
 
Benvolgut/da, 
 
En nom dels Òrgans de Govern, personal directiu i professionals de la Fundació Hospital de 
Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà agraïm la vostra solidaritat per la donació 
econòmica realitzada per fer front a la pandèmia COVID19. 
 
El 13 de març es confirmava el primer cas de COVID19 a l’Hospital de Palamós. Tot i que al 
Baix Empordà arribava més tard que a d’altres indrets de Catalunya, la previsió de la falta de 
material sanitari ens va portar a fer una crida oberta a la ciutadania per disposar-ne davant  
de futures necessitats. 
 
Alhora, vam rebre també peticions de persones que no disposaven de material sanitari però 
que ta volien col·laborar amb donacions econòmiques i a aquests efectes, vam habilitar un 
número de compte bancari per a donacions. La resposta ha estat espectacular i les mostres de 
solidaritat i donacions s’han rebut amb molta il·lusió per part de la nostra entitat. 
 
Consulta en aquest enllaç totes les donacions rebudes i els projectes als quals s’han destinat 
els diners rebuts. Han estat donacions econòmiques de particulars, d’empreses i entitats del 
territori. Cadascú ha fet la seva aportació de forma desinteressada i solidària.  
 
Davant de la situació actual ens trobem que ens hem de preparar per poder seguir donant 
resposta a les noves necessitats assistencials i per poder atendre als pacients amb COVID19, 
caldrà doncs la reestructuració de diferents espais. I concretament caldrà fer boxos 
individualitzats a la Unitat de Cures Intermèdies i sectoritzar una part de la quarta planta 
d’hospitalització a l’Hospital de Palamós i també fer una nova instal·lació de climatització 
individual en una planta de Palamós Gent Gran. 
 
Per tant, la lluita contra la COVID19 continua i serà llarga. I és per això que mantenim oberta 
la línia col·laborativa a través del web https://www.ssibe.cat/actualitat/campanyes/21/ens-
ajudes. 
 
De tota crisi se n’obtenen aprenentatges molt valuosos de cares al futur. A la nostra 
organització hem après que tots junts sumem i que és gràcies a l’esforç col·lectiu de tota la 
societat que ens en sortirem.  
 
Ben cordialment,  

 
 
 
 
 
 
 

Xavi Pérez 
Director Gerent 
Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 
 
Palamós, 1 de juny de 2020 
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