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President i membres de Trifermed, autoritats, premiats i premiades, companys i 
companyes sanitaris. 
 

"Pandèmia, infermeria i filantropia" 
 
 

"Cada dia perdem una dotzena de genis en l'anonimat. 
I se'n van. I ningú sap d'ells, de la seva història, 

de la seva peripècia, del que han fet, 
de les seves angoixes, de les seves alegries. 

Però almenys una dotzena de genis 
se'n van cada dia sense que sapiguem d'ells" 

 
Vint anys després i respectant-ne l'autoria, avui subscric aquestes paraules del periodista 
Juan Antonio Cebrián. L'oblit, un enemic indeleble i auster, sense nom, sense rostre, 
desproveït de tota humanitat.  
 
Però, aquest guardó al 'Sanitari Anònim Covid-19' ens retorna a una realitat més amable, 
més optimista. Una realitat que se'ns ha negat en els últims mesos, però que ja albira 
l'horitzó. La nostra cura infermera és real, ha funcionat i, el que és més important, la nostra 
societat en té consciència. 
 
Des del passat mes de març, les infermeres i infermers de Catalunya –junt amb els nostres 
companys metges i metgesses i resta de professionals de la salut– hem viscut, amagats 
darrere les pantalles, les mascaretes, les granotes sanitàries…  que, qual astronautes, ens 
difuminaven als ulls de les persones que cuidàvem. Nosaltres, els únics éssers humans 
amb els quals tenien contacte, gairebé érem un fantasma. Una situació tan extrema que 
vam tractar d'humanitzar escrivint els nostres noms sobre les bates; i no només per ells, 
també per nosaltres que no entenem ni podem ser excel·lents en la cura, sense la 
familiaritat que atorguen la proximitat i la confiança mútua. 
  



 

 

 
 

 
 
I és que la nostra, la infermeria, és una professió filantròpica, d'amor a les persones. 
Orientades als processos de  cura i preservació de la salut humana, les infermeres utilitzem 
el coneixement i la ciència, amb metodologia terapèutica, sanadora. 
 
Una missió sempre complicada, però que amb la pandèmia de la Covid-19 està resultant 
altament costosa: 24.000 vides perdudes i 1.000.000 de persones contagiades a 
Catalunya; gairebé 4.500.000 de persones mortes i més de 200.000.000 infectades arreu 
del món. Xifres que no podem obviar i que denoten la magnitud de la tragèdia. 
 
A casa nostra som més de 45.000 infermeres. Direu que moltes, però jo us dic que 
insuficients i, moltes vegades, també invisibles. Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona: les 
infermeres i infermers del nostre país treballem a marxes forçades. I per què? Perquè ens 
sentim responsables amb la població i compromeses amb un codi ètic que obliga. Sí, que 
obliga a oferir la millor atenció en salut possible a les persones que cuidem. Una situació 
que in extremis, i moltes vegades amanida per la falta de recursos, es veu suavitzada pel 
suport de la ciutadania. Els aplaudiments rebuts cada vesprada o aquest reconeixement 
que avui ens atorgueu són un bàlsam per a una professió ferida.  
 
Infermeres i sanitaris viurem amb les cicatrius que la Covid-19 ha deixat en els nostres 
cossos, però, també, en les nostres ànimes. Esfereïdores les dades sobre afectació 
emocional i mental dels col·lectius sanitaris. Unes dades que podem extrapolar a la societat 
en general i, molt especialment, als infants, adolescents i joves que tampoc sortiran ben 
parats d'aquesta situació. 
 
Com a societat, som corresponsables en la restitució de la salut i el benestar de la nostra 
comunitat. Des de l'àmbit professional, personal, associatiu, cultural, empresarial… i, per 
descomptat, des de l'administració; hem de ser còmplices en un nou model de salut i social 
que garanteixin la supervivència de les persones amb uns estàndards de vida dignes, en 
tots els seus vessants. La Covid-19 ens ha recordat que, sigui quina sigui la nostra posició, 
totes i tots som vulnerables. El camí en solitari és un autèntic laberint. 
 
Permeteu-me, també, adreçar un missatge a la nostra gent gran (tan colpejada per la 
pandèmia), als malalts crònics, a les persones que pateixen violències i addiccions i a 
qualsevol persona que tingui la seva salut en risc: les infermeres no defallirem. Lluitarem 
per acabar amb aquesta pandèmia i ens deixarem la pell per avançar en la vacunació i 
capgirar aquesta situació que segresta tantes hores i cures. 
 
  



 

 

 
 

 
 
Així doncs, vull manifestar l'orgull de les infermeres catalanes per compartir aquest 'Sanitari 
Anònim Covid-19' amb tots els professionals de la salut i que, és de justícia, fer extensiu a 
les persones d'altres professions que treballen braç a braç amb nosaltres en els hospitals, 
els centres de salut, les residències i qualsevol altre espai de cura de les persones. 
 
Per últim, agrair a tots els membres de Trifermed aquesta distinció i felicitar els altres 
premiats. Gràcies al Dr. Josep Tabernero per l'impuls a la investigació contra el càncer des 
de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron, L'enhorabona a les famílies, professionals i 
ciutadans socis de la Fundació Catalana Síndrome de Down per l'esforç  que feu per posar 
en valor una diferència que enriqueix i enforteix la nostra societat; i, com no, celebrar el 
merescudíssim premi extraordinari al Sr. Josep Carreras per la tasca duta a terme per 
avançar en la cura de la leucèmia i que recull el Sr. Antoni Garcia, president la Fundació 
Josep Carreras. 
 
Moltes gràcies a totes i a tots; i, si encara no ho heu fet, vacuneu-vos! 
 


