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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
S’inicia la reunió, en segona convocatòria, el dijous dia 21 d’abril de 2022 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 16 de desembre de 2021) 
3. Estats financers i liquidació del pressupost corresponent a l’Exercici 2021 

– 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 7 delegacions de vot: 

Joaquim Quiles Gabarró, Lluís Bielsa i Elies, Pedro Martín Enrile,  Teresa 
Costa, Manuel Roure, Núria Roure, Rosa Solans 

 
 

 
Secretari : Joaquim Grau i Inglada  
 
Tresorer: Fabio Delgado Castellanos 
amb 2 delegacions de vot: Isidro 
Morante,  Davide Scarabelli.  
 
Delegat Territorial Lleida: Javier 
Rojas Viñuela  
Delegat Territorial de Barcelona: 
Francesc Campo i Barrionuevo  
 

Delegada Territorial de Tarragona: 
Elisa Velasco Martínez  
 
Xavier Llobet amb 6 delegacions de 
vot: Concepció Pujol,  Andreu Canals, 
Miguel Angel Soriano Martínez, Daniel 
Cuesta, Lourdes Llobet, Yuliya 
Chervak.  
 
Maite Serrano Matas 
Marta Fransoy 
Yolanda Vierbücher  
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2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea General 
Ordinària (16 de desembre de 2021)  
 
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 16 de desembre de 2021 
 
 
3. Estats financer i liquidació del pressupost corresponent a l’Exercici 
2021 – Aprovació -  
 
El Sr. Fabio Delgado, tresorer del COOOC, explica als assistents que farà un 
repàs de les partides  en general i que es centrarà per comentar en aquelles en 
les quals hi ha alguna diferència significativa respecte al que es va 
pressupostar indicant que si alguna persona de les assistents vol fer alguna 
pregunta la pot fer en el moment que consideri.  
 
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.  
 
Com a despesa no prevista ha estat la compra d’un nou servidor si bé ja no es 
tindrà en compte en el proper pressupost. Indica que hi ha partides amb 
despeses molt fixes que no suposem gaire bé cap increment.  
 
L’apartat corresponent a despeses de transport ha quedat molt per sota del que  
s’havia previst ja que no s’esperava que els problemes derivats de la COVID 
s’allarguessin tant en el temps. Tot i l’anterior, considera que es molt probable 
que es vagi normalitzant també aquesta situació.  
 
Les despeses d’assessorament i de assegurances es mantenen sense 
diferències rellevants. De la mateix forma les bancàries tot i que cada vegada 
costa mes de mantenir-les.  Es va optar per fer un paquet d’inversió de mínim 
risc i que es pugui recuperar de forma ràpida si fos necessari. En cap cas es 
pretén fer inversions en productes que puguin posar en risc diners de la 
corporació.  
 
De la partida de publicitat que inclou campanyes i revistes indica que costa molt 
de controlar essent una de les partides amb més dotació i que aquest any ha 
quedat per sota de la previsió.  
L’altra partida que juntament a l’anterior tenen major dotació és la de personal, 
explicant el Sr. Fabio que s’ha contractat una persona pel departament de 
formació ja que la Sra. Andrea Diaz va deixar el Col·legi.  
 
En quan als subministraments es preveu un increment molt important de cara al 
proper exercici per la pujada del preu de la llum.  
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També es manté sense increment l’aportació que es fa al CGCOO tot i que és 
la  partida més elevada que té com a despesa el COOOC fins a la data. Es 
recorda que és d’obligat compliment.  
 
Segons indicava al començament els comptes han estat auditats i sense que 
hagi cap irregularitat segons l’informe emès.  
 
 
             

 
Votacions: S’aprova per unanimitat l’estat financer i liquidació del 
pressupost corresponent a l’Exercici 2021  
             
 
 
4. Memòria Anual de Gestió    
 
El Sr. President destaca el canvi de visió i de coneixement que hi ha a nivell 
social respecte a la figura de les persones professionals de l’òptica i 
l’optometria i també molt important a nivell de diferents Administracions com 
ara la sanitària i la d’ensenyament.  
 
Una part destacada d’aquest any ha estat la posada en marxa de la vocalia del 
Cercle d’Optometria amb la seva pròpia publicació de caire més científic: 
Revista Ciències de la Visió. La persona que la dirigeix és el Sr. Javier Rojas, 
Delegat del COOOC a Lleida.  
La presentació oficial es va fer a Madrid coincidint amb l’OPTOM i explica el Sr. 
Rojas que la idea seria que treballi com societat científica. Respecte a la revista 
indica que en breu sortirà el segon número i que és tracta d’una publicació en 
la que poden participar totes aquelles persones interessades i que en cap cas 
es vol tancar a noves aportacions.  
D’altra banda, des del Cercle s’ha promocionat una beca d’investigació  i es 
prepara un premi en diferents categories com ara per a optometristes, 
institucions o persones vinculades al sector.  
 
Aquest any no s’ha pogut organitzar la Cursa de la Milla Miop ja que no havia 
seguretat que es pogués fer tot i que sí que s’ha donat recolzament a través de 
Campanya +Esport -Miopia que es continuarà desenvolupament durant el 
proper any.  
 
El Sr. Bielsa també explica les bones i estretes relacions amb altres Institucions 
i sobre tot amb algunes Administracions, en part gràcies a això serà possible 
incloure el logo GENCAT en el vídeo sobre Miopia que ha fet el COOOC i que 
s’espera que pugui afavorir poder tornar a fer la campanya als cinemes. Per la 
seva part continua el contacte amb el Sr. Taranzón del Gremi de Cinemes.  
 
De cara a l’any vinent ja s’està treballant en la digitalització de la revista tot i 
que es deixarà un marge d’informació i adaptació.  
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Una altre qüestió es l’interès i la bona acollida que tenen les informacions que 
es preparen des del COOOC, ja sigui a nivell de noticies com de la revista 
col·legial, en altres països sobre tot de sud-americans.  
En quan al WEB del COOOC la Sra. Arantxa explica que es tracta d’una pàgina  
molt més dinàmica i interactiva on les persones col·legiades podran modificar i 
incloure dades a la seva àrea privada. També es comptarà amb una plataforma 
de pagament pels cursos i les formacions.  
 
Per la seva part el Sr. Joaquim Grau comenta diferents aspectes relatius a la 
formació i les possibilitats en quan a temàtiques diferents que està oferint el 
format webinar. Pel proper any s’espera poder tornar a fer més formació 
presencial a més de la que ja s’està fent online.  
També destaca la bona feina i gestió que s’ha fet de la Vocalia de Visió Infantil i 
Teràpia Visual per l’organització de les Jornades de Visió i Educació.  
 
El Sr. Grau també destaca la feina desenvolupada des de les delegacions  en 
quan a apropar el Col·legi a les persones col·legiades de les províncies més 
allunyades de la seu.  
 
            

 
Votacions: S’aprova per unanimitat la Memòria Anual de Gestió 2021 
presentada per la Junta de Govern 
             
 
5. INFORME DEL PRESIDENT   
 
El Sr. Alfons Bielsa agraeix la presència a les persones assistents  i atenent 
l’horari remet el seu informe a la part corresponent a la Memòria col·legial que  
considera que és la millor forma de connectar amb tot el que s’ha fet des del 
COOOC i que suposa el desenvolupament dels objectius que es va marcar la 
Junta de Govern.  
 
D’altra banda, informa a les persones assistents de les properes eleccions a la 
Junta de Govern i que, per tant, per a la propera Assemblea del mes de 
desembre ja estarà en funcionament el nou equip que surti elegit. 
 
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 que  
permeti continuar donant a conèixer la professió de l’òptica i l’optometria així 
com als seus professionals.  
 
6. TORN OBERT DE PARAULA 
 
  
 
 
Sense rés més per afegir, el Sr. President dona per acabada la reunió. 
 
 
 



5 

 

 
 
 
 
 
Joaquim Grau Inglada                                                       Alfons Bielsa i Elies          
         Secretari President  
  
 
 
 
                        
Barcelona,  21 d’abril de 2021 


