ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015

Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Biologia, celebrada l’11 de
novembre de 2015 a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, amb l’ordre del dia següent:
Ordre del dia:
Benvinguda i presentació de l’acte per part del President.
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 30
de juny de 2014 i dels acords presos durant el darrer curs.
Votacions presencials dels nous càrrecs del Consell Directiu.
Balanç de socis/es.
Informe de la secretària general: Memòria de les activitats del curs 2014-15, Premis
i Publicacions.
Informe del tresorer:
-

Presentació i aprovació, si s’escau, del tancament dels comptes de l’any
2014.

-

Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2015.

-

Presentació i aprovació, si s’escau de pressupost de l’any 2016.

Canvis en les Seccions
Creació de nous premis.
Informe del president
Recompte de vots i proclamació del nou Consell directiu.
Propostes i suggeriments.

19.15 h Lliurament diploma soci d’honor Dr. Bas
19.30 h Conferència Inaugural
S’inicia l’assemblea a les 18.30

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
La secretària general recorda que l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària celebrada el
30 de juny de 2014 s’ha enviat per correu electrònic a tots els socis/es. S’aprova l’acta.
2. Votacions dels nous càrrecs del Consell Directiu.
Es procedeix a donar un temps per què els socis/es presents que ho desitgin votin, tot i que el
vot ja s’ha pogut emetre durant les setmanes anteriors pel nou sistema electrònic.
3. Balanç de socis/es.
La Vicepresidenta 1a, Àurea Navarro, informa de les altes i baixes produïdes durant el període en
curs. Amb data 11 de novembre de 2015 la Societat compta amb un total de 1517 socis: 1212

Ordinaris, 137 Estudiants, 14 Honoraris, 147 Emèrits i 7 d’Institucions, així com dels 7 socis
Patrocinadors, segons les noves modalitats establertes.

4. Informe de la secretària general: Memòria de les activitats del curs 2014-15,
Premis i Publicacions.
La secretària general resumeix els acords presos pel Consell Directiu en el període comprès entre
el mes de setembre de 2014 i el mes d’octubre de 2015. En la línia de treballar per comissions,
reuneix els acords en 6 grups: quant a comunicació corporativa, quant als socis/es, quant als
premis, quant a les seccions, quant a publicacions i quant a les que són pròpies del consell
directiu.
Així mateix, resumeix les activitats. Més de 20 jornades, conferències i activitats diverses a càrrec
de les 21 seccions especialitzades i de les 5 territorials, en col·laboració amb d’altres societats
filials i d’altres entitats del país; realitzades a les dependències de l’IEC, d’Universitats Catalanes,
del Museu Blau, del Centre d’estudis avançats de Blanes; ubicades a Barcelona, a Bellaterra, Sant
Feliu de Guíxols, València, Vic i Blanes.
Recorda els premis atorgats:
52è Premi per a estudiants 2014-2015. El 26 de febrer de 2015 es va reunir el jurat encarregat
d’adjudicar el Premi per a estudiants d’enguany, format per: Josep Clotet, Joan Duran i Àurea
Navarro, com a secretària. El jurat va decidir atorgar el primer premi a: BÀRBARA SAMPER
MARTÍN, pel treball: “Anàlisi de marcadors prenatals de risc en individus exposats a factors
ambientals de risc durant el seu desenvolupament”.
Premi Societat Catalana de Biologia Exporecerca jove 2015. El jurat format per Neus Peris i Rosa
Pérez, Van decidir atorgar els premis “Begudes energètiques. Estudi i anàlisi de la seva
composició i dels efectes d’aquestes sobre diferents models d’organismes unicel·lulars i
pluricel·lulars com a model per valorar-los en l’ésser humà” de FRANCESC SABATER GARCIA de
l’INS Thalassa de Mongat, en la categoria A. “Efecto del cambio climático en la distribución de la
vegetación en latitud” de NÉSTOR CALPE i RUBÉN MORA del Col·legi Santa Maria de Vila-Real,
en la categoria B. I " La regulación homeostàtica del hierro (III) en nuestro organismo. Estudio
del papel de la aconitasa y del citrato” de GUILLEM RAMÍREZ SANTOS de l’INS Jaume Vicens
Vives de Girona, en la categoria C.
I, cita les publicacions d’enguany: el número 65 de la revista Treballs: “Investigació i avenços
en immunologia” editorial a càrrec de Dolors Vaqué i Cristina Junyent.
Així com, programes i resums de les comunicacions d’algunes de les jornades.

Finalment recorda que, tan a la secretaria de la Societat com a través de la pagina web, es poden
consultar en detalls tots els acords i activitats del consell directiu i de les seccions.

5. Informe del tresorer.
El tresorer, Marc Martí-Renom, s’adreça als socis informant del tancament dels comptes de l’any
2014, de l’estat de comptes de l’any 2015 i del pressupost per l’any 2016, amb l’aprovació final
per part de l’assemblea.
6. Canvis en els seccions.
El vocal de seccions, Albert Jordan, informa dels canvis de coordinadors en les següents seccions:
secció de Biologia Molecular del Càncer de Gabriel Capellà a Oriol Casanova; secció de
Senyalització Cel·lular i Metabolisme de Francesc Vinyals a Marc Claret; secció de Microbiologia
de Mercedes Berlanga a Jordi Mas-Castellà; i secció Biologia i Societat de Cristina Junyent a Maria
Fontanals.

També proposa cloure la Secció de Biologia de Sistemes i la del Vallès per manca d’activitat.
7. Creació de nous premis.
El Vicepresident 2n, Jordi Barquinero, informa de la proposta del consell directiu d’organitzar
anualment la festa de la “Nit de la Biologia” on es pretén celebrar amb els membres de la societat
i el públic general allò acomplert durant el darrer any per la comunitat de professionals i
estudiosos de les Ciències Biològiques dins del territori de parla catalana, atorgant els següents
premis:
• Premi SCB “Trajectòria Professional”
• Premi SCB “Article científic”
• Premi SCB “Divulgació”
• Premi SCB “Jove Investigador”
• Premi SCB “Treball de Recerca de Batxillerat”
El President afegeix que les bases del premis es publicaran en breu i de la intenció de crear una
convocatòria amb un fort impacte social.
8. Recompte de vots i proclamació del nou Consell directiu.
Carles Giménez, vocal d’ensenyament, juntament amb les secretàries administratives, fa un
recompte dels vots emesos pel sistema electrònic juntament amb els emesos presencialment amb
un total de:

Vicepresidència 1a: Jordi Barquinero Máñez
Vicepresidència 2a: Montserrat Corominas Guiu
Vicesecretaria: Carles Ciudad Gómez
Vocalia de Comunicació: Marina Rigau Resina
Vots
Vots
Vots
Vots
Vots

VOTS
220
227
217
225

electrònics: 237
en presència: 7
en blanc: 0
nuls: 0
totals recomptats: 244

9. Informe del president.
El president proclama el nou consell directiu, tot fent esment de l’important paper de cada
membre del consell directiu, que ha volgut fer visible en aquesta assemblea compartida amb els
soci/es; agraeix especialment la gestió d’estalvi del tresorer, i la de Carles Giménez al davant del
nou sistema de votació electrònic.
Agraeix als coordinadors de seccions la seva tasca i per l’augment d’activitats realitzades,
l’augment de socis/es aconseguit i la disminució de despeses.
Comparteix amb els assistents l’objectiu del consell directiu de seguir amb la trajectòria de la
nostra Societat, com a societat catalana i especialment societat catalana i de biologia.
Finalment agraeix la llarga i valuosa trajectòria d’Àurea Navarro com a Secretària general en el
període 2001-2007, com a Vocal de seccions entre 2007-2009 i com a Vicepresidenta 1ª entre
2009-2015. I també de Joan Duran com a Vocal d’estudiants entre 2007-2009 i Vocal de
Comunicació entre 2009-2015.
Així mateix, dóna la benvinguda a Montse Corominas i Carles Ciudad que s’incorporen al consell
directiu, amb noves tasques específiques, respectives, de divulgació científica i de lideratge d’una
anàlisi profunda i revisió dels estatuts de la Societat.
10. Propostes i suggeriments
Jaume Raventós agraeix la funció del consell directiu i es lamenta que la secció de Biologia de
sistemes s’hagi de tancar donat que justament és una temàtica molt actual. El President informa
que el tancament de la secció es deu a que el seu coordinador actual no se’n pot fer càrrec i no
s’ha trobat cap relleu.
Pere Puidomènc demana més activitats a les xarxes social. El President informa que la SCB ha
actualitzat la seva pàgina web http://scb.iec.cat/ i que disposa de comptes a facebook
https://www.facebook.com/scbcat/ i a twiter @SCBcat.

Lliurament diploma soci d’honor a Carles Bas i Peired.
Les secretàries administratives lliuren el diploma i un obsequi a l’homenatjat i El President repassa
l’esplèndida biografia acadèmica del Dr. Bas. Finalment, el Dr. Bas dirigeix unes paraules
d’agraïment.

La Secretària general

Rosa Pérez Roura

Vistiplau del president

Josep Clotet
Institut d’Estudis Catalans, 11 de novembre de 2015

