Barcelona, 5 de març de 2020 (19:00 hores)

Benvolgut congressista:
Aquests estan essent uns dies especialment intensos professionalment per a tots nosaltres. El
coronavirus ha vingut a afegir tensió al nostre ja habitualment pressionat àmbit de treball i el
ressò mediàtic d’aquesta epidèmia ha suposat un afegitó que també cal tenir en compte. És
remarcable i gens sorprenent el compromís mostrat, un cop més, pels professionals que
treballen a urgències i emergències davant aquest nou escenari.
En aquest context, s’ha posat en marxa una sèrie de mesures en un intent de contenció
epidemiològica de la difusió d’aquesta nova infecció, entre les quals s’emmarca la Resolució
que aquest matí ha dictat la Consellera de Salut, per la qual suspèn tots els congressos i altres
reunions científiques presencials a Catalunya. A la vista d’aquesta resolució, la Junta de la
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE) s’ha reunit d’urgència
aquesta tarda i ha acordat, per unanimitat, ajornar el XXVII Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències que estava previst pels propers 26 i 27 de març a Sitges.
Aquesta és una situació sobrevinguda que la Junta de la SoCMUE ja preveia des de feia uns
quants dies i per la qual cosa havia estat fent les gestions oportunes per tal de mantenir viu el
nostre congrés d’enguany. En aquesta gestió hi ha participat activament el Comitè
Organitzador Local, format pels Hospitals de Bellvitge i de Viladecans. En aquest sentit, i com a
fruit d’aquestes gestions, em plau comunicar-vos que el congrés passarà a celebrar-se els
propers dies 1 (dijous) i 2 (divendres) d’octubre. Aquesta decisió ha estat també aprovada
unànimement per la Junta en la reunió d’aquesta tarda. El congrés de la SoCMUE mantindrà la
mateixa seu (Sitges), estructura i programa que tenia a dia d’avui.
Agraïm la teva comprensió en una situació que ens és absolutament aliena a tots nosaltres, i
ens emplacem a tots plegats a celebrar el XXVII Congrés a començaments d’octubre quan, de
ben segur, tot haurà tornat a la normalitat.
Rebeu una cordial salutació.

Òscar Miró
President de la SoCMUE

