
COMIAT DEL PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’ICS

El Dr. Joan Viñas ha estat tan sols 9 mesos al capdavant del Consell d’Administració 
de l’ICS. Fa pocs dies que el Conseller Boi Ruiz l’ha rellevat.

El Dr. Joan Viñas ha adreçat un breu escrit a tots els treballadors de l’ICS. El fet no 
tindria més importància, ja que altres ho han fet amb anterioritat. Però la sensació de 
sinceritat i honestedat que destil·la l’escrit és, per a nosaltres una agradable notícia. 
La mala notícia és la seva brevetat en el càrrec (devia ser massa bo...).

L’actitud que es desprèn de l’escrit ens mereix el nostre màxim respecte. Ens agrada 
que el nostre president:

- ...marxi donant les gràcies i demanant “disculpes perquè ha lluït poc”

- ...lloï  la  seva  empresa  (plena  de  “funcionaris”),  ara  i  aquí,  perquè  “és 
l’empresa pública més gran que presta serveis de salut a Catalunya i la que té  
més prestigi”

- ...ens animi a seguir en la nostra feina “fent tot el possible per tal de defensar  
el  sistema  públic  de  salut,  que  és  el  pilar  fonamental  de  la  societat  del  
benestar; fer-ho és de justícia. Potser, la societat, no som prou conscients del  
que tenim: un sistema que ens permet no haver de patir per si tenim o no  
diners  per  anar  al  metge  o  a  l’hospital,  sigui  quin  sigui  el  preu  de  la  
intervenció o la prova que ens han de fer”

- ...es comprometi, ara i aquí!, en la defensa del sistema sanitari públic, perquè 
“És un bé preuat que hem de preservar costi el que costi; en cas contrari, el  
retrocés i la injustícia serien abismals”

- ...ens demani compromís per a que “ens posicionem a favor dels malalts i els  
usuaris de la sanitat, per procurar oferir-los el millor tracte humà i professional  
possible”

Ens agrada. Llàstima de la brevetat... Llàstima que, sovint, no abundi entre nosaltres 
aquesta sinceritat i honestedat, necessàries, imprescindibles, per a liderar el conjunt 
de  professionals  sanitaris.  Massa  sovint,  en  aquests  grisos  temps,  segueixen 
abundant  entre  els  nostres  dirigents  les  actituds  prepotents  associades  a  la 
mediocritat imperant.

Moltes gràcies Dr. Joan Viñas: el temps haurà estat breu, potser no ha lluït massa (us 
han deixat...?), però aquestes paraules ens reconforten: han estat un bàlsam...
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