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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
S’inicia la reunió, en segona convocatòria, el dijous dia 3 de juny de 2021 a les 20.30 
h, a la seu de formació del COOOC, al carrer Comte Borrell, 179-183, baixos, sota el 
següent ordre del dia:  
 

1. Confecció de la llista d’assistents 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ Acta de l’anterior Assemblea General 

Ordinària  (de 17 de desembre de 2020) 
3. Estats financers i liquidació del pressupost corresponent a l’Exercici 2020 

– Aprovació - 
4. Memòria anual de gestió presentada per la Junta de Govern –Aprovació- 
5. Informe del President 
6. Torn Obert de Paraula 

 
 
Abans d’iniciar-se la reunió el sr. Alfons Bielsa, President del COOOC, dona la 
benvinguda als assistents al temps que els hi agraeix la seva presència.  
 
 

       ASSISTENTS  
 

President 
Alfons Bielsa i Elies amb 6 delegacions de vot: 

 Teresa Costa, Manuel Roure, Núria Roure, Núria Baldrich, Rosa Solans, Mª 
Pilar Vinuesa 

 
 

 
Vicepresident: Lluís Bielsa i Elies 
amb 1  delegació de vot: Joaquim 
Quiles Gabarró 
 
Secretari : Joaquim Grau i Inglada 
amb 8 delegacions de vot: Olga Ruz,  
Laia Teixidó, Montserrat Morales, Maite 
Fernández, Montserrat Inglada, Sandra 
Alcoverro, Andrea Diaz, Núria Bueno. 
 
Tresorer: Fabio Delgado Castellanos 
amb 20 delegacions de vot: Laura 

Jiménez, Inmaculada Agenjo, Elies 
Córcoles, Mireia Clarià, Cristina Garde, 
Enedina Ródenes, Elisabeth 
Campeujo, Ivan Silvestre, Cándida 
Quintana, Elisenda Navarro, Adam 
Nieto, Leila Godayol, Raul Rodríguez, 
Laura Gil, M. Carmen Borque, Núria 
Calatayud, Laia Iglésias, Isidro 
Morante,  Davide Scarabelli, Daniel 
Moreno.  
 



2 
 

Delegat Territorial Lleida: Javier 
Rojas Viñuela  
Delegat Territorial de Barcelona: 
Francesc Campo i Barrionuevo amb 
4 delegacions de vot: Anna Martínez,  
David Meseguer, Miguel A. Moreno, 
Lucía Siles. 
 
Delegada Territorial de Girona: Sara 
Palomer Desvilar.  
 

Xavier Llobet amb 8 delegacions de 
vot: Javier González, Marta Navarro,  
Andreu Canals, Miguel Angel Soriano 
Martínez, Daniel Cuesta, Lourdes 
Llobet, Concepció Pujol, Yuliya 
Chervak.  
 
Montse Augé 
Ana Cazorla 
Yolanda Vierbücher  
 

 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea General 
Ordinària (17 de desembre de 2020)  
 
Es fa una lectura de l’Acta per part del Secretari, Sr. Joaquim Grau, passant a 
la votació. 
            
 
Votacions: S’aprova per unanimitat l’Acta de l’Assemblea Gral. Ordinària 
de 17 de desembre de 2020 
 
 
3. Estats financer i liquidació del pressupost corresponent a l’Exercici 
2020 – Aprovació -  
 
El Sr. Fabio Delgado, tresorer del COOOC fa un repàs de les partides més 
importants que composen el pressupost de 2020 en comparativa amb el 
resultat a data 31.12.2020 incidint en aquelles on hi ha hagut alguna diferència 
més significativa.  
 
Explica el motiu del resultat negatiu de l’exercici, amb una pèrdua de 220.000.-
€, derivat del cost que es va assumir per part del Col·legi en relació amb la 
quota col·legial del 2n trimestre de l’any i que va suposar una reducció dels 
fons propis de la Corporació. Tot i això, es va mantenir tota l’activitat col·legial.  
Es recorda que els comptes, com cada any, estan auditats a efectes de la 
transparència en la gestió que es defensa per part de la Junta de Govern des 
de fa anys.  
 
Les partides que han superat el 100% del pressupostat han estat bàsicament 
les corresponents a:  
 

• Personal – incorporació de dues persones pels departaments de 
Formació i Comunicació/Marketing.  

• Transports – enviaments de materials imprevistos derivats de la 
pandèmia.  

• Assegurances.  
 
Continua explicant les noves despeses que volen aplicar els bancs per disposar 
de diners en les seves oficines. Per evitar-ho es farà una inversió a risc zero 
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per evitar pagar la Comissió. Durant el 2020 aquestes comissions han estat 
mínimes.  
 
Una altra partida incrementada ha estat la d’altres serveis per la compra, entre 
altres materials, de mascaretes.  
 
En aquest pressupost també es va incloure a la partida de subvencions la 
relativa a la col·laboració en la tramitació i consecució del Títol Europeu amb la 
FOOT així com una altra amb el Palau de la Música.  
 
Les quantitats destinades a desplaçaments s’han mantingut a la baixa ja que 
s’han incrementat les reunions online. També es manté sense increment 
l’aportació que es fa al CGCOO tot i que és la  partida més elevada que hi ha 
com a despesa fins a la data.  
 
En conjunt, tot i les pèrdues de l’exercici, considera que la economia de la 
Corporació està bastant sanejada i que, com ja ha explicat a l’inici, l’acord de la 
Junta de Govern per cobrir les quotes col·legials com ajut a les persones 
col·legiades es correspon a recursos propis.  
 
            

 
Votacions: S’aprova per unanimitat l’estat financer i liquidació del 
pressupost corresponent a l’Exercici 2020  
            
 
 
4. Memòria Anual de Gestió    
 
El Sr. President destaca el nou format de Memòria Col·legial més àgil i 
dinàmica  que permet poder seguir fàcilment i fer un repàs de totes les activitats 
que s’han desenvolupat a nivell col·legial així com la feina i les dades resultants 
dels diferents departaments.  
 
2020 ha estat l’any del confinament i el Sr. Bielsa considera que s’ha treballat 
bé i s’ha intentat en tot moment que no es perjudiqués el funcionament del 
Col·legi destacant el haver pogut establir una amplia via de comunicació amb el 
col·lectiu de forma que s’ha pogut mantenir actualitzada al màxim la informació 
d’interès tant pels establiments com pels professionals.  
També ha hagut molta presència en els diferents mitjans en part per l’interès 
que ha hagut entre la població per la incidència en la salut en general i en la 
visual en particular per l’ús excessiu de les pantalles.   
 
Durant els moments més complicats de la pandèmia es va poder fer pinya amb 
la resta de Col·legis Sanitaris  i fer un front comú en temes d’interès  així com 
de cara a l’Administració.  
 
De la part corresponent a la Formació, tot i les circumstàncies,  s’han fet 
bastants cursos i xerrades en format online recordant també els materials que 
s’han compartit amb les persones col·legiades.  
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Informa sobre el contacte que ha tornat a  mantenir amb el Sr. Taranzon, del 
Gemi de Cinemes, per poder repetir la Campanya sobre Miopia als cines.  
 
D’altra banda també comenta el Llibre que s’ha preparat del Gremi de 
Ulleraires,  que s’ha enviat amb la Revista Optometristes.Cat, així com diferents 
donacions / col·laboracions de tipus solidaris relacionades amb el sector i la 
professió.  
 
En quan a la WEB nova s’ha treballat molt en el seu desenvolupament  i ja està 
gaire bé preparada per poder començar a interactuar amb ella. Uns dels motius 
del retard ha estat la incorporació progressiva de nous elements d’utilitat que  la 
fan molt més àgil i útil.  
 
            

 
Votacions: S’aprova per unanimitat la Memòria Anual de Gestió 2020 
presentada per la Junta de Govern 
             
 
5. INFORME DEL PRESIDENT   
 
El Sr. Alfons Bielsa agraeix la presència a les persones assistents incident en el 
fet de la millora progressiva de la situació sanitària.  
 
Sota el seu parer una part molt important en quan a objectius de l’actual Junta 
de Govern i del COOOC és la relativa al reconeixement de la professió i dels 
professionals de cara a la societat i també en relació amb la resta de 
professions.  
 
Aprofita per recordar que s’està fent una Campanya a TV3 de sensibilització 
sobre la miopia i que s’enviarà l’escaleta de dies i horaris al col·lectiu.  
 
D’altra banda explica que ja s’ha preparat el llibre que a instància i amb el 
patrocini  del COOOC ha fet la Sra. Cèlia Cuenca: “Els Òptics a la Barcelona 
del S. XIX”  i del que també es regalarà un exemplar a les persones 
col·legiades.  
 
Com a nou projecte està el desenvolupament d’una nova vocalia de caire 
científic, Vocalia del Cercle d’Optometria, que estarà dirigida pel Sr. Javier 
Rojas i en la que s’espera que es puguin integrar altres professionals del 
sector. A la data han confirmat el Sr. Biarnès, la Sra. Mireia Pacheco, Sra. 
Valldeflors Viñuela, Sr. Joan Pérez, entre altres.  
A part dels estudis i informes que puguin preparar es farà també una separata 
sobre temes eminentment pràctics que acompanyarà a la revista col·legial.  
 
Continua explicant el Sr. President el contacte que es manté amb una emissora 
de l’Argentina, TV Tucaman, des de la que es vol potenciar la protecció de la 
salut visual. Van explicar que tenen un bon referent en el COOOC i per aquest 
motiu li van fer una entrevista.   
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Degut a la pandèmia s’està fent molta difusió de la professió i de les persones 
professionals de l’òptica i l’optometria sobre tot derivat de l’increment dels 
problemes visuals per l’ús de les pantalles.  
 
Properament hi ha en projecte fer col·laboracions amb altres col·lectius de 
professions sanitàries, en concret, s’està fent actualment amb el COFB 
(Col·legi de Farmacèutics de Barcelona) sobre protecció de la pell i salut visual 
si bé es vol poder fer-lo extensible a altres.  
 
En qualsevol cas es continuarà potenciant la comunicació a tots els nivells, tant 
per a les persones col·legiades com la dirigida a la població en general. 
 
 
6. TORN OBERT DE PARAULA 
 
Per part de la Sra. Montse Augé es comenta que s’estan preparant les 
Jornades de Visió i Educació en la seva segona edició per l’octubre si bé, 
davant la incertesa que planteja el problema amb la COVID, es farà en format 
online.  
Tal i com es fa fer en la primera edició estarà oberta a altres col·lectius com el 
de professorat, logopedes, psicòlegs, etc.  
 
  
 
 
Sense res més per afegir, el Sr. President dona per acabada la reunió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Grau Inglada                                                       Alfons Bielsa i Elies          
         Secretari President  
  
 
 
 
                        
Barcelona,  3 de juny de 2020 


