La vacuna és esperança
L’any 2020 ha estat un dels anys més durs als que ens hem enfrontat com a societat. Una
pandèmia que ens ha colpit socialment, econòmicament i que s’ha endut moltíssimes vides per
davant. Però ja estem una mica més a prop del final. La ciència i la vacuna contra la COVID 19
ens han portat esperança, i ens han permès tornar a somniar.
Des de l’inici de la pandèmia, tots i totes hem viscut situacions i dificultats que mai havíem
imaginat. Només amb la recerca mèdica, i per tant amb les vacunes s’aconseguirà doblegar la
corba definitivament i podrem tornar a recuperar les abraçades i petons, a omplir els carrers de
les nostres ciutats amb actes i tornar a reactivar el sector econòmic i comercial que tant està
patint aquesta crisi econòmica i social provocada per aquesta pandèmia mundial.
L’arribada de les vacunes ha suposat un dels reptes científics i tecnològics més grans en la
història de la humanitat, i no hauríem d’oblidar mai com a societat, que si ha estat possible
assolir-lo en un període tan breu de temps, ha estat gràcies a la ciència, la innovació i la
investigació. L’l’I+D+I és el futur de les nostres societats i per tant només amb investigació,
desenvolupament i innovació es podrà fer front a tots els reptes futurs.
Tenir mundialment aquesta vacuna ha estat tot un repte. Però no hem d’oblidar que ara ens
toca a cadascú de nosaltres estar a l’alçada, perquè aquesta lluita contra la COVID 19 no
s’aconseguirà guanyar si no pensem en protegir també als nostres veïns i veïnes.
Encara queda molt camí per recórrer i és per això que volem acabar amb un missatge de
prudència. L’emergència sanitària no acabarà ràpidament, sinó que cal que tots i totes seguim
les normes establertes per les autoritats sanitàries. No oblidem mai que darrera de cada xifra hi
ha una persona amb noms i cognoms i que està en les mans de cadascú de nosaltres ajudar a
salvar vides. Gràcies a tot el món científic per la possibilitat de donar-nos aquest aire
d’esperança.

