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Mataró 2016: punt d'innovació i coneixement
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Sempre havia sentit a dir que la distancia entre un somni
i la realitat es mesurava en "voluntat". En el nostre cas
crec que ho podem confirmar.
Fa molts anys, en tornar d'un dels primers congressos
nacionals de SEMES, comentàvem amb el Carles
Cuadrada, en aquells moments Cap de Servei
d'Urgències de Mataró: "Això ho podríem portar algun
dia a Mataró". És cert han passat molts anys i molts
congressos, Nacionals Catalans i Nacionals Espanyols.
A la meva incorporació a la junta de SoCMUE, coincidint
amb plena crisi econòmica es va desvetllar novament la
inquietud per portar l'organització del Congrés Català a
Mataró i, perquè no dir-ho, intentar donar aire fresc i
motivació a una plantilla llastrada pels successius
esdeveniments dels darrers anys.
Podria dir-vos que ha estat una feina dura i complicada,
això sempre n'augmenta el valor, però crec que no seria
fidel a la realitat. Va ser una candidatura treballada amb
temps i, quan hi penso, crec que amb més temps potser
hauríem incorporat idees que no vàrem poder
desenvolupar.
Un dels èxits de l'organització crec que ha estat el
d'intentar sumar tot el que teníem al nostre entorn,
trencar motllos. Ens vàrem preguntar: es pot treballar
amb hospitals de diferents titularitats i diferents nivells
assistencials? Aquests hospitals tot i que físicament són
molt propers, queden molt allunyats. Podem establir
sinergies amb escoles universitàries o espais/campus
Tecnològics?
No em va sorprendre la rapidesa en que es va donar
resposta a aquestes preguntes. El primer contacte amb
l'Anna Carreras de l'Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol va ser un "quan comencem?" i el Tecnocampus de
Mataró, amb la Lorena Molina i la Esther Cabrera
(directora de l'escola d'infermeria) ens va obrir les portes
des del primer moment, tant de les seves instal·lacions
com de la possibilitat de treballar conjuntament en els
aspectes que penséssim podien aportar quelcom.
A partir d'aquest moment no només veus que és
possible, si no que no hi ha marxa enrere, tot es
precipita. Curiosament, no s'havien creat els comitès i ja
es tenia una idea del lema "punt d'innovació i
coneixement". Era la primera vegada que s'organitzava
un esdeveniment d'aquestes característiques amb
hospitals de diferent titularitat, una entitat aliena a
l'assistència i el fet que la seu fos un campus tecnològic.
També es tenia pràcticament perfilat el cartell de
presentació, del que ja es va fer difusió durant el Congrés
de Tarragona a l'abril de 2015, tot i que en un format
preliminar i que ja va causar sensació. La creació d'un
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comitè organitzador, que va polint detalls organitzatius i
de suport econòmic i la d'un comitè científic liderat
fonamentalment per en Josep Maria Mòdol i l'Emili Gené
van fer que, tot i que van ser uns mesos intensos, fos una
experiència per guardar en el racó de les coses
gratificants. Aquelles que de tant en tant recordes i
t'ajuden a superar els moments complicats, que a la
nostra feina no són pocs.
Aconseguir reunir gent de tres institucions diferents al
voltant d'una organització va ser molt més fàcil del que
pensàvem. Ens ha permès conèixer els "veïns" i veure que
les coses que compartim són moltes més de les que ens
separen. Per tant, probablement ens hauríem de trobar
més sovint. No crec equivocar-me, si dic que això es
podria i s'hauria d'aplicar a tot el territori.
El resultat final el vau viure vosaltres, van ser dos dies
intensos en que hi va haver una mica de tot. Hi va haver
espai per revisions, novetats, tallers i, tot en un marc que
va acompanyar. Tant els espais utilitzats com les
tecnologies que es van incorporar van ser molt ben
valorades pels que hi vàreu assistir.
M'atreveixo a dir en nom de tots els que vàrem participar
en l'organització (Manel, Anna, Imma, Lluisa, Oscar,
Josep Maria, Emili, Lorena, Cristina, Olga, Marisol,
Marco Antonio, Josep, Victorio, Gabi, Laura, Ester,
Susana, Rodrigo, Victor, Javier, Pere, David, Xavier,
Emilia, Antonio, Xavier, Fuensanta, Dolors, Sònia, Xavier,
Cristina, Marta, Anna, Maite, Josep Maria, Jordi, Jaime,
Antonio, Ernesto, Laia, Sergi, Maria del Mar, Esther,
Antònia), sense por a equivocar-me, "que no vam patir"
sinó GAUDIR, no només del Congrés sinó de tot l'any que
vam dedicar a preparar-lo.
Us encoratjo a intentar dedicar un temps de les vostres
vides a organitzar o col·laborar en l'organització d'algun
esdeveniment d'aquestes característiques, l'experiència
s'ho val.

www.remue.cat

9

