Barcelona, 20 de maig de 2020

Benvolgudes Companyes, Benvolguts Companys,
Voldria agrair-vos, a totes les Juntes de les Societats i Filials de l’Acadèmia, el
vostre esforç, com a professionals de la salut i com a líders de la transmissió del
coneixement científic, durant aquests dies de crisi per la malaltia COVID-19.
Hem viscut plegats una experiència insòlita que, de ben segur, ha marcat les
nostres vides per sempre més i ens ha forçat a replantejar els nostres objectius
de futur. Tot i que sembla que estem assistint al final de l’etapa més dura,
superada la fase de sorpresa i commoció inicial, entenem les vostres inquietuds
sobre el futur de les activitats que teniu previstes en cada un dels àmbits sota
la vostra responsabilitat.
Cal remarcar que, des del compliment estricte de les normes legals establertes,
l’Acadèmia, en el seu conjunt, vosaltres com a nucli fonamental però també tot
el personal que fa possible les activitats que es porten a terme, ens hem pogut
adaptar, cadascú segons les seves possibilitats, al treball telemàtic que ha fet
possible mantenir els principals compromisos adquirits prèviament.
Sabem que algunes Societats i Filials han patit, més que altres, la pressió
assistencial i el desgast personal inevitable, en una situació del tot imprevisible
pocs mesos abans a començaments d’any. Però, d’alguna manera, tothom ha
vist alterada la seva previsió d’activitats i l’esforç, per reconduir els entrebancs
i les limitacions, ha resultat del tot remarcable. Permeteu-me doncs que us
feliciti i m’afegeixi al clam ciutadà d’agraïment per la vostra dedicació i
generositat.
Dit això, hem de reconèixer que, si alguna cosa ha estat exhaustiva, ha sigut la
informació constant i, gairebé al moment, de les novetats i incidències
relacionades amb el motiu de la crisi. L’Acadèmia no hi ha quedat al marge. La
majoria de Juntes han assumit la seva responsabilitat de crear els seus
protocols i guies d’actuació en el seu camp propi, de mantenir els compromisos
de formació programada prèviament i d’aportar noves solucions als problemes
nous que han sorgit durant aquest temps.
Per la part organitzativa, l’Acadèmia ha hagut d’enfrontar el repte extraordinari
d’adaptar el seu funcionament a les necessitats canviants, ampliant l’atenció
telemàtica i fent possible el desplegament de les noves tecnologies, que fessin
possible seguir complint amb la seva missió de millora de l’atenció dels
ciutadans i ciutadanes. Tot i que fa temps que es preveia el canvi de tendència
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i l’estratègia de futur estava prevista, ningú pensava que les circumstàncies
obligarien a fer-ho amb la rapidesa que ha exigit la situació actual. Sense perdre
de vista l’objectiu fonamental de l’Acadèmia de contribuir a conservar la salut,
l’esperança i la qualitat de vida de les persones, en tot moment, el canvi està
en marxa i, de moment, s’ha adaptat a les necessitats que ens heu tramès des
de les possibilitats de cadascú.
De fet, telemàticament, moltes Societats s’han mantingut actives i han
restablert els contactes a través de videoconferències, seminaris en línia i
reunions per via web, des de la distància física, però també des de la proximitat
personal i social. I, aquesta creixent necessitat de mitjans informàtics, s’ha
pogut mantenir fins ara i s’està treballant perquè pugui seguir creixent en un
futur proper, de manera que permeti assumir l’increment de demanda
d’aquestes noves formes de funcionament.
Estem segurs que l’Acadèmia, tots junts, hem contribuït a la superació del difícil
tràngol. L’experiència i coneixement generats, se seguirà compartint entre tots,
tan aviat com vagi sent possible gaudir de la pau suficient per reflexionar i la
capacitat de redissenyar els nostres objectius de futur, en especial pels
membres més implicats en la crisi actual.
Tenim l’esperança que, ben aviat, es podran recuperar també les reunions de
presència física, guardant les mesures de prevenció necessària de contagis, és
a dir les distàncies de seguretat i les mesures de protecció individual i
col·lectiva, amb les màscares i la disponibilitat d'higienització preventiva
general. Però resulta difícil poder fixar dates concretes, perquè no està a les
nostres mans; fins i tot per aquells que en tenen la responsabilitat, és un tema
sotmès a canvis freqüents que impossibiliten cap previsió fiable.
Sent optimistes, voldríem creure que, a partir de juny, en alguna data encara
inconcreta, es podran recuperar algunes de les tasques, això si amb criteris
encara restrictius. Amb l’estiu pel mig, confiem que, el curs que ve, es podran
fer algunes activitats previstes, però també que caldrà adaptar-se a les normes
vigents en aquell moment. Som conscients de la incertesa que desperten
aquestes pobres previsions, però estem segurs que en sou conscients i ho
enteneu perfectament.
Malgrat tot, per aquelles o aquells que tingueu dubtes o necessiteu suport per
a l’organització dels actes que creieu oportuns, us podeu posar en contacte
amb nosaltres directament i, com és habitual, us ajudarem a fer les previsions
més factibles, d’acord amb la informació disponible en cada moment. Farem
tot el possible per mantenir els terminis que establiu i procurarem estar
preparats per adaptar-nos a totes les incidències que puguin anar modificant
els plans previstos.
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Amb el desig que gaudiu d’una bona salut i de recuperar la normalitat de les
nostres tasques amb graus de llibertat creixents, rebeu la nostra més cordial i
afectuosa salutació,

Joan Sala Pedrós
President de l’Acadèmia
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