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Dilluns, 17 de desembre de 2018
18.30 h
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Sala Social, 1a planta
Carrer de Pujades, 350
08019 Barcelona
Poc abans de les cinc de la tarda del 17 d’agost
de 2017, una furgoneta blanca va creuar veloçment
fent ziga-zagues el Passeig central de la Rambla de
Barcelona, al seu pas va atropellar un gran nombre de vianants
que passejaven tranquil·lament per un dels carrers més emblemàtics de la
ciutat. De l’ensurt i la incredulitat dels primers moments es va passar a l’actuació
des de totes les estructures, institucions, col·lectius i professions implicats en donar
resposta a un desastre o una emergència. Hores més tard el pànic colpejava també
a la costanera ciutat de Cambrils (Tarragona) on un cotxe va atropellar a diverses
persones al Passeig Marítim.
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La publicació que es presenta vol visibilitzar el treball infermer en una situació
d’emergència, generada per un atac terrorista. Molts companys i companyes van
ser herois anònims en tant que no es van donar els seus noms i cognoms, però van
ser també herois plenament identificats, amb uniformes de bombers, del SEM, de
la Creu Roja, pijames hospitalaris, bates o vestits de carrer. Infermers i infermeres
que van posar, coneixement, tècnica, valors i emocions al servei de persones que
precisaven de la seva atenció i que han volgut explicar com van viure aquella tarda
del mes d’agost.
Són relats naturals, trenats a partir de les seves paraules, que ens transporten a la
Rambla minuts més tard de l’atropellament mortal i posteriorment als centres de
salut i hospitals de Barcelona i Cambrils, on van arribar els ferits i les seves famílies.
Ens expliquen el que van fer, la seva actuació professional, però també relaten
com es van sentir, les emocions sentides en els primers moments i dies després.
Tots ells ens han fet el regal de compartir experiències personals impactants, el relat
d’uns fets i unes actuacions que ens honoren com a professió i els honoren com a
persones, cal que res no caigui en l’oblit, cal preservar la memòria, cal conèixer la
nostra història.
Dra. Amèlia Guilera
Directora de Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent
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