podem cobrir el torn contrari al nostre, jo
treballo de nit i treballem una nit sí i la que sortim
descansem. També hem treballat quan ens tocava
festa per no deixar als nostres companys sota mínims per les baixes i perquè tampoc no es disposa
de personal d’infermeria suficient per fer cobertures
en condicions.
Alguns hem deixat voluntàriament d’exercir funcions sindicals per reincorporar-nos a la feina i se’ns
han denegat dies de permisos per la situació greu
de pandèmia, cosa que s’entén perfectament.

3 Sí, sobretot a la primera onada, estàvem tots

molt desconcertats per una situació totalment desconeguda, amb por per no saber moltes vegades
què s’havia de fer, com actuar...
Al principi tampoc no es feien PCR a tots els pacients que ingressaven o ja estaven a l’hospital, i
de cop et trobaves que et deien que tal pacient que
havies dut havia donat positiu, llavors t’entrava el
neguit i la por de si t’havies contagiat tu i els teus,
de rebot.

4 És la nostra feina i contínuament treballem sense
saber que podem tenir entre mans, vull dir que el perill a la nostra feina és continu, no és una cosa nova.
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Mirem i parlo pels meus companys també de protegir-nos nosaltres i protegir el més important, els
nostres pacients. Al principi tampoc no teníem ni
sabíem exactament els EPI que necessitàvem, ara
ja estem més preparats i, sobretot, tenim material.

Ara, en aquests moments, tinc un sentiment
d’impotència, ràbia en veure els comportaments de
molts inconscients. Jo penso igual que la Merkel,
que millor no celebrar un Nadal i poder gaudir dels
que vindran.

5 En un primer moment, en treballar en primera 1 0 Sincerament no. S’agraeixen els aplaudiments

línia em vaig plantejar anar a viure a algun dels
apartaments que ens oferien, però ho vaig descartar quan el meu home va contagiar-se.
Sí, evidentment, portant mascareta també a casa i
mirant de mantenir distàncies entre nosaltres, ja que
hem arribat a viure sis persones i una d’elles gran.
Moltes vegades mengem separats, fent poca o quasi
nul·la vida familiar. La meva sort és que en viure en
una casa i tenir jardí hem pogut fer molta vida a fora,
crec que això ens ha salvat de parar bojos.

6 Hem conviscut també amb un positiu fent el confinament que podíem..., ja que érem sis persones.

7 A la feina estem en una situació límit!, perquè

desgraciadament s’està esperant la tercera onada.
Per a nosaltres, la cosa no ha anat mai a la baixa,
quasi hem enganxat una onada amb l’altra i no podem més! La major part de nosaltres estem esgotades físicament i psíquicament. És molt dur.

8 El més dur ha estat veure com moria una com-

de la primera onada, però ja hem vist que no han
servit de gaire, quan quasi estem entrant a la tercera onada. Manca consciència de la realitat.

1 1 Com he dit abans, els aplaudiments eren emocionants al principi, però de poc han servit.

12

Que la covid no és una broma i que a nosaltres se’ns acaben les piles, quan no puguem més,
què passarà? Cal que la gent d’una vegada prengui
consciència que es mor de covid o de les seqüeles
que deixa. No és una broma! S’està quedant molta
gent pel camí, però sembla que si no et toca de
prop un no en pren consciència. La meva reflexió és
que tothom, grans, i sobretot la gent jove, haurien
de passar unes hores, ja no dic una jornada, per
una residència d’avis, un servei de cures intensives,
un servei d’urgències i veure en quines condicions
estan els afectats per covid, molts d’ells intubats,
pronats per poder respirar i com hem de treballar
nosaltres amb les bates, “monos”, ulleres, mascaretes... jornades senceres i cada dia.

panya amb covid, i com de difícil que deu haver
estat per als seus fills no poder acomiadar-se de la
seva mare. Veure com la seva exparella ho feia per
ells, una foto d’ells per un vidre. Aquestes coses són
les que haurien de veure tots els que diuen que el
virus és un invent o una farsa.
Els bons han estat que, com sempre a la meva unitat, hem estat tots a la una, una pinya!
Que moltes empreses se’n recordessin de nosaltres
i ens fessin donacions, tant de menjar com galetes,
xuixos... per passar millor les estones a la feina o
EPI tan necessaris. Gràcies a tots ells!!!

9 Moltes vegades tens sentiment d’impotència, angoixa, ganes de plorar, molts de nosaltres “estem
tocats”.

Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.
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Dossier covid-19
1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat? 9. T’ha pogut afectar emocionalment
tot aquest procés? 10. Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió sanitària
davant de la societat? 11. Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió o sentiment
us mereix? 12. Vols fer alguna recomanació o reflexió?

Teresa Verdaguer Gironès
Farmacèutica adjunta de la farmàcia Joan Gratacós de Banyoles

1 Doncs, moltes coses. Ara 7 Ara ja ens hem acostumat a aquesta situació,
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anem amb mascareta tota
l’estona, al principi també
amb guants, ventilant contínuament, desinfectant molt sovint... A més, hem hagut d’assumir tasques per ajudar a descongestionar els
CAP de pacients i col·laborar en campanyes com la de
la mascareta gratuïta que va ser caòtica els primers
dies, i ara sembla que també en el programa pilot de
cribratge de la covid-19.

2 No, en general no.
3 Més que por, molta incertesa al principi pel fet

que estàvem davant una malaltia nova per a tothom,
i certa angoixa en veure que no podíem disposar de
mascaretes ni de guants per poder treballar amb un
mínim de seguretat.

4 T’hi acostumes. T’hi trobes d’un dia per altre i has

d’atendre i aconsellar als teus clients com sempre.
Un cop ets a la farmàcia i tens feina, no hi ha massa
temps per pensar. Finalment, tot esdevé rutina.

malauradament forma part del nostre dia a dia.

8

Moments difícils quan no hi havia material de protecció individual (EPI) per protegir-nos (van passar
setmanes abans que el Col·legi de Farmacèutics no
va aconseguir el permís del Ministerio de Sanidad per
comprar mascaretes per als seus col·legiats), també per a la població en general, ni termòmetres, ni
guants, ni alcohol, que anaven molt buscats... A poc
a poc, es va anar solucionant, però va ser molt estressant haver de dir contínuament als clients: “No,
d’això tampoc n’hi ha”. I, evidentment, moments difícils quan t’assabentes de la mort de gent propera.
Moments bons? Quan t’arriba el suport i agraïment
dels qui t’envolten.

9 Sí, perquè he patit pels meus familiars i amics i

encara ho faig. I durant la primera onada, els dies de
feina eren esgotadors, físicament i mentalment.

10 Reconeixement cap als metges/ses, infermers/
res i personal dels hospitals, sí; cap als professionals
de les farmàcies, no tant.

5 Doncs sí.
11 Aquí a Palol, no gaire o gens, però penso que ha
6 Durant l’estat d’alarma, jo era l’única de la família estat un gest molt maco, espontani i molt emotiu.
que sortia de casa per anar a treballar. Evidentment
també era l’encarregada de totes les tasques fami12 Que mentre esperem la vacunació i aconseguim
liars que implicaven sortir de casa. A més, vaig estar
uns dies que no sabia si estava contagiada i això va
implicar l’aïllament de la resta de la família.

El Nunci

la immunitat necessària, siguem responsables, assenyats i solidaris per acabar com més aviat millor
amb aquesta pandèmia que ens ha tocat viure.
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Joan Boix Oliva
Tècnic en emergències sanitàries en el Vehicle d’Intervenció
Ràpida del Sistema d’Emergències Mèdiques de la ciutat de Girona

1 Ha modificat la tipologia

de serveis que realitzem normalment, hem passat a fer molts més serveis relacionats amb el virus (patologia respiratòria) i s’han reduït
substancialment els serveis relacionats amb l’activitat
humana, accidents de trànsit, laborals, esportius...
Lògicament també ha canviat la manera de protegirnos, abans de la pandèmia podríem dir que amb uns
guants en fèiem prou, ara no.

estat greu que ens emportàvem cap a l’hospital i que no
sabien si tornarien a veure la seva família. Cal recordar
que hem estat molts mesos amb les visites als hospitals
prohibides, els pacients havien d’anar sols a l’hospital
i, un cop ingressats, no podien rebre visites de ningú.
Els moments més bons han estat gràcies a la solidaritat de la gent, durant el primer confinament, la gent
ens feia arribar de tot, equips de protecció, menjar,
productes farmacèutics...

2 En el meu cas, no.
9 Sí, he tingut sentiments de tota mena, bons i dolents,
però no crec que hagin sigut diferents dels de la resta
3 Per descomptat. Al principi, quan semblava que de gent, aquesta situació no ha sigut fàcil per a ningú.
la cosa era poc més que una grip, estàvem molt expectants, però tot va canviar quan vam començar a
10 I tant! La gent era molt agraïda, la poca gent que
trobar-nos pacients greus, la cosa anava de debò i,
de fet, hi continua anant.

et trobaves pel carrer, passejant el gos o anant a llençar
les escombraries, ens saludaven i ens animaven.

4 És veritat que al principi de la pandèmia, els dies 11 La gent que estava treballant dins dels hospitals,
de guàrdia, vivia amb la por constant a contagiarme, per sort, amb el pas dels dies, t’adones que si et
protegeixes correctament i fas les coses ben fetes,
sense abaixar la guàrdia, pots relaxar-te.

5 Sí.
6 Per tal de no posar en risc a ningú, durant el crei-

xement de la segona onada, en ser tant la meva dona
com jo personal de risc i la nostra filla per conviure
amb nosaltres, vam decidir estar més d’un mes autoconfinats, sense portar la nostra filla a l’escola, anant
només de la feina a casa i de casa a la feina, sense
veure la família ni amics més propers.

desgraciadament no ho podien veure, però nosaltres
que estàvem al carrer i ho podíem viure en directe
era molt i molt emocionant.

12 Tots necessitem sentir a prop la gent que estimem i

més encara si tenim en compte d’on venim, Nadal és de
les èpoques on més trobades familiars es fan, per tant, només demanaria que fem les coses amb seny, sentit comú
i sempre seguint les recomanacions de les autoritats.
Distància social, mascareta (ben posada) i mans netes.

7 Ara mateix estem en una situació de repunt de contagis i amb la incertesa del que passarà amb Nadal.

8 Els moments més durs i difícils sempre han tingut a

veure amb el patiment de les persones... pacients en
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat? 9. T’ha pogut afectar emocionalment
tot aquest procés? 10. Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió sanitària
davant de la societat? 11. Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió o sentiment
us mereix? 12. Vols fer alguna recomanació o reflexió?

Maria Adroher Muñoz
Metgessa adjunta del Servei d’Urgències
de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

1
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El que més he notat és
que ens alenteix molt la
feina, tot i que ja estàvem
acostumats a treballar amb
equips de protecció, ja que hi ha moltes altres infeccions que ho requereixen, el fet que sigui una pandèmia fa que s’alenteixi el procés d’atenció a urgències,
no només pel que implica vestir-se adequadament,
sinó perquè després de cada pacient cal fer una neteja especial i molt curosa del box. Per tant, cal esperar
una estona fins a poder-hi visitar el següent pacient,
i això es fa amb tots els casos positius i les sospites.

2 Nosaltres a urgències treballem en torns de 12

hores i no els hem hagut d’ampliar com a tals, però
sí que s’han fet alguns torns més dels que estaven
previstos al calendari, per tal de cobrir companys que
han estat malalts o han requerit aïllament, i per ajudar altres serveis on han precisat un reforç com són
els de medicina intensiva i pneumologia.

3 Sí, en algun moment he tingut por, sobretot al

principi, por a quelcom desconegut fins ara per nosaltres; i la por de poder agafar el virus i contagiar-lo
als de casa.

4 Es pot fer, al principi et genera més angoixa, però

si et protegeixes correctament amb l’equip de protecció, hem vist que el risc és menor i, de fet, veient
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com ha anat tota la situació actual, potser tens més
risc en el dia a dia, en reunions d’amics i familiars, on
no es va tan protegit com a la feina.

5

Sí, ha calgut mantenir distància amb tota aquella
part de la família que no és convivent, ens hem vist
molt menys del que hauríem fet i sovint ha estat per
videotrucada.

6 Els primers mesos, durant el confinament vaig es-

tar durant tres mesos sense veure la mare, que és
vídua i viu sola (gràcies a Déu està molt bé), sense
abraçar-la, ni poder-li fer un petó, tampoc al meu
germà ni a la seva dona ni als nebots; o al tiet, que
també és gran i viu sol; intentàvem trucar-nos un
cop per setmana, per videotrucada, i així ens vèiem.

7 En els moments més àlgids estava nerviosa i estres-

sada, preocupada pel que ens venia; ara estic cansada,
toca seguir treballant, dia a dia, i encara no s’ha acabat i
ens queda força, tens ganes de poder fer la vida normal
que fèiem abans, de sortir, de viatjar, de passejar...

8 Moments difícils són quan has d’atendre gent molt

greu per culpa de la infecció, però més t’afecta quan
són joves i, fins i tot, companys de feina, i alguns hi
han deixat la vida. Hi havia moments en què tenies
ganes d’abraçar al company de guàrdia, de donar-te
ànims... i no, no ens podíem abraçar.
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Moments bons, per a mi, el millor, seria la unió que
ha generat en l’equip, treballar junts davant la pandèmia, i no només l’equip d’urgències, sinó l’equip
de l’hospital, on hi va haver un moment que gairebé
les especialitats es van esborrar, i tots érem metges
treballant per vèncer la situació.

9 Sí, tot i que no és un sentiment nou, per des-

gràcia a la meva feina, és un sentiment que vaig
aprendre molt al principi, i és que cal viure el dia a
dia, que avui hi som, demà no ho sabem! I per desgràcia, la pandèmia ho ha aguditzat.

10 Sí, crec que sí, que hi ha molta gent que està
molt agraïda per la feina que fem; però aquí, en
aquesta pandèmia, tots hi hem de posar de la nos-

tra part, només amb els sanitaris no ens en sortirem.

11 Al principi de la primera onada, em van emo-

cionar molt; recordo una guàrdia de finals de març,
que de sobte al vespre vam sentir sirenes davant
d’urgències, i en sortir ens vam trobar cotxes dels
Mossos d’Esquadra que ens havíem vingut a aplaudir, ens vam emocionar!

12 M’agradaria que la gent fos prudent, que faci

el que se’ls hi recomana, que no és una broma. Que
si bé és cert que molta gent ho passa de forma lleu,
molts ho passen de forma greu i molts i deixen la
vida i ningú ens diu que no siguem cap de nosaltres
o dels nostres familiars.

Isabel Trulls i Vila
Psiquiatre adjunt en el Centre de Salut Mental
d’adults d’Olot (CSM). El CSM depèn de l’Hospital Psiquiàtric
de Salt (IAS) i està ubicat a les consultes externes
de l’Hospital d’Olot

1

En el CSM l’assistència gairebé sempre és presencial i amb la pandèmia hem hagut de fer molta
atenció no presencial: atenció telefònica, atenció virtual (videotrucades) i atendre moltes consultes via
e-mail, i es van incrementar les visites domiciliàries.
Vam habilitar una línia telefònica només per atenció
covid i companys de l’equip (psicòlegs/es) van donar
suport (grups) als professionals sanitaris de les residències geriàtriques que ho van sol·licitar. També es
va fer acompanyament telefònic a familiars en fase
de dol.
En tot moment (fins i tot quan el confinament era
estricte) en el CSM hi hem estat sempre presents per
atendre qualsevol demanda.

2 Nosaltres ampliar no, però hem hagut de modificar els horaris i les agendes per poder donar cober-

tura matí i tarda per contenir les situacions agudes
i urgents psiquiàtriques i evitar que es col·lapsés el
servei d’urgències psiquiàtriques de Salt que es trobava desbordat.

3 Sí, al principi molt. En trobar-nos tots en una si-

tuació nova, desconeguda amb molta incertesa; la
tensió era present a l’ambient.

4 Tenint el cap clar i fent molta pinya amb els com-

panys. És important saber les mesures que cal prendre,
tenir la informació (tipus de mascareta, guants, desinfectant, equips EPI...) i en quins espais cal anar del tot
protegit, ja que controlar-ho depèn d’un mateix.
I a nivell més emocional, per afrontar la por és bàsic
compartir amb els companys com et sents, els dubtes, neguits... ajudar-nos uns als altres i fer pinya.
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat? 9. T’ha pogut afectar emocionalment
tot aquest procés? 10. Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió sanitària
davant de la societat? 11. Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió o sentiment
us mereix? 12. Vols fer alguna recomanació o reflexió?

5 Sí clar, però com a tota la població. Vull dir que en

l’àmbit logístic i domèstic: canviar-te la roba al garatge quan jo i en Jordi arribàvem a casa, fer les compres
concentrades un dia a la setmana i aprofitant quan
tornàvem de treballar per evitar desplaçaments.
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I amb la família fèiem videotrucada sovint i amb la
meva mare cada dia. El fet és que jo i la meva parella
(Jordi) tenim feines que són servei essencial i sempre
hem continuat treballant, i això va suposar un canvi
en la dinàmica familiar.

6

Les nostres filles adolescents (Laura i Aina), que
estaven confinades a casa, van assumir noves responsabilitats: cuinaven, feien les feines domèstiques,
tenir sempre cura de la mascota...

7

Ara estic més sensible en anar coneixent totes
les ferides que està deixant la pandèmia de la covid,
però, alhora, molt animada i motivada per afrontar el
que vagi venint.
En els moments més àlgids molt de neguit, incertesa
i molta tristesa, perquè darrere de tantes xifres, darrere dels números vas posant noms, vas coneixent
situacions personals, familiars... de patiment o de
dol. En viure-ho de prop et fa mantenir molt connectada amb la gravetat real de la pandèmia.

8 Bé, els moments difícils me’ls quedaré. M’emporto

sobretot les tardes de dimarts que compartia amb el
company Xevi (educador del CAS), ens vam ajudar
en moments complicats... i a mitja tarda quedaven
un moment, quan es podia, amb els agents de la policia local per comentar la situació del dia.
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Alguna anècdota? A les primeres visites presencials
les cadires estaven situades a la distància reglamentària i només començar la visita la persona atesa s’anava apropant cada vegada més, i més... fins
que jo li dic: “però home que hem de mantenir certa
distància”... i em digué: “és que ara tinc sordesa”...
vam riure... s’apropava i s’allunyava. I en una altra
visita semblant, fins a cinc vegades em van repetir la
pregunta i després de quatre explicacions... jo plorava de tant riure. A la salut mental, on el parlar i
l’escolta són primordials, amb la mascareta es donen
situacions divertides.

9 Al principi sentia una sensació d’estranyesa, com
si estigués vivint una pel·lícula que no havia triat i no
coneixia, dormia malament i somiava poc.

En anar cada dia a l’hospital on tothom evitava anar,
amb la incertesa i desconeixement que hi havia al
principi feia molt respecte i por.
Després, una fase d’activació i per equilibrar emocionalment a mi m’ha ajudat recuperar bons hàbits que
tenia arraconats: escriure, pintar mandales, exercicis
de txi kung, llegir poesia...

10 Reconeixement sí, especial no ho sé. Durant
aquest temps la major part de les persones que atenc
han mostrat interès i preocupació per com em trobava jo i la meva família i m’han desitjat: “cuidat molt
tu també” i això és d’agrair; és el millor bàlsam per a
aquesta situació tan difícil.

11 Gràcies i moltes gràcies, és un gest molt bonic

que emociona, et reconforta i t’emplena.
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12 Que la salut física, emocional i social depèn de

cadascú i ens hem de cuidar perquè quan tot això
passi, hauran passat tantes coses, tantes ferides de
l’ànima... que caldrà que ens ajudem de debò per
poder continuar aquest camí de la vida amb bona
companyia.

Com un fet anecdòtic i previ a la pandèmia, vull comentar que els Reis ens van portar el “joc pandèmic”. És un joc cooperatiu que es tracta que hi ha
una infecció que afecta el món i has d’evitar la seva

propagació. En ser un joc cooperatiu, entre tots els
jugadors t’has d’ajudar per aconseguir guanyar, és a
dir, o tots guanyem o tots perdem (no es competeix).
El gener nosaltres vàrem fer alguna partida i vam
considerar que era un joc un xic difícil, ja que havíem de posar-nos tots d’acord per tal d’aconseguir
frenar la propagació i guanyar. I vet aquí, el març la
situació real de pandèmia de la covid no era un joc,
però sí que és una realitat que només aconseguirem
afrontar els problemes, les crisis... cooperant humanitàriament entre uns i altres.

Dolors Casellas Vidal
Metgessa adjunta del servei de pediatria de l’Hospital
Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i es dedica a la neurologia
pediàtrica. També visita a pacients ingressats a la planta
i urgències de pediatria
27

1

Ha canviat la manera de treballar. La major part
de la meva jornada laboral és a consultes externes.
Durant el punt més àlgid de la pandèmia les consultes
es van tancar, fèiem atenció telefònica. Una bona part
de les visites es van fer i s’han seguit fent per telèfon,
d’altres es van demorar. Això complica poder atendre
bé a tots els pacients i les seves famílies. Per altra
banda, les visites telefòniques també han suposat en
altres casos evitar desplaçaments i facilitar una comunicació més freqüent i en aquest moment es combinen
de manera rutinària visites telefòniques i presencials.
L’altra part de la meva jornada laboral és a urgències
de pediatria i a la planta d’hospitalització. Hem viscut
un trasllat “exprés” del servei cap a l’Hospital Santa
Caterina, es va comentar aquesta possibilitat i abans
d’una setmana ja érem allà. La rebuda va ser fantàstica, amb moltes ganes de facilitar l’adaptació als nous
espais. Tot el personal va treballar molt per fer efectiu
el trasllat, el mèrit més gran el van tenir les supervisores d’infermeria dels dos centres. Vam estar “apretadets”, però molt a gust. Al principi costava trobar
les coses que necessitàvem o els llocs on volíem anar.

Em vaig perdre pels passadissos de l’hospital una nit
de guàrdia intentant tornar des del laboratori al servei de pediatria, però res... vaig arribar a lloc.
Durant la pandèmia la pressió assistencial ha disminuït molt en aquestes àrees. Les infeccions estacionals
habituals en nens s’han reduït i podem veure que el
nivell d’infeccions és menor que en els adults i amb
menys gravetat. La manera de treballar en canvi s’ha
complicat. Les mesures de protecció i aïllament són
essencials i complicades de seguir. Durant el primer
període en què faltaven EPIS, els canvis continus de
protocols per anar-nos adaptant a la situació en cada
moment... han suposat una inestabilitat difícil de portar en el dia a dia. Molts companys, en diferents moments, hem passat la infecció per coronavirus amb
baixes laborals que hem anat cobrint entre nosaltres.

2 En el meu cas, els hem hagut de modificar, adap-

tant-nos a cada moment, moltes vegades amb poc
marge de temps. Hem hagut de cobrir faltes de personal, però no ha implicat un augment important dels
horaris laborals.
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3 Sí, i tant. Por que la gent que estimo es contagiï

i pugui passar una infecció greu. Por que hagin de
passar sols la malaltia, de no poder-hi ser. Por de ser
jo la font de contagi. Por de perdre algú.

4 Seguint les mesures de protecció i intentant no

pensar-hi gaire.

5
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Molts hem tingut algun familiar o amic que ha estat greu o que ha mort. Ho hem viscut des de la distància d’una manera molt despersonalitzada, irreal.
Hi ha hagut una deshumanització molt bèstia de la
medicina que per a mi ha estat el pitjor de la pandèmia.

6 Pel que fa al dia a dia, s’ha vist afectat amb les

dificultats que comporta estar treballant a jornada
completa amb nens a casa sense poder demanar
ajuda externa, ja que es tractava d’evitar al màxim
exposar a ningú, sobretot els avis. Intentant combinar treball presencial, teletreball, deures i jocs tot
alhora: una bogeria.

Resulta molt curiós arribar a casa, treure’s tota la
roba, sabates i bossa en una bossa de plàstic i dir “Un
moment, res d’abraçades fins que m’hagi dutxat” a
un nen que ve a la carrera a punt per a una súperabraçada després de més de 24 hores de no veure’ns.

7 Ara estem millor, però no ens podem relaxar. Treballem en millors condicions, podem fer visites presencials, mantenim visites telemàtiques sempre que
és possible, netegem i desinfectem contínuament i
ens fan mal les orelles de les mascaretes, triguem
més a vestir-nos i desvestir-nos que a visitar els pa-
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cients, hem après a fer servir totes les plataformes
de videoconferències i ja no recordem què és fer un
cafè o dinar amb els companys per evitar contagiarnos... Ens hem adaptat i reinventat i seguim endavant.

8

Ha estat una bona experiència treballar a l’Hospital
Santa Caterina, retrobar antics companys i tornar a
treballar junts. Ha estat angoixant adaptar-se a nous
espais, trobar-te en moments en què no trobes el
que necessites i ho necessites ràpidament, però ens
adaptem i aprenem de pressa. També pensar que en
qualsevol moment pot ser necessari canviar de servei
i atendre pacients adults pel que no em sento preparada, però que, com en tot, si cal, n’aprendrem, i
ben ràpid.
El mes d’octubre van començar les noves residents
de pediatria, com cada any. La meva sorpresa i la
d’altres companys va ser el primer dia que les vam
veure sense mascareta, no ens reconeixíem.

9 Afectar segur, com, no ho sé... inseguretat, falta

d’estabilitat, distància...

10 Això tampoc sé com contestar-ho. En la gent

més propera hi ha preocupació per nosaltres, per saber com ho estem passant, por que ens contagiem i
si aguantarem aquesta situació que s’està allargant.
En la societat, aplaudiments, però seguim saltant
mesures.

12

Vigilem, no ens exposem innecessàriament, protegim a les persones més vulnerables i molt sentit
comú.
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Georgina Xargay Sureda
Graduada en farmàcia per la Facultat de Farmàcia
de la Universitat de Barcelona (UB)

1

5 Sí, ja que, com gairebé tots els estudiants, vaig

Durant el mes de febrer el “coronavirus” va començar
a ser tema de conversa i de debat a l’hospital. Recordo la primera sessió clínica realitzada per la infectòloga de l’hospital on s’explicava i s’analitzava l’impacte
que tenia i que podria arribar a tenir el virus. Crec
que ningú no s’esperava que al cap de tres setmanes
la situació canviés i empitjorés tan radicalment.

Actualment estic opositant pel FIR (Farmacèutic
Intern Resident) per tal d’obtenir una plaça de formació sanitària especialitzada com a farmacèutica
especialista. Espero que després d’aquests mesos
d’estudi pugui tornar a exercir la meva professió i
col·laborar amb la resta de sanitaris per combatre
aquesta pandèmia.

Quan va començar la
pandèmia estava realitzant
les pràctiques de la carrera
al Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Quirón Barcelona. Com a estudiant i futura professional
que era en aquell moment vaig poder viure en primera persona l’evolució de l’arribada de la covid-19.

Des del Servei de Farmàcia vèiem com les hospitalitzacions anaven en augment. Davant d’aquesta situació crítica, la universitat va decidir suspendre’ns les
pràctiques temporalment, tot i la voluntat de molts
dels estudiants de seguir ajudant a fer front a la pandèmia en el nostre hospital de pràctiques. Això va
suposar un canvi, ja que vaig haver-me de seguir
formant a distància i ajudant en la mesura del possible, sempre estant en contacte amb el meu tutor de
l’hospital. No va ser fins al mes de juny quan em vaig
poder reincorporar a les pràctiques i acabar la meva
formació.

3 Més que por he tingut molt de respecte des del
principi, ja que veia la incertesa i la inquietud que ens
estava provocant a la població en general aquest virus i que no sabia fins quan es podia allargar aquesta
sensació d’inseguretat.

4 En el meu cas, com a estudiant de pràctiques,
vaig adoptar totes les mesures i recomanacions del
centre per tal de reduir el risc de contagi i poder seguir participant i ajudant en les labors del nou dia a
dia del Servei de Farmàcia.

haver-me d’adaptar a la formació online i a acostumar-me a la incertesa de si podria acabar els meus
estudis en condicions i en les dates previstes. A part,
també em va afectar molt el fet de no poder fer vida
social amb els meus amics i familiars, ja que són un
pilar fonamental en el meu dia a dia.

7

10 Crec que la pandèmia ha posat de manifest la

importància de la labor que tenim els sanitaris dins
la nostra societat. Així i tot, penso que encara hi ha
aspectes que cal reforçar i posar en èmfasi, ja que
les condicions en què molts sanitaris es van haver
d’enfrontar per primera vegada a la pandèmia van
ser bastant precàries. Per això és important conscienciar-nos i no oblidar tot l’esforç i la feina feta per
tots els sanitaris davant d’aquesta pandèmia i valorar
la importància de tenir un país amb un sistema sanitari de qualitat.

11 Penso que els aplaudiments van ser una mostra
d’afecte i d’escalf per a tots els sanitaris. Però és important que aquest escalf i aquesta voluntat de voler
homenatjar tota la feina feta segueixin vius i la millor
manera de demostrar-ho és respectant totes les recomanacions i no relaxar-nos per poder combatre el
virus junts.

12 La meva recomanació és distància, mans, mas-

careta i paciència. Espero que més d’hora que tard
ens puguem tornar a retrobar tots i tornar a la nostra
realitat.
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Dossier covid-19
1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat? 9. T’ha pogut afectar emocionalment
tot aquest procés? 10. Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió sanitària
davant de la societat? 11. Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió o sentiment
us mereix? 12. Vols fer alguna recomanació o reflexió?

Marta Baraldés i Canal
Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de
l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

1
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Per a mi ha canviat la
relació amb els mateixos
companys de feina i amb
els pacients. Des de la pandèmia crec que intentem evitar el contacte persona a
persona el màxim possible.
Laboralment, les reunions diàries amb tot l’equip, o
simplement fer un cafè o dinar conjuntament per comentar casos o altres temes quotidians de la vida,
s’han acabat. Actualment les reunions són telemàtiques i el dia a dia cadascú fa la seva feina independentment. Amb la majoria del servei podem passar
dies sense veure’ns i trobo a faltar aquesta part més
amistosa que tenim a l’equip.
Quant als pacients, per intentar que la gent s’hagi de
desplaçar menys, evitar el risc de contagi a l’hospital
o disminuir la saturació de la sala d’espera, moltes de
les visites s’han convertit en telefòniques.

2 En el meu cas, que sóc cirurgiana, no hem hagut
d’ampliar els horaris laborals, ja que durant la pandèmia totes les cirurgies programades i que es podien
ajornar van quedar suspeses. Vam seguir fent la part
de cirurgia urgent o preferent i les urgències. Des del
servei d’urgències generals es va fer un reforç amb
cirurgians de guàrdia localitzable en cas de necessitat, en el meu cas, no em van activar en cap ocasió.
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El que sí que vam fer alguns dies era feina burocràtica per ajudar les especialitats d’urgències i medicina
interna com revisar resultats de PCR, contactar telefònicament amb pacients...

3 Sí. Sobretot a l’inici, quan tot era desconegut, que
veies que tots els pacients que ingressaven eren covid, veies les notícies que la infecció es propagava ràpidament i tu diàriament estaves amb contacte amb
positius o et tocava operar una covid positiva, la por
era: i a mi quan em tocarà?

4 No tenim alternativa, és la nostra feina, com tan-

tes altres persones no sanitàries que també han estat exposades diàriament. Al final, el que intentes és
màxima protecció, seguir totes les recomanacions,
evitar tasques o conductes de risc dins del possible.

5 Crec que directament no ho he notat gaire, però

també entenc que a la família i amics els hi fes respecte relacionar-se amb mi pel tema que jo estava
amb contacte amb pacients covid positius i la por que
jo pogués ser un contagi o transmissor.

6 No en recordo cap directament.
7 Jo crec que ara ja tots plegats hi estem acostu-

mats. El fet de portar la mascareta sempre, tocar-ho
tot amb guants, mantenir la distància amb el pacient,
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posar-te i treure’t tota la indumentària per la covid,
les visites telefòniques... Tot i tenir sempre el neguit de poder-te contagiar crec que actualment forma
part del nostre dia a dia, ja no tenim tanta por, ja
que hem tornat a l’activitat quirúrgica, de planta i
d’urgències com abans, i veiem que de moment les
coses segueixen endavant.

8 Un dels moments més dolents va ser quan un
company de feina del nostre equip va requerir intubació i ingrés a la unitat de cures intensives per
complicacions de la covid. Sens dubte, un moment
bo va ser el missatge que va enviar un cop va millorar.
Altres moments dolents són haver d’informar telefònicament de males notícies a les famílies dels pacients que no podien estar amb ells. I moments bons,

qualsevol que sigui solucionar els problemes mèdics
dels pacients i poder donar-los l’alta.

9 Suposo que més en l’àmbit personal i no tan laboral,
el fet de no poder veure els amics i, sobretot, la família.

10 Probablement durant la pandèmia sí, i s’agraeix,
però crec que no hauria de ser només en aquestes
situacions, ja que sempre es treballa al màxim i venim d’una situació amb manca de personal i llargues
llistes d’espera que segueixen augmentant.

11 A tothom li agrada que se li reconegui la feina, és

un bon reforç positiu. Ara bé, amb pandèmia o no, la
manera de treballar és la mateixa.

12 No, res més que seguir les pautes recomanades

i aplicar la lògica.

Francisco Javier Morillo Segura
Tècnic en cures - Auxiliar d’infermeria a l’Hospital
Dr. Josep Trueta de Girona

1

Ha canviat per la dificultat, a l’hora d’efectuar el
treball, de vestir-se amb tot l’equip EPI (Equip de
Protecció Individual).

hem estat amb intranquil·litat, inseguretat, por i amb
l’esperança que passés de pressa.

8 Un moment difícil va ser quan ens van comunicar
la mort d’una companya a causa d’aquesta pandèmia, i moments bons que m’he emportat han estat
quan els malalts sortien de l’UCI per tornar a la planta i els hi donaven l’alta.

2 Sí.
3 Sí.
4 Es pot treballar amb major precaució i perquè és 9 Sí que m’ha afectat, perquè tinc una sensació
imprescindible efectuar el treball dels sanitaris.

5 Sí, perquè hem augmentat al màxim les mesures

de protecció per no contagiar la família...

6 Vàrem col·locar una palangana amb aigua i lleixiu

per desinfectar les sabates abans d’entrar a casa, o ens
les canviàvem, també ens dutxàvem abans d’entrar…

d’impotència en veure que aquesta malaltia anava
augmentant dia a dia i no es podia fer res més.

10 No.
11 Sí que els he sentit, s’agraeixen els aplaudi-

ments, però s’agrairia més que la gent complís amb
les mesures de seguretat.

7 Actualment estem en una situació bastant compli- 12 Que la gent es prengués aquesta pandèmia més
cada, i en els moments més difícils de la pandèmia

seriosament.
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
i dolents i, alhora, altres de bons que has viscut i t’has emportat? 9. T’ha pogut afectar emocionalment
tot aquest procés? 10. Creus que hi ha, realment, un reconeixement especial de la professió sanitària
davant de la societat? 11. Heu sentit els aplaudiments de finestres i balcons i quina opinió o sentiment
us mereix? 12. Vols fer alguna recomanació o reflexió?

Marta Barbero Cabezas
Infermera a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Actualment està
a la unitat d’imatge cardíaca com infermera-ecocardiografista

1 La pandèmia va fer que hi
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hagués canvis en el meu dia
a dia en el treball: durant
els mesos de març i abril
em van traslladar de la unitat d’imatge a una de les
diverses UCI Covid que es van habilitar per fer front
a la nova malaltia.
Feia tres anys que no treballava a les UCI i això em
va produir un cert estrès, perquè que són unitats molt
especialitzades que precisen personal expert i especialitzat, però gràcies a la gran companyonia, el treball
en equip i les ganes de poder ajudar a fer front a la covid, van fer que l’adaptació fos molt més ràpida i fàcil.

2 Personalment, no vaig haver d’ampliar el meu
horari laboral, però segons quines UCI el personal
d’infermeria feia torns de 12 hores.

3 Quan la meva supervisora em va trucar a la

unitat d’imatge per dir-me que l’endemà m’hauria
d’incorporar a una de les UCI Covid, vaig tenir una
barreja de sentiments: per una banda sí, potser va
ser por el que vaig sentir en un principi per la gran
incertesa del moment, però, a la vegada, satisfacció
pel fet de poder ajudar a fer front a la covid. Feia dies
que alguns companys i companyes estaven treballant
a primera línia, la situació s’anava complicant per
moments, cada vegada se sentia més dir que “falta-
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ven mans” a l’UCI i, per tant, sentia que havia d’estar
formant part d’aquest equip a primera línia.

4 En el meu cas em va ajudar pensar que seria una

situació temporal, procurava no pensar constantment
en el tema en qüestió, sinó focalitzar-me en el sentit
que té la meva feina com a infermera, que l’esforç
que feia juntament amb els meus companys i companyes era un bé per als malalts de la covid.

5 Al principi, a casa no sabíem gaire com portar la

situació. Era una situació molt nova, igual que per a
tothom. La informació ens arribava en comptagotes.
En algun moment m’havia plantejat passar fora de
casa la temporada que estigués treballant a l’UCICovid per por de portar el virus a casa. Ho vam estar
parlant bastant, però, finalment, a causa de la nostra
situació familiar amb dues filles, vam decidir intentar
fer, dins les possibilitats, i amb mesures d’higiene
més estrictes, el màxim de vida normal.

6 Potser una de les coses que vaig portar pitjor va
ser quan al principi d’estar treballant a primera línia,
a les meves filles, quan arribava a casa, els hi feia
por fer-me un petó.

7

Actualment, torno a estar en el meu lloc de feina
habitual, a la unitat d’imatge cardíaca, però sé que
en qualsevol moment pot tornar a sonar el telèfon.
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8

Treballar amb el nou equip de protecció individual (EPI) potser és el que més em va costar. Doble
bata, doble guant, doble mascareta, ulleres, pantalla
facial, gorra, peücs... Entrar en una habitació amb
tot l’equip de protecció, tancar la porta i saber que
podies arribar a estar fins a quatre hores tu sola, amb
el malalt, fent cures, sense sortir, només traient el
cap per la porta quan necessitava material o ajuda
per mobilitzar el pacient, era aclaparador. En alguna
ocasió vaig haver de sortir de l’habitació a correcuita per la sensació de mareig i ofec. Però és sorprenent la capacitat d’adaptació de les persones, perquè
aquella situació també es va anar normalitzant i cada
vegada eres capaç de suportar millor aquella nova
manera de treballar. També ajudava molt a portar la
situació la gran companyonia i aquelles mirades de
complicitat entre l’equip.

9 Cuidar, curar, acompanyar a les persones en el

seu procés de malaltia i també en el seu procés de
dol o de mort forma part de la meva feina, però que
les persones hospitalitzades o que les persones en el

moment de la seva mort no puguin estar acompanyades pels seus familiars o amics sí que va ser una
situació nova i desagradable.

12

Les recomanacions ens arriben per totes bandes:
mascareta, distància, higiene de mans, evitar la interacció social... però és important escolar-les i aplicarles per poder combatre aquesta malaltia i evitar el
col·lapse als hospitals. Encara no ens podem relaxar,
encara no podem abaixar la guàrdia. Dono molt valor
viure a Palol de Revardit sobretot en els moments més
àlgids de la pandèmia perquè tenir aquest entorn de
natura i tranquil·litat ajuda molt a carregar piles i, així,
afrontar molt millor un nou dia a l’hospital.
Finalment, m’agradaria afegir que sí, és dur treballar
a primera línia en els hospitals, però també tenen
el meu reconeixement totes aquelles feines que, tot
i no ser de l’àmbit sanitari, han patit o estan patint
d’alguna manera aquesta pandèmia i també han sofert importants canvis en el seu dia a dia en el treball.
Salut per a tothom!
33

Carol Lorencio Cárdenas
Metgessa especialista en Medicina Intensiva i Crítica (UCI)
des del 2009 i exerceix des de llavors com a tal a l’UCI
de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

1 Si en algun lloc la malal-

tia greu per covid-19 ha
canviat radicalment la manera de funcionar i treballar
és a l’UCI.
Des de sempre, molts dels nostres pacients es troben
sedats i respirant a través d’un tub amb un respirador. Alguns, quan ja milloren, estan en procés de
despertar o ja desperts. Habitualment entro a passar visita als pacients amb la meva bata, amb uns
guants, poca cosa més... Però els pacients em coneixen i sóc capaç de transmetre’ls la pau que necessiten. Al migdia vénen les famílies. Parlem. Sovint molta estona. Si la cosa va bé, comentem quotidianitats,

anècdotes. Si la cosa no va bé, intento proporcionar
escalfor, serenor... o tan sols escoltar-los i proporcionar-los un “hombro” on desfogar-se...
Ara ja res és igual. És impossible tenir un contacte
proper amb els pacients, ens separen capes i capes
de roba, de plàstics, pantalles, ulleres... És impossible transmetre’ls res especial. Ni tan sols ens veuen
la cara, amb dificultat arriben a escoltar les nostres
veus. De la mateixa manera, el contacte amb les famílies és radicalment diferent. Es limita a uns pocs
minuts per telèfon al dia... és difícil proporcionar-los
el que necessiten així. Molts familiars no arriben a
conèixer-nos mai, a posar-nos cara.
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. Heu hagut
d’ampliar els vostres horaris laborals? 3. Has tingut por? 4. Com es pot treballar amb el temor o perill de
poder-se contagiar per la covid-19? 5. Personalment, durant tot aquest temps, la teva vida personal o
familiar s’ha vist afectada? 6. Explica’ns algun exemple. 7. En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia? 8. Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils
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L’UCI de l’Hospital Trueta de Girona disposa de divuit
llits d’UCI (per a crítics) de forma habitual. Aquests
divuit llits són els únics llits d’UCI (amb els sis llits de
l’UCI de l’Hospital de Santa Caterina) disponibles per
a tota la població de la província de Girona.
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En el moment més crític de la pandèmia, durant la primera onada a l’abril, vam arribar a tenir vuitanta-dos
pacients intubats i amb respirador al Trueta. Això vol
dir que vam haver d’improvisar seixanta-quatre llits
de crítics durant aquelles setmanes. Llavors vam patir
molt la manca de recursos materials. Sovint no teníem prou EPI, no teníem respiradors i vam haver de
fer servir recursos que mai podríem haver pensat que
faríem servir. Vam haver de reutilitzar mascaretes,
vam haver d’utilitzar respiradors que des d’altres institucions ens van facilitar o respiradors obsolets que
encara es guardaven a algun magatzem de relíquies
per l’Hospital... Va ser un verdader infern, medicina
de guerra. Ni tan sols els intensivistes més vells de
l’hospital havien viscut res semblant mai... ni amb la
poliomielitis de mitjans del segle XX, ni amb el debut
de la SIDA al vuitanta, ni amb la grip A el 2009... mai.

2 Sí, una de les mancances més importants que

hem patit és la falta de personal, tant d’infermeria
com de metges. Hem hagut de fer més guàrdies de
les habituals, he hagut de reforçar més caps de setmana... i el dia a dia sovint no permet marxar a
l’hora que hauríem de marxar.

3

Moltes vegades he sentit por. És cert que al principi de la primera onada m’envaïa més un sentit de
responsabilitat i emoció. Pensava que el que estava
vivint era una experiència única en la vida, probablement en la història, i sempre podria dir que vaig viu-
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re-la de primera mà, que vaig participar d’ella plenament, aportant tot el que el meu ésser va poder per
ajudar al màxim nombre de persones. Era un deure.
No importaven les nits sense dormir. No importava el
risc que suposava. Però a mesura que han passat els
mesos, els pacients curats i els pacients morts, les
famílies de tots plegats i totes les vivències que he
acumulat, cada cop he sentit més por de contagiarme. De contagiar la meva família. La meva petita. El
meu marit. Els meus pares o sogres, els més vulnerables... No m’ho perdonaria mai...

4 Empassant-me saliva i sense rumiar gaire en les
conseqüències. Tirar endavant. Intentar protegir-te
al màxim però sense mirar enrere. La por no et pot
paralitzar. No t’ho pots permetre.

5 Sí. I tant... Per una banda ha permès que connec-

téssim més els de casa. Que tingués més temps per
a la meva filla. Per al meu marit. Per cuinar. Per als
meus hobbies. Per mirar una peli tranquil·la... sempre tenia massa reunions, conferències, congressos o
ponències a enllestir que no m’ho permetien...
Però, per una altra banda, hem deixat de veure els
avis, els oncles, els cosins, els amics... moments en
família que no hem pogut compartir. Aniversaris,
graduacions, sants, festes majors... irrecuperables...

6 No crec que n’hagi tingut, o almenys no he notat.

Crec que el motiu fonamental és que el meu marit
és sanitari, com jo, i estem vivint el mateix i la comprensió mútua és absoluta. En sortir de guàrdia, ens
mirem i ja ens ho hem dit tot. Vivim de la mateixa
manera la indignació quan la població no compleix
normes, el cansament després de les llargues i inter-
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minables guàrdies, la desesperació de no veure treva
o l’esperança i la il·lusió, ara, amb la vacuna. Potser
tot això ens ha reforçat com a família, nosaltres
mateixos som l’oasi de pau, d’alleujament, de calma
o de comprensió que tant necessitem.

7 El moment més complicat de la pandèmia era el

que vam viure a l’UCI a l’abril, durant la primera onada. Com us comentava, si habitualment l’UCI té divuit llits, en aquells moments vam arribar a tractar
vuitanta-dos pacients intubats simultanis... Ara, a mitja segona onada, estem més tranquils que llavors.
Actualment a l’UCI de l’Hospital Dr. Josep Trueta hi ha
vint-i-quatre pacients amb covid-19 greus. No obstant
això, ens estem preparant per poder donar resposta
a les prediccions per a principi del 2021, prediccions
pessimistes que fins i tot situen l’ocupació dels llits de
crítics a Catalunya per sobre del pic de l’abril...

8 Recordo especialment una guàrdia de la segona

setmana d’abril. Teníem l’UCI plena en començar la
guàrdia. Més de quaranta pacients intubats. Després
de passar-nos la guàrdia al matí van començar a trucar-nos de diferents hospitals comarcals de la província per informar-nos que estaven intubant diferents
pacients amb covid-19, que ja no podien respirar per
si mateixos i que els havien de traslladar a la nostra
UCI... ara Olot, ara Palamós, que n’ha intubat dos en
una hora, Blanes, Campdevànol, que també en té dos
d’intubats... i nosaltres sense espai... una sensació
de desesperació com mai havia tingut, com ho fem
per poder ubicar-los?

9 No sóc conscient que aquesta experiència m’hagi
afectat des del punt de vista psicològic. Però probablement explicaria l’insomni que pateixo des de fa
uns mesos... qui ho sap... mai no n’havia tingut.

10 És la nostra feina. No mereix un reconeixement
especial. Fem el que volem i el que estimem. Ajudar. Curar si es pot i reconfortar si més no. Únicament demanem, ja abans de la pandèmia, que des
de les institucions ens facilitin els mitjans per poder
fer la nostra feina bé. Nosaltres hem de procurar de
triar el tractament adequat de forma ràpida i eficient,
de programar el respirador el millor possible per al
pacient, d’actualitzar-nos en el coneixement mèdic,

d’informar correctament els pacients i les seves famílies. Però ni els llits o els respiradors disponibles no
haurien de ser una batalla a cada guàrdia.

11

Molta emoció. Mai no havíem vist per part de
la població un gest de suport tan explícit, sobretot
perquè en nombrosíssimes ocasions se’ns qüestiona
la nostra labor...
No obstant això, el reconeixement més valuós per a
nosaltres seria que la població respectés les indicacions
de les institucions sanitàries. Respectar les normes del
semiconfinament. Cuidar-se. No complicar encara més
la situació. Perquè no sabeu la impotència que sentim
quan ingressem un avi intubat, amb molt poques possibilitats d’ensortir-se’n, que va celebrar Sant Martirià
amb la família perquè segur que “no és per tant”...
Ara ja estem exhausts, encarant la tercera i dura
onada de la pandèmia, sense descans. Ho tornarem
a fer, és clar... però a costa de la nostra salut, ara sí.

12

No m’atreveixo a fer una recomanació. Simplement apel·laria al seny i a la responsabilitat de
la població. A la paciència: un dia, aviat, tot això
haurà acabat. L’important és que llavors hi siguin
tots aquells que necessitem.
Faig una reflexió. A la primera onada vam ser víctimes de manca de recursos sanitaris sense precedents. Segurament aquestes mancances van tenir
implicacions i conseqüències.
Una societat avançada es caracteritza per moltes
coses: és lliure, respectuosa, incentiva la investigació, la conciliació familiar… però ha de vetllar per
preservar els pilars fonamentals per al benestar del
poble. Uns pilars robusts, forts, eficients...
Aquests pilars són l’educació, la sanitat i la justícia.... no poden flaquejar o trencar-se davant qualsevol imprevist, com ha passat. És responsabilitat
de les nostres institucions dotar aquests pilars de
solidesa suficient com perquè això no passi, de
deixar de funcionar amb mínims, com fins ara.
CARLES B. GORBS
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5 TREBALLADORES DOCENTS DE PALOL, 5 VIVÈNCIES
1

Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia
en el treball?

2

I en el centre educatiu? Quines mesures es van prendre?

3

Quines van ser les majors complicacions per poder-vos adaptar
a les noves formes d’ensenyament que vàreu haver d’implementar?

4

Creus que el personal docent estava preparat per aplicar una
docència no presencial?

5
6
7
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8
9
10
11

I els alumnes?
Quina valoració feu?
Certs sectors diuen que els centres d’ensenyament són un dels
àmbits amb més incidència de brots. Com ho viviu?
Considereu que s’ha fet bé el retorn a l’escola o institut?
Com a docent, quina creus que seria la millor solució?
Creieu que els alumnes han perdut un any, un curs?
Vols fer alguna recomanació o reflexió?

Eva Coll i Vilà
Mestra de primària a l’escola Can Puig
de Banyoles

1 Segurament el gran

canvi és la incertesa de
no saber què passarà.
Quan un/a alumne/a
s’ha de fer la PCR perquè ha estat en contacte estret amb alguna persona positiva et passes les hores esperant un resultat negatiu,
perquè sinó, vol dir haver d’estar confinats i fer les classes virtualment. Sóc tutora de segon de primària i amb
aquests alumnes les classes telemàtiques no són fàcils,
ja que encara no dominen les eines TIC i el contacte
amb la mestra i els altres companys és fonamental.

2 Quan ens van confinar esperàvem que fos per

poc temps i la veritat és que ens vam haver d’anar

El Nunci

adaptant a com anava evolucionant tot. L’escola
volia poder arribar a tots els alumnes, ja que en
l’escola on treballo això és una mica difícil, perquè
no tothom té les mateixes possibilitats de tenir ordinadors per treballar o per tenir Internet a casa.
Aquest, crec, va ser uns dels principals problemes.
Es van donar ordinadors i connexions a famílies
amb pocs recursos, però no es va poder arribar a
tothom. Es va tenir molt en compte de treballar la
part més emocional dels nens i nenes.
En aquest curs 2020-2021, que podem fer presencialment, hem hagut de planificar i portar a terme
un seguit de protocols que abans no realitzàvem:
entrades i sortides esglaonades i en franges
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horàries diferents, molta higiene de mans, control
de temperatura, reorganització de grups i d’espais
(aules i patis), preparació de materials extres per
a alumnes confinats... També s’han perdut suports
a les aules, ja que s’han partit alguns grups. A més
a més, hem iniciat el treball amb alumnes de cicle
inicial d’eines Google, que abans no fèiem per si
s’hagués de tornar a fer classes telemàticament.

3 Com he dit, el curs passat el meu alumnat tenia 6-7 anys i per a ells era molt complicat haver
de connectar-se a la pantalla. Així que les mestres vam haver de ser molt creatives i buscar alternatives. A més, no tots els alumnes tenen els
mateixos recursos, el que feia que molts no tinguessin no tan sols una bona connectivitat, sinó
que n’hi havia que no tenien accés a la xarxa o
no tinguessin impressora per fer algunes tasques.

4

ball, moltes trucades i videotrucades... Potser el
que em va costar més va ser fer l’avaluació d’uns
alumnes amb els quals no has pogut estar al seu
costat presencialment.

7

Com he dit abans, la incertesa de no saber què
passarà és el pitjor. Quan algun nen o nena s’ha
de fer la PCR pateixes fins que et diuen el resultat
de les proves.
La meva classe no ha estat confinada, però per a
altres grups de l’escola que sí que ho han estat,
haver de canviar-ho tot sabent-ho amb molt poc
temps, és difícil.

8 Sempre he pensat que, si les escoles funcio-

nen, és per les ganes que hi posem les persones
que hi treballem. Des del Departament envien
unes directrius que moltes vegades són de difícil
compliment des dels centres. Ho fem tan bé com
podem. El que és més important és que podem
estar a l’escola, tot i que no és tan fàcil com ho
venen els polítics.

No, no estàvem preparats. Recordo l’últim dijous a l’escola, quan ens van dir que el divendres ja
no hi aniríem. Des del Departament d’Ensenyament
ens anaven enviant informacions diferents en
comptagotes. A mig matí ens varen comunicar
que potser el dilluns no hi hauria escola i a la una
ens van dir que ja no hi tornàvem l’endemà i que
havíem de preparar material perquè els alumnes
poguessin treballar a casa durant dues setmanes.
Corrents, vam haver de crear dossiers.

9 Sense cap mena de dubte, dotar de més pres-

Durant les primeres setmanes de confinament ens
vam “haver de posar molt les piles”, aprenent a utilitzar noves aplicacions, creant materials digitals...

La millor solució seria que no haguéssim de conviure amb el coronavirus, ni a les escoles ni a la
societat en general.

5

10 Això mai. Mai no perdem res, sinó que apre-

Sincerament, crec que els nens i nenes són
molt adaptables i ells tampoc ho van viure molt
malament. Van poder estar molt més temps amb
la família i ho van saber valorar. Jo feia primer,
així que no fèiem videoconferències cada dia, però
el dia que les fèiem estaven molt contents de poder compartir les seves sensacions. Trobaven a
faltar als seus companys i companyes de la classe.

6 Va ser un aprenentatge per a tothom, alumnes,
mestres i famílies. Vist a distància, la valoració no
és negativa, perquè tothom en va poder treure
aprenentatges. Ara bé, quan hi érem pel mig, va
haver-hi molt d’estrès, moltíssimes hores de tre-

supost a Educació per tal de poder tenir molts més
mestres a les escoles i així baixar les ràtios. A la
meva classe hi ha vint-i-quatre nens i nenes en un
espai relativament petit.

nem del que ens està passant. Els alumnes han
viscut una situació per a la qual no estàvem preparats ningú, ni els adults. Ells han sabut adaptar-se
als canvis que ha comportat la pandèmia i aquestes adaptacions els han fet més forts. Els aprenentatges no només són estrictament acadèmics
(aprendre les normes ortogràfiques, per exemple),
sinó que els aprenentatges han de ser de la vida, i
d’això, aquest 2020 n’hem après molt tots.

11

Que aquest 2020 ens hagi servit per aprendre
que necessitàvem parar i reflexionar sobre com
estàvem vivint.
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. I en el centre
educatiu? Quines mesures es van prendre? 3. Quines van ser les majors complicacions per poder-vos
adaptar a les noves formes d’ensenyament que vàreu haver d’implementar? 4. Creus que el personal
docent estava preparat per aplicar una docència no presencial? 5. I els alumnes? 6. Quina valoració feu?
7. Certs sectors diuen que els centres d’ensenyament són un dels àmbits amb més incidència de brots.
Com ho viviu? 8. Considereu que s’ha fet bé el retorn a l’escola o institut? 9. Com a docent, quina creus
que seria la millor solució? 10. Creieu que els alumnes han perdut un any, un curs? 11. Vols fer alguna
recomanació o reflexió?

Eva Prat i Aymerich
Mestra d’educació infantil i cap d’estudis
de l’escola Alzina Reclamadora de Fontcoberta

1
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En el meu cas en
particular, el que més
ha canviat ha estat
l’organització de l’aula
amb alumnes de tres
anys. A la nostra etapa, organitzem moltes activitats en l’àmbit de cicle, on els nens i nenes es barregen amb companys i companyes d’altres
edats, i això aporta molta riquesa i aprenentatge als
infants. Enguany tota aquesta relació no hi és. Els
nostres alumnes entren per portes diferents, el pati
està dividit per cursos i no poden jugar plegats, hi ha
molts espais de l’escola als quals no hi poden anar
per preservar la traçabilitat i evitar al màxim la manipulació de materials comuns i les relacions socials
s’han limitat al seu grup estable.
Quant a gestió d’escola, totes les reunions i coordinacions amb persones i/o centres externs a l’escola
han passat a ser telemàtiques. A banda d’alguns
problemes tècnics que poden sorgir en algunes
ocasions, com sonoritat dificultosa, pèrdua de connexió, o d’altres, també s’ha perdut la complicitat,
l’espontaneïtat, el comentari amb el company del
costat... tot allò que aporta una reunió, un curs, una
trobada en l’àmbit de llenguatge no verbal, o la informació que guanyes amb el debat i la resposta o
reacció ràpida a un comentari o pregunta.

El Nunci

2

Segurament, la més important va ser valorar
com agrupar els alumnes. Tot i estar dins les ràtios
permeses pel Departament, consideràvem que hi
havia dos grups massa nombrosos que ens hagués
agradat desdoblar. Però vam prioritzar deixar el
grup sencer i posar-hi dues mestres de referència.
Si desdoblàvem, en ser una escola petita, havíem
de sacrificar tots els especialistes per posar-los
de tutor i vam valorar que anava en detriment
de la resta d’alumnat. Per qüestió de números, el
departament no ens van dotar de cap mestre de
reforç.
Cada un dels grups va passar a ser grup bombolla de referència i es van haver d’anul·lar totes les
activitats que l’escola té organitzades per cicles.
No podem fer res barrejant grups, i és una mesura
que afecta el desenvolupament social i al procés
d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes.
Pel que fa als diferents espais del centre, s’han adjudicat certes aules comunes als grups més nombrosos perquè puguin desdoblar quan convingui.
Això provoca que els altres cursos o especialistes
no puguin disposar (o ho puguin fer amb menys
mesura) de les aules d’anglès, d’informàtica o de
música, per evitar contacte de grups en un mateix
espai, sense poder assegurar la suficient ventilació
i neteja de taules i cadires entre hores contínues.
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3

La més important, posar-nos al dia informàticament. Formar el claustre i els alumnes en gestió de
programes educatius digitals. La nostra base de treball no era a través de l’ordinador, tot i que es treballava la competència digital, i això va dificultar, al
principi, l’entrega de tasques i l’autonomia dels nens
i nenes.

4 En un primer moment, no. Ens faltaven les ei-

nes, coneixements, la majoria de material educatiu
que va quedar a l’escola. Vam haver de dissenyar un
pla de treball a escala de claustre per adaptar-nos el
més ràpid possible a la nova situació que ens tocava
viure.

5

Tampoc estaven preparats. La majoria depenien
dels seus pares per comunicar-se via correu electrònic amb la tutora, a l’hora d’entregar tasques, enviar
correus, etc. Els més grans tenien més destresa i coneixements informàtics, però la resta no.

7

Nosaltres, personalment, estem contentes de com
ha anat el primer trimestre. L’escola on treballo és
un centre petit i, afortunadament, només hem tingut el confinament d’una classe durant aquest primer tram del curs. Al setembre vam començar molt a
l’expectativa, amb certes pors i moltes precaucions.
De mica en mica, ens hem anat adaptant a les noves
mesures que hem hagut d’implementar, tant alumnes com mestres, i ens hem anat acostumant bastant
bé a la nova forma de treballar i conviure.

8

Les coses sempre es poden millorar, i més en una
situació nova. El fet de disposar d’un augment de
plantilla (ni que fos petit) ens hauria facilitat més el
desdoblament d’alguns cursos, poder atendre millor
els nostres alumnes, no haver de sacrificar especialitats, etc. Tot recurs és benvingut, però estem
davant d’un canvi cultural i de model educatiu, per
tant, també cal gestionar els recursos de manera
diferent.

6 Tot i els inconvenients i dificultats amb què ens 9 Cal pensar globalment i actuar localment. Cal envam trobar en un inici, tot el claustre es va posar les
piles i vam treballar molt per compensar les mancances i establir unes vies de relació i comunicació
setmanal amb els i les alumnes i les seves famílies.
Vam fer servir correu electrònic, videotrucades, el
WhatsApp i les trucades telefòniques. En casos particulars, es va fer un seguiment més personalitzat.
Per això, la nostra valoració va ser bastant positiva,
tenint en compte tots els peròs i contres amb què ens
vam anar trobant.

tendre que hi ha unes polítiques i directrius generals,
però tant des del departament, com els equips directius, com els professionals, ser capaços de flexibilitzar-les amb creativitat i innovació a les realitats i
idiosincràsies de cada escola o territori.
M’agradaria que les escoles no ens tinguessin en
compte a tall de números globals, i generals per a
tots els tipus de centres, sinó valorar i personalitzar
les necessitats de cada escola. A tall d’exemple, un
centre gran no té les mateixes necessitats que un de
petit. Una aula amb molts nens amb necessitats educatives requereix més suport, o poder desdoblar més
que una que no en té tants. Classes amb alumnes
que tenen problemes mèdics necessiten més personal i més atenció que una que no en té, etc.

10

No crec que hagin perdut un any, perquè es va
treballar durant el confinament, però sí és cert que
moltes aules han hagut de recuperar o reforçar conceptes importants del curs anterior per poder afrontar els nous aprenentatges.

11 Mascareta, mans i ventilació. Entre tots ho acon-

seguirem!
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. I en el centre
educatiu? Quines mesures es van prendre? 3. Quines van ser les majors complicacions per poder-vos
adaptar a les noves formes d’ensenyament que vàreu haver d’implementar? 4. Creus que el personal
docent estava preparat per aplicar una docència no presencial? 5. I els alumnes? 6. Quina valoració feu?
7. Certs sectors diuen que els centres d’ensenyament són un dels àmbits amb més incidència de brots.
Com ho viviu? 8. Considereu que s’ha fet bé el retorn a l’escola o institut? 9. Com a docent, quina creus
que seria la millor solució? 10. Creieu que els alumnes han perdut un any, un curs? 11. Vols fer alguna
recomanació o reflexió?

Carme Oró Casanovas
Professora de Secundària i membre de l’equip
directiu de l’escola Montessori Palau de Girona

1 Fer les classes amb 6 Va ser una experiència que difícilment oblidarem.
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mascareta és molt
esgotador, perds expressivitat i la distància amb els alumnes
tampoc ajuda. Costa, però ens hi anem adaptant a
poc a poc.

Els alumnes varen respondre i continuen responent,
en general, molt bé. Es varen adaptar durant el confinament total i potser ara valoren molt més poder
assistir a l’escola.

7 No estic d’acord amb aquesta afirmació, per la

2 Durant el confinament vàrem seguir les classes de

realitat que em toca a mi viure. A l’escola hem hagut
de confinar classes per un cas positiu. En fer-se PCR
a la resta d’alumnes, en tots els casos han sortit tots
negatius, la qual cosa indica que no hi ha contagi a
l’escola.

3

Precisament crec que tots som molt conscients del
que ens hi juguem (ho vàrem tastar a la primavera
passada): pares, alumnes i professors. Les escoles
ho estem fent bé!

forma telemàtica, mirant de mantenir en tot moment
als alumnes actius i amb rutines de treball. No va ser
fàcil, però la valoració general va ser molt positiva per
part de tots els implicats (alumnes, pares i professors).
Els professors vàrem acabar esgotats perquè
l’atenció als alumnes era contínua (per correu, per
trucades, per videoconferències...). Teletreballar no
contemplava horaris, tot s’hi valia... Ara hem après
que no ha de ser així.

8 En el nostre cas, en ser una escola privada, vàrem

4 No, però com a bons professionals de l’educació,

estar treballant tot l’estiu per obrir al setembre amb
les màximes condicions de seguretat i adaptant les
programacions i el currículum a una nova realitat per
al nou curs. No sé si altres centres hi varen dedicar el
mateix temps i recursos.

5 Mitjanament preparats, però ells sí que tenen ca-

Aposto per la presencialitat sempre. Estem veient
que les escoles no són (almenys en la nostra realitat
més propera) els focus de contagi. Per tant, seguir

mirant de donar exemple als alumnes de l’actitud
constant de voler aprendre, vàrem aprendre el que
vàrem poder ben de pressa per donar la millor resposta a la situació que se’ns presentava.

pacitat d’aprendre!!!

El Nunci
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endavant, obert i mirant de transmetre il·lusió i serenitat als nostres alumnes.

10 No, ni de bon tros! Han après, i estan aprenent,

de manera diferent. Hem de saber veure les oportunitats que ens donen els recursos telemàtics (quan són
necessaris) i entendre que cal adaptar els continguts i
canviar rutines. Però el curs no es perd si ens enfoquem
a treballar diferent i a dedicar esforços a la competèn-

cia d’aprendre a aprendre, fonamental per a l’estudiant
i per a la vida en general. Dotar de més autonomia,
responsabilitat i iniciativa als estudiants. Superem ja
l’enorme dependència envers el professor, aprofitem
els espais exteriors, incitem a la curiositat individual
(no cal que tots els alumnes facin el mateix...).

11 Siguem responsables, no defallim, mantinguem la
il·lusió per aprendre i tenir cura dels més propers.

Marta Grau Solés
Mestra. Actualment forma part de l’equip directiu
de l’escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar,
on fa de cap d’estudis

1 Concretament, a la

nostra escola, malgrat que hem intentat
mantenir l’essència del
nostre projecte pedagògic, ha calgut realitzar moltes
modificacions organitzatives i de funcionament. El fet
d’estructurar-nos en grups de convivència ha significat
renunciar a un alt grau de socialització entre els nens i
nenes de l’escola i la xarxa de relacions s’ha limitat al
grup bombolla. També hem hagut de reduir dràsticament les intervencions dels mestres a les aules; això
ha suposat una disminució de la qualitat educativa, ja
que alguns tutors/es han hagut d’assumir especialitats
que no els pertocaven.
Hem hagut de combinar, de manera intermitent, la docència presencial amb la virtual, amb les seves múltiples varietats, i amb totes les dificultats que això comporta. En l’àmbit de claustre, estem intentant mantenir
al màxim la presencialitat (essencial per la nostra manera de treballar), tot i que en determinats períodes
algunes de les reunions han passat a ser virtuals i la
dinàmica de treball cooperatiu se n’ha vist afectada.

2

Ha calgut elaborar un protocol —un Pla
d’organització per a l’obertura del centre— molt costós i complex, per poder complir les instruccions sa-

nitàries de prevenció i seguretat, que ha significat, i
continua significant, grans esforços per part de tot
el claustre de mestres i el desgast que això suposa
físicament i emocionalment. Això ha comportat molts
canvis en l’àmbit de funcionament i organitzatiu que
afecten molts àmbits del dia a dia: entrades i sortides, protocols d’higiene i seguretat, esbarjo, estona
de menjador, neteja i desinfecció de material i espais, reorganització d’aules, grups i mestres...

3 Des del principi, el nostre objectiu va consistir

a elaborar un Pla d’organització per a l’obertura del
centre que no signifiqués renunciar a la nostra filosofia d’aprenentatge i al nostre concepte d’escola.
Hem intentat afavorir la socialització i mantenir tant
la funció social com educativa de l’escola, a partir de
propostes creatives del claustre que, això sí, han suposat temps i esforç per part de tothom.

Tots els entrebancs o les dificultats que ens hem anat
trobant i que depenien de nosaltres les hem intentat
anar resolent amb imaginació i major o menor encert,
però la complicació més gran que ens hem trobat ha
estat la manca de recursos materials, però sobretot
humans. No hem trobat prou suport ni agilitat des del
Departament d’Educació pel que fa a la gestió de les
substitucions de mestres, ni hem tingut els reforços
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1. Professionalment, què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a dia en el treball? 2. I en el centre
educatiu? Quines mesures es van prendre? 3. Quines van ser les majors complicacions per poder-vos
adaptar a les noves formes d’ensenyament que vàreu haver d’implementar? 4. Creus que el personal
docent estava preparat per aplicar una docència no presencial? 5. I els alumnes? 6. Quina valoració feu?
7. Certs sectors diuen que els centres d’ensenyament són un dels àmbits amb més incidència de brots.
Com ho viviu? 8. Considereu que s’ha fet bé el retorn a l’escola o institut? 9. Com a docent, quina creus
que seria la millor solució? 10. Creieu que els alumnes han perdut un any, un curs? 11. Vols fer alguna
recomanació o reflexió?

dels professionals que en un principi se’ns havien ofert
a totes les escoles catalanes. Finalment, ens hem trobat
davant una situació totalment nova, amb pràcticament
els mateixos recursos i emparant-nos sempre en la suposada “autonomia d’escola” per fer front, de manera
precària, a totes les dificultats educatives, socials, sanitàries, que ens ha provocat la pandèmia.

4 El personal docent no estava ni preparat ni format
42

per fer una docència virtual, entre altres coses, perquè
la docència no presencial no la considerem idònia per
formar nens i nenes, almenys de primària, i m’atreviria
a dir que tampoc d’ESO. L’escola no s’identifica amb
aquesta mena de docència perquè no promou la socialització ni el treball conjunt, dificulta el guiatge dels
alumnes en els seus aprenentatges, el seu acompanyament emocional i el desenvolupament de propostes
educatives globalitzades i contextualitzades.

5 Probablement els alumnes s’han adaptat, no sé si
millor, però sí més ràpidament a la situació no presen-

El Nunci

cial que les/els mestres, però molts d’ells al setembre
han manifestat algunes seqüeles o desajustaments
causats, més que a aprenentatges no realitzats, a aspectes més de tipus emocional i de socialització.
Hi ha gent que s’omple la boca dient que els alumnes
ara són més competents digitalment, però la competència digital no ve determinada per saber utilitzar
millor una aplicació o una altra, sinó que va molt més
enllà i el tema de les competències assolides durant
el confinament demanaria un debat amb molta més
profunditat.

6 La docència no presencial no és l’escola, sobretot

per als alumnes de Primària. Perquè els aprenentatges
significatius es fan a partir de les relacions i la interacció
amb els altres. L’educació va molt més enllà que aprendre una sèrie de continguts curriculars, significa aprendre, a partir de la responsabilitat compartida, el respecte
i la solidaritat, i això no s’aprèn davant d’una pantalla, per molt domini que tinguis de les eines digitals.
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7 No. Jo no penso això. Crec que les escoles reflec- 9 Crec que les escoles haurien de romandre obertes
teixen la dinàmica de la societat i reprodueix exactament els índexs de brots del seu entorn proper.

Som conscients que en les mesures hi trobem certes
incoherències, però tenim la consciència tranquil·la
perquè a totes les escoles s’està fent una feina i uns
esforços considerables per respectar les mesures i
convertir les escoles en espais el màxim de segurs
possibles, segons les nostres possibilitats.

8

Sí. Considero que al setembre calia iniciar
el curs quan tocava i de manera presencial. Els
nens i nenes necessitaven tornar a l’escola després de tants mesos sense anar-hi i retrobar-se
amb companys/es i mestres. Necessitaven relacionar-se de manera regular amb els seus iguals
i poder aprendre conjuntament.

i que el seu tancament hauria de ser l’última opció.
Els/les alumnes poden suportar fer curts períodes de
docència (mal anomenada) no presencial, però un
període tan llarg com el final del curs passat és inviable actualment i portaria conseqüències que serien
més difícils de revertir.

10 No. Els alumnes han fet aprenentatges molt

potents i profunds que tenen a veure amb la seva
autonomia, amb el fet d’aprendre a aprendre, amb
la seva gestió i organització... que perduraran i els
serviran per a tota la vida. Els altres aprenentatges
ja els recuperaran, si no és aquest curs serà en el
proper.

11 Gràcies. Crec que ja he dit tot el que volia ex-

pressar.

Puri Hermoso Lendínez
Professora de secundària, especialitat Orientació
Educativa a l’institut de Sarrià de Ter

1

Moltes coses, sobretot tot el llenguatge no verbal que podem reconèixer en el
rostre dels alumnes i
els companys. La pèrdua de veu, per haver d’apujar
el volum per tal que els alumnes ens puguin sentir i
entendre.
Poder compartir espais i activitats fora de currículum
que ens ajuda a conèixer els alumnes i ells a nosaltres, d’una manera informal, però que crea molta
més empatia i cohesió de grup i ajuda moltes vegades a millorar el clima de treball.
El fet de poder consolar a companys o alumnes quan
estan en un moment en què el que necessiten és una
abraçada.

2 El curs passat vam passar a fer les classes en línia,
i els alumnes que teníem en empreses fent pràctiques les van haver de deixar.

Fer les reunions, claustre i avaluacions a través de
reunions virtuals. Fer l’acte de graduació dels alumnes que es van graduar en línia i no poder fer un
acomiadament adequat.
Aquest curs, tothom amb mascaretes, higiene de
mans i espais, finestres obertes i mantenir distàncies. Reduir les trobades amb els altres grups-classe,
neteja constant de les taules i el material d’ús comú.
Entrades i sortides esglaonades i per portes diferents
perquè no hi hagi acumulació.
Deixar de treballar en grups cooperatius i només
fer-ho en moments concrets. Tornar a fer seure els
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alumnes de forma individual. Normativitzar de forma excessiva el funcionament del centre, no poder
preparar les activitats conjuntes de centre, ja que no
podem fer barreja de grups ni nivells.
Reunions en línia, reducció de persones en reunions
amb les famílies.

3 Que els alumnes tinguessin ordinadors, tauletes
o connexió, fer el seguiment dels alumnes i que presentessin les tasques.
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4

Hi ha de tot, molts professors a secundària ja
treballem amb plataformes educatives (Moodle, classroom...). Cal dir que els del meu voltant que no les
utilitzaven van aprendre molt de pressa.
Sí que ha fet que entre les professores que no creien
o que no eren de compartir, poguessin comprendre
que el treball cooperatiu i d’equip és molt més eficaç
i facilita la feina i la vida de tothom.

5 No, malgrat que se’ls formava i ja els utilitzaven,

a alguns els ha servit d’excusa per no haver de presentar tasques.

6 No sé què respondre. Per a algunes coses ha fet

que els professors i els alumnes milloressis en les
noves tecnologies, i per altra, hem perdut molt llenguatge no verbal, que és essencial per a les relacions
humanes, sobretot per evitar conflictes.

7 En el meu cas no crec que siguem, ja que no-

saltres tenim unes normes forma estrictes, però és
cert que després de la sortida del centre els alumnes
es troben, s’abracen... com a adolescents que són. I
això pot dur a més contagi. Però no en el meu centre,
que ha estat més per contagi d’un familiar.

8 Per a l’aprenentatge i per a les relacions socials

ha estat molt important en l’etapa de l’adolescència.

9 No ho sé, només demano que els polítics pregun-

tin als docents i a les famílies abans de prendre algunes decisions, i que facin promeses que siguin assequibles i realistes, i no per guanyar vots. També que
siguin conscients de les particularitats dels centres i
escoltin propostes que els hi vénen dels centres.

10

Han perdut, sobretot, poder tancar l’etapa com,
per exemple, dels que ara fan primer de l’ESO, ja que
no van poder realitzar els rituals que els ajuden al pas
d’etapa a una altra. No han deixat, potser, d’adquirir
un coneixement acadèmic, però n’han après d’altres.

11

Que siguem els adults responsables, l’aprenentatge per imitació és molt important. Nosaltres hem
de ser models de responsabilitat per als nostres infants i adolescents. No podem demanar que portin
mascareta, que redueixin els contactes, que mantingui distància... si nosaltres no ho fem.
CARLES B. GORBS
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EL TESTIMONIATGE D’UNA RESIDÈNCIA
Un dels sectors més afectats directament per aquesta pandèmia de la covid-19
han estat les residències. I quan diem residències volem generalitzar-les a totes,
bé siguin de malalties mentals, gent gran, discapacitats...
Al nostre municipi de Palol de Revardit hi viu la Txon Palomeras, que ha estat la directora
de la Residència Mifas a Girona i que, per tant, ens pot aportar el seu testimoniatge
de com s’ha viscut aquesta pandèmia en un centre residencial de discapacitats físics
i amb patologies físiques i mentals associades, com en el que ella dirigia.

Maria Assumpció
Palomeras i Agramunt
Llicenciada en Psicologia per
la Universitat de Barcelona.
Directora de la Residència de
la Fundació Mifas de Girona.
Regidora de Serveis Socials i
Salut de Palol de Revardit.
Què és Mifas?
Mifas és una entitat sense ànim de lucre que treballa
per aconseguir la independència econòmica i la justícia
social de les persones amb discapacitat física, orgànica i
sensorial. Fou creada el 27 de setembre de 1979 per un
grup de persones amb discapacitat de la demarcació de
Girona, amb l’objectiu de revitalitzar el moviment associatiu a favor de la problemàtica que els afectava.
Actualment, és l’entitat de referència del col·lectiu de
persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial de
Catalunya. Compromesa en la millora de la situació i la
qualitat de vida del col·lectiu, gestiona una associació i
una fundació amb diferents serveis i punts d’actuació a
les demarcacions de Girona, Alt Maresme i Barcelona.
Grup Mifas gestiona tres centres especials de treball
sense ànim de lucre. Giropark i Tadifi a Girona i Basedi
a Barcelona, amb l’objectiu d’oferir un lloc de treball a
les persones amb discapacitat i que tenen dificultats
per integrar-se a l’empresa ordinària. Tots els beneficis
dels CET es reinverteixen en els serveis de la Fundació
Mifas (dos centres ocupacionals, un al Gironès i l’altre a
l’Alt Empordà i una residència a Girona).
Actualment disposa de 5.200 socis/es i 231 treballadors/es.

Quina ha estat la teva relació professional?
Vaig començar a treballar a Mifas dins l’àrea de
la Fundació, el 1998, com a directora del Centre Ocupacional ubicat a Riudellots de la Selva.
El 2016 vaig fer un canvi de recurs com a responsable
de la Residència de Mifas fins al novembre del 2020,
ja que m’he jubilat.
Com van ser els primers moments de conèixer
la pandèmia i quines mesures o protocols vàreu
seguir en aquella primera onada?
Els primers moments van ser de molta incertesa. Ningú
no sabia gaire bé el que podia arribar a passar. Només teníem imatges d’un país proper al nostre, que era
Itàlia, i allà les notícies eren alarmants. Estàvem molt
preocupats. Seguint les indicacions d’Atenció Primària i
del Departament de Benestar i Família, ens van aconsellar que tots els residents, si fos possible, marxessin
a casa amb les seves famílies, ja que seria un entorn
més segur. Sabien que si entrava el virus, es contagiarien molts residents, i en tenim un nombre important
amb patologies associades de risc.
Aquest fet va fer que gaudíssim de més espai. Vam
redistribuir torns de menjador per plantes i vam organitzar el personal de manera que els torns de personal (de dia i de nit) no coincidissin en cap cas. Es va
fer un treball de conscienciació del personal perquè
fos molt curós en la vida fora de la residència, perquè
si el virus hi podia entrar, ho faria a través dels que
sí que hi entràvem i en sortíem. A part, la nostra és
una residència de portes obertes, i els residents poden
entrar i sortir quan vulguin. La majoria són gent relativament jove, i consideràvem que allà era casa seva, i
per això tothom que ho desitjava, tenia una targeta per
entrar-ne i sortir-ne. La pandèmia, però, ens va obligar
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a tancar portes, i un cop varen marxar tots els que podien, la resta varen estar tancats fins al mes de juny.
L’altra cosa que vam fer, va ser reforçar el personal de neteja en diferents torns i vam planificar una
estratègia de desinfecció d’espais, superfícies, ventilació, no podíem fer altra cosa, ja que no disposàvem
d’EPI. Teníem guants gràcies a l’estoc, i gel hidroalcohòlic que vam haver de comprar a un preu desorbitat. I esperar, amb angoixa, que no ens arribés el
virus i que ningú no se’n contagiés.
Vam viure en aquesta situació fins a finals de març,
després, a poc a poc, al mes d’abril, el Departament
de Salut de la Generalitat va passar a gestionar totes
les residències i vam començar a tenir EPI. Es va fer
un pla de contingència i sectorització, i nous protocols. I la cosa va anar millorant. Des de llavors, no
ens han faltat mai cap dels equips de protecció.
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Què ha canviat la pandèmia en el vostre dia a
dia en la residència, tant personalment com
col·lectivament?
El que ha canviat molt, d’entrada, és que s’ha establert un protocol rigorós, tant per entrar-hi com per
sortir-ne. Es fa un registre diari d’entrades i sortides
(proveïdors, manteniment, càtering...).
Hem fet un Pla de Contingència, aprovat pel Departament de Salut, per actuar immediatament davant de qualsevol sospita, intentant buscar l’equilibri
entre la salut i el dinamisme del dia a dia.
Quines mesures vàreu aplicar?
Hem reforçat el personal de dinamització, ja que amb
tants mesos tancats, sobretot en la primera onada,
d’alguna manera havíem de proposar noves activitats i propostes divertides, emprant també les noves
tecnologies per intentar suplir la manca de relacions i
de sortides a l’exterior. No teníem alternativa, la vida
només estava limitada a aquell edifici.
Per altra banda, a part de la gestió, també he tingut molta més feina amb la part psicològica de contenció d’ansietats i emocions, ja que molts no entenien el que estava passant, ni perquè no podien
sortir. I havien de trencar les seves rutines. Hi ha
hagut moments difícils.
Com ho heu viscut els treballadors o assistents?
La majoria de treballadors, al principi, estaven preocupats i alguns angoixats pel fet de no saber el que
ens podia venir i, sobretot, estar treballant sense EPI.
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El que més preocupava és que ningú no sabia si estava contagiat o no; perquè tampoc no ens feien cap
mena de test. La primera vegada que es van fer testos a tots els treballadors va ser a finals d’abril.
I els residents?
Els residents són persones molt rutinàries i es
tranquil·litzen si no hi ha canvis. En haver d’estar
tancats en espais petits (nosaltres no tenim ni un
jardí ni una zona d’esbarjo), ho patien molt. És una
residència pensada per a gent de ciutat i, tant de
temps tancats, els ha afectat. Fins i tot alguns han
perdut mobilitat, i d’altres han patit angoixes, sentiments d’impotència i tristesa, sobretot, els que tenien patologies mentals associades. Ha estat un repte mantenir-los tranquils.
Sabem, més o menys, com s’ha viscut aquesta situació en centres sanitaris, però en residències,
normalment, només en tenim xifres (esgarrifoses) i poca cosa més. Com s’ha viscut aquesta
crisi en una residència com la que treballaves?
Penso que en general les residències, sigui de gent
gran com de discapacitats, no estaven preparades
per a una pandèmia com la que estem vivint, i ens va
agafar en desconcert. Algunes, gràcies a protocols i
a enginys personals, i també val a dir-ho, una mica
de sort, hem pogut anar superant els moments més
difícils. Les ràtios de personal són les que són i, crec
que, quan acabi tot, s’hauran de plantejar canvis en
els models residencials.
Heu tingut por?
He de dir que sí, personalment, por de contagiar els
residents i els meus companys de feina i, a nivell més
global, sí que hi ha hagut moments en què he tingut
molta por per la responsabilitat col·lectiva que tenia
al davant: vint-i-nou residents i trenta-dos treballadors, i per sort, no hem tingut cap cas de covid-19.
Sempre hem estat una residència en color verd als
mapes de contagi, i ara ja estan vacunats de la primera dosi. A poc a poc es tornarà a veure la llum.
I els residents? Com han reaccionat?
Molts amb resignació i impotència. No tenien la por
de contagiar-se. La majoria estaven molt enfadats
per no poder fer vida normal. La pregunta sempre
era la mateixa: quan acabarà tot això?
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Personalment, durant tot aquest temps, la vostra vida personal o familiar s’ha vist afectada?
Al principi de la pandèmia, sobretot a la primera onada, la meva vida personal va quedar molt afectada a
casa, ja que el meu marit és una persona de risc. Vam
establir protocols estrictes d’higiene i vam extremarne les mesures perquè jo tenia molta por d’arribar a
casa i poder-lo contagiar. Quant als meus fills, que ja
no viuen a Palol, el contacte era per videotrucada, i
no els vaig veure fins al mes de juny, quan ja es podia fer molta més vida a l’exterior o al jardí.
Però sí que hi ha una cosa que m’ha afectat personalment, que no he pogut ocupar-me, com jo voldria,
dels meus pares, que viuen a Girona i tenen més de
noranta anys. Tot el temps de confinament han estat
atesos per cuidadores. Vivia amb por i angoixa de
contagiar-los, per això només hi anava els dissabtes que no treballava i no passava de l’entrada de
casa seva. Era una situació molt angoixant i trista,
en veure que, al final de la seva vida, els hi passen
aquestes situacions desagradables, i jo ni tan sols els
podia abraçar.
En quina situació esteu ara i com heu estat en
els moments més àlgids de la pandèmia?
A partir del mes de juny, els residents que estaven
en família varen tornar, seguint tots els protocols de
salut. En aquests moments, totes les places estan
ocupades, només tenim una habitació lliure per si cal
un aïllament. Fa pocs dies es van vacunar de la primera dosi tots els residents i personal, i cada quinze
dies es fa una prova PCR de control a tot el personal.
Com deia, sempre ha estat una residència sense cap
cas de la covid. Jo des de mitjans de novembre ja no
hi sóc i, pel que em comenten, estan tots bé.
Sí que hem tingut alguns treballadors i alguns familiars de treballadors positius en covid, però per
sort s’ha aïllat a temps i han fet les quarantenes pertinents. Això ha ocasionat moments puntuals de tensió per si algun resident podia estar infectat pel virus.
Ens pots explicar alguna anècdota o alguns moments difícils i dolents i, alhora, d’altres bons
que has viscut i t’has emportat?
Hi ha hagut moments molt difícils. Al principi era molt
angoixant per a tothom i jo, com a responsable màxima, ho patia molt. Sobretot que el personal no disposés dels EPI adequats.

Vàrem passar unes setmanes molt dolentes i, al final, l’associació de veïns del barri de Sant Narcís de
Girona ens van oferir mascaretes de roba que ells
confeccionaven de manera casolana. Com a toc positiu, recordo quan varen arribar les mascaretes, les
primeres que teníem per al personal de la Residència! Allò va ser un esclat d’alegria, fins i tot ens vam
fer fotografies per celebrar-ho.
Uns dies més tard, una proveïdora nostra que té
una botiga de teixits a Girona, ens va oferir de manera gratuïta mascaretes. Ella, durant el primer estat
d’alarma, va veure que tenia la botiga tancada, però
que podia ajudar a la gent. Va buscar teixit resistent,
encara recordo que el nom era TNT, i, amb l’ajut de
les seves treballadores, va fer mascaretes per a residències i clíniques. Aquestes ja protegien molt més.
Per altra banda, no puc oblidar la feina que van fer
voluntàriament informàtics amb impressores 3D per
confeccionar pantalles de protecció, que varen ajudar
molt. Tot de manera gratuïta! Ajudaven a tota la
gent que ho demanava i que treballava en l’atenció
directa a persones de risc. Tot això no hauria estat
possible sense el treball solidari de tanta i tanta gent
que va ajudar d’una manera altruista, i això com a
societat penso que s’ha de valorar.
T’ha pogut afectar emocionalment tot aquest
procés?
Aquesta pandèmia ens afectarà a tots individualment
i col·lectivament, a uns més que a altres. Segurament farà canviar moltes coses, fins i tot mundialment. La manera de gestionar, de viure, de relacionar-nos. A mi, personalment, n’ha accelerat la meva
jubilació. El fet de no poder estar i atendre als meus
pares, i alhora tenir una feina tan absorbent, ja que
estava de guàrdia sempre, m’ha fet prendre la decisió laboral més important de la meva vida, i he deixat
de treballar en una feina que m’agradava molt, però
hi ha moments que has de prendre decisions sense
marxa enrere i aquest mes de novembre vaig decidir
jubilar-me i ara em dedicaré més a la família i al meu
primer nét!
Vols fer alguna recomanació?
Cuideu-vols molt, perquè això no s’ha acabat i feu
cas de les recomanacions sanitàries.
CARLES B. GORBS
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Dossier covid-19

Un Sant Jordi confinat
Molts veïns i veïnes han volgut col·laborar amb aquest informe especial de
la covid-19 amb l’aportació del seu testimoniatge fotogràfic sobre les seves vivències
personals durant la pandèmia i el confinament.
Aquestes són les fotografies de les roses que es van penjar per Sant Jordi en alguns balcons
i finestres de les cases del municipi, la majoria van ser pintades pels mateixos veïns.
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Les nostres empreses

TISA TRANSPORTS INTERCOMARCALS S.A.
TISA va ser fundada l’any 1963 i en Pere Badosa Tarradellas en va
ser el gerent. En l’actualitat hi ha la segona generació, formada per
Martirià Badosa i Maria Pilar Marisch, i estan en ple procés de relleu
generacional amb els seus fills Gerard, Marta i Eduard.

T

50

ISA va començar a operar
a Banyoles, al carrer Álvarez de Castro, on feien el
treball i servei de transportistes
amb la ruta de Banyoles-Barcelona. Posteriorment, es van traslladar a Porqueres, a la carretera
de Corts, on van ampliar més els
seus serveis i ja realitzant més
rutes nacionals. Finalment, es van
ubicar al centre actual del veïnat
de la Banyeta Nova, al municipi de
Palol de Revardit, on van obrir el
seu primer centre logístic.
Aquesta empresa és un operador logístic integral, és a dir,
que poden actuar en qualsevol
punt de la cadena logística, des
d’emmagatzemar i gestionar mercaderies fins a la preparació de
comandes, transportar i distribuir
tota mena de mercaderies, ja
siguin per a ús industrial, de comerç, alimentari o farmacèutic,
com de caràcter general.

TISA és un operador logístic integral

La nau de TISA.

ofereix un servei logístic integral.
Uns serveis que entre d’altres,
ofereixen transport i paqueteria
urgent.

Un dels principals objectius de
TISA, segons ens confirma Martirià Badosa, és el de “donar una
resposta àgil i eficaç, amb un servei de qualitat, amb facilitats en
la gestió logística dels productes
dels nostres clients”.

En aquest punt, preguntem a
Martirià Badosa quina és la diferència entre transport i paqueteria. “Quan parlem de transport
en referim més a càrregues completes o grans agrupatges (càrregues parcials), i quan parlem de
paqueteria a petits agrupatges,
servei d’encàrrecs, servei urgent
o missatgeria”, ens aclareix.

I dins d’aquesta resposta àgil amb
un servei de qualitat i eficaç, i com
hem comentat anteriorment, TISA

Tot i que també operen en àmbit
nacional i internacional, en agrupatge i càrregues completes, el
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seu gran volum de negoci és regional.
Pel que fa al servei d’emmagatzematge, consta de donar solucions
per a la gestió de les mercaderies,
ja siguin de matèries primeres
com de productes acabats, i que
poden ser d’ús alimentari, farmacèutic o de caràcter general. I tot
això dins dels 13.000 m2 de magatzems logístics, equipats en estanteries modulars i regulables en
altura per dur a terme les tasques
d’emmagatzematge en qualsevol
classe de mercaderia. Aquests
magatzems estan equipats en
molls de càrrega i carretons elevadors de gran tonatge.

Les nostres empreses

Tràilers.

Martirià Badosa ens confirma que
“podem donar diferents solucions
temporals, estacionals o anuals.
Ens en cuidem de l’externalització
del magatzem, ja sigui parcial com
completa, i on ens fem càrrec de
tota la part de gestió de mercaderies, picking i packaging, ja sigui
en els nostres magatzems com en
els magatzems del mateix client,
que pot dedicar-se a la producció
i nosaltres ens encarreguem de la
resta. En definitiva, ens adaptem
a les necessitats de cada client segons la demanda que té en cada
moment”.

El gran volum de negoci és d’àmbit regional
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Estanteries.

Dins del perfil dels seus clients,
TISA remarca que tenen un ampli
ventall de clients on es diferencien
en dues línies de negoci: la de
caràcter general i la d’alimentació
i farmàcia.
I, evidentment, que per poder
oferir tots els seus serveis s’han
hagut d’equipar amb una àmplia
flota de vehicles, des de furgonetes, camions, camions tres eixos i
tràilers. Tots aquests vehicles poden ser per a càrrega general o a
temperatura controlada.

Interior dels magatzems.

I com totes les empreses, també
han notat tant la crisi del 2008
com aquesta darrera derivada de
la pandèmia. Com ens comenta
i afirma en Martirià Badosa “en

baixar l’economia tenim menys a
gestionar. De fet, les empreses de
transport som el termòmetre de
l’economia”.
TISA és una empresa, doncs, de
quasi seixanta anys d’existència
en el sector de la logística i en què
la seva seu central és a Palol de
Revardit, a més de tenir diferents
magatzems repartits pel Pla de
l’Estany i el Gironès. A part de les
instal·lacions, la flota de vehicles i
els seus serveis, ens fan saber que
l’actiu més important de l’empresa
és l’equip humà que disposa, un
equip format per personal altament
qualificat en el seu sector i compromesos amb la qualitat del servei.
CARLES B. GORBS
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Medi ambient

Ampliació de la via verda
del Pla de l’Estany
Des de finals de la dècada dels noranta trobem a Girona diferents traçats
destinats exclusivament a la circulació de vehicles sense motor, especialment
utilitzats per ciclistes i vianants: són les vies verdes de Girona.

A

ctualment, aquests traçats
sumen uns 160 quilòmetres repartits per les comarques del Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Baix
Empordà. Tots ells són gestionats
pel Consorci de les Vies Verdes de
Girona, un ens local adscrit a la
Diputació de Girona i que engloba
tots els municipis amb via verda.
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Des de fa més de deu anys es va
començar a reivindicar la recuperació del traçat de l’antiga línia ferroviària del carrilet conegut com
a Tren Pinxo, que unia la ciutat de
Girona amb Banyoles, juntament
amb la creació de noves vies que
han d’enllaçar amb les rutes existents per poder crear una gran
xarxa connectada entre les comarques del Gironès, el Pla de
l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès.
Aquesta proposta es va poder perfilar finalment l’any 2016, amb la
redacció del Projecte d’ampliació
de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines, entre el Pirineu
de Girona i la Costa Brava, redactat
pel Servei d’Enginyeria de l’Àrea
de Cooperació Local de la Diputació de Girona, el Consorci Vies Verdes de Girona i el consell comarcal
del Pla de l’Estany entre d’altres,
amb un pressupost d’execució per
contracte de 3.658.080,46 euros i
finançat per fons FEDER.

El Nunci
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Concretament, al Pla de l’Estany,
el projecte vol recuperar el traçat
de l’antic tren per utilitzar-lo com
a via verda, reconvertint els trams
de Girona a Banyoles que no han
desaparegut i creant un traçat

proper en els trams de la via fèrria desmantellada. Això permetrà enllaçar pel sud amb la xarxa
de vies verdes de les comarques
de Girona, en particular amb la
del «carrilet» d’Olot a Sant Feliu

Amer - Sant Feliu de Pallerols. Foto: Stella Rotger
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Medi ambient

Amer - Sant Feliu de Pallerols. Foto: Stella Rotger

de Guíxols per Girona; ampliar la
xarxa pel nord fins a la comarca
de la Garrotxa, per possibilitar la
consecució d’itineraris tancats, enllaçant, en actuacions futures, amb
Olot seguint el riu Fluvià; i oferir
la possibilitat d’enllaçar amb la comarca de l’Alt Empordà seguint el
curs del riu Fluvià des d’Esponellà
fins al nord de la Costa Brava.
L’itinerari s’inicia al Gironès, creua
el terme de Palol de Revardit, segueix cap a Cornellà de Terri, Porqueres i Banyoles, i fins als termes
d’Esponellà i Serinyà. En total, al
Pla de l’Estany seran gairebé 30
quilòmetres nous de ruta.

Carrilet I. Foto: Stella Rotger

Les característiques tècniques de la
ruta seran les habituals en les vies
verdes de Girona: una amplada entre el 2,5 i els 3,75 metres, ferm
de sauló compactat, sauló sobre
subbase i algun tram d’aglomerat
asfàltic (quan la dificultat de manteniment ho aconselli o es tracti
de trams urbans), els elements de
protecció necessaris per garantir la
seguretat dels usuaris (baranes en
encreuaments amb carretera, passos de rieres, etc.) i amb la senyalització vertical i horitzontal pròpia de
les vies verdes de Girona. Tal com
avancen les feines fetes, la data
prevista de finalització de l’obra seria cap a la tardor – hivern del 2021.

Les vies verdes són vies
de coneixement del territori

Cal caminar per la via verda amb el gos lligat amb corda curta. Foto: CVVGi

Vies de comunicació
i de descoberta del territori
A més de ser vies de comunicació,
les rutes de les vies verdes són
vies de coneixement del territori,
ja que ens permeten descobrir el
patrimoni natural i cultural de les
poblacions que travessen, i tenen
múltiples usos: sortides en temps
d’oci, amb propòsit esportiu, viatges de cicloturisme o senderisme
de diversos dies, passejades saludables o mobilitat diària, entre
les principals. S’adrecen a moltes
tipologies d’usuaris, des de la població local a senderistes i ciclistes
d’arreu d’Europa i fins i tot reben
visitants d’altres continents. Per
això, són un bon motor de creixement econòmic.
Des de l’any 2013, les vies verdes estan connectades a una gran
anella cicloturística que uneix les
comarques gironines amb el sud
de França: la ruta Pirinexus, amb
353 quilòmetres pedalables. És
una gran alternativa de mobilitat sostenible per conèixer les
nostres comarques, la Catalunya
francesa i connectar també amb
Eurovelo8, una gran ruta europea
que ressegueix part de la costa
Mediterrània.
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Medi ambient
Normes d’ús
En els darrers temps hem observat com la freqüentació a les
vies verdes a augmentat molt, i
el Consorci, amb la col·laboració
dels ajuntaments de la ruta, ha
engegat una campanya de civisme
per recordar la normativa d’ús, a
fi que tots els usuaris puguin circular amb seguretat i gaudir d’un
bon passeig.
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Al llarg de la ruta els usuaris troben cartells amb el recordatori de
la limitació de velocitat i altres
normes cíviques. És important
destacar que la velocitat de les
bicis i altres vehicles amb assistència elèctrica (no 100% elèctrics!) està limitada a 20 km/hora
en bona part de la ruta i a 10 km/
hora en els encreuaments. També
recordar als vianants que cal circular per la dreta.

El projecte vol recuperar el traçat de l’antic
tren per utilitzar-lo com a via verda
L’article 12 del Reglament regulador llista les normes de compliment obligat pel que fa a l’ordenament de la circulació:
• La circulació prioritària és per la dreta, atès que es tracta d’una
via de doble sentit.
• És obligatori avisar abans de fer un avançament i, per fer-lo,
es recomana utilitzar un timbre per a bicicletes.
• El límit de velocitat establert és de 20 km/h com a màxim.
Quan es fan avançaments de bicicleta a vianants cal adequar
la velocitat al pas dels vianants, amb un màxim de 10 km/h,
i sempre fer els avançaments per l’esquerra del vianant en el
sentit de la marxa.
• No es pot interrompre el pas a altres usuaris.
• Cal advertir de maniobres i evitar girs bruscos
• Cal respectar les prioritats de pas.
• Cal respectar i fer respectar les normes i els senyals de la ruta.

Recordem que la seguretat dels usuaris només la podem
garantir entre tots!

Route of Little Train - Girona Greenways Consortium. Foto: CVVGi

Cartell de la via verda a Sarrià. Foto: CVVGi
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Normativa d’usos de les vies verdes de Girona:
www.viesverdes.cat/wp-content/uploads/2018/06/
NORMATIVA_D__C39AS_-_CAT.pdf

NÚM. 22 • GENER 2021

Gastronomia

ARRÒS A LA PAELLA
PER A 4 PERSONES
ELABORACIÓ:
Saltarem les gambes a la paella per marcar-les, que
quedin rosses, les retirem i les guardem.
Posem els musclos en un recipient per fer-los al vapor i els guardem. Aleshores, posem a fregir les salsitxes i el costelló i també ho guardem.
A continuació sofregim la ceba i l’all triturat, tirem el
pebrot picat a daus i ho deixem tot que vagi coent
i hi tirem la sèpia prèviament tallada a daus i la
rossegem. Un cop tot està daurat hi tirem la carn
(salsitxes i costelló), tot remenat i salpebrat al gust.
Tot seguit, hi afegim tres cullerades de tomata fregida i deixem que faci el xup-xup. Per últim hi posem la melsa de la sèpia per donar-li més gust, millor colar-la al colador per tal que la bossa, que té
un tel, no caigui al sofregit. Afegim la tinta també
de la sèpia més o menys en funció del color que li
vulgueu donar.
Ara ja hi podem posar l’arròs, 100 grams per persona, el fumet que cobreixi i deixar-ho coure. Si cal,
poseu una mica més de fumet si s’absorbeix molt de
pressa. Remeneu molt poc l’arròs, només una mica
perquè no s’enganxi.

INGREDIENTS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 sèpies fresques amb tinta i melsa
1 pebrot vermell
2 cebes
4 grans d’all
3 cullerades de tomata fregida
500 grams de costelló de porc
500 grams de salsitxes
8 musclos
4 gambes
2 litres de fumet de peix
Oli d’oliva, sal i pebre

Ho coguem 15 minuts, afegim les gambes i els musclos i l’acabem al forn 5 minuts a 220 graus.
I ja ho tindríem.

Bon profit!
GEMMA XARGAYÓ
RESTAURANT PETRO ESTANY
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ELS 3 CONSELLS

PER FER FRONT A LA COVID-19

RENTAR-SE
LES MANS

DISTÀNCIA
SOCIAL

PORTAR
MASCARETA

Ajuntament de Palol de Revardit,
Riudellots de la Creu i la Mota

