
 
 

 

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT CATALANA 

D´OFTALMOLOGIA 
 

 
 
 

Data/Hora: Divendres 26 ,  de Novembre del 2021, a les 13.00  hores 

Lloc: Auditori Axa Wintherthur. L'Illa Diagonal. Avda Diagonal, 547 08029 Barcelona 
 
 

 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

2. Necrològica 

3. Memòria d’activitats acadèmiques 

4. Comunicació digital sol·licitada 2022 i beca 2018 

5. Evolució i situació actual SCOFT 

6. Informe de tresoreria: estat de la fundació SCOFT i estat SCOFT 

7. Aprovació, si s’escau, de pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals 

8. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per l’Òrgan de govern 

9. Precs i preguntes 
 
 
 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA 
 

La Secretària de la SCOFT (Societat Catalana Oftalmologia) llegeix acta de les Assemblees 

Ordinària i Extraordinària celebrades al mateix lloc el dia 27 de Novembre del 2020. S'aprova 

sense cap oposició per part dels socis assistents. 

 

2.-NECROLÒGICA 

 
El Dr Ignasi Jürgens introdueix un emotiu vídeo recordatori del company de professió 

traspassat durant aquest últim any: el Dr. Ramón Martí i Bonet (1944-2021), de l’Institut Català 

de la Retina.



 
 

 

3.- MEMÒRIA D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES 2020-2021 
 

▪ 51è Congrés de la SCOFT (26,27 i 28 Novembre de 2020) amb 353 inscrits, 

és la principal activitat de la SCOFT. Degut a la pandèmia COVID es va fer 

de manera virtual. 

* Informe de connexions màximes: 

• Dia 27  de novembre: 119 

• Dia 28 de novembre: 127 

* Abstracts: 

• Abstracts rebuts: 69 

• Comunicacions orals: 16 comunicacions 

• Casos clínics:22 (rebutjats 31) 
 

* Ubicació de connexions: 82,27% Catalunya; 13.90% Espanya; 

3.84% Estranger (Suïssa, Suècia i Portugal els principals 3 països) 

* Curs Introductori a l'Oftalmologia per a R1. Aquest any es 

cancel·là el curs per motius relacionats amb la pandèmia. 

 

▪ SCOFT Jove Primera edició del congrés per joves de la SCOFT (SCOFT 

jove). Que va tenir lloc el dissabte 6 de febrer de 2021 de manera 

online.  

* Dades 

• Inscripcions rebudes: 276  

• Connexions màximes: 73 

• Abstracts rebuts: 51 

• Abstracts sel·leccionats: 32  
 

*També s'han avalat els cursos que ho han sol.licitat i la Junta ho 

ha considerat pertinent: 1r RutiEyeLab (H.Can Ruti ,15 d’octubre 2021); 

Curs d’Uveïtis (H.Vall Hebron, 1 d’octubre de 2021 i Curs d’estrabologia Dr. 

Juan García de Oteyza 
 

*Comunicació digital sol.licitada 2019: Patologia de la Interfase 

vitreomacular. Drs Bàrbara Delàs i Xavier Maseras. 

 
 
4. – COMUNICACIÓ DIGITAL SOL·LICITADA 2022 , LECTURA BECA 2018 i ASSIGNACIÓ BECA 2021 
 

▪ Comunicació Digital Sol·licitada 2022: “Atlas de Retina Pediàtrica” 
* Coordinador: Dr. Jesús Díaz Cascajosa- Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) 
* Participants: DR. Jaume Català Mora (HSJD), Dra. Marina Barraso Rodrigo (HSJD) i 

Dra. Alicia Serra Castanera (HSJD) 
* El Dr. Jesús Díaz va fer una breu presentació explicant en què consistirà la 

comunicació. 
 



 
 

▪ Presentació Beca Fundació SCOFT: “Efecto de las estatinas orales en la secreción de las 
glándulas de Meibomio mediante anàlisis por lipidómica de Meibum y de la película lagrimal. 

* La Dra. Meilin Chang Sotomayor, de l’Hospital Clínic de Barcelona, va fer una 
presentació explicant les conclusions de la seva recerca 

▪ Otorgació de la beca de la fundació SCOFT 2021 a la proposta de treball “Estudi sobre 
angiografia per tomografia de coherència òptica en les lesions melanocítiques petites” de la 
Dra. Laura Vigués Jorba, el Dr. Daniel Lorenzo Parra i el Dr. Josep Maria Caminal Casamitjana 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

 
 
 

5.- EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL SCO (SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA) 
 

Cens actualitzat a data 10 de Novembre de 2021 és de 690 socis, tots amb dades 
actualitzades i a corrent de pagament. Des de 1 de Gener de 2021 hi ha hagut 41 
nous socis i 8 baixes, que fa un increment net de   33 socis. 

 
6, 7, 8.- INFORME DE TRESORERIA i APROVACIÓ GESTIÓ I PRESSUPOSTOS 

 
La Fundació Catalana d’oftalmologia, a l'exercici tancat a 31-12-2020 ha tingut 
un balanç positiu  de 7.722.03€ , amb uns ingressos de 56.100,00 € i unes 
despeses de 48.375,00€.  

 
El informe de Tresoreria dona un Saldo Bancari amb data 31/11/20 de 
152.170,52€ de la  Fundació, i  de 20.396,88€ de la Societat a data 
30/6/2021 
 
A mà alçada s'aprova la gestió feta per l’Òrgan de govern, el pressupost anual i 
dels comptes anuals tancats amb data Novembre 2020. 

 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
Es comunica que ha arribat la petició a la junta de mantenir simultàniament la opció de congrés 
virtual i presencial al mateix temps per part d’un soci. Es decideix  mantenir presencialitat i fer 
gravació per possible visualització en diferit, ja que fer-ho al mateix temps podria perjudicar als 
interessos comercials dels laboratoris que esponsoritzen el congrés.  
 
 

       
 
 

El President, La Secretària, 
Dr. J. Nadal Dra. M.Pazos 

 


