Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

Benvolguts companys,
En primer lloc, desitjo que un cop passada la primera onada de la pandèmia Covid-19 estigueu
bé.
Com ja sabeu de sobres, la pandèmia ha modificat moltes coses, entre altres, el dia a dia de la
nostra Acadèmia.
Encara que l’Acadèmia està oficialment tancada, això no vol dir que haguem restat inactius,
s’han fet nombroses reunions via telemàtica (amb l’administració, altres acadèmics, juntes de
govern) també s’ha participat en taules rodones i s’ha seguit en contacte amb vosaltres via
correu electrònic o telèfon. És difícil predir l’evolució de la pandèmia, però, si tot segueix com
ara, i les normes i reglamentacions ho permeten re emprendrem, al ritme que sigui possible,
les activitats habituals. Segurament, algunes podran ser presencials i d’altres telemàtiques,
amb les eines que de cop han entrat en el nostre dia a dia i sembla que han vingut per quedarse.
De mica en mica en la mida del possible es faran les activitats ja programades en el moment en
què es va decretar l’estat d’alarma a mitjans del mes de març.
No us vull amagar el problema econòmic que l’Administració ens ha plantejat, al bloquejar les
subvencions de la Conselleria de Justícia i de la Fundació La Caixa, per l’any que ve, i que faran
més difícil la nostra tasca diària.
Per altra banda, s’està ultimant una nova pàgina web, més moderna i proactiva, que aviat
estarà operativa, us aconsellaria que la visitéssiu, ja que en un futur no molt llunyà serà la via
més directa de comunicació entre nosaltres i el món exterior.
Però, el motiu d’aquesta nota és comunicar-vos que, amb les garanties sanitàries necessàries,
es farà , una Junta General ordinària a fi d’aprovar la liquidació de pressupostos de l’any 2019,
una eina imprescindible, en principi, per no perdre també la subvenció de la Conselleria de
Salut, bàsica per la nostra supervivència econòmica.
En aquesta Assemblea ja us explicarem amb més detall, a l’informe de presidència, totes les
converses mantingudes amb l’Administració i les altres Acadèmies Catalanes.
Continueu cuidant-vos molt.
Una forta abraçada.
Jaume Casas Pla
President

