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                 LES INTERVENCIONS DE LA M. DEL CARME A NANCY  

La M. del Carme van presentar un símptomes consistents en que en ocasions no li sortien 
les paraules que ella volia dir i també li fallava de tant la ma dreta. Va anar al metge que 
va considerar podia ser estres, no li van remetre els símptomes per la qual cosa va 
decidirà anar a visitar a casa seva el doctor Tolosa, cap del servei de neurologia del 
Hospital Clínic de Barcelona. 

 El doctor li va demanar fer una exploració radiologia amb administració de contrast 
intravenós on s’hi va veure clarament la malformació arteriovenosa al costat esquerra del 
cervell. Posteriorment també va demanar-li fer una ressonància magnètica que es va fer a 
la clínica Quirón de Barcelona . 

El metge neuròleg va fer una consulta als neurocirurgians i li van dir que la zona on estava 
ubicada la malformació no poc accessible mitjançant la cirurgia convencional que podia 
lesionar a estructures vitals adjacents.  

El doctor Tolosa ens va parlar que al hospital de Nancy -France- hi havia el doctor Picard, 
cap del servei de neuroradiodiagnòstic que era pioner junt amb d’altres doctors americans 
en la practica d’una tècnica que permetia reduir la malformació. Consistia en introduir per 
via intravascular un èmbol fins a les branques vasculars prèvies al cabdell de capil·lars que 
formaven la estructura que comprimien zones circumscrites. Ens aconsellà que anéssim a 
visitar al esmentat doctor li portéssim el informe que ens havia fet junt amb les 
radiografies i ressonància perquè ens digués si era tractable amb la tècnica que ells 
empràvem. 

 

 

 

 

 

                                                         L’antic hospital de ‘Saint Julien’ 

Desprès que ens atengués la secretaria vàrem entrar al despatx del doctor Picard es va 
crear una situació força còmica que en vàrem ser conscients quan vàrem de la consulta. La 
nostra conducta com a futurs pacients va ser bastant atípica i quan havíem explicat aquest 
fet als nostres amics no podíem parar de riure.  
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Va succeir que havia estudiat dibuix figuratiu i lineal a la escola d’Art de Terrassa i quan li 
van diagnosticar a la M. Del Carme el problema vascular, amb ajut de llibres que 
desposava de anatomia i exploració radiològica i junt amb radiografies fetes la prèvia 
administració de contrast i vaig dibuixar uns esquemes del encèfal senyalant amb color 
blau i vermell les arteries i venes que confluïen en el cabdell vascular de la formació 
venosa no desitjada.  

Vaig guardar els esquemes a la carpeta de dibuix on la M. Carmen hi va posar també les 
radiografies i els resultat de la ressonància magnètica, tot i ser una carpeta voluminosa el 
dia que varen anar a fer la consulta al doctor Picard ens la vàrem emportar. 

El primer viatge del dia 14 de febrer de l’any 1993 

Vàrem fer el trajecte amb el Talgo de Barcelona a Paris i d'allà a Nancy i també amb tren. 
Nancy és una ciutat situada al nord-est de France a només 100 km. de Alemanya i per tant 
amb bastant influencia d’aquest país, 
més diguem.ne freds de caràcter i potser 
més influenciats que nosaltres per la 
cultura diguem.ne més complidors de les 
normes. Viatjar te aquestes coses que 
ens permeten, per comparança, veure 
més clarament el nostre tarannà. 

      Un aparell de RX, no del tipus que parlem   
però si d’aquest hospital  

Tornant al tema, comentar que el doctor tenia un despatx en sintonia al seu càrrec que 
desprenia una atmosfera de persona científica i d’estatus acadèmic. Li vàrem presentar 
l’informe que va llegir i es mirava detingudament les imatges de l’exploració, llargament i 
sense dir-nos res.  

Degut que havia treballat a un servei de radiologia i estava acostumada que els radiòlegs 
de seguida localitzaven les manifestacions patològiques que mostraven les radiografies, 
no se que em va passar que considerés que podia ajudar al doctor. Obro la carpeta trec els 
dibuixos i li mostro al doctor gràficament els vasos sanguinis que anaven a drenar a la 
malformació. Va ser com si un client mostrés al seu arquitecte com volia que li fes la casa. 
I li dic: Doctor, j’ai dessiné le système vasculaire impliqué dans cette malformatión que les 
artères suivantes sont impliquées. Pensez-vous qu’il soit possible de réduire cette tumeur 
vasculaire ? 

El metge si abans no mostrava cap moviment comunicatiu, desprès d’aquesta ràpida i 
inesperada explicació pseudo acadèmica, tampoc. La M. del Carme que era més 
observadora, va dir-me que al doctor va fer una expressió de sorpresa i que se l’havien 
posat uns ulls com dues pomes i, tu sense tallar-te li anaves donant explicacions, vaig 
haver de aguantar-me el riure. 
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Quan el doctor va aconseguir situar-se amb el que estava succeint al seu despatx ocupat 
per dues joves acuradament vestides i perfumades, especialment la M. Del Carme i a més 
d’origen espanyol amb accent català-francès i donant-li mostres de coneixements 
científics, va reaccionar dient-nos: Sí penso que sí és possible introduir èmbols a algunes 
de les arteries d’accés a la malformació, però s’ha de fer en distints períodes de temps. 
També va afegir que la reducció no serà total i que la incidència de defuncions degudes a 
la intervenció era del 1%.  

Amb tot la Carmeta es va arriscar a fer-se operar, encara 
que de les vagades que vàrem anar al hospital ens vàrem 
assabentar de dues persones que no havien superat la 
intervenció de aquestes mateixes característiques 
cerebrals- vasculars.  

                                                      Sortida del metro de l’opera de París 

Vista la dinàmica d’ingrés al hospital que sovint era, almenys en aquella unitat, que els 
familiars un diumenge acompanyaven el pacient al hospital per seguir una intervenció i no 
hi tornaven anar fins el dia de l’alta a buscar-lo, era perquè vivien a molts quilometres de 
l’hospital. Tot hi estar justificat, per a nosaltres que acompanyem molt al malalt, ens 
commovia aquesta forma de fer. Si que els vespres es podien comunicar per telèfon.  

L’hospital que te el seu origen l’any 1336 rebia el nom’ Saint Julien’ o Centre Hospitalari 
Regional estava situat a la ‘Rue Foller’ i a la dècada dels anys 2000 ja disposava de 
novadors aparells radiològics de l’empresa Siemens que permetia obtenir imatges amb el 
sistema 3D podem observar les imatges amb el seu volum i cares. La porta d’entrada del 
catèter envers a la cavitat encefàlica es feia per la arteria femoral.  

 

 

 

 

 

 

   

                      M. del Carme Cabo i Rosa M. Masana a la Plaça ‘Sant Stanislàs’ de Nancy  
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El segon viatge del dia 4 de setembre del 1993 

 L’Hospital de ’Saint Julien’ era un edifici vell i poc conservat degut que estava previst 
construir-ne un de nou, nosaltres hi vam ser-hi a la darrera intervenció. La sala d’espera 
del departament de radiodiagnòstic de l’antic hospital era fosca i depriment tant per les 
llargues hores d’espera a que finalitzes la intervenció com pel efecte que produïa una gran 
escultura que separava dos sectors de la sala d’espera. Era una peça possiblement feta per 
un expert forjador o artista local emprant el plom com element d’expressió, que reforçava 
la sensació que transmetien aquells dies sempre dies grisos del nord-est francès que 
l’acompanyaven aquells ocells també negres que voltejaven el pati de l’hospital.  

Aquesta vegada vàrem anar a Nancy amb dos cotxes un amb la M. Carmen, la M.Teresa 
Soler també amiga de la M. del Carme i jo que era la conductora. En aquesta primera 
operació també van venir amb el seu cotxe la germana de la M. del Carme, l’ Antònia i el 
Josep Maria el seu marit. L’endemà vist que l’operació havia anat bé van tornar cap a 
Terrassa junt amb la M. Teresa 

 

 

 

 

 

    

                                          La Plaça ‘Sant Stanislàs’ amb M. del Carme, Rosa i Teresa 

Quan sortia de quiròfan la portaven a cures intensives i en aquest servei en saber que era 
infermera van tenir la amabilitat de deixar-me entrar i a la vegada vaig poder ajudar a les 
infermeres fent compressió sobre l’arteria femoral de la M. del Carme, lloc d’entrada del 
catèter intravascular, practica que s’havia de fer fins a la complerta coagulació de la sang 
de la ferida. Les infermeres li feien continuats controls de les constants fisiològiques i la M. 
del Carme em preguntava que havia dit el metge, que si tot estava bé i m’agraïa que estes 
allà. 

L’estada a l’ hospital va ser de set dies i va tenir el problema de pèrdua de sensibilitat i de 
motricitat d’ una cama que va requerir fer-li rehabilitació cada dia. 

Les dues primeres vegades que vàrem anar a Nancy, vaig estar allotjada a un hotel que M. 
del Carme prèviament reservava i abonava. Deia que a sobre que conduïa, em guardava 
vacances per acompanyar al hospital, només faltaria que no se’n fer càrrec de les 
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despeses. Però la veritat es que em sentia incòmoda amb aquesta situació perquè l’hotel 
era bastant car i més per un sol hoste. Però ella com a fet introbable a la vida, com es diu, 
‘es desvivia’ per fer el millor.  

Quan li varen donar l’ alta de l’ hospital el fisioterapeuta li va aconsellar que comprés unes 
botes que li subjectessin el turmell i un bastó de ma per caminar. En concret va entrar bé 
al centre i va sortir-ne coixa i sempre més la cama li restà afectada.  

Feia la convalescència a casa meva i les seves companyes de treball algunes vegades 
havien vingut expressament a La Bisbal per veure-la i mostrar-li el seu afecte, era molt 
bonic i agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Al centre M. del Carme a les seves quatre companyes a la Bisbal 

 

El tercer viatge del dia 9 de setembre de l’any 1994 

Segons he vist al àlbum de fotografies que sovint hi adjuntava un esquema del viatge 
indicant el trajecte, ciutats i kilòmetres , he vist que l’any 1994 vàrem anar al hospital 
passant per Suïssa.  

El itinerari va ser: la Bisbal, Valence, Grenoble, Annecy, Geneve on vàrem anar a visitar l’ 
hospital de Genolier que hi havia treballat ivarem dormir a Geneve,seguint l’endamà cap a 
Berna, Basel, Strasbourg , Saverne i Nancy, en total 1.340 kms.  

D’aquesta segona intervenció recordo que la M. Del Carme tardava molt a sortir del 
quiròfan i quan ho va fer no em van permetre entrar a cures intensives, per tot plegat 
estava força nerviosa perquè no sabia que succeïa, fins que cap a mitja tarda el doctor 
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Macho, un resident espanyol de l’equip del doctor Picard, va venir a la sala d’espera i amb 
un posat de mig preocupació va dir-me que havien tingut dificultats durant la intervenció, 
degut que havia fet un espasme vascular i no podien retirar el catèter quan aquests estava 
situat a la zona encefàlica de la intervenció. Va haver d’esperar bastant de temps a que fes 
efecte la medicació. Va dir que uns dies abans de cada intervenció hauria de prendre el 
medicament Minotop  

La convalescència al hospital que normalment era d’una setmana aquesta vegada va ser 
de quatre dies. Vivència d’una situació de risc i a la vegada frustrant , sort que abans 
havien fet abans una mica de turisme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  A Ginebre                                                    Entrada del hospital de ‘Genolier’ 

Durant aquestes estades de la M. del Carme al hospital, durant el dia estava amb ella al 
hospital, al migdia sortia per anar a dinar i a la nit per anar al hotel. Un dia va venir a 
visitar-nos una senyora molt amable i ens va parlar de la possibilitat d’allotjar-me a una 
residencia d’un convent de monges, que tenien uns preus molt assequibles, la M. del 
Carme va dubtar perquè deia que no estaria bé, però li vaig dir que hi volia anar que ho 
trobava millor que les habitacions dels hotels tant impersonals.  
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El quart viatge del dia 24 de març de l’any 1995 - 2.316 km.- 

 

En aquesta ocasió vàrem arribar a Nancy amb dos dies de temps per anar a visitar la ciutat 
de Luxemburg amb tren. Sempre havia considerat que la M. del Carme que si bé tenia un 
problema orgànic, no era una persona malalta, mai se l’havia fet al contrari sovint buscava 
el millor per tothom i no fer-los patir.  

Recordo que aquells territoris que vàrem conèixer eren exageradament freds i quan sortia 
al carrer per anar a dinar se’m glaçaven els genolls. 

      

                                                                            Estrasburg  

La estada a la residencia del convent bé, excepte que el matalàs era més ample que el llit 
que era molt estret i una nit vaig caure quedant-me a sota del matalàs. Les monges van 
solucionar el problema lligant el matalàs amb unes vetes. La dutxa era una cabina 
sobreposada de possiblement el model més petit del mercat.  

La avantatge era que als vespres sopava acompanyada i podia conversar amb les persones 
que també tenien un familiar al hospital. Les germanes feien una sopa molt senzilla però 
calenta la trobava boníssima. Un dels inconvenients era que desprès de sopar havíem de 
rentar els plats i no se com ens ho vàrem fer que sempre érem una altra noia i jo qui 
rentàvem els plats de tots, deien que s’havien de fer torns però no van funcionar.  

Hi havia una germana jove que venia a la sala d’estar i es quedava a escoltar les anècdotes 
que explicava, abans en tenia moltes, un dia va dir-me que parlava molt bé el francès, no 
era pas veritat, però aquesta deferència va ocasionar que llavors parlés com si m’estesin 
donant corda. Amb la Mare Superiora, la germana Elisabet amb la qui vàrem tenir 
mútuament bona sintonia, era qui cada vespre venia a la sala d’estar a dir-li a la germana 
que l’agradava escoltar histories de carrer, que havia d’anar a retir. Penso que a aquella 
noia estava molt interessada per les coses mundanes que potser encara no havia viscut. 
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        L’edifici del convent                                                                 Sector del renta plats de la residencia 

Un detall també envers l’alimentació era que cada dia a la nit per postres ens donaven 
compota de fruites feta per les germanes en època d’abundor, era molt bona i els havia de 
solucionar una part de la manutenció perquè la fruita fresca era gairebé un luxe. 

En una ocasió un grup de persones que ens allotjàvem al convent vàrem fer un dinar per 
celebrar que s’havien donat tres altes de l’hospital, entre elles la de M. del Carme. 
Recordo que una família italiana ens va fer uns espaguetis amb anxoves que no n’he 
menjat cap altre vegada de tant bons. 

Al convent també vàrem seguir algunes de les litúrgies de la Setmana Santa i segons veiem 
a la imatge vàrem celebrar el dia de Rams perquè anem amb el llaurar a les mans.  

       

                               

                      El dinar a la residencia                                                          Rams al pati del convent 

En una ocasió, el dia abans de la intervenció vàrem anar a visitar un poble de les rodalies 
de Nancy, de poc va venir que no ens quedem incomunicades al mig d’una carretera degut 
a la nevar que va començar a caure. Sort que vàrem veure la gravetat de la situació i a un 
lloc, diria que gairebé únic que hi havia en aquell camí, vàrem poder girar de direcció i ens 
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va venir just de poder arribar a la ciutat. Les noticies van dir que la carretera, no recordo el 
nom del poble, que era per on nosaltres anàvem estava tallada.  

    
  

 El cotxe Talbo de color groc de la M. del Carme                                           Catedral de Reims        

El cinquè viatge del 17 al 25 de novembre del 1996 ( 2.489 km )  

D’altres fets que no he explicat es que la M. del Carme desprès de la intervenció havia 
d’estar-se 48 hores completament estirada i sense moure el cap. Vaig demanar a les 
infermeres que si li podia fer el bany de llit jo mateixa i em van dir que sí, i després també 
la podia acompanyar a la dutxa. Van permetre també que li dones l’alimentació durant 
aquestes hores que no es podia moure, se l’havia de péixer com els nens però amb la 
diferencia que ella tenia molta gana.  

Les infermeres estaven enamorades de les seves camises de dormir, en portava set o vuit 
a la maleta i és veritat quina era més maca. També els sorprenia del que jo estigués tot el 
dia al hospital i, a nosaltres el que ens impactava era que desprès de sopar passes una 
infermera i des de la porta preguntés ‘Madames, est que vous voulez quelque pilure pour 
dormir’, la donaven a demanda, en cada ocasió que havien estat al hospital les companyes 
d’habitació es prenien la pastilla. 

     

                La M. del Carme al hospital                                            El patí de l’ hospital    
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No se’m feia pesat estar al hospital, perquè mentre la M. del Carme dormia jo llegia i ella 
moltes vegades em demanava que li expliques quelcom del que llegia. Era una època que 
entre d’altres autors m’agradava també llegir a Ken Wilber, un psicòleg expert amb 
psicologia transpersonal i autor de diversos llibres. 

Mai s’havia cansat de les explicacions que li feia, sovint li deia: No ho se, no se si això que 
dic és veritat o no, però a mi m’arriba bastant. Ella ho pensava i sovint hi estava d’acord, 
també li deia. Ves que no et vull influir eh! I ella responia que no la influïa perquè també 
sabia veure si allò li semblava bé o no. Això mateix ens succeïa quan visitàvem una 
catedral, un museu o simplement passejant per alguna ciutat, quan veia que em mirava 
amb atenció alguna cosa, preguntava que hi veus? Li responia no ho sé, és que em 
suggereix tal cosa i, a tu que et sembla ? Era magnifica aquesta comunicació. 

El sisè viatge 

No disposo de res enregistrat d’aquesta anada al 
hospital però puc comentar que possiblement va se 
quan havien fet un canvi d’ubicació del servei 
d’hospitalització per a malalts intervinguts al servei de 
radiologia. El règim de visites havia canviat 
completament, ara s’havien de respectar els horaris, 
penso que eren de 16 a 20 hores. El hi vaig dir que si em 
podia quedar com sempre per ajudar-la en 
l’alimentació i van dir que no, que no era possible.  

                                            Entrada principal de l’hospital 

Va succeir que va anar una auxiliar a donar-li el dinar, 
era una persona poc amable, coincidint que en una 
ocasió havíem vist com renyava de males maneres a una malalta, era desagradable de 
caràcter, forçuda de complexió i el seu físic poc cuidat no l’ajudava a mitigar les seves 
condicions de base.  

 La M. del Carme estava una mica trista pel fet que no m’havien deixar quedar amb ella i 
va explica que quan aquella auxiliar amb forta energia va anar a peixar-li el dinar, ella es va 
negar a obrir la boca, sense preguntar-li el que li passava la va renyar dient-li que ella 
mateixa, que ella s’ho buscava.  

 Desprès de dinar la vaig truca-la per telèfon per veure que feia i em va dir: Rosa si et plau, 
quan vinguis portem quelcom per menjar, no he dinat i estic morta de gana. Vaig anar a 
comprar algun aliment fàcil de digerir i quelcom per veure. Degut que encara no era la 
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hora de les visites, vaig entrar a la unitat per una d’escala que havia de ser de servei que 
una dia recorrent l’hospital havia descobert. Quina casualitat que ara aquest vell hospital, 
en van construir un de nou, es troba en un estat d’abandó i algú n’ha fet vídeos que em 
vaig mirar, la sorpresa va ser veure la porta o una de similar per on m’havia colat al 
hospital.  

Es va menjar el que l’havia dut amb gana i molt de gust menjar, però estava molt baixa de 
moral, cosa que ella no tenia aquest tipus de temperament, vaig pensar que eren els 
efectes de la operació, es va posar a plorar i intentava tranquil·litzar-la. Inesperadament 
entra a la habitació l’auxiliar de clínica que abans em esmentat, al veurem amb va dir que 
ja podia marxar, que per on havia entrat.  

Són de aquelles situacions de la vida que estàs a fora de lloc i d’hora. Tot i esser conscient 
del que estava succeint i li vaig dir a la auxiliar que no me’n aniria d’allà, no, mentre la M. 
del Carme estès en aquell estat.  

Va marxar i la M. del Carme en va dir que no li portes la contraria que era més forta que 
jo, si que ho era, si haguessin hagut d’arribar a les mans segurament que jo tenia les de 
perdre. Va tornar aquesta vegada acompanyada per la infermera que també en va invitar 
a que sortís de l’hospital. Novament els vaig dir que no la deixaria mentre no li passes 
aquell estat d’ànim. La M. del Carme va dir-me: Rosa, marxa perquè ens posarem en un 
embolic, però ho deia somicant i usant mocadors que no li feia cap bé per la mobilització 
del cap.  

 No va passar gaire temps que aquesta vegada va venir la auxiliar, la infermera i el metge, 
que possiblement era el que estava de guàrdia. Em va donar la impressió, encara que molt 
prudentment valorava més el fet que la M. del Carme estès disgustada, que no pas la 

meva presencia al escenari.  

 Finalment abans de passar per la etapa 
següent que de segur hagués estat: 
auxiliar, infermera, metge i guardes de 
vigilància, vàrem acordar que marxava hi 
tornaria a la hora prescrita, amb tot 
semblava més tranquil·la. 

      Possible és l’ entrada al hospital per on em vaig colar 
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 Quan explicaven aquest fet, la M. del Carme sempre deia que ella havia fet al hospital una 
falsa vaga de fam. 

 

El setè viatge del 17 al 26 d’abril del 1998 -2.261km - 

Quan anàvem directament al hospital sense passar a visitar algun lloc que ens agradava, 
fèiem: La Bisbal, Montpelier, Montelimar , Valence, Lyon, Beau-me Mulhouuse , Colmar, 
Baccarat i Nancy. Paràvem a fer nit a mig trajecte que era de 1.200 kms aproximadament 

De sempre havíem pensat que l’operador era el cap del servei que vàrem anar a veure el 
primer dia que ens van dir era un dels pioners d’aquesta tècnica, però en realitat eren els 
adjunts i residents qui duien a terme aquestes intervencions i també perquè estava 
adreçada a formar metges especialistes en aquesta modalitat quirúrgica per ser exportada 
a d’altres països europeus, dos dels residents que vàrem conèixer eren d’espanyols que 
actualment treballen a grans hospital del nostre país. 

Un dia que vàrem anar a parlar amb el doctor Picard i a la vegada fer-li entrega d’ un regal 
a ell i a la seva secretaria, la M. del Carme sempre havia estat molta atenta, li vaig fer el 
comentari de que ens pensàvem que ell era qui procedia a fer-li la intervenció, en fer-li la 
pregunta amb fonament de causa, va respondre que ell supervisava les intervencions des 
del monitor que tenia al seu despatx. 

 

 El vuitè viatge 1999     

D’aquesta anada al hospital no en tinc anotacions, només que vàrem estar per primera 
vegada al nou hospital i recordo que vaig agafar la grip i no m’aguantava dempeus, penso 
que vaig fer una hipoglucèmia perquè una infermera em va donar a veure un suc que molt 
li vaig agrair.1 

Desprès de cada intervenció anàvem a portar els informes a la consulta privada del doctor 
Tolosa que li feia una revisió neurològica confirmant la manca de forma de cama i ma 
dreta, les paraules també amb algunes d’elles hi tenia dificultat, però una de les coses que 
més molestava a la M. del Carme era que havia canviat la forma de la lletra, quan abans la 
tenia molt bonica, potser valorava més aquest fet perquè havia treballat a un centre 
grafològic i sabia que la lletra denotava la personalitat i forma de ser de la persona 
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Havia deixat d’ explicar que vàrem fer amistats amb persones de Barcelona, Sabadell i 
Calella de Palafrugell que tenien igualment una malformació arterio-venosa cerebral i 
s’anaven a operar a Nancy, per això ens vàrem conèixer. La amistant entre nosaltres 
encara perdura amb més o menys contacte dels uns amb els altres , però sabem que hi 
som. 

La M. del Carme a partir d’aquest any va decidir no tornar anar a operar-se perquè no 
observava els efectes que pensava tindria. Duia una vida bastant satisfactòria dins 
d’algunes i també importants limitacions, però semblava que les havia assumit.  

 Ara però, tots estem en la mateixa situació, vivint la pèrdua de la persona que tant 
estimàvem, persones molt entranyables que possiblement tenien aquell caràcter 
bondadós  perquè intuïen que la seva vida podia ser aturada en qualsevol moment, per 
això el feia que valoraven més el present que nosaltres. Volien que els demés fossin 
feliços, personalment ho havia experimentat i perquè tot va fer un girar de 180º quan la 
M. del Carme el dia tres d’agost de l’any 2007 va desaparèixer d’aquest mon. 

Ens quedem però, amb tot allò de interessant d’aquest relat, com la voluntat de sanar-se, 
de fer més de 15.000 kms amb cotxe en busca de la solució, de viure les incògnites del 
viatge, el neguit de les intervencions, les llargues hores d’espera, el fred, les vegades que 
ens havien perdut, buscar allotjaments, els punts de força dialèctica  amb els altres,  el 
descobriment d’indrets i formes de fer diferents i el més bonic de tot, la solidaritat, 
l’empatia i l’afecte que vàrem poder mostrar, la comunicació i el goix de sentir-nos 
ajudades i de poder ajudar i evidentment a un tot un continuo ventall de vivències 
contundents i enaltidores  

 

Notes   

                                                           
1 No fa massa que al nou hospital ‘Sant Julien’ van fer una exposició mostrant documents  d’èpoques 
passades del hospital fundat l’any 1336, deien també que actualment disposen d’aparells d’alta tecnologia 
com un robot quirúrgic de cirurgia abdominal. A veure com anirà, esperem que amb els anys hagi millorat  la 
resolució dels tractaments quirúrgics.  

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       La Bisbal, 13-6-2020 

 

 


