
 

 

 

CARTA DE COMIAT A LA DIRECTORA 
 
 
Un dels valors de la nostra Fundació Salut Alta és la Llibertat, escrita en majúscules, en 
tots els sentits, i per tant també la Llibertat de tots els seus integrants de continuar 
formant-ne part o de seguir altres camins. 
 
Així doncs la Maria Nadeu, la nostra directora, en exercici de la seva llibertat, i després 
d’onze anys de servei a La Salut, dels quals ja en porta set com a directora, ha decidit 
volar cap a altres indrets per anar a la recerca i exploració d’altres racons del seu univers 
vital. 
 
Sí, la Maria ens deixa i em sap molt greu. No sé per què, però amb els anys ja havia 
identificat la Maria amb la Fundació i la Fundació amb la Maria com un mateix ens 
indissoluble.  
 
Però el mateix que els infants que hem anat formant han anat marxant a mesura que 
s’han fet grans, la Maria també s’ha fet gran com a directora, s’ha fet una “gran directora”, 
i ha arribat un moment en què alguna cosa dins seu li ha dit que la seva etapa de vida en 
aquest espai nostre ha arribat al final. 
 
No vull que aquest escrit sembli un obituari, perquè no hi ha persona més viva que la 
Maria: font d’intel·ligència i pou de saviesa. Aquesta separació, però, ens deixa un buit, 
un dol que hem de passar, i ho farem amb l’alegria de saber que trobarà la felicitat per 
altres viaranys; i com que els camins molt sovint s’entrecreuen ben segur que ens podrem 
anar trobant en aquest món de la lluita a favor de la justícia social. 
 
Molta sort i bon viatge Maria! 
 
Aquí la vida continua i les necessitats del barri segueixen i persisteixen, i la Fundació 
continuarà treballant, encetant una nova etapa que sempre comporta el canvi de direcció.  
 
Aquesta nova direcció es diu Anna Martínez, fins ara responsable de Comunicació, que 
pujant un graó dins l’Equip Directiu, ha acceptat el repte de seguir fent créixer aquesta 
fusió Barri-Fundació. 
 
Confiem en la seva animositat i en la seva imaginació per encarrilar aquest “nou futur” i 
continuar engrandint la nostra Fundació. 
 
 

Francesc Gil Argemí 
President  

 

 

 

 

 

 

 

 


