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Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, als 
professionals del sistema de salut de Catalunya

(Judit Neddermann interpreta Marea blanca. Aplaudiments.)

La presentadora

Bon vespre a totes i tots. No podíem començar aquest acte d’una manera més 
bonica i emotiva que amb aquesta cançó inèdita de la Judit Neddermann, que ha 
compost expressament en honor als professionals del sistema de salut de Catalunya, 
Marea blanca, com a títol, sentíem la tonada. Ha estat acompanyada per en Pau Fi
gueres, a la guitarra, i per la Nerea Pozo i la Kathy Sey, als cors.

Com diu la cançó: «Sou els fils d’un teixit que mai desisteix.» I avui som aquí, 
precisament, per agrair el vostre esforç, per agrair i per reconèixer, reconèixer a tots 
els professionals que heu estat –i esteu encara, malauradament– a primera línia, 
fent tot el que teniu a les vostres mans i més per combatre els efectes devastadors 
d’aquesta pandèmia.

També és moment d’agrair, perquè el que heu fet ha estat i és enorme, curar, però 
també acompanyar, acompanyar les persones que, dissortadament, i en molts casos, 
ens han deixat sense poder tenir al costat els seus familiars, les persones més pro
peres, les més estimades, i heu hagut de prendre un rol que, personalment i emocio
nalment, no us corresponia. Heu estat la mà que han pogut agafar, heu estat la veu 
que els ha pogut dir adéu. 

És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya va decidir per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris concedir la Medalla d’Honor del Parlament de Catalu
nya, en la categoria d’or, als professionals del sistema de salut de Catalunya.

Glossarà la figura de tots aquests professionals, el periodista Jordi Basté i Duran. 

Jordi Basté i Duran 

President del Parlament, president de la Generalitat, membres del Govern, diputats, 
diputades, professionals del sistema de salut, senyors i senyores, bona tarda a tothom.

En les èpoques que ens ha tocat viure a tots, un premi és ara un generador de 
debat permanent; podem comprovar com qualsevol nom genera rebutjos o genera 
adhesions. Aquest guardó d’enguany del Parlament de Catalunya s’atorga a partir 
d’un consens admirable pels temps que corren. La discussió diríem que semblaria 
fins i tot frívola amb els qui puguin considerar que no és mereixedora.

Cada dia, durant tres mesos, del març al maig, a les vuit en punt del vespre, la 
gent sortíem a balcons, terrasses, a finestres, a portals a aplaudir els sanitaris dels 
hospitals; aplaudíem els treballadors i treballadores de la pitjor feina més merave
llosa del moment. Molt d’aquest personal sanitari també sortia a aplaudir, amb la 
diferència que ells, minuts més tard, feien un fet diferencial al nostre: nosaltres ens 
endinsàvem a l’interior de les nostres pròpies vides tranquil·les, mentre ells torna
ven a entrar en uns espais on els crits, les presses, les urgències i la supervivència 
eren el relat les vintiquatre hores del dia i de la nit.

El periodista Manuel Jabois va escriure que «Tot el món de llegendes i de ba
talles construït en la segona meitat del segle XX ho és en bona part perquè cente
nars de milers de soldats anònims, amb sous mediocres, van morir i van sobreviure 
derrotant els nazis a Europa, entre els quals no només hi havia comandaments, co
mandaments intermedis o soldats; també hi havia enginyers, cuiners, transportistes, 
responsables i empleats de la intendència.» És a dir, que ens oblidem, normalment, 
d’aquells a qui sempre demanem ajut quan més els necessitem: el personal de la sa
nitat, el personal de la neteja, els bombers, la gent que treballa als supermercats, als 
mercats, o dels que senzillament, i com ens agrada dir a Catalunya, tenim un ofici.

En el cas que avui ens ocupa, amb la màxima distinció que atorga el Parlament 
de Catalunya, els metges i metgesses es passen mitja vida estudiant, més de la mei
tat de la joventut a la universitat, un quant temps més de residents, i en aquells mesos 
ens en vam recordar, després d’haverlos maltractat quan anem a alguna de les seves 



Medalla d’Honor del Parlament, 
en la categoria d’or, 
als professionals del sistema  
de salut de Catalunya
10 de setembre de 2020

  4

consultes perquè no ens ha dedicat el temps que potser desitjàvem o no ens han donat 
les respostes que volíem. Si els hem ovacionat, recordem quan abans també els hem 
maltractat.

Però no només als metges i metgesses; aquest guardó també és per a infermers, 
personal d’ambulàncies, auxiliars, zeladors, personal de neteja i tota aquella gent que 
dona cos i significat a la paraula «sanitari». És cert, tots formen part del col·lectiu, 
però també hem de saber fotografiar també la diferència, és a dir, la feina de cadas
cú, l’exigència de cadascú i la responsabilitat de cadascú. I el gran èxit, sens dubte, 
ha estat la lliçó col·laborativa que hi ha hagut entre tots ells, com també hi ha hagut 
entre diferents professions, serveis i nivells assistencials. Aquesta, la unitat, ha estat, 
com sempre, la veritable clau que ha obert la porta de l’èxit.

Molts cops la societat, la gent, hem sigut uns desagraïts amb ells, i després, com 
a homenatge a com de caragirats podem arribar a ser com a societat, els hem aplau
dit cada vespre durant tres mesos, segurament per fernos perdonar els pecats come
sos quan no eren tan herois o, com a mínim, no ens semblaven que eren tan herois.

Ara hem decidit que ja no toca aplaudirlos a les vuit del vespre, demostrant, com 
a societat també, la feblesa de la nostra pròpia memòria. Ja no aplaudim a les vuit, ja 
no reconeixem els mèrits i, si ho fem, ho fem d’una altra manera i amb la boca més 
petita. És la vida del vostre món sanitari: com més ansietat, més aplaudiments; com 
més ingressos hospitalaris, més ovacions. Així de cruel som a la societat que podem 
assegurar que –això sí– hem sobreviscut als aplaudiments.

I per aquells que van posar al començament de tot al davant l’economia abans 
que la salut, el món sanitari va respondre que curar la gent contagiada era una ne
cessitat i no un homenatge. Ser àngel és un ofici precari al segle XXI, es paga mala
ment i, als darrers anys, totes les administracions públiques –totes– l’han mirat amb 
la vista estràbica. 

Passarà el temps, s’hauran deixat la pell caient a tires per les unitats de cures 
intensives dels nostres hospitals i d’aquí a uns mesos, quan el virus –esperem i de
sitgem– tingui vacuna, ni els aplaudirem, perquè, com deia un dia, Santa Bàrbara 
tornarà a estar enmig de Santa Cecília i Sant Francesc Xavier, a la capella número 
deu de la Catedral de Barcelona, i llavors esperarem que un dia troni.

I, la veritat, hi ha circumstàncies a la vida que haver de defensarles ja ens hauria 
de fer significar que ens rodolés la cara de vergonya. 

Quan tornem a arribar a aquest punt, la primera lliçó del catecisme del futur de 
les nostres vides serà valorar aquesta gent, i quan els veiem desfilar en manifesta
cions per reclamar la dignitat de les hores extres, ens posem al seu costat. Els seus 
problemes –recordemho quan toqui– són els nostres. I quan els científics reclamin 
diners per a les investigacions, enlloc d’explicarlos sopars de duro i de plorar penes, 
canviem la música i oferim als investigadors allò que ajudi a millorar el nostre futur, 
però sobretot el de les nostres futures generacions. 

Com també passa amb els educadors, tocarà sortir en defensa dels sanitaris quan 
ens sembli que no són imprescindibles. No serà fàcil assumir noves manifestacions 
com la de fa trenta anys, quan els sanitaris, encapçalats pels seus metges, amb les 
seves bates blanques, es van treure la mascareta i mostrant la cara, sense anonimat, 
es van enfrontar als responsables polítics de torn en defensa de la sanitat pública, 
mentre la societat, així en general, com és habitual, miràvem cap a un altre cantó.

Van ser els anys que molt d’aquest personal va haver de fugir a buscarse la vida 
laboral a l’estranger o va haver de signar contractes temporals a casa. Va arribar el vi
rus i no vam trobar cap tipus d’estoc, ni instrumental ni humà. D’aquella causa, aquest 
efecte.

Els sanitaris només reclamen, més enllà de millorar les legítimes reivindicacions 
professionals i laborals, que la societat, a través dels seus representants polítics, a qui 
hem votat, entengui que ara cal prioritzar la transformació del sistema sanitari, que 
el tenim obsolet i invertirhi, perquè el tenim fràgil.
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Com sempre ha dit el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor 
Jaume Padrós, si la sanitat de Catalunya ha resistit és per l’excel·lència i el compro
mís ètic d’aquests professionals que avui, per unanimitat d’aquest Parlament, del 
nostre Parlament, rebran aquest màxim guardó.

Si els volen reconèixer, cal que posem tots els esforços –tots– a transformar aquesta 
sanitat, perquè la situem a l’alçada eficient de les necessitats de la societat d’aquest país 
del segle XXI i invertir, invertir molt. Els països són rics quan inverteixen de debò en 
sanitat i en investigació, i aquests països són els que se n’acabaran sortint millor, perquè 
si la sanitat protegeix els individus, genera llocs de treball, genera riquesa, genera co
neixement i genera recerca i, al marge d’això, té uns professionals amb uns codis d’ètica 
que situen la societat i els seus individus, especialment els malalts i els més vulnerables, 
al centre de la seva acció. I això també defineix un bon o un gran model de societat. 

A Catalunya tenim ara una gran oportunitat amb aquesta base humana de mirar 
el futur amb més força i esperança –m’atreviria a dir– que molts altres països; no la 
desaprofitem com a país, pensem com pensem, aquesta oportunitat. Ara bé, en la so
cietat tecnològica tenim una doble mirada: la dels discursos com aquest i, una altra, 
les accions que s’han d’executar, és a dir, les paraules, segurament políticament cor
rectes, toca convertirles, d’una vegada per totes, en realitat o en més realitat.

I recordar sempre que tot el que hem de fer ho haurem de fer aviat. Per nosaltres, 
per ells, pels nostres fills, pels nostres nets, pels nostres metges, metgesses, per tot 
el nostre personal sanitari del qual ens sentim, com a societat, plenament orgullo
sos. Per les seves bates, per les seves mascaretes, pels seus fonendoscopis, per tots 
ells i per totes elles.

No tenim paraules per tantes gràcies que encara us hem de donar.
Moltes felicitats i moltes, moltes, moltes gràcies, de debò.
(Aplaudiments.)

La presentadora 

Agraïm les paraules d’en Jordi Basté i Duran.
El Parlament de Catalunya concedeix la seva Medalla d’Honor des de l’any 2000. 

Per a la distinció, l’orfebre, Joaquim Capdevila, va adaptar el disseny institucional 
del ceramista Antoni Cumella. 

El reconeixement que avui fa el Parlament de Catalunya és cap a un col·lectiu 
plural que exemplifica una manera de treballar multidisciplinària i en equip, que és 
la pròpia dels centres sanitaris. 

Les persones que recolliran la medalla són justament un reflex d’aquest sistema. 
En efecte, al costat d’aquests col·lectius –hi feia referència en Jordi–, n’hi ha hagut 
d’altres que han fet tasques de suport o assistencials i que han contribuït a la res
posta que dona el sistema sanitari català; assistencials, com infermeres, infermers, 
metges, metgesses, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs farmacèutics. 

Un sistema que també implica a totes les persones que fan una tasca fonamental 
per al seu bon funcionament, com són el personal de neteja, manteniment, informà
tica; un conjunt de persones, en definitiva, que treballa en sintonia i amb un objectiu 
comú: la cura de la ciutadania. 

En representació de totes i tots, demanem, doncs, que pugin a l’escenari el se
nyor Miguel Cerillo Borja, infermer de l’Equip d’Atenció Primària del CAP Mossèn 
Jaume Soler, de Cornellà de Llobregat. La tasca que s’ha fet des de l’atenció primà
ria, tant en el diagnòstic de nous casos com també en la feina amb la comunitat ha 
estat fonamental durant tota la pandèmia. Un cop més, ha estat l’eix vertebrador del 
sistema, des de les unitats de cures intensives fins a l’atenció a la comunitat, passant 
per les plantes d’hospitalització, les cures d’infermeria són un puntal de l’atenció sa
nitària i també de l’atenció durant la Covid19.

La senyora Neus Camps Cura, epidemiòloga del Servei de Vigilància Epidemio
lògica de Girona. Els serveis de vigilància de salut pública d’arreu del país han tingut 
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també un paper essencial, per bé que potser menys visible per a la ciutadania, però que 
ha estat, com els dèiem, fonamental també en la contenció de l’epidèmia a Catalunya.

La senyora Glòria Ollé Marra, tècnica en cures auxiliars d’infermeria de la Unitat 
de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Els tècnics en 
cures auxiliars són dels professionals que tenen més contacte directe amb les perso
nes ateses, les assisteixen en les tasques més quotidianes mentre es troben ingressades 
en un centre sanitari i miren sempre de preservarne i millorarne la seva autonomia 
personal, la qual cosa és especialment rellevant en el cas de les unitats de cures inten
sives. Constitueixen un valor indispensable en aquest equip multidisciplinari i actuen 
moltes vegades en tàndem amb els zeladors, tan necessaris també en aquestes cures.

El senyor Jesús Cabrera del Ojo, administratiu de l’Equip d’Atenció Primària del 
CAP RoquetesCanteres de Barcelona. Molt sovint els administratius sanitaris són 
realment la porta d’entrada al sistema públic de salut, els que orienten les persones 
perquè rebin l’atenció més adequada a la seva demanda de salut.

I, finalment, la senyora Dolors Arnau Fernàndez, que recollirà la medalla en 
nom de tots, és metgessa del Servei de Medicina Interna de l’Hospital d’Igualada 
que, com recordaran, va ser un dels centres sanitaris que va patir amb més cruesa 
l’embat de la pandèmia.

I per fer l’acte de lliurament, demanem que ens acompanyi a l’escenari el presi
dent del Parlament, si us plau. 

(Aplaudiments forts i perllongats.)
Imaginem que tots els mitjans gràfics tenen ja aquesta imatge, així que agrairíem 

unes paraules, si us plau, de la senyora Dolors Arnau Fernàndez. 

Dolors Arnau Fernàndez 

Molt bona nit a tothom. Per a mi és un honor ser aquí en representació dels sani
taris de Catalunya per recollir aquesta Medalla d’Or.

Els primers mesos de la pandèmia van ser molts durs, ens vàrem sentir sovint 
molt sols, amb pors i una gran incertesa. Una situació totalment nova, una malaltia 
desconeguda, en sabíem molt poques coses. Ho vam afrontar amb tota la humanitat 
i professionalitat de què vam ser capaços. L’impacte emocional que això va repre
sentar encara és ben present i ben viu en tots nosaltres. 

Metges de totes les especialitats, de tots els nivells assistencials, infermeria, au
xiliars, la col·laboració imprescindible de nutrició, rehabilitació, farmàcia, logística, 
neteja, administració –i segur que encara em deixo persones que són molt impor
tants–, tots ells ens vam reorganitzar i vam treballar com un gran equip, amb l’ob
jectiu de donar la millor atenció.

A cada lloc la reorganització va ser atenent les circumstàncies. A primària tenien 
unes necessitats; als hospitals, unes altres. Cadascú en el seu lloc es va reinventar 
per poder donar una millor organització i que tot sortís el millor possible.

Curar i cuidar és sempre la nostra missió. Dissortadament, el desconeixement 
de tractaments realment eficaços ha fet que, en aquest cas, cuidar hagi sigut moltes 
vegades el millor consol per als nostres pacients. 

La situació més greu amb molts malalts hospitalitzats ja ha passat, però seguim 
atents a l’evolució que sabem que pot canviar en qualsevol moment.

Ara l’assistència primària segueix tenint un gran paper en la detecció de la in
fecció i ho fan amb recursos limitats, ja que també han d’atendre els altres pacients, 
amb patologies diverses, que també requereixen igualment atenció. 

Aprofito l’ocasió per demanar als nostres responsables superiors que ens escoltin, 
que ens ajudin, i a la ciutadania que sigui responsable. 

I per finalitzar, un record molt especial per als professionals que hi han perdut la 
vida i els que encara lluiten per superarne les seqüeles. Els volem aviat amb nosaltres.

Moltes gràcies. 
(Aplaudiments forts i perllongats.)
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La presentadora 

Moltes gràcies, senyora Arnau. 
L’impacte de la pandèmia ha estat molt cru, ha estat molt dur. Com els dèiem 

abans, moltes persones, moltes famílies, com ens recordava la senyora Arnau, molts 
professionals sanitaris han patit la virulència de la malaltia també.

Per a tots ells, en record de tots, anirem ara fins a l’escala d’honor del Parlament 
per retre’ls un sentit homenatge en nom de la cambra. 

(L’octet de violoncels de la Fundació Conservatori Liceu interpreta El cant dels 
ocells en memòria de les víctimes de la Covid-19.)

(Aplaudiments.)
Agraïm a l’octet de violoncels del Conservatori del Liceu que ha interpretat El 

cant dels ocells, que va internacionalitzar Pau Casals, i que en aquesta ocasió l’han 
interpretat, recordemho, en aquest homenatge de la cambra a totes aquelles perso
nes que han patit la virulència de la malaltia, i dèiem que en aquesta ocasió han in
terpretat El cant dels ocells, sota els arranjaments del director Víctor Estapé.

Ara sí, arribem ja al final d’aquest acte i per cloure’l, aquest acte de lliurament de 
la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, pren la paraula el molt honorable 
senyor Roger Torrent i Ramió, president del Parlament. 

El president de Parlament

President de la Generalitat, vicepresident del Govern, consellera de Salut, mem
bres de la Mesa del Parlament, representants dels grups parlamentaris, expresident 
Rigol i expresident Benach, representants dels professionals de salut així com dels 
col·legis professionals que avui ens acompanyeu, senyores i senyors, la Medalla 
d’Honor del Parlament de Catalunya té un significat especial, perquè el Parlament 
és la institució que representa políticament el poble de Catalunya en la seva plurali
tat. Es tracta, per tant, d’un reconeixement de país, transversal, consensuat, que va 
més enllà d’ideologies i models de societat.

Amb aquesta medalla expressem el sentit de tota la ciutadania, recollim el clam 
dels aplaudiments que durant les setmanes del confinament, cada vespre, a les vuit 
de la tarda, va ressonar des dels balcons de tots els municipis del país, balcons des 
dels quals hem redescobert veïnatges i històries tan properes i tan llunyanes alhora 
i des d’on hem mirat amb noves perspectives el futur que ens unia.

Amb aquest acte d’avui declarem de manera solemne l’agraïment de les catala
nes i els catalans als professionals del sistema de salut per tot el que han fet i fan 
enfront de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la Covid19, la pandèmia 
que encara és present, encara impacta en tots els àmbits de les nostres vides i ens 
continuarà afectant en el futur immediat. 

Sabem que caldrà persistir per contenirla, que caldrà trobar eines i recursos per 
apaivagar al màxim les conseqüències que se’n deriven, que són moltes, molt diver
ses i molt greus.

Però això no ens impedeix valorar avui amb admiració la resposta excepcional 
dels professionals que en els moments més crítics van fer un sobreesforç per impe
dir la fallida de l’atenció sanitària i evitar que la pèrdua de vides fos més gran del 
que, malauradament, ha estat i continua essent. Ni el cansament, ni el risc al que 
s’exposaven, ni els recursos insuficients, ni l’atenció que vivien durant la malaltia 
desconeguda van defallir el seu treball. La seva generosa actitud en aquella situació 
d’emergència, el seu sentit de la responsabilitat, el seu compromís amb el conjunt de 
la ciutadania són un exemple per a tots. Es van enfrontar a situacions inèdites, im
previstes, duríssimes des del punt de vista emocional, i hi van respondre amb tanta 
humanitat com excel·lència.

Per això aquest guardó s’atorga a totes i tots de forma col·lectiva i per això hem 
volgut comptar, a l’hora de recollirlo amb una representació àmplia que fes visible 
als diferents sectors professionals que formen part del sistema sanitari: de la metges
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sa al zelador, dels infermers al personal de neteja. El reconeixement d’avui és per a 
totes i tots ells per igual, sense distincions. 

Si, com diuen, l’altura humana es comprova en els moments més complicats, els de 
més dificultat, els professionals del sistema sanitari català han demostrat ser gegants.

Tanmateix, la crisi sanitària de la Covid19 només ha fet inqüestionable allò que 
ja era evident i que sabia qualsevol persona que hagués rebut assistència sanitària: 
que disposem d’un sistema sanitari d’una qualitat altíssima, capaç de reaccionar amb 
eficàcia i eficiència davant el pitjor dels escenaris, que els seus professionals són un 
tresor per a la nostra societat i que totes les institucions, començant per aquesta cam
bra, ens hem de conjurar per garantirlos els recursos i dotarlos de les millors eines 
possibles per al desenvolupament de la seva feina.

Perquè els reconeixements poden ser afalagadors, però per ser útils han de ser co
herents amb les nostres accions. Hem de tenir cura d’aquelles persones, d’aquelles i 
aquells que tenen cura de nosaltres. Hem de posar la vida al centre de les polítiques 
públiques. Per ser més precisos, hem de posarhi la vida digna, perquè no es tracta no
més de la supervivència, sinó de garantir drets, benestar i oportunitats per a tothom. 
Hem de posar la salut al centre del model socioeconòmic, ferne una prioritat, un ob
jectiu estratègic de país, molt més enllà de la resposta a la pandèmia.

Però tot això, tot això, no ens enganyem, no serà fàcil a curt termini. Vénen mesos 
complicats i les mesures necessàries de prevenció tenen i tindran un cost elevat per 
a la nostra societat, no només per la limitació de les relacions socials. Estem parlant 
de llocs de treball perduts, d’ERTOs impagats, de petites empreses tancades, d’autò
noms sense activitat, sectors vitals per a l’economia del país parats, sense oblidar que 
aquesta crisi econòmica té un impacte de gènere i de classe que no podem desatendre.

No podem permetre que els efectes de la crisi recaiguin a les espatlles dels de 
sempre. No podem repetir els errors del passat. Hem de respondre des d’una pers
pectiva comunitària, defensant sempre el bé comú. De fet, la crisi sanitària ha fet 
palès que no estarem segurs mentre no ho estigui tothom, que el nostre benestar, el 
de cadascun de nosaltres, depèn del benestar dels altres. Que no ens podem desen
tendre de les persones que ens envolten, perquè hi depèn la nostra pròpia vida. 

Potser en cap altre lloc com en un CAP o en un hospital es manifesta tan clara
ment la idea de comunitat, es detecta la vocació i la dedicació, es percep el servei 
públic. Deia Hipòcrates: «Cura a vegades, tracta amb freqüència, consola sempre».

Mai hem estat més conscients de la nostra vulnerabilitat i al mateix temps mai 
hem estat tan segurs que el nostre propòsit ha de ser tenir cura els uns dels altres. Les 
bates blanques han esdevingut un símbol de la lluita, en primera línia, per la nostra 
vida, però també una imatge que ens transporta a la necessitat de repensarnos, d’edi
ficar unes noves bases, els pilars d’una societat que respongui als reptes que ens ve
nen a sobre. Projectar un nou país sobre la idea del bé comú, la salut i la vida digna.

Volia acabar, com és costum, donant l’enhorabona a tot el col·lectiu pel merescut 
reconeixement, però, si m’ho permeteu, ho faré amb un simple, humil, però poderós: 
gràcies, de tot cor. Moltíssimes gràcies de part del Parlament de Catalunya, de part 
del poble de Catalunya. 

Moltíssimes gràcies. 
(Aplaudiments.)

La presentadora

Moltes gràcies, president.
Arribem al final d’aquest acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament 

de Catalunya, i en aquesta ocasió serà l’octet de veus del Conservatori del Liceu que 
ens interpretarà l’Himne Nacional de Catalunya, Els segadors, sota la direcció de 
Daniel Mestre.

(Un octet de veus del Conservatori del Liceu interpreta Els segadors. Aplaudi-
ments perllongats.)


