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Estimados compañeiros/as, 
 

Estamos a pasar uns momentos complicados a raíz da aparición do Covid-19. Momentos que nos 
exixen confinamento e unha actitude persoal de colaboración coa Sociedade con obxecto de non estender o 
virus. Por elo, cando leades este comunicado, dende a Xunta Directiva do Colexio esperamos que tanto vos 
como as vosas familias esteades ben e, tamén esperamos que unha vez pasada e superada esta pandemia 
podamos encontrarnos para celebrar o seu fin. 
 Queremos enviar un saúdo e o recoñecemento do Colexio Oficial de Químicos de Galicia aos 
compañeiros/as que durante esta etapa estiveron traballando en primeira liña, nos centros sanitarios (QIR, 
analistas) facendo o seu traballo para axudar a Sociedade na loita contra o Covid-19. Tamén a moitos 
compañeiros/as que estiveron arriscando a súa vida e a das súas familias indo a traballar para manter vivas a 
esas industrias básicas, imprescindibles, para seguir en funcionamento esas empresas e laboratorios tan 
necesarios para subministrar equipos, materiais, alimentos e servizos a poboación española. Moitas Grazas. 
Quero informarvos que, dende os primeiros días da pandemia, dirixinme as Autoridades Sanitarias para 
poñernos á súa disposición para colaborar, todo o colectivo de químicos e o Colexio, na loita contra o Covid-
19. 
 Como sabedes, o Colexio ten pechada a súa sede en Santiago de Compostela, pero iso non significa 
que teña cesada a súa actividade. Todos estamos traballando para mantelo vivo dende os nosos domicilios 
persoais. Deunos tempo a realizar a actividade formativa sobre as auditorías ISO que finalizamos xusto antes 
do inicio do período de confinamento, tamén fixemos a actividade de LINKEDIN nas tres facultades de 
química. Tivemos que aprazar a reunión da Xunta Xeral que tíñamos prevista para finais do mes de Marzo, 
seguindo as instrucións de confinamento dadas polo Goberno de España. Aprazamos, tamén, os cursos de 
APPC e de Seguridade Alimentaria ademais da II XORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR. 
Nembargantes, estamos a traballar para dispoñer, xa, dunha plataforma de formación online a distancia para 
que poidades recibir formación dos cursos nos vosos domicilios particulares. Lamentablemente tivemos que 
aprazar/clausurar a Olimpíada Gallega de Química. Estamos preparando o seguinte número de GALICIA 
QUÍMICA para que dispoñades del no segundo semestre deste ano. Tamén, e se todo vai ben, celebraremos a 
II XORNADA DE DIDÁCTICA DA QUÍMICA e, cos nosos colegas da Sociedade Portuguesa de Química 
realizaremos, en Braga, o XXVI ENCONTRO LUSO-GALEGO DE QUÍMICA. Pola nosa parte xa estamos 
a iniciar os traballos de preparación do vindeiro XXVII ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE 
QUÍMICA do ano 2.021 que, como ben sabedes, coincidirá co Ano Santo e é o noso desexo que sexa outro 
excelente Congreso igual que o foi o do ano pasado. 

Queremos animarvos a que participedes nas actividades que organizamos dende o voso Colexio 
Oficial de Químicos de Galicia. Xa sexa con artigos para a revista GALICIA QUÍMICA, con propostas de 
actividades formativas e, tamén, que as impartades, tamén preparar traballos para presentar nos diversos 
congresos que temos previsto. E non esquezades que tedes que propoñer aos colexiados/as que consideredes 
merecedores de ser nomeados Colexiados/as Distinguidos e, tamén, as empresas para o premio Excelencia 
Química de Galicia deste ano 2020. Esperamos as vosas propostas. 

 
A Xunta Directiva 
 
 


