I N MEMOR I AM

Dr. Joan Sitjes Costas (1948-2020)
Estimats amics i amigues,
Entre tantes i tantes xifres
de contagis, altes i defuncions que estem sentint
dia a dia, on tot són xifres,
no ens oblidem que darrere cada nombre hi ha
una persona, un nom, i en
aquest cas el dia 11 d’abril
de 2020, el del Dr. Joan
Sitjes Costas, de 71 anys,
company de tota la vida i, sobretot, amic.
En Joan ha lluitat com un gegant durant un mes contra
un virus que ens està afectant, i en el seu cas el virus
ha guanyat la batalla. Sentim impotència i també incredulitat davant una situació que ens supera i que deixa
totes les preguntes sense resposta.
És per això que m’agradaria resumir la seva història
com a professional a la Fundació Althaia, dins del
Servei de Pediatria. Tot va començar al final dels anys
setanta, quan érem a l’hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona fent la nostra formació en l’especialitat de
pediatria. Va sorgir l’oportunitat, mitjançant l’orde hospitalari dels germans de Sant Joan de Déu, d’anar a
Manresa, en aquella època hospital Sant Joan de Déu,
per cobrir en primer lloc les urgències de pediatria, i
també posteriorment per desenvolupar un projecte:
«La creació del servei de pediatria jerarquitzat».
Al principi vam treballar amb els doctors March, Hernández, Muixi, Galceran. Posteriorment, amb tots els
professionals que s’han anat incorporant al llarg dels
anys al Servei de Pediatria.
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Han passat quaranta anys i en Joan sempre ha estat al
peu del canó, i ha exercit la seva professió amb dignitat
i saviesa en els diferents càrrecs que ha anat desenvolupant: adjunt, cap clínic, tutor de residents i cap del
Servei de Pediatria des de l’any 2007 fins al 2015, que
es va jubilar; en aquell moment va passar a col·laborar
amb Althaia en la pediatria de la Clínica Sant Josep,
tant a nivell general com de la seva especialitat, la gastroenterologia pediàtrica.
Sempre ha estat estimat pels seus companys i companyes, pels infants que visitava i per les seves
famílies.
Voldria acabar aquest escrit amb algunes de les frases
que molts de vosaltres heu dit d’ell:
«Sense perdre el seu somriure», «Gran persona, amb
gran cor», «Una bona persona i molt familiar», «Gran
metge i gran professional», «Amable, carinyós i amb
molta paciència», «Va ser un gran mestre i ens va
ensenyar la pediatria», «Sempre ha estat al nostre
costat», «Donava molta tranquil·litat als pacients i a les
famílies», «Elegant, seductor, dandi».
Hi ha éssers humans i persones, i en Joan era del segon grup. Per a mi, un gran professional, amic i germà.
Joan, sempre et recordaré i estaràs amb mi.

Santi Nevot
Joan, et trobarem a faltar.

José Luis Hernández, Josep Maria Muixi,
Lluís Galceran, Josep Maria March
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