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Carrer Sant Josep, 14 baix- 07840 Santa Eulària des Riu 

El grup municipal socialista presenta una moció per retre homenatge i nomenar un carrer a la 

infermera des Puig d'en Valls, Antònia Serra Roig  

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

  

Antònia Serra Roig (Sant Mateu, 1955) ha dedicat els últims 28 anys a l'atenció de la salut del poble 

de Puig d'en Valls, sent una part activa en la posada en marxa i desenvolupament de l'atenció 

primària sanitària al poble. Amb un profund arrelament a Puig d'en Valls, on ella i la seva família hi 

viuen des de 1956, no només és part de la vida de moltes famílies cuidant dels seus majors i 

malalts, sinó que també ha set dinamitzadora del comerç local col·laborant en el negoci de la 

ferreteria familiar durant 38 anys i és part activa en les activitats socials al poble.  

  

N’Antònia va començar a treballar a l'antic Hospital de la Seguretat Social, on ara es troba la Policia 

Nacional, el 1975. Amb els estalvis de 2 anys de feina com a auxiliar clínic, i havent descobert la 

seva passió per la cura de la gent, es va decidir per emprendre estudis d'infermeria. Primer a 

Menorca, i posteriorment a Mallorca.  

  

A l'acabar els estudis, i després de rotar per diferents serveis, va formar part de l'equip inaugural de 

medicina interna a l'antic Hospital de Can Misses el 1985. N’Antònia recorda aquells temps amb 

afecte, formant part d'un equip jove i motivat treballant de forma incansable per posar en marxa uns 

serveis que no estaven disponibles a l'illa d'Eivissa anteriorment.  

  

Després de passar per diversos serveis hospitalaris com Cirurgia i Traumatologia, n’Antònia va 

decidir fer un gir en la seva carrera professional per dedicar-se a l'Atenció Primària, on sentia que 

podria tenir un contacte més proper amb el pacient. Prompte el lema de l'Atenció Primària: "Cuidar, 

curar i educar" va formar part de la seva filosofia, que ha aplicat durant tots aquests anys de servei a 

Puig d'en Valls. Durant tot aquest temps ha continuat el seu procés formatiu i de recerca participant 

en la publicació d'articles a revistes ("Prescripción de inyectables por via intramuscular: un estudio 

comparativo". Revista Atención Primaria. 1992) i congressos ("Prescripción de inyectables en un 

área de salud". 1r Congreso Luso-Español de Calidad Asistencial. 1991).  

  

Després d'unes oposicions i de 4 anys a l'Atenció Primària del Centre de Salut de Can Misses, el 

1992 sorgeix l'oportunitat de treballar a la Unitat Bàsica de Puig d'en Valls, el seu poble de tota la 

vida. La idea li suposà molta il·lusió, per poder ajudar a la gent de prop, però també un gran 

sentiment de responsabilitat i respecte, ja que en aquell moment el consultori només donava 

assistència unes hores per setmana i l'objectiu era posar en marxa el sistema d'Atenció Primària.  

  

N’Antònia recorda com en un principi l'equipament era molt escàs, no hi havia ni tan sols telèfon. A 

poc a poc es va anar implantant la filosofia d'atenció sanitària al poble, l'equipació tècnica va anar 

millorant, i es van anar expandint els serveis mèdics amb la implementació de programes com el 

d'hipertensió, diabetis, obesitat, etc. Fins i tot, reconeix, avui en dia el consultori s'ha quedat petit 

amb tot el creixement del poble, els nous instruments i les noves necessitats sanitàries. Durant tot 

aquest temps, el centre s'ha transformat des de una unitat on es donava atenció només unes hores 

a la setmana en un centre d'Atenció Primària on es dóna cobertura a una gran varietat de 

necessitats del poble. 
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L'atenció domiciliària és una de les tasques més entranyables per n’Antònia, i confessa que, després 

de 28 anys desplaçant-se pel poble per atendre als malalts que no podien anar al centre, es coneix 

tots els racons de Puig d'en Valls. No desaprofita els seus viatges en bicicleta per continuar resolent 

dubtes sobre la salut de la gent del poble, fidel a la seva filosofia d'atenció propera, i continuant la 

seva tasca d'informació sanitària.  

  

Després de 42 anys dedicats a l'atenció sanitària, i sobretot després dels últims temps amb la crisi 

del coronavirus, sent que és hora de començar un nou cicle. Reconeix haver sentit neguit per la 

incertesa en aquests últims temps, i fins i tot por, sobretot pel risc de contagiar a la família. Però se 

sent molt satisfeta d'haver pogut ajudar en aquests temps tan complicats.  

  

Amb un ull ja en els seus projectes futurs, s'alegra amb la idea de dedicar més temps al seu jardí, 

que sempre ha utilitzat com a "teràpia anti estrès" i planeja continuar participant en els concursos de 

plantes i rams de les Festes de Puig d'en Valls. Així com dedicar més temps a la conservació de les 

tècniques d'artesania eivissenques com l'elaboració de mantons, espardenyes o capells.  

  

A la vista d'això, el Grup Municipal Socialista formula la següent proposta d'acord al Ple de la 

corporació:  

  

1.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda retre homenatge, amb participació dels grups de la 

corporació municipal, a la infermera Antònia Serra Roig pel seu servei al poble d'es Puig d'en Valls.  

  

2.- L’Ajuntament de Santa Eulària acorda dedicar un carrer a la infermera Antònia Serra Roig.  

 

3.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda canviar de nom el carrer Alcalde Torres Tur, per 

ser un alcalde de l’anterior règim franquista, pel nom de la infermera Antònia Serra Roig. 

 

 

  

 

Santa Eulària des Riu, 15 de juny de 2020 

  

 
  

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


