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Tot va començar a principis del 2017 amb la
publicació de l'editorial del Dr. Roqueta a
ReMUE.c@t “De la GISUHC a la SoCMUE, 25 anys
d'història de les nostres Urgències” on vàrem
disposar d'informació sobre les jornades i
congressos que s'han realitzat durant aquests
anys. Des de el Comitè Científic de SoCMUE ens
vàrem plantejar el repte de disposar d'informació
gràfica de cadascuna d'aquestes activitats.
Al principi l'objectiu era disposar de la informació
que estigués disponible per a guardar-la com a
patrimoni de la Societat ja que es tractava de la
nostra història, però llavors va arribar el moment
de començar a pensar en el Congrés de Girona de
2018 i era el 25è Congrés! Havíem de fer alguna
cosa especial per a commemorar els 25 anys
d'experiències compartides als congressos i
jornades organitzats arreu del territori català i
aquí va començar una recerca contrarellotge de
totes aquelles imatges que poguéssim recollir per
tal de crear el roll-up que finalment vàrem poder
exposar al congrés de Girona. Aquest roll-up
serveis d'homenatge i agraïment a tots els centres
i persones que en algun moment de la seva vida
durant aquests 25 anys van dedicar gran part del
seu temps en l'organització d'una activitat així.
Des del Comitè Científic de SoCMUE sabem
l'esforç que suposa l'organització d'un congrés i el
temps de la vida personal de cadascú que això
implica.
La informació dels congressos més recents va ser
fàcil de trobar en ple segle XXI i amb els avenços
en tecnologies de la informació. El més complicat
va ser trobar informació dels primers anys i aquí va
començar la veritable tasca d'investigació per la
que ens vàrem posar en contacte amb els centres
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que les havien organitzat. La recerca d'aquesta
informació no va ser fàcil ja que alguns dels
centres han patit canvis substancials durant
aquest temps, inclosos canvis d'ubicació física,
amb tot el que això suposa.
Des del Comitè Científic de SoCMUE volem donar
les gràcies a tots aquests centres, no tan sols per
l'esforç en la organització de les activitats en el seu
moment, si no també per la resposta i
col·laboració quan els hi hem demanat les
imatges. Està clar que sense ells, no hauria sigut
possible ni els 25 anys d'experiències compartides
ni el roll-up commemoratiu que aquí publiquem.
Per molts anys d'experiències compartides!
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