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In odločitev je padla. Prijavnica za enomesečno poletno izmenjavo pod okriljem IFMSA je 

odromala v poštni nabiralnik, preostalo je samo še držanje pesti za srečen razplet. Katalonija je 

bila izbrana in naposled dobljena destinacija moje poletne zgodbe. 

Vse skupaj se je začelo s poletno naravnanim 1.avgustom, ko sem po nič kaj napornem poletu 

pristala na letališču v Barceloni. Po krajšem čakanju opazim mahajoče roke in majico, ki že od 

daleč kliče IFMSA. Moja kontaktna oseba Alba, seveda. Skupaj se počasi in z vnemo nameniva 

proti 20 km oddaljeni in težko pričakovani Barceloni.  

Kot vsaka zgodba, ima tudi ta že zgodnji zaplet. Kmalu po prihodu izvem, da bo moje praktično 

usposabljanje potekalo v drugem mestecu, imenovanem Sabadell, oddaljenem približno 30 

minut vožnje z vlakom od samega centra Barcelone. Prav tako so me nastanili nekje v zlati 

sredini (no, ni bilo zlato, svetilo se tudi ni), to je v kraju Bellaterra, v predelu, imenovanem 

Universita Autonoma. Kot že ime pove, je to mestece namenjeno sedežu fakultet in študentskim 

naseljem, poleti pa se prelevi v počitniško naselje za tuje študente ali potujoče turiste 

avanturiste, ki se ne ubadajo pretirano z začasnim bivalnim prostorom. Po urejanju birokratskih 

zadev, ki jih nikjer ne manjka in ne zmanjka, sem končno namenila nekaj počitka svoji hrbtenici 

in ramenskima sklepoma, namreč odložila sem nahrbtnik. Z dodatno opremo. Apartmaji so bili 

ustvarjeni za 4 sostanovalce, tako sem čakala na 3 prihajajoče sotrpine/souživače. Medtem sem s 

kontaktno osebo krenila na vlak in mahnili sva jo moji začasni bolnišnici naproti, Hospital Parc 

Tauli. Po 20-minutnem pešačenju po tipični katalonski  poletni vročini, prepleteni z visoko 

stopnjo vlažnosti (le preverite), sva prispeli pred obličje hrama medicine, recimo temu tako. 

Spoznala sem svoj delovni tim s predstojnikom kirurgije, dr.Javierjem Serra-Aracil kot mojim 

odgovornim mentorjem. Našli smo skupen jezik, angleščino, in se dogovorili za ustrezen potek 

dela v sledečem mesecu, ki me je čakal.  

            

Na sliki: Jutranji pogled na glavno poslopje bolnišnice Parc Tauli, Sabadell. 
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Prvi dan se je urno in neustavljivo prevešal v drugo polovico, tako sva s kontaktno osebo 

preživeli še nekaj uric skupaj ob kosilu in živahnih debatah o tem in onem. Ujela sem čakajoč 

vlak in krenila proti svojemu domovanju.  

Dnevi, ki so sledili, so v delovnem smislu potekali po dogovorjenem načrtu in z veliko mero 

zanimivosti. Vsakodnevno rutinsko vstajanje ob 6.30 uri, hitenje na vlak, pešačenje z vmesnim 

postankom v pekarni, z nekaj minutami za globok vdih in jutranje sproščanje v prelepem parku, 

tik ob bolnišnici. Delo se je začelo s skupnim sestankom v katalonščini, seveda. Ki nekako, po 

domače povedano, med svojim izvornim nastajanjem mestoma ni šla niti mimo španščine. 

Vendar se navadiš in sprejmeš poseben zven besed, zanimivo izgovorjavo, tu in tam osvojiš 

kakšno besedo, ki jo potem vztrajno uporabljaš. Po opravljenem sestanku je sledila kava. To je 

obvezen del dneva. Predstavlja nekakšen neizogiben obred pred vsakim začetkom delovnega 

dne. In potem sledi vizita, obiskovanje bolnikov, nato pa »operation room time«. Veliko časa sem 

lahko preživela v operacijski dvorani, pomagala pri asistiranju, šivanju. Mentor je bil res prijazen 

gospod, prav tako pa vsi člani ekipe za splošno kirurgijo, natančneje, za proktologijo. To je bilo 

področje tumorjev debelega črevesa, danke, tvorbe anastomoz, ustvarjanja ileostom. In še bi 

lahko naštevala. 

 

 

Na sliki: Moja ekipa v bolnišnici. 

 

Spoznala sem delo v ambulanti, šivala travmatske rane, sodelovala pri delu na oddelku za 

Intenzivno medicino in še marsikaj. 

Kar zadeva življenje izven bolnišničnih zidov, pa je bilo precej drugačno. Predvsem ni sledilo 

nobenim organiziranim dogodkom ali postavljenim pravilom. Bilo je po principu »znajdi se, kot 

veš in znaš«. Skrb za prehrano in vse potrebno je bila povsem samostojno opravilo. 

Tako so se spletle prijateljske vezi med študenti, s katerimi smo občasno skupaj krenili na ogled 

kakšne opevane znamenitosti, zašli v kakšno majhno »cafeterio« ali »cervecerio« z dušo ali pa po 
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zaključenem delovnem dnevu ležerno posedeli na mestni plaži, pod nadebudnim očesom 

zvezdnega neba. Ko pa je čas dopuščal, sem preprosto sledila svojemu svobodnjaškemu navdihu 

in se lotila spoznavanja katalonske kulture na povsem spontan način. Pohajkovanja po mestu, 

iskanje ulic, ki vodijo v druge ulice in te ponovno, po spletu in prepletu okoliščin, pripeljejo na 

iztočno mesto. Vsrkavanje zgodb dobrih sogovornikov, uživanje v obdanosti z ljudmi, prignanih 

iz vseh strani neba in sveta, v odprti naravi Barcelone, v artističnih drobnarijah, ki pritegnejo 

oko, v njihovi sposobnosti, da prodajo oz. se vsaj neumorno trudijo prodati dobesedno vse 

mogoče, v gneči, ki je na trenutke tako neizmerna, da obstaneš na mestu in samo čakaš na 

premik.  

 

Na sliki: Park Guell (A.Gaudi). 

Poletje in Katalonija. Kombinacija, ki kar kliče po obisku morja ali bolje rečeno, po skoku v 

osvežujoče morje. In seveda smo se tega lotili tudi mi. Prepuščanje pomirjujoči senci, če si jo v 

vsej tisti nepregledni gneči uspel najti, je bilo neprecenljivo. Lahko pa se odpraviš do nekaj 

kilometrov oddaljene plaže El Masnou, ki ponuja nekoliko manjšo gnečo, sodi pa med najlepšo 

plažo v okolici Barcelone. Tako pravijo in jaz jim pokimam v pritrditev. 

Želja po odkrivanju predelov, ki so mi neznani, me je vodila tudi do Montserrata, do gorskega 

predela blizu Barcelone, ki ponuja čudovit razgled, ki za trenutek odvrne pozornost od časovnih 

omejitev in te preprosto povleče v neko drugo obdobje, obdobje bližine narave, starih kamnitih 

hišic in osvobajajoče tišine. Privlačna protiutež barcelonskemu vrvežu.  

Mesto Barcelona je en sam edinstven preplet metrojev, avtobusov, vlakov, ki te popeljejo, kamor 

srce ali glava želita. S svojo nekonvencionalnostjo te preseneti Parc Guell, delo znamenitega 

A.Gaudija, z veličino te navduši (z gradbenimi deli in popravki nekoliko manj) Sagrada Familia, z 
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gnečo te skoraj odvrne in prisili v globok zajem sape glavna nakupovalna ulica La Rambla… 

Preveč in še več je velikih in majhnih predelov in kotičkov v Barceloni, ki jemljejo pogled, dih, 

ustavijo korak. Pa četudi je to le trenutek s knjigo v roki, sedeč ob morju, sprehod z izrazitim 

vonjem po svežih borovih iglicah, prepojenih s poletno sapo ali spoznanje, da siesta pravzaprav 

ni zgrešena logika. Daleč od tega. 

 

 

Na sliki: V Barceloni s prijateljico Andreino iz Venezuele. 

 

Moja izkušnja je zmes vsega, od navdihujočih drobnarij, malih in velikih zapletov s srečnim 

razpletom do lepih izkušenj in nepozabnih vtisov. Pa pustimo nekoliko slabšo organizacijo 

poteka izmenjave v Kataloniji, ker ni imela posebnega vpliva name. Čas, ki ga preživiš kjerkoli, je 

tako ali tako odvisen predvsem od nas samih. In to povsem zadostuje.  

Na poti domov me je znova spremljal precejšen količinski zalogaj, speč na mojih ramenih, pa ne 

zaradi odvečnih predmetov v nahrbtniku, pač pa zaradi spominov in zgodb. Te pa vsekakor 

imajo svojo težo. 

 

 

 


