L’Hospitalet de Llobregat, 4 de maig de 2020

Benvolguts/des companys/es,
En primer lloc, desitgem que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé de salut. Aquestes
darreres setmanes, i arrel del nou escenari a què ens ha dut la COVID-19, hem hagut
d’adaptar-nos a aquesta nova situació treballant en un context ben diferent al que ens és
habitual i sovint en condicions molt dures. Per a nosaltres, aquesta pandèmia ha comportat
deixar per un temps la nostra activitat i reconvertir-nos en internistes, infectòlegs i/o
pneumòlegs, i a la vegada seguir mantenint una certa activitat assistencial aprofitant les
noves tecnologies. Des de la Junta volem agrair a tothom l’enorme esforç personal i
professional que ha hagut de fer.
Durant aquest temps, i pel que fa al calendari acadèmic de la nostra Societat, la Junta ha anat
prenent decisions en funció de la situació de cada moment. Això ha comportat que finalment
haguéssim d’anul·lar totes les activitats que teníem previstes per als mesos de març i abril.
Pel que fa al Congrés SCAIC, un cop vam veure clar que no podia fer-se a finals de maig, i amb
la possibilitat que ens brindava l'hotel de passar-lo al 10-11 de juliol, vam contactar amb
ponents i moderadors, així com amb els col·laboradors de la indústria que organitzaven
simposis i altres activitats durant el Congrés, per conèixer la seva disponibilitat per a aquelles
dates. La majoria, malgrat el cansament i l'estrès d'aquests dies, estaven disposats a seguir
participant-hi, i per això des de la Junta volem donar-los públicament el nostre agraïment pel
seu compromís.
No obstant això, la "nova normalitat" fa preveure que serà impossible realitzar congressos
presencials a curt i mig termini.
Per aquest motiu, la Junta Directiva ha decidit anul·lar definitivament l'organització del
Congrés SCAIC 2020. Lamentem molt haver de prendre aquesta decisió, però en aquests
moments pensem que és la més assenyada.
Aquesta "nova normalitat" de què parlàvem ens farà canviar algunes maneres de treballar, i
segurament el nostre model de Congrés també, almenys durant un temps, potenciant tot el
que són reunions virtuals. I això, lògicament, també afectarà els propers cursos acadèmics i la
pròpia organització de les Societats Científiques. Segur que tots plegats sabrem reinventarnos i adaptar-nos a les noves circumstàncies.
Finalment, en aquests moments estem valorant possibles opcions per poder organitzar
l’Assemblea General Ordinària de la SCAIC, ja que enguany s’ha de renovar parcialment la
Junta Directiva (presidència, tresoreria i vocalia) i els nostres Estatuts no contemplen l’opció
de fer una Assemblea no presencial ni tampoc el vot telemàtic. Hem fet una consulta a
l’Acadèmia i estem pendents de la seva resposta, per la qual cosa en breus us informarem del
procediment que seguirem.
Des de la Junta reiterem el nostre agraïment i restem a la vostra disposició per a qualsevol
comentari que vulgueu fer-nos.
Ben cordialment,
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