DONES AMB TALENT - Dra. Antònia Baraldés i Farré
1- Com et dius i on treballes?
Soc l’Antònia Baraldés, tinc 53 anys i actualment estic treballant a Salut Catalunya Central Hospital de
Berga.

2- Quin càrrec ocupes?
Soc la directora assistencial.

3- A què es dedica la teva empresa?
L’hospital és una estructura que ha de proveir el benestar dels conciutadans, i no només la salut física
sinó també la salut emocional i la salut social.
En els hospitals comarcals la nostra responsabilitat és atendre la salut de la persona en totes
les seves dimensions.

4- El millor i el pitjor de la teva feina.
El pitjor: el qüestionament des del desconeixement de les persones que ostenten o havien ostentat
algun tipus de poder fàctic. En una comarca d’encara no 40.000 habitants tots ens coneixem i
cadascú té el seu rol, aleshores hi ha la gent que ve de famílies bones o benestants i hi ha la tradició
de que com que tenen diners i/o sempre han manat tenen privilegis, això a ple segle XXI han
d’entendre que ha canviat. S’ha de fer prevaldre els coneixements i a les necessitats reals de les
persones i no el que els familiars o amics creuen que els convé segons el seu estatus. Que l’estatus
no s’ha de fer prevaldre al coneixement per saltar-se els protocols.
El millor: El tracte amb la gent, tant els professionals de l’hospital com els usuaris.

5- Com has arribat fins on ets ara?
Jo soc metgessa vaig estudiar la carrera al Clínic i vaig fer la residència d’especialista en medicina
interna a l’Hospital de Sant Pau, també hi vaig fer la tesi doctoral per la Universitat Autònoma de
BCN. Primer vaig treballar temporalment a l’Hospital Taulí de Sabadell i després vaig entrar a treballar
al Centre Hospitalari de Manresa, quan encara no estava fusionat amb Althaia, al servei d’urgències
després es van fusionar i es va crear l’estructura hospitalària que tenim ara a Manresa.
Paral·lelament vaig fer una beca d’investigació del servei d’infecció intravascular a l’Hospital Clínic
amb el Dr. Miro i em vaig anar formant en la meva trajectòria professional des de la base ja que a mi
el que m’agrada és fer de metgessa.
La institució que m’ha fet desenvolupar la meva carrera professional ha estat Althaia; metgessa
d’urgències, adjunta de medicina interna, vaig crear la unitat d’hospitalització a domicili i la vaig
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comandar durant 6 anys, fins que em van fer cap de servei de medicina interna, on hi vaig ser gairebé
4 anys, i llavors vaig passar d’adjunta a la direcció assistencial, que és el càrrec que ocupava fins a
desembre de 2020 quan vaig venir cap a Berga a fer de directora assistencial.

6- Què et va motivar?
Jo visc aquí i m’estimo la meva terra i, sobretot després de la COVID vaig ser conscient que aquest
hospital i també la gent del nostre entorn havia tingut moltes dificultats per poder accedir a uns serveis
sanitaris amb la confiança i la tranquil·litat que podien tenir a altres llocs i em va motivar que algú
penses que jo podia fer-hi alguna cosa al respecte, la decisió va ser molt difícil però vaig pensar que
si em venien a buscar pensant que jo podia fer aquesta feina havia de fer el pas per la gent del meu
entorn. Deixar de fer-ho per mandra de sortir de la zona de confort hauria estat una irresponsabilitat
per part meva, a més des d’Althaia em van donar i em donen suport totalment.

7- Tens algun referent a nivell professional? Qui? Per què?
Per cada lloc on he estat he tingut algun referent, sempre he intentat aprendre de la persona que
tenia per sobre i aplicar els seus coneixements.

8- Una fortalesa i una debilitat.
La meva debilitat és que potser m’agradaria saber comunicar-me millor en el sentit de que quan em
diuen alguna cosa i m’agafen en fred em costa tenir una bona resposta de manera immediata ja que
tinc el coneixement.
La fortalesa considero que és la tossuderia, la tenacitat, la constància, si vull aconseguir alguna cosa
lluito fins al final, si m’he marcat un objectiu i penso que és just vaig a totes i fins al final.

9- Per què estàs al Berguedà?
Estic al Berguedà perquè hi vaig néixer i és la meva terra, és una terra fantàstica.

10- Quin és el teu lloc preferit del Berguedà?
Les muntanyes, qualsevol punt de la muntanya que no estigui urbanitzat; el cim de la baga Voltrera, a
Gisclareny, o el Puig Lluent, entre Vilada i Sant Jaume de Frontanyà.
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