Benvolgut soci i company,
Aquest és un nou espai en la nostra renovada pàgina web en el que tenim previst anar
informant de l´evolució del Projecte Solidari de la nostra Societat i que està obert a la teva
participació.
La idea inicial de realitzar algun tipus de labor solidària en la nostra Societat surgida en
l´Assemblea del juny del 2007 està prenent forma en la posada en marxa d´un dispensari de
malalties d´aparell locomotor en una zona de Ghana , anomenada Assin Fosu on hi ha
l´Hospital de Sant Francis Xavier. En aquest marc geogràfic africà, on la població no disposa
d´assistència reumatológica ni de tipus traumatològic o de rehabilitació, pensem que nosaltres
podem jugar‐hi un bon paper d´ajut tant assistencial com humanitari. En aquest Projecte
estem treballant amb la Unitat de Cooperació Internacional de la Congregació de les Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor.
L´explicació més detallada de com s´ha anat treballant‐se el tema i de com s´ha arribat a
aquesta aposta, la podeu trobar en el document que us adjuntem . Aquest és la presentació
realitzada a l´Acadèmia de Ciències Mèdiques en la reunió de la Societat del febrer.
Com a Societat mèdica, pensem que el nostre objectiu és el de posibilitar una nova línea de
treball en l´àmbit de l´ètica i l´ajut humanitari, més enllà de les nostres fronteres, en el marc de
la Cooperació Internacional. A títol individual, podem posar en pràctica els nostres
coneixements en un medi amb pocs recursos, on ben segur qualsevol coneixement hi és
benvingut. Allà, podem desenvolupar‐hi la vessant més humanitària de la nostra professió,
que sovint aquí trobem a faltar.
Us anirem informant de com va evolucionant el Projecte i volem que tots els socis pugueu
manifestar la vostra opinió. Podeu fer‐ho a través de l´adreça d’aquesta adreça
(solidari.scr@academia.cat). Qualsevol sugerència será tinguda en compte i la possibilitat
d´ajuda i/o col.laboració està oberta amb les activitats que pensem anar desenvolupant.
De moment, anunciar‐vos que la previsió és d´anar‐hi aquest estiu per a fer un estudi sobre el
terreny, una missió exploratòria, per a conèixer el marc d´actuació i fer una previsió més
acurada i encertada de cara a una feina més ferma . Més endavant, s´obrirà el llistat de
persones interessades a anar a Ghana, per a començar a establir el circuit d´anades que est`pa
porevist sigui cada sis mesos.
Res més que animar‐vos a participar‐hi. Es un Projecte en el que necessitem del vostre
entusisme, el vostre ajut i la vostra presència aquí o allà per a tirar‐lo endavant. Estem
convençuts que els reumatòlegs catalans podem fer una bona feina a Ghana, una feina amb
futur i que deixi empremta.
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