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Missatges per a professionals rebuts fins a divendres 20 de març a les 18:00h 

  
Molta força a l'hospital que fa un any va salvar a la meva mare... ❤ 
 
El seu DONANT i vosaltres, els METGES li vareu donar una segona oportunitat quan ella 
va rebre un trasplantament de fetge... ❤ 
 
Molta força! 
 
PD: Adjunto, la carta per a tots vosaltres. 
 
Cristina.  
 

 __________________________ 

 
La gent no s'adona del poder que té 

 
Força per tots els treballadors/es d 1a linia. També netejadors/es, cuiners/es, 
sociosanitaris i treballadors auxiliars. 
Reconeixement x vosaltres i qüestionament pels que no han fet css depidemiolegs, etc. 
Espero k algú us faci arribar les EPI necessaries... 
Sinó...s'hauria dalçar la veu.Pk sento moltes paraules vuides en general i sé k us deu fer 
faltamolt material. 
Un munt de gent faria costat. 
Pk akesta crisi ensenya k no hauríem de carregar sempre el més feble. 
Força i Salut!!!!!!!!!! 
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 
 
 

 __________________________ 

 
 
Mi más sincera felicitación a todo el personal sanitario por su entrega y coraje. 
Animo y ánimo 
Un abrazo a todos 
Fernando Mondelo 
 

 __________________________ 
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Soc pacient vostra de la unitat de MII, aquest mail es por donar-vos les gràcies, gràcies 
per tot, gràcies per el que esteu fent per nosaltres en aquests moments, gràcies per 
cuidar de mi cada cop que he estat ingressada, operada o d’urgencies, gràcies per cada 
cop que truco a la unitat de MII per dubtes, pors, etc..... i sempre rebre resposta de les 
seves magnifiques infermeres Marta i Rebeca 
GRACIES I MIL GRACIES 
 
Nuria Ferrer 
 
 

__________________________ 

Sempre han dit que els herois/heroïnes porten capa, volen i viuen 
amagats entre nosaltres… peró aquests no són de veritat, no són 
reals.  
  
Els meus herois / heroïnes són reals i no porten capa… porten 
bates i guants que els hi donen superpoders, no volen si no corren 
per ajudar-nos, pq no s’escapi ni un valuós minut, no s’amaguen pq 
están donant la cara per tots i cadescú de nosaltres 

  
I no ens oblidem dels altres herois / heroïnes que estan al llit i 
que cada dia lluiten contra la malatia de forma valenta i donant 
exemple a la resta de nosaltres 

  
Per tot això i més…  
  
Gràcies a tots els metges, metgesses, enfermers, enfermeres, 
serveis de neteja i a tots aquells que aquests dies están ajudant-
nos a portar d’una manera més fácil aquesta situació 

  
ALBERT 
EDUARD 
I 
RAQUEL 
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__________________________ 

 
 

  
 
Patricia Toledo 
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__________________________ 

 
Sanitaris: Moltes gràcies per tot el que esteu fent i lluitant per cuidar els malalts i 
sobretot intenteu-vos protegir i cuidar-vos molt ja que esteu enfront del perill.  

  
Nosaltres ens quedem a casa per evitar donar-vos més feina.  

  
Us ajunto un dibuix que han fet els meus fills dedicat a totes les persones que 
s'enfronten al virus cada dia per cuidar als demés. 
 

 
 

__________________________ 
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Aquest es el meu fill Jaume. Té 4 anys i ens ha costat fer-li entendre el que està 
passant. 
Cada nit surt al balcó a picar de mans i crida "moltes gràcies" Ho fa per vosaltres. Per 
tots i totes les persones que esteu vivint i lluitant en aquests moments tant dolents. 
Sou uns herois per a ell. Diu que feu màgia perque cuideu i podeu curar a la gent. Ell no 
es conscient que té tota la raó del món. 
 
Gràcies,moltes moltes gràcies a totes i a tots. Herois i Heroïnes de bates blanques i cor 
gegant. 
 
Rebeu tot el nostre escalf i una abraçada d'admiració i respecte del Jaume. 
 
 
Jennifer Deu 

 

 

 

__________________________ 
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Saludos desde Chile 
 
Un gran saludo y abrazo a todos los profesionales sanitarios y pacientes del Hospital 
Clinic de Barcelona, que me acogió durante seis meses aprendiendo en la Unidad de 
Fibromialgia del Servicio de Reumatología. 
 
El lunes de esta semana logré regresar a Chile desde Barcelona, y ahora realizo una 
cuarentena obligatoria dispuesta por nuestras autoridades. 
 
UN GRAN ABRAZO Y ADMIRACIÓN, SON UN EJEMPLO. 
 
Mauricio Soto Subiabre  

 

__________________________ 

 
Ànims, no esteu sols! 
 
Sóc pacient de la casa i puc dir amb orgull que em vàreu donar una segona oportunitat. 
Em vau transplantar el fetge la nit de reis de 1997.  
I aquí segueixo! 
Us he vist créixer, reformar i millorar les instal·lacions, dia rere dia, any rere any. Però, 
sobretot, us he vist evolucionar com a persones, sempre empàtics, atents, sol·licits. 
Donant-ho tot en tot moment.  
Jo faig confinament extrem que és la millor forma d'ajudar-vos.  
Junts ens en sortirem!  
Ànims!!! 
Sergi 

 

__________________________ 
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__________________________ 

 
 
A Todo el personal sanitario . 
 
No estáis solos !!! Estamos todos desde nuestras casas con vosotros y rezando por 
vuestra Salud  
Estáis haciendo una labor inmensa !!!  
No hay suficientes palabras para expresar el agradecimiento que sentimos por vuestro 
colectivo . 
Ojalá pudiéramos salir a la calle y decir al mundo lo que valéis 
Gracias , gracias y mil gracias 
 
Mireia Poch y Rafa López-Dieguez  
 

__________________________ 

 
Us estiment molt a tots , cada dia pensem en vosaltres; amb els  professionals sanitaris 
que us deixeu la pell treballant per als malats per tenir cura i consol  d'ells en aquests 
moments tan complicats que estem vivint, també per els que estan ingressats, 
esperant una pronta milloria per tots ells. 
Com a pares d'una companya sanitària vostra, estem al vostra costat. 
Una abraçada molt forta i un poema  per entendre la vostra fantàstica feina. 
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Elogi del viure 
Estima el teu ofici,  
la teva vocació,  
la teva estrella,  
allò pel que serveixes,  
allò en què realment  
ets un entre els homes,  
esforça’t en el teu quefer  
com si de cada detall que penses,  
de cada paraula que dius,  
de cada peça que poses,  
de cada cop de martell que dones,  
en depengués la salvació de la humanitat. 
Perquè en depèn, creu-me. 
Si oblidant-te de tu mateix  
fas tot el que pots en el teu treball,  
fas més que un emperador que regeix 
automàticament els seus estats;  
fas més que el qui inventa teories universals 
només per satisfer la seva vanitat,  
fas més que el polític, que l’agitador,  
que el que governa. 
Pots desdenyar tot això  
i l’adobament del món.  
El món s’adobaria bé tot sol,  
només que cadascú  
fes el seu deure amb amor,  
a casa seva. 
                            Joan Maragall 
 
                                                                   Pilar i Manel 
 
 

__________________________ 

 
 
Us vull donar les gracies per tot el que esteu fent i fareu per combatre aquest Covid19 i 
la resta de problemes de salut que seguiran apareixen. Sou el nostre exèrcit i no 
podem fer res més que donar-vos tot el suport que us mereixem. Vencerem !! 
 
Ricard Pons  
 
 
 

__________________________ 
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Carta al personal sanitari, administratiu, de neteja, del laboratori, de seguretat i de 
manteniment.  
 
No diré bon dia perquè segurament estareu pensant "Bon dia? Bon dia serà pels qui 
estan sans, segurs i treballant des de casa", però sabeu què? Sí que és un bon dia. És 
un bon dia perquè per fi la societat està despertant, us està començant a valorar i quan 
tot això hagi passat, que ho farà, no oblidarem mai tot el que esteu fent per nosaltres, 
ENS ESTEU SALVANT! Parlo de metges i infermeres, també us incloc a la resta de 
personal que feu possible la tasca sanitària (personal de neteja i manteniment, 
administratiu, d'atenció telefònica, seguretat, tècnics d'ambulància, etc), tots junts 
ajudeu a combatre aquesta merda de virus! I quan dic tots junts parlo de VOSALTRES i 
NOSALTRES, perquè cada aplaudiment de les 20h va per tots vosaltres. Estem i volem 
estar al vostre costat de la manera que ens és possible, des de la distància us ajudem!  
 
Sou molt grans. Des de, per a i amb les persones. Moltes gràcies.  
 
Nàdia Villagrà  
 

__________________________ 

 
Per tots els professionals que porteu dies al peu del canó i en especial per a Gerard i 
Júlia Espinosa (marit i filla). Molts petons 😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍 
 
Susanna Carrillo Matas 
 

__________________________ 
 
Em dic Núria i us escric des de Navàs, a la Catalunya Central. Tinc 21 anys i estic 
cursant el tercer curs d’infermeria aquí, al Campus de l’Hospital Clínic. 
 
El meu missatge cap als professionals és que no decaigueu i que seguiu dempeus davant 
totes les adversitats que sus presentin. La vostra valentia i la vostra capacitat per seguir 
endavant és un exemple a seguir per tota la comunitat. Em sento orgullosa d'estar fent-
me camí cap a una professió tan bonica i tan essencial com és la infermeria. Moltes 
gràcies per donar el millor de vosaltres cada dia, ara i sempre. 
 
Per altra banda, el meu missatge cap als pacients és que lluiteu i que us mantingueu 
optimistes. El fet d’estar aïllats us farà sentir sols però no ho esteu; des de casa us tenim 
molt presents. No decaigueu i intenteu mantenir la ment positiva, pensant en allò que 
fareu quan tot s’acabi. Sempre endavant. 
 
 
Núria Obradors Costa 
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__________________________ 

 
 
El Factor X Desde el Infinito Y Más Allá.  
 

__________________________ 
 

   
 Gracias por no decaer. Sois la mejor medicina para los pacientes. 
 
María Nieves Sánchez  

 
__________________________ 

 
GRÀCIES ¡¡¡¡¡ 
En aquest moment no hi han paraules per agrair-vos tot el que esteu fent per nosaltres, 
però això no es nou, fa un parell d'anys veu cuidar la meva mare durant els seus 4 últims 
mesos després de més de 15 anys amb un fetge transplantat al vostre hospital. Només us 
puc donar les gràcies pel que heu fet en el passat, en el present i espero que el futur, la 
resta de paraules no em surten. 
 
S@lut, 
Gabriel Catalán 
 

__________________________ 
 
Ánimo, mucho Ánimo 
Mi mensaje es de agradecimiento para todos profesionales del Clinic. 
Sin vosotros no saldríamos de esto. 
Muchas gracias por salvar vidas poniendo en riesgo la vuestra. Sois geniales. 
Y por supuesto mucho ánimo a los pacientes. Con la ayuda de estos profesionales, 
pronto, todo este tiempo, será un mal recuerdo. 
Un gran abrazo a todos. 
 
Mari, 


