Parlaments
diada de Santa Susanna 2021

Benvolguts i benvolgudes,
Just fa un any, vam fer l’acte en record dels difunts per recordar totes les persones
que ens havien deixat i de les que no ens vam poder acomiadar com ens hagués
agradat.
Aquest any, volem dedicar la diada a les persones treballadores de les tres
fundacions Santa Susanna.
Santa Susanna és una institució que la formem entre tots i totes: les persones
usuàries i residents a qui atenem, les seves famílies que confien en nosaltres, les
persones voluntàries que col•laboren amb les fundacions, els membres del patronat
i, evidentment, les persones que hi treballem.
La pandèmia ha canviat molts aspectes de la nostra vida, i també ha suposat un
canvi en la nostra vida professional.
Treballar a Santa Susanna ha suposat un gran esforç per part del col•lectiu dels
professionals. Que s’han adaptat a una realitat canviant, han demostrat amb escreix
la seva vàlua i han treballat en equip per seguir prioritzant el benestar de les
persones usuàries.
Avui homenatgem a totes les persones treballadores de Santa Susanna.
Els volem donar les gràcies públicament per la seva entrega i dedicació.
Gràcies per la vostra implicació.
Gràcies per l’esperit de superació.
Gràcies per la vostra generositat.
Gràcies per haver fet més fàcil i agradable aquesta etapa tan complicada.
Gràcies per acceptar el repte.
Sumant esforços, ens n’hem sortit!

ANNABEL MATEOS, directora de la Fundació d'Acollida Santa Susanna;
ANNA AYGUASANOSA, directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna, I
ASSUMPCIÓ ROS, gerent de la Fundació Santa Susanna

Som com una família ben avinguda. Seguiu com fins ara.
MERCÈ, resident

Veure les persones treballadores és un punt d’alegria. Ens donen vida. Estan amb
nosaltres cada dia, ens coneixen i saben el nostre caràcter.
JOAN, resident

M’agrada viure a la residència, hi estic bé. Hi ha companyonia i ens tracten bé.
MERCÈ, resident

Tots som diferents i a vegades entendre’s costa. Gràcies per la paciència que teniu.
MARIA, resident

Això és cosa nostra. Hi estic a gust i contenta. M’agrada que hi hagi comunicació i
m’agradaria veure el personal sense mascareta.
PILAR, resident

Os quiero y os respeto. Agradezco el trato cariñoso. Trabajad y aprended para
ayudarnos. Me gustaría volver a ver a las personas trabajadores que ahora no
podemos ver, y verlas a todas sin mascarilla.
GABINA, resident

Sois buenos trabajadores. Mirais por nosotros. Y yo tambien os trato bien.
JUANA, resident

Ho feu bé. Estic ben cuidat. Que seguim bé tots plegats!
MANEL, resident

Agraeixo la companyia i els moments de conversa.
AURORA, resident

Ens cuideu bé. Hi ha moments bons i moments difícils. Que tingueu sort i feina!
TOMASA, resident

Per conviure hem de tenir-nos respecte i ajudar-nos mútuament. Gràcies pel carinyo
que ens doneu.
MARIA, resident

Vull començar donant-vos les gràcies per estar amb nosaltres.
Treballar a la Fundació, per mi, és una motivació diària, sobretot ho ha sigut en els
moments més durs d’aquesta pandèmia, ja que el pensament que molta gent depèn
de nosaltres, tant residents, familiars, companys amb els que ens recolzem... ha
sigut una llum que ha il·luminat el camí, ens ha donat força davant de la incertesa i
la por.
He après que tots som creadors de realitat, que la certesa diària que ho estem
superant ens a portat a on estem avui. També he après a flexibilitzar i adaptar-nos
amb un somriure a les circumstàncies de cada moment i de cada persona.
Ha sigut un repte que ens ha portat a la superació diària, tan col·lectiva com
individual. I dins d’aquesta superació, a buscar estratègies perquè els residents es
trobessin el millor possible.
Espero que no perdem aquesta esperança que cada cop queda menys per fer-nos
l’abraçada col·lectiva que tan enyorem, i que continuem amb aquesta fortalesa que
ens caracteritza com a institució.
Espero que les persones residents, ben aviat, puguin recuperar la seva vida social,
emocional, trobar-se amb els seus familiars i veure’ls les cares sense mascareta,
sortir a passejar...
Espero que com a societat es valori la tasca que realitzem als centres residencials i
no es jutgi com quelcom negatiu. Per nosaltres, el benestar dels residents és el més
important, són el centre i la nostra raó de ser.
Gràcies un altre cop per ser-hi. I espero que aquetes paraules omplin de llum els
vostres cors.

AINHOA MOLINA
treballadora de la Fundació d’Acollida Santa Susanna

És impossible resumir en quatre línies el que ens ha aportat durant aquest temps
tan difícil per tothom.
Si una cosa caracteriza trabajar a Santa Susanna es la flexibilidad por parte de todos
sus miembros. Desde siempre, nuestro modo de hacer ha estado condicionado por
la flexibilidad. Y esta cualidad nos ha ayudado, y mucho, a encarar las circumstancias
que desde hace año y medio la pandemia nos ha impuesto.
Hemos tenido y tenemos por delante muchos retos. Hemos aprendido a inventar
nuevas maneras de hacer las cosas. Hemos reforzado el trabajo en red, colaborativo,
con compañeros de dentro y de fuera de nuestra organización. Hemos aprendido
que la sorpresa es siempre posible. Hemos aprendido que cualquier situación puede
ser peor, pero también mejor. Hemos aprendido a trabajar en alianza con las
familias, todo y no tenerlas físicament entre nosotros, conectados en la distancia
desde la confianza y respeto mutuos.
Todo esto no hubiera sido posible de no sentirnos implicados, profesional y
personalmente, en el proyeto y el sentido de ser esta Fundación, en el cuidar y
acompanyar a las personas.

MANUELA CASTRO
treballadora de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna

Treballar a la Fundació és un repte diari, cada dia és una aventura nova i una nova
experiència. És una cosa que té aqueta feina, la diversitat.
Durant la pandèmia ha estat un batibull de sensacions i sentiments. Un caos ordenat
i un ordre caòtic. Moments molt durs i d’impotència, de protocols nous casi a diari,
de canvis constants en tots els hàbits i costums, de deixar de fer petons i abraçades,
de perdre gent estimada, companys malalts, jornades exhaustives...
De tot això he après que som un bon equip, una gran família. Que és una feina
vocacional i de molta entrega per part de les persones que estem en aquest vaixell.
Que tinc companys i companyes a l’alçada de situació, que donen tot i més d’ells
mateixos.
El repte en tot aquest temps ha sigut la readaptació constant, normes noves,
protocols canviants, nous hàbits... La capacitat de readaptació constant a la situació
i als temps.
Moltes gràcies companys i moltes gràcies a totes les persones que confien en
nosaltres... sense vosaltres tot això no seria possible.

JORDI GONZÁLEZ
treballador de la Fundació Santa Susanna

Haig de confessar que una de les coses més boniques de poder fer d’alcalde de la
nostra vila és, sense cap dubte, presidir la Fundació Santa Susanna i la Fundació
Sociosanitària.
És ni més ni menys que un un regal, o millor dit, una oportunitat per treballar
intensament per una de les institucions més antigues del nostre poble.
Com us podeu imaginar, el que començava amb moltíssima il·lusió, va convertir-se
de seguida en una grandíssima responsabilitat al arribar el març del 2020.
I és que la pandèmia ha sacsejat la forma recent d’entendre la societat. I ha estat
especialment colpidora per aquells col·lectius més vulnerables.
No deixem de pensar, en cap moment, en aquelles persones que avui ja no hi són. I
per això seguim presentant els nostres respectes i suport per a totes aquelles
famílies que s’hagin vist afectades, directa o indirectament per la Covid-19.
I també tenim molt present com ha patit la nostra gent, i en especial la gent gran. A
Santa Susanna ho sabem bé, perquè ho hem vist i ho veiem encara.
Serà per això més important que mai recuperar el dinamisme i l’activitat, frenètica
que tenen els àvis i àvies de Caldes. Perquè tenim una gent gran molt activa, plena
de vida i de ganes de seguir endavant.
I sense cap dubte, superarem la pandèmia, la deixarem enrere (no sense esforços) i
aconseguirem mirar el futur amb optimisme!
És per això que malgrat la dificultat dels dies que hem viscut (i que fa que encara
haguem d’estar molt alerta), hem de trobar aquells elements que ens convidin a
l’esperança.
Tinc clar que Santa Susanna en sortirà reforçada d’aquesta crisi sanitària. Projectes
com el del nou Tanatori (que al 2022 hauria de ser una realitat), els futurs habitatges
per a la gent gran, el creixement del Sociosanitari, o indirectament el nou Casal per a
la Gent Gran a les Cases dels Mestres, ens conviden a reforçar-nos amb il·lusió,
sabent que Santa Susanna no només té un llarg passat, sinó que és capaç de superar
les dificultats del present, encaminant-nos cap a un futur esperançador.
Aquesta és l’essència de la nostra fundació, l’essència de Santa Susanna ha estat
sempre la superació i la resiliència.

I efectivament, no hi hauria superació sense la força incansable dels seus
treballadors i les seves treballadores. Un personal que ha entomat les dificultats
amb compromís i responsabilitat. I no només em consta com a president de la
Fundació. Ho he vist i així ho he sentit també com a familiar!
I us haig d’agrair aquesta tasca, de tot cor. Encoratjant-vos encara a no abaixar la
guàrdia per persistir.
Tinc molt clar que estimar Santa Susanna és estimar Caldes. I és que estimar Caldes
també és estimar a Santa Susanna.
Moltes gràcies a tota la gran família que representen les tres fundacions.
Feliç Diada de Santa Susanna.

ISIDRE PINEDA
president de la Fundació Santa Susanna i alcalde de Caldes de Montbui

