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Vàrem titular la secció Vidre i mirall com “Durant i després” de la covid-19 per poder abastar tant les reflexions
dirigides als moments coincidents amb els efectes de la
pandèmia com a les conseqüències ulteriors. El cert, però,
és que no acabem de veure en quin moment s’acabarà
aquesta pandèmia i quan aquestes línies siguin públiques
segurament estarem en un situació força crítica des del
punt de vista assistencial. Les vacunes han començat a administrar-se però encara passarà força temps a notar-se
plenament els seus efectes. Per això és comprensible que
costi fer totes les col·laboracions a les diverses societats de
l’Acadèmia a les que ho hem demanat, com la de Fisioteràpia que publiquem ara. Tot i això, malauradament, tenim
temps per endavant per anar fent-ho.
Entremig, hem tingut la convocatòria de les eleccions
al Parlament de Catalunya. En altres ocasions, hem pogut
publicar els programes sanitaris dels diferents partits per
així contribuir al necessari contrast democràtic. Però en
aquesta oportunitat, no ha estat possible atesa la incertesa
de la convocatòria electoral.
A Roda contínua... hi podem trobar una interessant
aplicació de la tecnologia per millorar la seguretat del pacient. I a Proves i evidències, des de l’AQuAS ens actualitzen sobre les perspectives del projecte europeu CHRODIS
per millorar l’atenció als pacients crònics.

L’Eponímia d’aquest número ens recull la dedicada
a Lluís Bartrina i les seves interessants contribucions en
el camp de la Nefrologia. A Clàssics, hi trobem una reflexió de caràcter molt integral sobre l’ètica de les publicacions mèdiques, amb especial referència a l’elaboració
i gestió “fantasma” de les mateixes. Sens dubte, un greu
problema que distorsiona la comunicació dels resultats
de la recerca, que implica els autors, les revistes mèdiques i els finançadors, amb conseqüències indirectes
però importants sobre els pacients. Incloem també en
aquesta secció un article que repassa la trajectòria de
l’equip de futbol Galens, a punt de complir-se mig segle
des que Ferran Morell va organitzar aquest equip que,
amb successives generacions de metges, ha passejat el
seu nom i la seva esportivitat per mig món. Una prova
més que l’esport pot ser un excel·lent vehicle per transmetre bons valors, lògicament si els conductors els tenen i els posen en pràctica!
A Fent de... publiquem els resums autobiogràfics de les
dues guanyadores exaequo del Premi Jordi Gol i Gurina
2020, Blanca Farrús i Carmen Gomar, així com de Margarida Jansà, Premi Carolina Meléndez Fernández 2020.
Val la pena llegir les seves trajectòries vitals i professionals,
mereixedores dels premis atorgats.
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