Benvolguda associada / Benvolgut associat FIB Alumni & FIBer,
En un moment de gran excepcionalitat com l'actual, tota la comunitat TIC som agents actius de gran
importància. Volem donar-vos les gràcies a tots vosaltres que, com a FIBers, segur que estareu donant el
màxim suport a les vostres empreses. Ja sigui desplegant transformacions vertiginoses de processos,
implantant el teletreball, atenent la ciberseguretat, o donant suport en serveis essencials com el
sanitari, farmacèutic, científic, alimentari i infraestructures crítiques.
També retre el màxim tribut i reconeixement a tots els actors del sector sanitari i altres sectors
essencials, especialment a aquells que estan a primera línia d'atenció lluitant contra la malaltia i atenent
malalts, en aquests moments de saturació i estrès.
Des de FIB Alumni volem aportar el nostre granet de sorra, comunicant algunes iniciatives i animant-vos
a que hi participeu:
•

https://www.migranodearena.org/reto/21508/respiradors-demergencia-respostacoronavirus#.Xnu3230q_K0.link

•

https://www.yomecorono.com/

Aprofitem per compartir diversos missatges d'optimisme (cada dia tenim alguna bona notícia que ens ha
d'encoratjar) del conegut professor Xavier Sala i Martín, economista i conferenciant internacional que
l'any 2017 va assistir a la nostra Festibity:
•

Centres de R+D que dissenyen aparells respiradors que es puguin construir amb peces ja
existents, impressores 3D per produir aquests aparells respiradors, hotels que es transformen
en hospitals temporals, empreses de perfums que canvien la seva producció per fabricar
rentamans que s'han esgotat a les farmàcies, ciutadans que s'ofereixen per cosir i fabricar
mascaretes casolanes o imprimir ulleres protectores de plàstic... i així una llista interminable
d'iniciatives que no acabaran amb el problema del virus, però aconseguiran que els nostres
hospitals puguin atendre millor els pacients.

•

Per primer cop en la història de la humanitat, la comunitat científica de tots els països del món
està unida per trobar solucions a un mateix problema. Això mai havia passat. Mai cap problema
havia aconseguit que la comunitat s'unís per trobar una solució: ni la guerra mundial, ni el
terrorisme, ni la conquesta de l'espai, ni el canvi climàtic. I tot això passa en el moment de la
història que tenim més coneixements, més investigadors i més recursos.

•

Hi ha desenes de milers de metges i científics de tots i cadascun dels països del món, pensant
en centenars de possibles solucions. Des de tests que siguin més ràpids, barats i eficients, fins a
vacunes que evitin una segona i tercera onada d'infeccions, passant per tot tipus de
tractaments per a les persones.

•

I tot això passa en un moment en què les TIC permeten que la informació circuli a la velocitat
de la llum, de manera que el que es descobreix a una part del planeta, immediatament es
coneix a la resta del món, i quan un científic descobreix alguna cosa, els altres poden construir
immediatament a partir d'aquest descobriment.

Quan haguem aconseguit superar aquesta excepcional situació, serà el moment de retrobar-nos en la
Festibity que esperem celebrar al mes d'octubre.
Rep una forta abraçada, i gràcies per la vostra contribució!
Benito Cerrillo
President FIB Alumni

