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El 6 d’octubre de 1999 vaig as-
sistir per primera vegada a 
un consell d’administració 
de l’IAS de Girona. Per a un 

membre de la societat civil gironina 
com jo, aquesta va ser una ocasió úni-
ca, que em va brindar el seu president, 
el senyor Max Marcó, quan em va de-
manar d’incorporar-m’hi com a vocal. 
Amb aquella proposició (que no po-
dia rebutjar de cap manera tenint en 
compte de qui venia) el president bus-
cava equilibrar la composició del seu 
consell amb membres provinents de 
diferents àmbits i experiències i que no 
formessin part de l’estructura directiva 
i funcional del Departament de Salut.

 Per un autèntic profà en la matèria, 
aquella missió comportava l’oportu-
nitat de participar en el projecte de la 
creació, el disseny i la construcció del 
Parc Hospitalari Martí i Julià, que su-
posava una autèntica innovació pel 
fet d’integrar totes les especialitats de 
salut en un sol espai i d’iniciar el camí 
per a la desestigmatització de les per-
sones amb malaltia mental. De fet, els 
terrenys de l’antic Hospital Psiquiàtric 
de Salt (anomenat popularment el Ma-
nicomi) serien el marc físic per acollir 
aquesta integració, amb la construcció 
de nous edificis per al tractament de la 
malaltia mental, un nou hospital ge-
neral que acolliria el trasllat de l’Hos-

pital de Santa Caterina des del centre 
de la ciutat de Girona i un nou centre 
de salut sociosanitària. Van ser una 
mica més de deu anys d’immersió en 
l’àmbit sociosanitari i de salut mental, 
que canviarien per sempre la meva 
perspectiva sobre la vida i la salut de 
les persones.
 Per primer cop, s’integraven tres uni-
tats en un sol espai físic amb la capacitat 
de provocar una autèntica revolució in-
novadora, una gran quantitat de siner-
gies facilitadores i, en tot moment, amb 
la vocació de situar el ciutadà/usuari 
al centre d’una atenció que el pogués 
acompanyar al llarg de tota la seva vida i 
per a totes les seves necessitats de salut.

Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
Text ˃ Pere cornellà i Valls, membre del Consell d’Administració de l’IAS i president de la 
Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

>> Membres del Consell d’Administració de l’IAS, en la sessió del 15 de juny de 2004, al lloc on encara avui es pot veure la placa de la primera pedra 

del Parc Hospitalari Martí i Julià. (Autoria: Plural Comunicació)
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Al si del consell 
sorgirien una gran 
quantitat de debats 
ètics i morals que van 
inspirar projectes 
com el de la Fundació 
Tutelar de les 
Comarques Gironines, 
que tinc l’honor de 
presidir des de la seva 
creació l’abril de l’any 
2003

 Vaig trigar més de dos anys a ado-
nar-me realment d’on em trobava, 
a entendre el món dels acrònims de 
l’ecosistema sanitari i aprendre a 
moure-m’hi. Guardo com un autèntic 
tresor tota la documentació que vaig 
rebre amb el paquet de benvinguda, 
un compendi de govern corporatiu i 
de gestió de la cosa pública. També 
va ser inestimable tota l’ajuda rebu-
da per part del personal directiu i 
auxiliar de la casa. En especial vull 
recordar el tracte especialíssim del 
conseller delegat, Martí Masferrer, i 
de l’enyorat cosí meu, el gerent Jordi 
Boix. La claredat i precisió de com 
ens presentaven les dades simplifi-
cava la comprensió d’unes magni-
tuds econòmiques d’inversió pública 
enormes i, juntament amb els pru-
dents criteris de gestió que aplicava 
el president Marcó, originaris del 
millor esperit d’emprenedoria em-
presarial, configuraven una fórmula 
de visió col·laborativa publicopri-
vada aplicada a la gestió de serveis 
fonamentals. Que lluny queden els 
interessos partidistes que, massa so-

vint, presideixen l’administració de 
la cosa pública.
 Al si del consell sorgirien una gran 
quantitat de debats ètics i morals 
que van inspirar projectes com el de 
la Fundació Tutelar de les Comar-
ques Gironines, que tinc l’honor de 
presidir des de la seva creació l’abril 
de l’any 2003. Avui dia, aquesta ins-
titució gironina, amb el nom actual 
de Support, és un referent mundial 
en l’aplicació de la Convenció de les 
Nacions Unides per als drets de les 
persones amb discapacitat. L’estreta 
col·laboració de totes les entitats que 
formen el seu patronat, juntament 
amb la Xarxa de Salut Mental, ha 
contribuït decisivament a la desins-
titucionalització de les persones in-
gressades a l’Hospital Psiquiàtric, 
amb unes ràtios que superen amb 
escreix les de qualsevol país europeu.
Aquest és un breu resum de deu anys 
d’apassionants aprenentatges en la 
cultura de la gestió ciutadana d’un 
bé primordial com és la salut, amb la 
qual he quedat personalment com-
promès per sempre.

>> Pere Cornellà amb l’actual conseller de 

Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir 

el Homrani, durant una visita a Support, 

Fundació Tutelar Girona. (Autoria: Plural 

Comunicació)


