I N MEMOR I AM

Rosa Maria Masvidal Aliberch (1955-2022)
La Rosa M. Masvidal ens ha deixat als 66 anys, massa
aviat, després de gairebé tres anys d’haver estat diagnosticada d’un càncer. Ha estat una pediatra amiga i
companya de projectes i il·lusions, i també de maldecaps, tant a la Secció d’Atenció Primària de la Societat
Catalana de Pediatria com en el Grup de Cooperació,
Immigració i Adopció de l’AEPap, del qual va ser una
membre activa durant molts anys.
Era pediatra d’atenció primària per vocació i va desenvolupar la seva vida professional al CAP de Castelldefels i després al Dr. Lluís Sayé, al Raval de Barcelona,
barri de població amb escassos recursos i molt vulnerable, l’anomenat “quart món”. Durant la dècada dels
noranta, el barri es va anar transformant a poc a poc i
es va convertir en un mosaic de població vinguda
d’arreu del món: les Filipines, el Pakistan, l’Índia,
l’Amèrica Llatina, l’Àfrica subsahariana... En aquest
nou entorn complex, amb gran varietat social i epidemiològica, la Rosa M. va treballar amb la màxima
il·lusió, exigència i inquietud professional i científica. I
pensant només en la salut de la població infantil, va
liderar el Protocol d’atenció als nens i a les nenes immigrants de Catalunya, amb la participació d’altres pediatres i professionals especialitzats. Va compartir els
seus coneixements i experiències en seminaris, con-

gressos i tallers, i va contribuir a crear un nou marc en
l’atenció a la infància i l’adolescència immigrants. A
més de l’assistència i la docència, també es va dedicar
a la investigació.
Va col·laborar com a coautora amb el Dr. Josep Bras i
Marquillas en la primera edició del llibre Pediatría en
Atención Primaria, obra referent per als pediatres
d’atenció primària. Va formar part del Grup de Pediatres d’Atenció Primària de la SCP, la posterior Secció
d’Atenció Primària.
Tenia un tracte exquisit amb el pacient i era incansable
en la cerca de solucions als problemes de salut física
i psicosocial de la seva població. Per això, utilitzava i
mobilitzava tots els recursos públics i privats que tenia
a l’abast (hospitals, serveis socials i educatius, policia
del menor, institucions religioses, etc.). Era adorada
pels seus pacients i famílies.
Però no només destacava en l’àmbit de la pediatria,
sinó també en les seves aficions, com la cuina, la fotografia de papallones i la pintura. Mare, amant dels seus
fills, família, amics i del seu país, Catalunya.
El treball que encara queda per fer en atenció primària
és immens, però el teu exemple i record quedaran
sempre amb nosaltres, Rosa M.
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