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Benvolgudes, Benvolguts, 

Comencem el primer nou curs de la nova època, marcada per la pandèmia de la COVID-

19, amb una normalitat totalment canviada en relació a la dels anys anteriors. 

Amb els esforços, individuals i col·lectius, de tots plegats, hem après molt de la malaltia 

SARS-CoV-2, causant de la commoció general, planetària, que estem patint. Coneixem 

el virus causant, la seva genètica, el seus mecanismes d’acció, la fisiopatologia de les 

afeccions que causa, els símptomes, els diferents quadres clínics, alguns dels tractaments 

més eficaços en cada cas, la transmissió epidemiològica i moltíssimes més coses, però 

encara no hem estat capaços d’imposar la nostra agenda a la de la infermetat causant de 

la crisi. 

L’Acadèmia, és a dir, les persones que la composen, una vegada més, al llarg de la seva 

història, ha estat capaç d’enfrontar la situació i col·laborar en la preservació del nivell de 

salut més alt possible, en l’àmbit que li és propi. Ho ha fet, des dels seus inicis, en 

circumstàncies polítiques, socials, econòmiques i sanitàries diverses, de les més 

favorables a les més inhòspites. Però la robustesa i la utilitat de la xarxa de cooperació 

interprofessional, multidisciplinària i multicèntrica, que conforma la nostra Acadèmia, ha 

resistit també actualment la commoció generada, mantenint el seu treball continuat i 

discret però efectiu, d’acord amb els seus objectius socials i sanitaris constituents. 

Si el juliol passat no sabíem com influiria el canvi estacional en l’evolució de la pandèmia, 

ara ja ho sabem: cal continuar amb les mesures preventives, com a única forma disponible 

de prevenir mals majors. Però la vida segueix i la complexitat del món actual no permet 

aturar la dinàmica social, econòmica i fins i tot cultural que la fa possible, sense originar 

una catàstrofe general amb molt més impacte que la pròpia malaltia. Cal doncs mantenir 

un equilibri assenyat entre les limitacions assumibles i les convenients. 

I en això estem, entre tots, fomentant els llaços de col·laboració entre els col·lectius 

implicats en la salut des de tots els punts de vista, facilitant l’eficiència, l’efectivitat i 

l’eficàcia, del seu funcionament i de les seves accions i empenyent el progrés del 

coneixement fiable des de la recerca d’avantguarda, clínica, bàsica o experimental, en 

especial en els camps que motiven la situació crítica actual. Però també, de manera molt 



especial, a la difusió del nou coneixement generat que permeti fer arribar, arreu on sigui 

necessària, l’ajuda imprescindible per superar les amenaces sanitàries que ens envolten. 

Sabem que no defallireu i seguireu endavant amb els vostres objectius benefactors, des 

dels principis ètics que regeixen la nostra activitat; també que farem ús de tots els 

avenços tecnològics al nostre abast que permetin agilitzar les comunicacions, facilitar la 

difusió del coneixement i potenciar les possibles sinèrgies derivades del treball en equip. 

L’Acadèmia, amb tots els seus recursos, humans i físics, des de les seves possibilitats 

màximes, estarà al vostre costat per catalitzar les vostres interaccions i aconseguir la 

màxima rendibilitat del vostre treball, no tan sols des del punt de vista quantitatiu, també 

qualitativament, de les vostres iniciatives. 

Amb el desig d’un nou curs profitós per tothom, rebeu el reconeixement al vostre ànim 

que manté viu l’esperit filantròpic i científic de l’Acadèmia. 

Molt cordialment,   

  

Joan Sala Pedrós  

President 

 


