
S a l u t 

Estimat poble:

És difícil resumir en unes ratlles aquests tres 
anys; però, com molts de vosaltres sabeu, tre-
ballar en una població rural ha estat per a mi la 
realització d’un somni d’infantesa. Tenia tres 
anyets quan la mare em va portar al metge del 
seu poble, a Sevilla. Suposo que aquell home 
em va obrir els ulls i em va fer veure, enmig de 
la febrada, el que jo realment volia ser de gran: 
metge de poble. Llavors ja vaig entendre aque-
lla sensació de tractar la gent en el seu entorn, 
comunicar-s’hi amb paraules, gestos, amb els 
ulls, de conèixer les famílies... I no vaig deixar 
de lluitar fins a arribar a vosaltres. Per circums-
tàncies de la vida, vaig aconseguir el meu somni 
a molts quilòmetres del meus, però n’estic molt 
satisfeta.

Durant aquests tres anys, m’he sentit estimada 
i respectada, he treballat en equip amb la Loli, la 
Laura, la Sílvia i la Mariona de Serveis Socials; a 
totes, el meu agraïment. Gràcies a mossèn Joan 
de Jafre i a mossèn Narcís per donar-me ànim; 
gràcies a l’equip de Govern del poble, a la Flora, 
que tantes vegades m’ha facilitat la feina. Recor-
do amb estimació i respecte tots els qui ens han 
deixat: de tots ells he après alguna cosa. Moltes 
gràcies a cadascun de vosaltres per deixar que 
es complís aquell somni. Heu d’entendre que sóc 
jove i que vulgui conèixer altres aspectes de la 
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meva professió, per això vaig decidir fer el canvi 
a la direcció. Des d’aquí espero poder continuar 
al servei dels meus pacients, amb el mateix 
sentiment de responsabilitat, per aportar el meu 
granet de sorra a això que els metges de primària 
defensem diàriament: salut per a tothom.

Estimat poble, sempre, sempre us portaré dins 
del meu cor,

Irene Sànchez
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