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Voldríem donar-te les gràcies per voler compartir amb nosaltres aquesta estoneta i dir-te
que t’admirem com a esportista però sobre tot
com a persona per la teva senzillesa.
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Fa uns mesos, aprofitant la primera edició d’aquesta nova revista de l’empresa, em
dirigia a vosaltres per tal de repassar el nostre passat, intentar interpretar el nostre
present i encoratjar-nos de cara al futur. I tot això, en un context on sembla que el
passat cada vegada té menys importància, el present passa massa ràpid i el futur està
més ple d’incerteses que mai. Però no ens hem de conformar!
Les empreses de transport sanitari som organitzacions de persones al servei de
persones, imprescindibles per la nostra societat, i per tant hem de ser capaços de
sobreposar-nos a totes aquelles situacions de dificultat que estem patint. Per aconseguir-ho, hem de potenciar el diàleg i la cooperació per sobre del conflicte en la recerca
de l’objectiu comú.
L’existència per temps indefinit de l’organització és la que ha de permetre l’assoliment
de qualsevol dels objectius parcials dels grups i dels individus que composen l’empresa.
La persistència de tothom qui formem l’equip humà d’aquesta organització permetrà
afrontar amb responsabilitat les reduccions de tarifes, les reduccions de dispositius, les
reduccions d’activitats i qualsevol altre impacte que es produeixi sobre el nostre sector.
Dintre d’aquest context complicat, el nostre accionista ha apostat pel creixement
territorial i augmentar la presència de la nostra organització en altres comunitats
autònomes de l’estat, cosa que ens permet configurar-nos com la major organització
de transport sanitari de l’Estat. Això evidentment ens fa més forts i millors, i ens
permetrà afrontar qualsevol eventualitat amb major fermesa.
El número 1 de la revista Magazine crec que il·lustra exemples dels valors que preconitzem,
i que ens han de permetre desenvolupar el diàleg i la cooperació a la nostra empresa,
amb la finalitat de sortir de la situació actual amb major fortalesa. En aquesta revista
podem compartir els projectes de l’empresa i els de les persones que en formen
part, trobant des d’aspectes molt tècnics i científics fins als més humans i tendres.
L’entrevista de persones especials amb qui emmirallar-se també ens ajuda a veure
sortides alternatives i noves formes d’afrontar la vida.
Vull aprofitar per agrair-vos la vostra implicació amb l’empresa, i demanar-vos el màxim
compromís en aquests moments per tal de sortir exitosos dels reptes que estem i
haurem d’afrontar. Recordeu que el que diferencia la nostra empresa de la resta som
les persones que la composem.

Dra. Maria Lluïsa González - Directora General
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CERTIFICACIONS

ACTUALITAT

EFQM

Consum eficient

L’any passat vàrem assolir la certificació +300 punts segons el model
de gestió EFQM, un model de gestió
empresarial basat en l’excel·lència.

Al mes de juny del 2012 es va iniciar el projecte “Fem un Consum Sostenible”, amb
l’objectiu de reduir el cost del consum de
carburants fòssils.
A finals del mes de juny d’enguany obtindrem els resultats dels primers 12 mesos,
de tal manera que a partir d’aquell moment
podrem comparar les dades d’un any a l’altre,
tot contemplant les variacions estacionals.
L’evolució mensual fins a l’últim mes tancat,
abril 2013, ens confirma que en el servei No
Urgent hi ha un descens d’un 3,11% respecte
a les dades del període juny-desembre 2012.
Per altra banda, el servei Urgent també
ha patit un descens d’un 3,23% respecte
al mateix període.

Una vegada feta l’autoavaluació, redactarem una memòria que es presentarà a auditoria a principis del
2014, document a partir del qual els
auditors externs valoraran el nostre
grau de compliment amb els requisits
que marca el model EFQM.
Treballarem en el desenvolupament
d’accions que, amb la vostra participació, faran que puguem obtenir
un nivell de puntuació més elevat,
assolint el nivell d’argent, que es correspon al reconeixement + 400 punts
del model EFQM.

Us agraïm la vostra col·laboració i us animem a continuar participant.

SEGUIMENT DE CONSUM MITJÀ (PERÍODE GENER - ABRIL)
SERVEI URGENT

En els aspectes que es determini
que es pot millorar, durem a terme
accions correctores, o de millora, que
ens permetin assolir una major puntuació, tant en l’autoavaluació com
en l’auditoria externa a la qual ens
sotmetrem a principis del 2014.

SERVEI NO URGENT

Durant aquest any 2013 l’objectiu és
fer de nou l’autoavaluació per avaluar
els avanços en el grau de compliment
que tenim respecte els requisits que
exigeix el model EFQM, de manera
que puguem saber si hem millorat
les nostres pràctiques de gestió i, per
tant, la puntuació obtinguda.

L’organització premiarà amb un obsequi
a totes aquelles persones treballadores que
hagin realitzat els serveis amb un millor
consum i a les que hagin realitzat els serveis amb una millor evolució.
La nostra organització no es limita únicament a la realització de serveis de transport
sanitari, amb aquest projecte participa en
el desenvolupament de sistemàtiques de
treball que contribueixen al Desenvolupament Sostenible, regint-se pels criteris de
la protecció del medi ambient i amb el compromís de reduir la contaminació.
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ACTUALITAT

CERTIFICACIONS

Formació On-Line

ISO 14001

El passat dia 1 de març vàrem posar en marxa, amb molta il·lusió, la Plataforma de teleformació de Transport Sanitari de Catalunya,
SLU i Ambulàncies Condal, SLU, accessible
a través del Portal del Personal, amb els
cursos que formen part del Pla de formació
2013 del personal tècnic. La formació estarà
disponible per a un total de 1300 persones.
Fins ara ja l’han rebut 963 persones.
El Pla de Formació 2013 del personal tècnic
es troba molt vinculat a la Formació del
Cicle Formatiu de Grau Mig en Emergències Sanitàries, doncs des de la Direcció
de l’Empresa es considera una àrea molt
important i es dóna prioritat al seu desenvolupament.
Fins el moment hem completat un període formatiu de dos cursos, el corresponent
a març-abril, i estem immersos en el segon
període formatiu, maig-juny. Recordeu que
s’han planificat quatre períodes formatius,
els dos assenyalats i el corresponent a
juliol-agost i a setembre-octubre. La teleformació de tot el personal tècnic es troba
englobada en algun d’aquests períodes.
Entre el mes d’abril i el mes de maig,
també en la modalitat de teleformació i per
a un total de 85 persones, s’ha impartit el
curs “Prevenció de riscos laborals per a
personal d’estructura i coordinació”.
Aquest any apostem pel desenvolupament
de gran part del Pla de formació en la modalitat d’impartició de teleformació, perquè
creiem que és un molt bon sistema de formació continuada, que aporta molta flexibilitat i
que permet conciliar millor la vida personal i
familiar, assegurant, a més a més, la qualitat
en el perfeccionament i el reciclatge formatiu
de totes les persones participants.
Alhora continuem impartint formació
presencial en totes aquelles formacions
que requereixen un desenvolupament i
aprenentatge pràctic. És el cas del curs
de Suport Vital Bàsic i DEA inicial i reci-

clatge, curs de formació inicial de nova
incorporació, curs de procediment per USVB
SEM, curs de prevenció de riscos laborals
i altres.
Us volem informar que ja disposem dels
primers resultats de seguiment, participació i valoracions, que volem compartir amb
totes i tots vosaltres:
Cursos de teleformació per personal
tècnic (període març-maig):
• Participació i finalització complerta dels
cursos: 963 persones d’un total de 1075
persones convocades.
• Nivell de satisfacció: el 79,44% de les
persones que han realitzat els cursos, els
valoren bé o molt bé.
• Resultat de les avaluacions: Nota mitja
de 9,06 sobre 10 punts.
Curs de teleformació de PRL per personal d’estructura i coordinació
(abril-maig)
• Participació i finalització complerta dels
cursos: 80 persones d’un total de 85 persones convocades.
• Nivell de satisfacció: el 96,00% de les persones que han realitzat el curs, el valora
bé o molt bé.
• Resultat de les avaluacions: Nota mitja
de 9,45 sobre 10 punts.
Us informem que aquestes dades ens
motiven per continuar treballant en aquest
àmbit, millorant tot el millorable i posant
accent en el desenvolupament de la plataforma de teleformació perquè sigui la
base de la formació del personal tècnic
en emergències sanitàries, validable de
manera directa a efectes de l’obtenció de
la titulació oficial.
Moltes gràcies a totes les persones que
ja heu finalitzat la vostra formació. A totes
les persones que encara no heu començat,
us animem a sumar-vos amb entusiasme
a aquest projecte!

A Transport Sanitari de Catalunya SLU
i Ambulàncies Condal SLU estem treballant en la implantació de la norma
ISO 14001, treball que vàrem iniciar
l’any 2012. Aquest procés consisteix
en seguir unes pautes de gestió en
les activitats de l’empresa des d’un
punt de vista ambiental, encaminades
al desenvolupament econòmic i social
sense detriment del medi ambient ni
dels recursos naturals, de manera que
aconseguim preservar el nostre entorn tant en el present com en futur.
Les accions ambientals en les que
l’organització participa de forma activa són principalment la sensibilització
de les persones col·laboradores en
matèria de medi ambient, el foment
del reciclatge de residus i l’assoliment
d’objectius ambientals mitjançant estudis que es realitzen.
La voluntat de l’empresa és garantir
l’acompliment de la Legislació Ambiental, alhora que aconseguir la certificació ISO 14001, de cara al segon
semestre d’enguany. Això ens permetrà assolir el nostre compromís de
preservació i cura del medi ambient.
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Pla d’Igualtat d’Oportunitats
La nostra organització treballa en la implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO). Per a totes les persones
que no ho sabeu, un Pla d’Igualtat és un
conjunt de mesures adoptades després de
realitzar un diagnòstic de situació, tendents
a aconseguir en l’empresa la igualtat de
tracte i oportunitats entre dones i homes,
i eliminar la discriminació per raó de sexe
(art. 46 Llei 3/2007).
Les fases en l’elaboració d’un PIO són:
1. Iniciativa
2. Diagnòstic i disseny
3. Implantació
4. Avaluació i seguiment
En la fase de diagnòstic es desenvolupen
diferents àmbits com, per exemple, la comunicació, la contractació i la retribució, la
formació i la promoció interna, la conciliació
de la vida professional i familiar-personal,
les condicions de treball, la prevenció de
l’assetjament sexual, etc., i s’analitza exhaustivament el grau d’incorporació del
principi d’igualtat en l’empresa. A partir
dels resultats obtinguts en aquesta fase
es defineixen uns objectius sobre els quals
l’organització ha de treballar.
En base a aquest diagnòstic inicial, l’organització ha establert una sèrie d’objectius
a desenvolupar:
a. Incorporar la perspectiva de gènere a
totes les polítiques de l’empresa.
b. Eliminar qualsevol disposició, mesura
o pràctica laboral que suposi un tracte
discriminatori.
c. Aplicar el principi de no discriminació a
tots els processos que es duen a terme
dins de l’empresa.
d. Eradicar qualsevol actitud sexista, tracte
discriminatori i/o d’assetjament, i dis-

senyar els mecanismes per a detectar
i prevenir aquestes conductes, i per
actuar-hi en contra.
e. Vetllar perquè la imatge que projecta
l’empresa sigui neutra, així com per a
fomentar l’eliminació de l’ús del llenguatge sexista i androcèntric.
f. Sensibilitzar a la plantilla en matèria
de gènere.
g. Afavorir les possibilitats de conciliació
de la vida laboral, personal i familiar de
les persones que integren la plantilla.
Al llarg de l’any 2012, i des del mes de gener
del 2013, hem anat incorporant i desenvolupant mesures del PIO com ara les següents:
• Curs de sensibilització de gènere per al
personal de moviment a través del Portal
del personal.
• Nomenament de la figura de l’agent
d’igualtat a dues persones de Serveis
Centrals, home i dona, que seran les que
rebran les comunicacions en casos d’assetjament sexual, associat a la creació
del compte de correu agent.igualtat@
tscambulancies.com, que permetrà
canalitzar per una via alternativa a la
jeràrquica, aquest tipus de casos i aplicar
el procediment específic d’actuació, en el
que intervé aquest mediador independent.
• Informar del PIO a totes les persones
col·laboradores a través del portal del personal, la revista corporativa i del tríptic
informatiu.
Amb totes aquestes mesures i les que
tenim previst desenvolupar en un
futur, pretenem conscienciar les persones treballadores en aquesta matèria,
així com fomentar la igualtat i
la no discriminació, incorporant
a la nostra cultura empresarial

el principi de no discriminació. I tot això
respectant la igualtat d’oportunitats i de
tracte, independentment de la raça, sexe, creences, ideologia, orientació sexual,
nacionalitat, edat, salut, discapacitat i
altres. L’empresa té com a compromís la
no discriminació, directa o indirecta, en
les contractacions, en la formació, i en la
promoció professional, així com la no vulneració de cap dret fonamental.
Us volem fem partícips d’aquesta orientació empresarial i us animem a fomentar-la
i aplicar-la en totes i cadascuna de les
vostres actuacions diàries, fent d’aquesta
orientació un tret bàsic de la cultura del
treball a la nostra empresa.
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

IQnet SR10

Donació de vehicle
a l’Associació
Sírio-Catalana

La nostra organització desenvolupa polítiques de Responsabilitat
Social Corporativa, és a dir, polítiques per desenvolupar les seves
activitats econòmiques, ambientals i socials de forma responsable.
En aquest moment estem treballant en el disseny d’un sistema
de gestió basat en el model IQnet SR10 (norma d’AENOR), de
manera que puguem obtenir-ne la certificació, tot demostrant
els compromisos adquirits.
La implantació d’aquest model comporta la realització de determinades tasques, d’entre les quals destaquen:
La definició de grups d’interès (persones o entitats que
de forma positiva o negativa es poden veure afectades per
les actuacions de l’empresa, i/o a la inversa) i l’establiment
de canals de comunicació amb els grups d’interès per
determinar les expectatives a satisfer i les necessitats a
cobrir.
La creació d’un codi de conducta, on es recolliran les
normes i obligacions de l’organització.
La creació del codi de bon govern, on es detallaran les
bones pràctiques que han de complir el personal directiu i
el personal administrador de l’organització.
La implantació d’aquesta norma permetrà establir un protocol
de treball i, de cara a l’any 2014, l’organització podrà ser auditada
per aconseguir l’objectiu d’acreditació.

ACTIVITATS

Cessió de material
al CAP del
Remei de Vic
El passat 25 de gener es va impartir una formació per a residents
de medicina de família de la Unitat Docent (ACEBA) del CAP del
Remei de Vic, en la qual Transport Sanitari de Catalunya, SLU,
va col·laborar amb el préstec d’un simulador DEA i un tors de
maniquí, per poder realitzar la part pràctica de la sessió formativa.

El passat 24 de maig d’enguany, amb motiu del projecte de
suport humanitari a la població de Síria, dintre del marc de
cooperació internacional, Transport Sanitari de Catalunya,
SLU, va lliurar un vehicle sanitari a l’Associació Sírio-Catalana
per la Llibertat i la Democràcia.
El vehicle sanitari estarà destinat a l’atenció de pacients
víctimes del conflicte armat que pateix Síria.

Els Projectes · MAGAZINE | juny 2013

| ELS PROJECTES

8

ACTIVITATS

Simulacre a l’Aeroport
de Barcelona – El Prat
El passat 15 d’abril d’enguany, Transport Sanitari de Catalunya, SLU, i Ambulàncies Condal, SLU, van participar amb sis unitats de SVB, dues unitats de SVA i
un total de catorze persones tècniques, en un exercici multidisciplinari amb
simulacre d’un sinistre aeri amb víctimes a l’aeroport de Barcelona–El Prat.
Al voltant de les 10 del matí, CeCoS les
va activar amb motiu d’un possible accident aeri a la zona aeroportuària del Prat,
concretament al PR-3 (Punt de Reunió-3)
– Cargoparc–2. Durant el trajecte al lloc
del simulacre, CeCos els confirma l’accident aeri i els informa d’unes seixanta
víctimes, de les quals encara no se sap
la gravetat.
El Coordinador de SEM va distribuir els
nostres equips en dos combois per a l’actuació. El primer comboi estava composat per
diverses unitats: SVB, SVI, SVA, personal Directiu i Logística. Ells/es van ser les primeres
persones actuants que van realitzar el primer
triatge “in situ”. A l’arribar el segon comboi, va
col·laborar en les tasques de triatge, trasllat
i evacuació de les persones ferides.
Al lloc de l’accident es van simular un
avió amb dos autobusos, dins dels quals hi
havia totes les víctimes: lleus, menys greus,
greus i morts. En total, seixanta víctimes
emulades per seixanta figurants.

La tasca dels personal tècnic va consistir
en traslladar a les persones ferides des de
l’avió sinistrat fins a la carpa d’assistència, i
la posterior evacuació als diferents centres
hospitalaris.
El simulacre va tenir una durada de dues
hores. El personal tècnic va estar a la seu
del SEM dues hores abans per al briefing
inicial. Una vegada finalitzat el simulacre,

es van tornar a reunir per fer l’avaluació i
l’autocrítica de les intervencions.
A part dels nostres equips, també hi
van participar: SEM, Bombers de l’aeroport,
Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra –tant de seguretat ciutadana, com
de trànsit i antidisturbis–, Policia Local del
Prat, Guàrdia Civil, Protecció Civil de Sant
Boi, Viladecans i el Prat, i Agents Rurals.

ACTIVITATS

Caminada Solidària Manresa - Montserrat
El passat dia 10 de maig es va celebrar una Caminada Solidària entre Manresa i el Monestir de Montserrat,
en la que van participar algunes persones col·laboradores de la zona de la Catalunya Central. Alguns d’ells
també van participar de manera activa i voluntària en el preventiu SEM de la mateixa caminada.
El motiu d’aquesta iniciativa solidària era sumar-nos al costat dels companys i companyes del cos de
Mossos d’esquadra, que pateixen o han patit malalties oncològiques, i recaptar fons per al servei oncològic de
l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i l’Hospital General de Vic.
Tot un acte humanitari per part d’aquestes persones que van voler compartir un dia tan especial i uns moments tan emotius.
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ACTIVITATS

ACTIVITATS

Visita Escola Bressol
“El Patufet”

Plantada
d’arbres a
La Palissa

Durant els dies 7 i 8 de febrer, els col·
laboradors de la base de Berga, Jose Maria Cots, Ismael Calvo, Jordi Garcia i Xavier
Calveras van visitar l’escola bressol “El Patufet” de Guardiola de Berguedà. El nostre
personal sanitari va mostrar l’ambulància
als més petitons. La sessió va tenir molt
d’èxit i es va haver de realitzar en dues
jornades.

El dissabte 16 de març es va realitzar una plantada d’arbres al carrer
d’Emili i Periquet del municipi de Sort.
Les persones promotores del nou
residencial La Palissa, i urbanitzadores del tram del carrer recentment
obert, van plantar 44 arbres.

ACTIVITATS

Visita CEIP Sant
Climent de Llobregat
El passat dia 14 de desembre de 2012 la
col·laboradora Mireia Latorre, adscrita al
centre de treball de l’Hospitalet, va realitzar una sessió formativa per a infants de
4 anys al CEIP Sant Climent de Llobregat.
L’objectiu d’aquesta sessió era aproximar els nens i nenes al món de les urgències i les emergències, així com explicar-los com s’ha d’actuar en situacions

d’emergència i algunes nocions bàsiques
de reanimació cardiopulmonar (RCP).
Finalment, van realitzar una petita pràctica
amb els seus peluixos fent servir la música
com a mitjà per poder seguir el ritme de
les compressions i enfocant la sessió a
través de jocs per fomentar l’interès de
les criatures.

El nostre personal col·laborador
de la base de Sort, juntament amb
persones treballadores del Parc de
Bombers, del Centre d’Assistència
Primària, dels Mossos d’Esquadra,
de l’Oficina Comarcal de Turisme, del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
i de l’Ajuntament de Sort van participar-hi de forma activa.
Es van plantar arbres de diverses espècies, així com com til·lers,
lledoners, moreres, bedolls, pruneres
bordes, un liquidàmbar i una olivera.
La tasca va concloure amb una gran
xocolatada i amb la diversió de les
criatures.
El temps va acompanyar i la pluja
dels dies posteriors va ser molt favorable per a l’arrelament dels arbres
acabats de plantar.
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ACTIVITATS

PREVENTIUS

Jornada de Diables,
“Festa i Foc”

XXIV Cursa de
Muntanya Tres
Comarques

El passat 2 de març de 2013 es va celebrar
a Barcelona la Jornada de Diables “Festa i
Foc”, en la qual l’Albert Mora, Cap del Parc
Mòbil del Servei Programat de Barcelona,
va participar com a ponent, juntament amb
altres membres de la Policia Local, Protecció Civil i colles de Diables.
La temàtica que es va tractar va girar
principalment entorn de l’adquisició de

PREVENTIUS

Cursa ciclista
Barri de
Montserrat
El passat 20 d’abril es va celebrar una cursa
ciclista popular al barri de Montserrat de
la població de Torelló. Durant quatre hores,
el Rafael Arroyo i la Marta Amargant, persones col·laboradores de la base de Gurb,
van participar en la cobertura del servei
preventiu a la comarca d’Osona.

permisos per autoritzar correfocs, riscos i
anul·lacions de serveis preventius. També es
va debatre quina és la nostra tasca durant
la realització d’un servei preventiu i fins on
podem arribar durant la seva realització.
Una experiència nova i gratificant en què
el nostre company va poder interactuar i
intercanviar opinions amb els/les diferents
membres que van participar en l’acte.

El passat 2 de juny es va celebrar la XXIV
Cursa de Muntanya Tres Comarques, en
la que la nostra organització va realitzar
un servei preventiu amb un vehicle sanitari de la flota. Aquesta cursa va ser
organitzada per l’ajuntament d’Alpens
i porta el nom de les Tres Comarques
perquè el seu recorregut passa per les
comarques del Lluçanès, el Ripollès i del
Bisaura. Es tracta d’una cursa de 26,5 km
amb un desnivell de 1060 m, en la que els
corredors i corredores van poder gaudir
de paisatges realment motivadors.

PREVENTIUS

Cross escolar
“El Roser”
El passat dia 3 de març, el Ventura Prat i la
Mar Junca, persones col·laboradores de la
base de Gurb, van participar amb un vehicle
sanitari en el servei preventiu de la cursa
de cross que es va celebrar al municipi
de Sant Julià de Vilatorta, en la qual molts
nens i nenes van poder participar i gaudir
de l’experiència. Aquesta cursa va ser organitzada per l’APA de l’escola “El Roser”.
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PREVENTIUS

PREVENTIUS

Vam estar al Godó

Nit de Reis

Durant els dies 19 i 20 d’abril, Transport Sanitari de Catalunya, SLU, va col·laborar amb
la realització d’un servei preventiu a la plaça de la Catedral, en què es van obrir quatre
pistes de mini-tennis i molts infants van poder jugar i mostrar les seves habilitats. El
dissabte 20 d’abril, durant la celebració de l’acte, es va realitzar el sorteig del quadre
del Torneig Conde de Godó.

El dia 5 de gener, durant la celebració de la cavalcada de reis, el Joan
Muñoz i el Marc Soler, col·laboradors
del centre de Berga, van realitzar un
servei preventiu al municipi de Sant
Fruitós de Bages, durant el qual van
gaudir de l’ambient, tan especialment
màgic, de la nit de reis.

PREVENTIUS

Volta Ciclista a
Catalunya 2013

ACTIVITATS

XX Cursa Atlètica de la
Sanitat de Catalunya
El passat 31 de maig, Transport Sanitari de
Catalunya, SLU, i Ambulàncies Condal, SLU,
van participar de manera altruista en la
XX Cursa atlètica de la Sanitat de Catalunya 2013 que es va celebrar a la ciutat de
Badalona, cursa organitzada per l’Hospital
Germans Trias i Pujol. Aquest any, el nostre company Jessed Hernández, adscrit al
centre de treball de Puigcerdà, va quedar
en segona posició de categoria absoluta
masculina, realitzant un temps de 34 minuts 32 segons. El personal masculí es va
proclamar 1er campió en classificació per
equips en categoria masculina.
Les vint persones que van participar,
entre elles, disset nois i tres noies, adscrits i adscrites als centres de treball de
Puigcerdà, Sort, Tremp, La Seu d’Urgell,

Viladecans i Serveis Centrals, van poder
compartir una grata experiència i gaudir
d’un dia ple d’emocions i records inoblidables. Moltes felicitats!

La setmana del 18 al 24 de març de
2013, dues ambulàncies de Transport
Sanitari de Catalunya, SLU i Ambulàncies Condal, SLU, van realitzar el
seguiment i la cobertura assistencial
durant els més de 1000 km que va
durar la competició de la Volta Ciclista
a Catalunya. El servei preventiu va estar format per 4 persones tècniques,
distribuïdes en una unitat de Suport
Vital Avançat (SVA) i una unitat de
Suport Vital Bàsic (SVB).
Com la resta d’anys, la sortida es
va fer des del municipi de Calella de
Mar, amb arribada a Barcelona. Enguany, el guanyador va ser el corredor
de l’equip Garmin, Daniel Martin.
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RECONEIXEMENTS
En aquest apartat volem fer especial menció a totes aquelles persones que han
estat felicitades per part de les persones usuàries i diferents organismes, per
actuacions meritòries i exemplars. Degut al gran volum de cartes d’agraïment
rebudes i per a evitar oblidar-nos d’alguna persona, només recollim les condecoracions rebudes per part d’organismes oficials. Totes les persones han estat
felicitades formalment per l’empresa.

Jorge Garcia
Calvo

David Culell
Blanco

Dins dels actes de celebració del Voluntari de Protecció Civil que van tenir
lloc el passat 27 d’abril d’enguany, en
presència de la il·lustríssima Alcaldessa
d’Hospitalet de Llobregat, el President
de Protecció Civil, Regidors i altres
autoritats, es va condecorar amb la
medalla d’argent al mèrit laboral, el col·
laborador Jorge Garcia, pertanyent a
la unitat Índia de la base d’Hospitalet.
En el lliurament de la medalla, el
President de Protecció Civil, Sr. José
Ortiz, va remarcar la gran tasca del
servei de l’Índia a la ciutat d’Hospitalet
de Llobregat i la gran trajectòria del
nostre company Jordi.
Moltes felicitats i enhorabona per la
teva professionalitat al llarg dels anys.

El passat dia 22 d’abril de 2013, el nostre company David Culell de la Base
de Martorell urgent, va rebre de mans
de l’Honorable Conseller d’Interior, Sr.
Ramon Espadaler, la medalla d’argent
al mèrit per una assistència que va
realitzar a una membre del Cos dels
Mossos d’Esquadra de la localitat
d’Esparreguera. Segons el metges de
la Vall d’Hebron que la van intervenir,
l’actuació del David va ser excel·lent i
va ser determinant per evitar seqüeles
irreversibles i la pèrdua total de la mobilitat corporal de l’agent accidentada.
Sens dubte, aquesta classe d’actuacions són les que emmarquen la
nostra professió.

(La unitat Índia)

(Martorell)

Josep Mirabet
Subarroca
(Sort)

El passat 8 d’abril del 2013, el Josep
Mirabet, col·laborador de la base de
Sort, va rebre una felicitació pública
individual tipus B, atorgada per l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. Ramon
Espadaler, per haver realitzat un servei
d’especial consideració i perillositat.
Moltes felicitats per la teva exemplar
actuació.
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Pop-Rock
L’Andreu Manchado, col·laborador del centre de treball de Malgrat de Mar, forma part de la banda musical Big Fish, grup que
versiona cançons pop-rock des dels anys vuitanta fins avui.
El grup està composat per cinc membres: un cantant, un baixista, dos guitarristes i un bateria. Tots els components del
grup es dediquen a la música des de fa uns anys i mostren
les seves cançons en diferents locals d’animació.

Esperit ‘camper’
Daniel Rosas, col·laborador de la base de Malgrat de Mar, gaudeix
viatjant i visitant molts racons d’arreu de Catalunya i Espanya
en la seva Volkswaguen Transporter 3, acompanyat sempre
per la seva parella.
Participa en concentracions de furgonetes d’aquesta mena
a les poblacions de Calafell, Vic i Sant Pere Pescador, on es
realitzen diferents activitats en companyia de persones que
comparteixen aquest esperit “camper”.

Barranquisme
L’Elisabeth Fernàndez, col·laboradora del servei no urgent de
la base de Viladecans, practica el barranquisme. És un esport
que requereix molt bona condició física ja que és molt intens
i s’alterna amb la natació, les desgrimpades, caminar i fins i
tot escalar, si és necessari.
Aquest any, amb les intenses nevades que hi ha hagut, totes les persones aficionades al barranquisme podran realitzar
descensos molt aquàtics.

Tècniques artístiques
En Jordi Puigdollers, col·laborador de la base de Gurb, va adquirir des de ben jove la tradició del seu pare i el seu oncle, ja
que amb ells es va iniciar en la talla de fusta durant més de
quinze anys. Aquesta experiència de la infància va ser decisiva
perquè en Jordi iniciés d’adult una afició orientada a la pintura,
l’escultura i la joieria, i així com a l’aprenentatge autodidacta
d’altres tècniques artístiques.
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Corredor de fons
El Sancho Ayala, col·laborador de la base de Solsona, és corredor de
fons. Va començar a practicar aquest esport l’any 1983, participant
als Jocs Esportius Escolars i des de llavors no ha parat de competir.
Ha estat campió en moltíssimes ocasions, destacant com a
millors marques personals, en 10.000 metres llisos, un temps
de 31 minuts 22 segons i 7 dècimes i, en la mitja marató, un
temps d’1 hora 9 minuts i 44 segons.
Aquest any, el Sancho ha tingut diversos èxits com a esportista federat veterà, essent Subcampió de Catalunya en 10 km,
Campió de Catalunya de Mitja Marató, Campió d’Espanya de Cros,
a Granollers, i Campió d’Europa de Cros, a Sant Sebastià.
Aquest mes de juliol participarà en els Campionats Mundials
de Brasil.

Forjador
En Santiago Farrés, col·laborador de la base de Gurb, explica
que la primera vegada que va veure un forjador va quedar
bocabadat i va tenir la sensació que allò ho havia fet a una
altra vida. La passió per les eines, l’art i el metall el van dur a
estudiar a l’escola d’arts i oficis. Allà va créixer com a artista i
va trobar el seu medi d’expressió en el món de la forja.
És autodidacta i sovint participa en jornades on la forja i l’art
són els protagonistes, sempre amb l’objectiu d’aprendre i experimentar amb noves tècniques.

Globus aerostàtics
La Ma José Fernàndez, col·laboradora de Serveis Centrals, és
aficionada a les competicions de globus aerostàtics. A la fotografia que es mostra s’hi celebrava el XXXè Trofeu Internacional
de Globus del Mercat del Ram de Vic, del dia 21 al 24 de març
del 2013.

Ciclisme
En Xavier Pons, col·laborador del servei no urgent del centre
de treball de Berga, és aficionat al ciclisme. A la fotografia que
ens aporta es troba al Port d’Hautacam (França), muntanya
situada a la cadena muntanyosa dels Pirineus, a una altitud
de 1.520 m i amb una pendent del 8%.
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Costaler
Santiago Obrero, col·laborador del servei urgent de la base de
Viladecans, és devot dels passos de setmana santa. Des de
fa molts anys col·labora amb la Cofradía 15+1 de l’Hospitalet, i
amb la Hermandad Rociera de Carmona també a l’Hospitalet.
Aquest any ha pres la iniciativa de formar una nova confraria
a Cornellà de Llobregat, que s’anomena Cofradía del Cristo de
la Buena Muerte.
La trajectòria d’aquest company nostre es remunta a la seva
infantesa, en què va començar com a natzaré, va continuar
la seva trajectòria com a costaler i actualment és contraguia,
formant part de l’equip de muntatge. La seva dona, Marta,
sempre l’acompanya, i els seus dos fills, María i Teo, també
col·laboren en les confraries: en Teo com a aiguader i la María
com a natzarena.

Country &
Harley Davidson
El Xavier Cortada, col·laborador del servei urgent del centre
de treball de Vilafranca del Penedès, i la Isabel Palomares, col·
laboradora adscrita al centre de l’Hospital Sant Antoni Abat, de
Vilanova i la Geltrú, són membres de l’associació S.M.S. Country
Club (Sant Martí Sarroca) de la comarca de l’Alt Penedès, de la
qual el Xavier és vicepresident. És una associació sense ànim
de lucre, que té com a finalitat donar a conèixer la música i
el ball country, i alhora fomentar l’esperit de companyerisme
que envolta aquest estil de vida familiar i cultural.
Col·laboren amb els ajuntaments de diferents poblacions i
realitzen actuacions esporàdiques amb persones amb síndrome
de Down, interactuant amb ells/es i obtenint una resposta molt
satisfactòria.
Han participat en campanyes de Nadal com “Cap nen sense
joguina”, campanyes de leucèmia infantil, càncer de mama,
etc... Tot un exemple d’humanitat i companyerisme!
A més, Xavier és aficionat a les Harley Davidson, tal com es
pot veure a la fotografia en què llueix la seva muntura.
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Ainhoa és la filla de la col·laboradora Teresa
Solorzano de la base de Viladecans (urgent).
Va néixer el 08-02-2013.

Arnau és el fill del col·laborador Mauricio
López de la base de Viladecans (no urgent).
Va néixer el 15-01-2013.

Berta és la filla del col·laborador
Carles Garcia de la base de Berga.
Va néixer el 06-02-2013.

Naixements
Els més petits de la comunitat.

Cesc és el fill del col·laborador Àlex Vilas de
la base de Zona Franca.
Va néixer el 16-02-2013.

Nicolau és el fill
del col·laborador
Joan Lluís Sánchez de la base
de Martorell. Va
néixer el 28-032013.

Eloi és el fill del col·laborador Basili Insa de
la base de Berga.
Va néixer el 13-02-2013.

Ricard és el fill de la col·laboradora Aroa
Gallego de la base de Viladecans (no urgent). Va néixer el 24-03-2013.

Àlex i Abril són els bessons de la col·
laboradora Gemma Gambin, adscrita al centre
de treball de Viladecans.
Van néixer el 24-01-2013.

Miquel és el fill del col·laborador Josep
Lluís Garcia de la subbase de Llavorsí
(Sort). Va néixer el 13-02-2013.

Gabriel és el fill de la col·laboradora Celeste
Thiare Urzua i del col·laborador Sergio Masia,
adscrits al centre de Viladecans (no urgent).
Va néixer el 07-01-2013.
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Jubilació de
l’Eugenio Rico
D

esprés de tota una vida vinculada al món del transport sanitari, aquest passat més d’abril m’he jubilat. Com a agraïment
he pensat que podia col·laborar amb tots vosaltres enviant-vos
unes fotos per tal que veieu quina ha estat la meva trajectòria
en aquest sector.
Vaig començar amb 17 anys, com quasi totes les persones més
antigues de l’organització, provenint de la Creu Roja. Els que vam
començar durant aquella època sabem el que era patrullar només
amb una “farmaciola” per la N-II i a peu.
Aquestes dues fotografies reflecteixen aquella època, el anys
1966 i 1967, en què vaig iniciar-me com a voluntari a Sant Adrià
del Besòs. Després vaig anar-me’n a viure a Argentona i vaig
continuar vinculat a la Creu Roja de Mataró i, més tard, arran del
concurs de l’any 2000, vaig començar a prestar els meus serveis
en aquesta gran família, Transport Sanitari de Catalunya, SLU, a
la zona del Maresme.
Actualment continuo col·laborant com a voluntari amb el servei de
Protecció Civil de Canet de Mar, localitat on resideixo. Fins aviat!
Eugenio Rico

Curiositats
Ernest Hemingway,
conductor d’ambulàncies
Novel·lista nord-americà caracteritzat
per l’estil dels diàlegs nítids, breus i
concisos. Va ser guanyador del Premi
Nobel de Literatura al 1954.
Va néixer el 21 de juliol del 1899 a Oak
Park, Illinois, EUA. El 2 de juliol del 1961,
a Ketchum, Idaho, EEUU, es va disparar
amb una escopeta i va acabar amb la
seva vida, sense que s’hagi esbrinat
mai si va ser intencionat o accidental.
Va iniciar la seva carrera com a periodista, escrivint per al Kansas City Star,
però les seves ganes d’aventura i acció el van portar a
allistar-se com a conductor d’ambulàncies durant la I
Guerra Mundial. Va ser ferit de gravetat i va passar molt
de temps recuperant-se per tornar a reprendre la seva
carrera periodística com a corresponsal estranger, fet
que li va permetre utilitzar aquests records per crear més
endavant un relat bèl·lic i realista dels esdeveniments
que va viure: “Adéu a les armes”, una de les seves obres
més famoses, inspirada en la seva experiència viscuda
durant la I Guerra Mundial.
És ben curiós que Ernest Hemingway hagués tingut
relació amb el transport sanitari i que aquesta experiència
el portés a escriure una de les seves millors obres. Un
llibre situat a la I Guerra Mundial que relata la història
d’un oficial nord-americà allistat com a voluntari a l’exèrcit
italià i destinat com a conductor d’ambulàncies. Durant un
atac resulta ferit, fet
que el manté ingressat a l’hospital
durant molt de
temps i és allà
on coneix una
jove infermera de la
qual després
s’enamora.
Una història d’amor
i mort que
va poder
succeir a
milers de
soldats i infermeres
que visqueren durant
aquella
època.
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Marrakech

> La nostra col·laboradora Mayra Fernàndez, adscrita al centre
de treball de Sallent, passejant pel soc de la ciutat.
Panoràmica de la plaça JEMMAÂ-EL-FNA de Marrakech al vespre.

Setmana Santa a Granada

> Juan Fernando Peláez, Director Territorial de la Catalunya Central - Maresme - Garraf - Alt Penedès, ens aporta una preciosa fotografia
panoràmica de l’Alhambra de Granada des de l’Albaycin i una rèplica del Cristo de los Favores d’Antonio Barbero Gor, realitzada a l’any 1975.
La Setmana Santa de Granada està declarada d’Interès Turístic Internacional, entre d’altres coses per la bellesa de totes les seves
figures i per la devoció amb la que el seu poble la viu. Totes les germanors llueixen imatges que són veritables obres d’art (com la que
s’adjunta), acompanyades de bandes de músics i nombrosos natzarens amb bellíssims hàbits.

Viatge a Gàmbia

> La col·laboradora Pepy Moya i el col·laborador Daniel Sánchez de la Base de Martorell
(urgent) en un dels seus viatges a Gàmbia, on col·laboren amb l’ONG “Ajuda al Desenvolupament”. En aquesta ocasió i aprofitant el viatge que van fer el passat mes d’abril,
van portar medicines i roba que van lliurar a l’hospital de Sukuta. Cal destacar que hi ha
altres companys i companyes de la base que col·laboren amb aquesta iniciativa solidària.
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El nostre col·laborador Jessed Hernàndez, de la base de Puigcerdà, va
entrevistar el passat dia 26 de maig
al Kilian Jornet, un dels esportistes
d’elit més coneguts en l’actualitat.
El Jessed va néixer a Mataró, tot i que
sempre viatjava a Estana (La Cerdanya), poble on va néixer la seva mare.
En acabar l’EGB se’n va anar a viure
allà amb la seva madrina i el seu
tiet. Als divuit anys, arrel de coincidir en competicions de muntanya
i esquí, va ser quan va conèixer al
Kilian Jornet, tots dos coincidien en
entrenaments i el Kilian va ser una
gran motivació per ell.
A partir d’aquest moment el Jessed va
comerçar a formar part de la selecció
catalana i a participar en campionats
fins a l’actualitat.

Jornet

19
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KILIAN JORNET i BURGADA
Nascut el 27 d’octubre del 1987, fill d’Eduard Jornet i Núria Burgada. Va créixer al Cap del Rec a la Cerdanya. És
considerat un dels millors corredors i esquiadors de muntanya.
Amb tres anys va pujar el seu primer “tresmil”, el Tuc de Molières, a la Vall d’Aran. Amb cinc va coronar el cim dels Pirineus,
l’Aneto. Amb sis anys va fer el seu primer “quatremil”, pujant el Breithorn, als Alps d’Itàlia i Suïssa. Als deu anys va fer la travessa
d’una banda a l’altra dels Pirineus. Des del 2004 és considerat “Esportista d’Alt Nivell” pel Consell Català d’Esports i el Consell
Superior d’Esports en la categoria de Muntanya i d’Escalada.
Actualment és campió mundial de skyrunning, una de les proves físiques més dures i és considerat també un dels millors en
disciplines com l’Ultra Trail Sky Race i la combinada Sky Games. El Kilian ha estat campió del món d’esquí de muntanya en
nombroses ocasions. Ell es considera esquiador i corredor de muntanya.
Ha pujat i baixat el cim més alt del continent africà, el Kilimanjaro, en un temps rècord de 7 hores i 14 minuts i ha assolit tots
els rècords mundials en tots els reptes que s’ha anat proposant al llarg de la seva carrera professional. És considerat un dels
millors atletes del món. Actualment, el nou projecte Summits of My Life, és el que el motiva més. En aquest projecte el Kilian
s’ha proposat intentar batre nous rècords de velocitat, www.summitsofmylife.com.
De cara a aquest any 2013 el Kilian ha presentat el seu calendari Trail de la temporada amb 15 reptes més, els quals de ben segur
aconseguirà, obtenint molt bons resultats.

Mitjantçant el Jessed hem pogut entrevistar
al Kilian Jornet, tots dos van participar el
passat dia 26 de maig a la Zegama Aizkorri
i van aprofitar aquesta trobada per realitzar
l’entrevista. Hem pogut saber quina ha estat
la seva experiència i quines han estat les
seves vivències en la seva trajectòria com
a esportista.
Entrant en matèria, voldríem donar-te
les gràcies, Kilian, per voler compartir amb
nosaltres aquesta estoneta, molt esperada
per part nostra i dir-te que t’admirem com
a esportista però sobre tot com a persona
per la teva senzillesa.
Jessed: Quin balanç faries de la teva
temporada esportiva durant l’any 2012?
Kilian: La temporada passada va ser molt
bona per a mi; vaig tenir resultats molt bons
i estic content per haver fet curses llargues,
curses curtes, quilòmetres verticals... La
temporada d’esquí va ser una mica diferent
perquè vaig començar la copa del món amb
molt bons resultats; després vaig marxar a
l’Himàlaia i va ser una experiència totalment
diferent, molt enriquidora, però també em
va servir molt per aprendre abans de tornar
a començar la temporada trail.

Jessed: Dels 15 reptes que et planteges de cara a aquest any, quin d’ells
t’atrau més?
Kilian: D’aquesta temporada el que més em
motiva segurament és intentar el rècord del
Cerví, i el rècord del Montblanc. (Aquests
dos rècords són part del projecte Summits
of My Life. En Kilian intentarà aconseguir el
rècord amb el mínim de material possible,
intentant ser el més respectuós possible
envers la muntanya).
Jessed: Com és el teu dia a dia?
Kilian: El dia a dia varia molt segons les
circumstàncies. Si fa bon temps, em llevo
cap a les set del matí, surto a entrenar
unes 4 o 5 hores i després torno a casa a
dinar al migdia. I a la tarda surto a fer una
horeta més. Si fa mal temps, evidentment,
l’entrenament és més curt.
Jessed: Tothom parla de tu com d’una
persona amb qualitats sobrenaturals.
Què n’opines del fet que totes les persones et vegin com una persona diferent?
Kilian: Jo crec que al final, si entrenes, el
nivell puja, i després de portar tants anys
competint jo crec que acabes coneixent

com fer les curses i les estratègies. I això
fa que al final els resultats siguin bons.
Jessed: Quan corres, en què penses?
En què intentes pensar per distreure
la ment quan comences a patir?
Kilian: Quan corres normalment penses en...
És com el dia a dia, penses en el que has de
fer, en l’agenda, com quan estàs conduint...
És una miqueta pensar en altres coses. A
vegades, sí que és veritat que estàs molt
emocionat amb una activitat, o perquè ets
en un lloc molt maco, i penses en allò. Però
si no, penses en el dia a dia.
Jessed: Tothom et valora com a esportista, però alhora com a persona, per la teva disciplina i els teus valors. Aquests
valors, com creus que els has adquirit?
Kilian: Jo crec que totes les persones que
correm muntanya tenim els mateixos valors
i jo els vaig adquirir dels meus pares. El
fet d’estar a la muntanya et fa aprendre a
relativitzar les coses, et fa aprendre a tenir
una certa autonomia i a tenir un respecte
pel medi, que és el que està lligat a l’activitat de la muntanya, sigui corrent, sigui
escalant, sigui fent alpinisme.
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La pressió s’ha
de convertir
en motivació
positiva per
poder rendir més”

Jessed: Tota persona esportista ha de
tenir una bona dieta. Podries dir-nos què
menges abans de començar una carrera?
Kilian: Jo dic que sempre s’han de deixar
coses per millorar en el futur i per a mi la
nutrició és una de les coses que hauria de
millorar més endavant. Ara mateix menjo
bé, però tampoc sóc un fanàtic de les dietes. Abans d’una carrera, depèn, pa amb
Nutella, o depèn d’on estiguis, de l’hotel
on et trobis. Per exemple, avui, aquí a la
Zegama, he menjat pinxos de truita.
Jessed: Quin consell donaries, com a
professional, a una persona que s’inicia
en l’esport de muntanya?
Kilian: Que ho gaudeixi, més que pensar
en uns entrenaments específics, o més
que veure l’entrenament com una obligació, que surti a gaudir-ho i que continuï
gaudint de l’activitat. Després, que entreni
moltes hores. No estem corrent per l’asfalt: la muntanya, al ser diferent, necessita
temps per adaptar-s’hi i adaptar el teu cos
i les teves cames.
Jessed: En quins moments de la teva vida
i de la teva carrera professional has sentit
les emocions més fortes que recordes?
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Kilian: Jo crec que en molts moments, no
n’hi ha un en concret. Pots sentir emocions
fortes un dia en una cursa que guanyes
i no havies preparat, o no pensaves guanyar-la, com han estat algunes curses
amb el Marco de Gasperi. Amb l’esquí de
muntanya, segurament la primera copa del
món. Però després hi ha molts moments
en la muntanya; un dia estàs escalant, un
dia estàs fent un cim i estàs amb amics i
amigues: això també són emocions molt
fortes. És una varietat molt àmplia, això pel
costat bo. Pel costat dolent, evidentment,
l’accident que vam tenir amb l’Stephane
Brosse. Cinc minuts abans de l’accident
era un moment de joia increïble i després,
tot era dolor. La muntanya té tot aquest
ventall, que és enorme.
Jessed: En situacions difícils, no has
arribat a sentir por posant el teu cos
al límit?
Kilian: La por és important jo crec; la por
fa que en un moment et diguis: “Fes mitja
volta”. I és important sentir-la. Si no sents
por, és que ets una persona inconscient
i en el nostre esport ser inconscient és
morir, no? Crec que és important sentir
aquesta por.
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Jessed: En el teu llibre Córrer o Morir parles d’una experiència que vas tenir amb
la teva germana i la teva mare durant
un viatge a la Corunya quan tenies vuit
anys. Realment no vas arribar a sentir
por de trobar-te enmig d’una autovia
envoltat de cotxes i camions xiulant?
Kilian: Quan ets petit, no sé, la confiança
en la meva mare... La meva mare em va dir:
“Segueix la línia blanca”, i jo vaig seguir la
línia blanca, no vaig pensar que, si la línia
blanca anava al mig, era insegur. En aquell
moment jo anava ben tranquil allà...
Jessed: La figura de la teva mare ha
estat un pilar molt important en la teva
carrera professional, és així?
Kilian: Si, perquè quan vaig començar a fer
curses era ella la que m’acompanyava; ella
també s’hi apuntava...
I crec que van ser el Centre de Tecnificació i
la meva mare els que em van ajudar a conèixer i després a continuar en aquest esport.
Jessed: Què vas pensar quan va haver
l’atemptat a la marató de Boston?
Kilian: És una desgràcia. Jo crec que tots
els atemptats i tot el que és violència és
una llàstima i en un event esportiu encara
més. Però s’ha de mirar també en tots dos
costats; està passant aquí, però també està
passant allà. Jo sóc una persona molt contrària a la violència i tot això és condemnable.

Jessed: Per parlar una miqueta del nostre sector, no sé si saps que la nostra
empresa es dedica al transport sanitari i presta servei a les comunitats
autònomes de Catalunya i Aragó.
Com valores, segons la teva experiència, la tasca del personal sanitari
durant una primera intervenció en cas
de patir un accident greu?
Kilian: Jo, toco fusta, he tingut sort i mai no
he tingut un accident greu, en cotxe o a la
muntanya, però jo crec que cada vegada
hi ha més formació i el personal està més
preparat. Al final són aquestes persones
les que et salven la vida.
Jessed: Quin és el teu nivell de confiança en els equips sanitaris que intervenen durant l’atenció d’accidents
d’esportistes com tu, en proves de
muntanya?
Kilian: La veritat és que sempre han funcionat bé; jo l’únic accident que vaig tenir va ser
a la Transvulcania (a la illa de la Palma) en
què em vaig desmaiar, i realment van intervenir molt ràpid: em van ajudar directament,
posant-me oxigen i altres coses per estar
bé, i van ser molt eficients. Després, també
recordo que quan el company (referint-se
al nostre col·laborador, el Jessed) va caure
realitzant una cursa a Andorra –era la primera cursa i ja fa alguns anys, set o vuit– els

serveis sanitaris van actuar ràpid. És molt
més difícil realitzar un servei en muntanya,
perquè no estàs al costat de les carreteres,
on pot haver-hi una evacuació més ràpida.
Jessed: Creus que les persones que es
dediquen al sector sanitari assistencial han de tenir vocació per a poder
desenvolupar la seva tasca, o creus
que qualsevol persona pot dedicar-se
a aquest tipus de feina?
Kilian: Crec que qualsevol persona es pot
dedicar, però sí que és necessari tenir voluntat o vocació per ajudar als altres. Jo
crec que és una cosa natural en l’ésser
humà el fet de voler ajudar altres persones
que necessiten ajuda.
Jessed: I per acabar, com et veus d’aquí
a deu-quinze anys?
Kilian: No ho sé... Competint em sembla que
no, segur, però lligat al món de la muntanya
d’alguna manera o una altra, ja sigui des
del món de l’entrenament, des del món del
màrketing o d’una altra manera.

Moltíssimes gràcies , Kilian. Molta sort
en els teus propers reptes!
Agraïm la col·laboració en l’elaboració
de l’entrevista a Press Lymbus, Daniel
Malet i Jessed Hernàndez.

