
  

 
     

La periodista Magda Gregori presenta ‘Salut! La vida 
amb elles’ a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
 
A través de 13 entrevistes a professionals de 
viatge per la vida des del naixement fins a la mort.
 
La presentació ha comptat amb la participació d’una de les protagonistes del 
llibre, la supervisora de parts de l’HUAV, Anna Monsó
d’infermeria de l’HUAV, Pilar Ibars
 
Els jardins de consultes externes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova han acollit avui la 
presentació del llibre Salut! La vida amb elles, 
la sanitat en clau femenina. Es tract
posa en el centre la salut i les cures i esdevé un reconeixement a la tasca professional i 
personal de tot el col·lectiu.  
 
La presentació ha comptat amb la participació de l’autora
mèdica de l’HUAV, Ana Vena, la directora
de parts de l’HUAV, Anna Monsó, una d
manifest la importància de la sensibilitat e
d’individualitzar els protocols estandaritzats per adaptar
ha afirmat Pilar Ibars. “És important conèixer cada pacient per acompanyar
objectivitat sense perdre la sensibilitat”, 
 
Salut! La vida amb elles (Ed. Fonoll) compta amb els testimonis de 13 metgesses, infermeres, 
psicòlogues, fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals.
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La periodista Magda Gregori presenta ‘Salut! La vida 
amb elles’ a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

A través de 13 entrevistes a professionals de l’àmbit de la salut, el llibre fa un 
viatge per la vida des del naixement fins a la mort. 

La presentació ha comptat amb la participació d’una de les protagonistes del 
llibre, la supervisora de parts de l’HUAV, Anna Monsó, i de la directora 

l’HUAV, Pilar Ibars. 

Els jardins de consultes externes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova han acollit avui la 
Salut! La vida amb elles, de la periodista Magda Gregori

la sanitat en clau femenina. Es tracta d’un recull d’entrevistes a dones del món sanitari que 
posa en el centre la salut i les cures i esdevé un reconeixement a la tasca professional i 

La presentació ha comptat amb la participació de l’autora del llibre, Magda
mèdica de l’HUAV, Ana Vena, la directora d’Infermeria de l’HUAV, Pilar Ibars, i la supervisora 

Anna Monsó, una de les protagonistes del llibre. Totes elles han posat de 
manifest la importància de la sensibilitat en les cures i l’atenció als pacients. “S’han 
d’individualitzar els protocols estandaritzats per adaptar-se a les necessitats de cada persona”, 
ha afirmat Pilar Ibars. “És important conèixer cada pacient per acompanyar

erdre la sensibilitat”, ha afegit Anna Monsó.  

(Ed. Fonoll) compta amb els testimonis de 13 metgesses, infermeres, 
psicòlogues, fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals. 
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