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Director de la Fundació La Marató de TV3 
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Benvolgut senyor Lluís Bernabé, 
  
Ens acabem d’assabentar de la decisió que heu pres per part de La Marató de TV3 de dedicar 
l’edició d’enguany a la COVID19, davant de l’emergència que estem vivint actualment, fet pel 
qual no puc fer més que felicitar-vos.  
  
M’adreço a vostè com a president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, societat científica 
adscrita a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i en nom dels  

més de 500 socis, entre els quals hi ha gestors sanitaris i també gestors clínics - caps de serveis 

i caps clínics, coordinadores infermeres, comandaments assistencials, directors assistencials, 
d’atenció primària o sociosanitaris, directors mèdics i directores infermeres, entre d’altres-.  
  
Tots ells han tingut i estant tenint un protagonisme clau durant la crisi que ens està tocant viure, 
ja que són l’engranatge imprescindible que ha permès multiplicar la capacitat de resposta, 
reconvertir espais, gestionar recursos sovint escassos, redissenyar els processos d’atenció, 
redistribuir horaris del professionals, sovint amb equips amb baixes per l’impacte del virus i 
canviar les dinàmiques de treball per adaptar-les a unes circumstàncies inimaginables.  
   
També vull destacar el paper crucial dels gestors de les línies no assistencials, com directius i 
comandaments de recursos humans, econòmics, de serveis generals i de sistemes d’informació. 
Han hagut d’adaptar espais i obrir hospitals de campanya, contractar, reforçar i substituir 
persones on calia, gestionar condicions laborals sense precedents, compres i logística en un 
entorn de mancança i competitivitat pels productes, posar en marxa sistemes d’informació i 
monitoritzar-la en un temps rècord o teleconnectar-nos entre els professionals i amb els pacients. 
  
És per aquest motiu que ens posem a la seva disposició per donar suport i col·laborar, si ho 
considera oportú, a localitzar experiències i històries vinculades amb la gestió clínica i sanitària 
que han tingut com a protagonistes aquests professionals i el benefici que ha reportat, malgrat 
tots els obstacles, per a les persones afectades per la COVID19.  
  
Tot esperant la seva resposta i que pugui valorar la nostra sol·licitud, aprofito, novament, per 
agrair-vos la vostra iniciativa.  
  
Molt cordialment, 

 

Pere Vallribera 

President  

Societat Catalana de Gestió Sanitària 

 


