Barcelona, 14 d’abril de 2018.
Benvolguts i benvolgudes:
Per la present us convoquem la l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el dia
12 de maig de 2018 en la seu del Congrés Nacional de la SCACVE 2018, l’hotel MiM de
Sitges, a les 13:15 hores en primera convocatòria i a les 13:30 hores en segona
convocatòria.
L’ordre dia serà el següent:
1. Valoració de les modificacions dels estatus de la SCACVE duts a terme per la
Junta Directiva. Les esmentades modificacions estan penjades la pàgina web de
la SCACVE.
2. Precs i preguntes.

Jordi Maeso Lebrun
President de la SCACVE

Xavier Martí Mestre
Secretari de la SCACVE

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA Sitges 2018
Dr. Martí: Hola. Bon dia a tots. Si us plau aneu seient.
Bon dia a tots. Benvinguts.
Anem a donar inici a l’assemblea general extraordinària que estava convocada per avui a les 13:15 hores a
primera convocatòria, i a les 13:30 en segona.
El motiu d’aquesta assemblea general extraordinària és, com tots vosaltres sabeu, el de valorar les
modificacions dels estatuts de la SCACVE que la Junta Directiva ha portat a terme.
Estan penjades a la pàgina web.
Són modificacions que fan referència a dos punts en concret dels nostres estatuts que són:
- La figura del que és el Secretari Adjunt, que, fins ara, no estava contemplada als estatuts.
- El dipòsit i custòdia de les actes de la Societat que, en principi aniria a càrrec, des de ja fa un any, de
l’Acadèmia, del propi edifici de l’Acadèmia.
Dr. Maeso: Si em deixes fer un comentari.
Ho hem posat en marxa, el del Secretari sortint, i crec que hi ha hagut un gran avenç. Un gran avenç perquè
abans arribava el secretari, anava mig penjant, li donaven uns papers, li donaven uns arxius i, pobre, anava
una mica de bòlit. Aquest any, que hem treballat amb el secretari sortint, ha estat un any molt més fàcil pel
nou secretari, llavors, crec que és un gran avantatge.
El tema de les actes la custòdia amb el paper i tot això, crec que ja ha passat de rosca, però és mandatori
aprovar-ho en assemblea extraordinària.
Dr. Martí: Cap comentari? Jo sí que voldria afegir, després ho tornaré a comentar, però com ha dit el Dr.
Maeso, a mi m’ha resultat molt fàcil tenir el suport del Dr. Joan López, que m’ha guiat al llarg d’aquest any,
en tots i cadascun dels passos que hem donat, m’ha semblat molt més fàcil que, possiblement, enfrontarme a això jo sol de primeres. La Societat ha canviat, cada cop és més difícil, cada cop hi ha més paperassa,
més petits problemes i, realment, va molt bé que, l’antecessor et vagi guiant. Sincerament ha estat una cosa
molt bona per a mi.
Si no hi ha ningú en contra de l’aprovació, doncs s’aprova per unanimitat.

Sitges, 12 de maig de 2018

El President,
Albert Clarà Velasco

El Secretari,
Xavier Martí Mestre

Barcelona, 14 d’abril de 2018.
Benvolguts i benvolgudes:
Per la present us convoquem la l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 12
de maig de 2018 en la seu del Congrés Nacional de la SCACVE 2018, l’hotel MiM de
Sitges, a les 13:30 hores en primera convocatòria i a les 13:45 hores en segona
convocatòria.
L’ordre dia serà el següent:
1. Aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior. L’esmentada acta està
penjada ala pàgina web de la SCACVE.
2. Informe de la Presidència.
3. Informe de la Secretaria.
4. Informe de la Tresoreria.
5. Propostes per al nou curs acadèmic 2018-2019.
6. Anunci dels premis i beques atorgats per la SCACVE.
7. Renovació parcial de la Junta Directiva i Comitè Científic: president, tresorer,
vocal primer, i un membre del Comitè Científic.
8. Precs i preguntes.

Jordi Maeso Lebrun
President de la SCACVE

Xavier Martí Mestre
Secretari de la SCACVE

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Sitges 2018

Dr. Martí: Ara passem a obrir l’Assemblea General Ordinària que es va convocar just després de
l’extraordinària, en primera convocatòria a les 13:30, en segona a les 13:45. Podem començar.
El primer punt de l’ordre del dia és:
1. Aprovació de l’acte de l’Assemblea anterior.
Està penjada a la web com és normatiu des de fa més de 15 dies. Suposo que tots l’heu pogut llegir ¿Hi
ha alguna esmena, alguna cosa que voleu comentar en aquesta acta?
També la teniu entre els papers que us varem proporcionar ahir quan vareu fer la inscripció.
Tot correcte?
Bé, el següent punt és:
2. Informe de la Presidència.
Dr. Maeso:
Ja han passat 4 anys del congrés que varem fer aquí al costat, a l’Hotel Calípolis, en el que el Dr. Giménez
em va passar la presidència.
Per un costat passen molt ràpid i, al moment, sembla que passin molt a poc a poc. Déu n’hi dó les coses
que hem arribat a fer tota la Junta Directiva. Jo només posava ordre i donava alguna idea, però, la feina,
l’han feta tots els companys de tota la Junta, donant idees i treballant.
Bé, una de les primeres coses que passat desapercebuda és la feina que va fer, l’August Coromines que
va fer uns consentiments informats que estan penjats a la pàgina web, que els pot utilitzat tothom.
Poden estar bé, poden estar malament però és una feina que va fer i va perdre molt de temps l’August.
Llavors, no hi és aquí. Ho vull agrair públicament.
També vàrem introduir les xarxes socials. Ara sense xarxes socials no som res. Estava l’Ivan Constela. El
vàrem enganxar. Va Ivan a treballar en això. És dur treballar quan treballes sol. Però bé, és un pas que,
la propera Junta haurà d’anar treballant contínuament perquè necessita un treball seguit.
Bé, els congressos.
Quan el va fer el Toni, aquí al costat, aquí a Sitges vam estar bé. Llavors, va ser quan vàrem començar a
pensar com faríem el Congrés següent. El primer canvi que vàrem fer va ser canviar l’agència que ens ho
organitzava. El Toni ho feia amb Torres Pardo i nosaltres vàrem rebre l’oferta a través de la gerent de
l’Acadèmia, la Sra. Mercè Balsells. En una reunió, quan vàrem començar, ens va dir: nosaltres podem
organitzar els congressos. Què us sembla?. Bé, vàrem parlar i ho hem portat molt bé i han passat 4 anys.
Aprofito per felicitar a tot l’equip amb el Xavi Nieves, hi havia abans la Mireia. Ens va saber greu la Mireia
que marxava però, bé, amb el Xavier estem de meravella.
Llavors, un altre canvi que varem fer, és sempre fer-ho a Sitges. Ho hem fet 4 anys a Sitges. A veure, hi
ha l’inconvenient que sempre és el mateix lloc. Potser podríem anar canviant. Però hi ha l’avantatge que
és un lloc a prop de Barcelona, no és Barcelona. És un lloc simpàtic, agradable. Hem trobat un hotel que
hi estem a gust, que té un format bo. Hem considerat fer-ho 4 anys seguits aquí. La propera Junta farà
el que cregui convenient.

Bé, jo, quan vaig entrar de President, vaig dir que volia fer un congrés Nacional. Nois, hi ha gent que no
li ha semblat bé, hi ha gent que li ha semblat molt bé. Ho varem votar i tenim el Congrés Nacional.
Llavors, és una cosa que ja es va discutir al seu moment. Llavors, no té sentit ara discutir-ho.
L’hotel. Estàvem aquí al costat. Hi havia una columna aquí al costat que anava molestant molt, llavors
vàrem dir: busquem llocs. I vàrem trobar aquest, que això està molt quadriculat, sembla que estigui fet
per nosaltres, doncs, estem continuant des de fa 4 anys en aquest mateix hotel.
Bé, aquest any, ha estat horrorós la organització. Per què? Tot el tema de Fenin, hem tingut molts
problemes, perquè no sap ni Fenin ni les cases comercials com s’ha de fer. Llavors, alguns de vosaltres,
alguna casa comercial us havia dit que us ho pagava però ja veurem si ho pagarà o ho haurem de pagar
nosaltres. Ja veurem. Pot ser que a algú se li hagi promès que ho pagava X empresa i que s’hagi fet càrrec
la organització del congrés. Per sort, jo vaig demanar ajuda a les cases comercials i, sembla, que tindrem
uns quants calerons per després dedicar a fer beques, a donar premis, que és l’important. Nosaltres
estem aquí no per guanyar diners si no per donar serveis a tots els socis.
Bé, aquest Congrés vàrem parlar de convidar, com que era el meu últim, convidar a una sèrie de gent i
de fer-ho en anglès. Ja dins de la Junta hi van haver els seus problemes. Jo crec que ha estat un esforç i
voldria felicitar a tots els residents perquè han presentat en anglès i ho han fet molt bé. Nois, us felicito.
Algú li ha faltat un parell de pebrots per fer-ho però estic convençut que l’any vinent ho farà.
Jo crec que hem de mirar cap a Europa i no ens podem tancar. Jo soc un defensor de la meva llengua i
aquí estic parlant amb la meva llengua. Però si fa falta parlarem el swahili o el que sigui per anar
endavant.
En principi, havia de ser un congrés internacional. Clar, un congrés internacional dóna més punts. Però,
què va passar? Una setmana abans els senyors de Fenin diuen: si és internacional, fóra Fenin. Heu de
demanar el permís a MEDTEC i MEDTEC us tarden 4-5 mesos. No m’ho podíeu haver dit abans? Bé, per
això vàrem treure que fos internacional.
Bé, un altre tema que va treballar el Toni i era una idea molt bona era la Beca GORE que van donar
12.000 euros per organitzar una cosa que era una idea extraordinària. Ho va passar en Toni, ho vàrem
estar estudiant...perfecte. 12.000 euros eren per la Societat, havíem de pagar una mica si hi havia
algunes despeses, i eren les rotacions. Ho vàrem fer. Ho vàrem fer el primer any, però, ni els residents,
ni els Caps de Servei, van col·laborar. No sé què va passar. A Tarragona se li espatllava cada dos per tres
l’aparell, quan havíem d’anar a determinat lloc, els caps de Servei deien: no, no tu tens guàrdia, tu no
pots anar. Va ser una mica caòtic. Llavors, per desgràcia ho vàrem haver de tallar.
Una de les coses que podem estar orgullosos la Junta Directiva que sortim, és l’European Board. Hem
ajudat a la gent a poder anar-hi. A veure, són 800 euros, però que les cases comercials no ho paguen.
Llavors, home, si te’ls donen, benvinguts. Llavors hi ha hagut gent que ha pogut fer el Board sense pagar
els 800 euros, incloent algú que ha tingut la desgràcia de no passar que li han pagat la segona part. I jo
ja vaig dir, si fa falta tercera part es pagarà. Hi ha diners i per això són els diners. I si fa falta una quarta,
també. És a dir, animo a tothom, a presentar-se a l’European Board. És molt important. Dóna un caché
que no té ningú.
Bé, els cursos pre-sessions. El que probablement sigui el futur President té unes idees extraordinàries.
L’Albert un dia arriba, escolta fem els cursos pre-sessions i quan m’estava barallant amb els meus fills,
he pensat en una cosa. Perquè no fem uns cursos pre-sessions de material d’endovascular i de tècniques
endovasculars? I va venir amb tot el programa fet. Si et ve així, doncs ho varem posar en marxa i crec
que va ser extraordinari. Després, l’any següent, posats a demanar i a més ho va dir, ho podríem fer de
cirurgies obertes. Tot per tu Albert. I l’Albert ho va fer. Crec que ha estat molt i molt profitós. Gràcies
Albert per la feina que vas fer.

Una altra cosa que també m’ha fet perdre una mica de temps, però és molt maca és que, nois, som la
Societat més antiga de la nostra especialitat. Els estrangers que han vingut aquí i han vist això, s’han
quedat acollonits. És que nosaltres som els més antics. A part, m’han felicitat, diu és que els joves i els
no joves estan molt integrats. Us felicito.
(Recull de totes les juntes des de la fundació de la SCACVE). Bé, vàrem anar recollint, perquè tot això
costa recollir, això ho va fer l’Acadèmia, i ho varem anar repassant perquè hi havia pífies, de les coses
que havien estat. Doncs els que han estat dins de la Junta us podeu veure aquí.
Grups de treball. Bé, ens han sortit 2 grups de treball. No sé si son massa actius o no, però va sortir en
Gaspar Mestres que va dir: escolta m’agradaria fer un grup de treball de fístules. Doncs, endavant.
Endavant Catalunya. No sé què han fet. Si fos aquí el Gaspar li demanaria. El mateix, el grup d’aorta
toràcica, ens ho demanen, doncs endavant.
La idea del Secretari sortint. No cal tornar a insistir. Crec que és una cosa que ha estat un gran avantatge.
I la meva creu, la meva creu que és el terciarisme. El terciarisme és una cosa que s’ha parit tant malament
que, a més, m’ha repercutit, tant que m’he discutit, bé discutit no, he parlat i m’he enfrontat una mica
amb el Dr. Alex Guarga. És un tema molt delicat. Vàrem fer últimament una reunió, li vaig enviar les
conclusions després d’haver estat parlant i diu: Gràcies Jordi, ho comentem a la propera reunió de
seguiment. Enlloc de contestar-me les coses que eren urgents... jo li vaig dir: tal com vàrem estar parlant
hem fet una reunió i les conclusions són aquestes i diu: molt bé, bravo, doncs en parlarem a la propera
reunió. Em sembla que no ho tenen gens clar això del terciarisme i menys no tenim el Conseller que era
el que ho propugnava i ho va dir l’altre dia. Llavors, tot això son temes del terciarisme. Bé, un dels primers
problemes que em vaig trobar és que m’envien de l’AQUAS, que revisem un tema d’ESSENTIALS.
ESSENTIALS és un programa dins de la web de l’AQUAS on expliquen tota una determinada patologia i
donen uns consells. Llavors, compte amb el que van escriure. Van escriure que el tractament
endovascular no estava indicat en malalts per sota dels 65 anys. Bé, jo ho vaig passar a tothom i es va
formar el primer merder que he tingut en aquests 4 anys. Uns deien que sí, altres que no, uns caps de
servei deien que això és impresentable...bé, al final, vàrem arreglar una mica les coses però com que
ningú ho mira això, està penjat, però que sapigueu que existeix.

I bé per acabar, voldria donar les gràcies a tots els de la Junta, als anteriors i als actuals, a tots els socis i,
sobretot a la Indústria. Nois que estem aquí gràcies a ells. I que, per sort, no sé exactament, però les
finances les tenim força bé i això ens permet animar a què la gent es presenti al Board, que hi hagi
beques, que hi hagi premis i que es pugui treballar el màxim possible. Llavors us agraeixo tot i ja deixo el
pas als propers de la Junta Directiva. Gràcies.

Dr. Martí:
Seguidament, llegiré l’informe de l’estat de la Secretaria de la Societat
Si em podeu passar les diapositives.
Primer que res, voldria dir que m’inauguro com a secretari, us dono les gràcies per haver-me triat l’any
passat. Espero estar a l’alçada de les circumstàncies i, és com sempre, un honor parlar-vos a vosaltres.
3. Informe de Secretaria d’aquest any.
En quant al número de socis, estem actualment en 209 socis. Hi hagut al llarg de l’any 7 altes i 2 baixes.

Durant el curs acadèmic 2017-2018 es van desenvolupar 7 sessions en forma de taules rodones. Dir amb
orgull que totes aquestes estan acreditaves excepte la del mes de febrer que no podíem acreditar per la
naturalesa de la mateixa.
L’assistència mitjana de les sessions van ser unes 30 persones i cal destacar que s’ha aconseguit que els
companys de Lleida i Tarragona, de forma telemàtica, puguin estar connectats a aquestes sessions, el
que fa que s’incrementi molt la seva participació.
Aquí teniu desglossats els títols que van haver a cada sessió. No els comento, ja els coneixeu una mica.
El curs pre-sessions, com ha dit el Dr. Maeso, crec que ha estat un èxit. Aquest any ha consistit en 7
sessions de 2 hores, a una mitjana de 4 temes per sessió sobre procediments diversos més comuns o
més estranys en cirurgia convencional i, pràcticament ha implicat a tots els serveis de Catalunya, grans i
petits, en el seu desenvolupament. La participació no ha estat del tot escassa, tampoc ha estat
multitudinària, però. Sobretot a destacar que, els residents, han participat molt en aquestes sessions.
Tenim ja reservades les sales per l’Acadèmia pel curs vinent, per a desenvolupar tant el que seria un nou
curs pre-sessions amb les idees que la Junta hagi de desenvolupar i, per suposat totes les idees que
creiem que siguin correctes per a dur a terme el curs.
En quant al Congrés, hem arribat a la 8ª edició del Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Vascular.
Hem assolit, com el Dr. Maeso ha dit, el títol d’International Meeting encara que no l’hem pogut penjar.
Hi ha hagut un total de, que no m’equivoqui, 81 inscrits, 79 participants. Això era a data d’ahir, però
encara s’han actualitzat més les dades. 79 persones, una xifra que és molt elevada respecte als últims
anys. Molt elevada.
Les taules rodones i la conferència magistral, a les quals heu pogut assistir, han estat acreditades. Previ
al Congrés, ahir al matí, es va fer l’habitual taller pels residents del Simuvasc, aquest any sobre
traumatismes vasculars. S’han pogut acceptar 21 comunicacions orals i 9 pòsters per a la seva
presentació i aquí he de dir, quasi a títol personal, he de demanar disculpes a les comunicacions i als
pòsters que per un problema únic d’horari, no per qualitat ni molt menys, no van poder entrar a ser
exposades aquí. Demano disculpes i realment encoratjo a la gent que segueixi endavant perquè son molt
bones. En el fons és bo que un Congrés tingui superàvit de comunicacions i de pòsters.
Al llarg de l’any s’han donat els avals per aquests cursos i congressos que ens van sol·licitar: el curs
Teòric-pràctic d’Ecografia de l’Hospital Parc Taulí, el curs d’Actualitzacions en Cirurgia Vascular de
l’Hospital Vall d’Hebron, la Jornada sobre l’Accés Vascular de l’Hospital de Molllet, Actualització i
diagnòstic dels Edemes de causa vascular de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i el SITE del Dr.
Riambau de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Al llarg d’aquest any s’han dut a terme 2 reunions de la Junta Directiva i del Comitè Científic, en les dates
21.06.17 i 15.03.18 , on s’han debatut temes d’organització tant del congrés com dels cursos, com temes
de funcionament de la Junta i del Comitè i, com el Dr. Maeso ha dit, el dia 12.04.18 es va dur a terme
aquesta reunió general, en la que estàveu tots convidats, sobre el terciarisme en la patologia de l’aorta
toràcica.
Aquest any s’han concedit 2 beques BOARD als Dr. Guevara i Bahaa Arefai
examen Board, tots 2 han aprovat.

per presentar-se al

I no puc més que tornar a dir que he de donar les gràcies al Dr. Joan Lopez per haver-me ajudat al llarg
d’aquest any ha dur a terme la tasca important i cada vegada més complexa de la Secretaria d’aquesta
Societat nostra. Només dir-li que moltes gràcies Joan.
Cap comentari?

Bé, doncs passem a Tresoreria.
4. Informe Tresoreria.
Dr. Clarà:
Bé, bona tarda a tothom.
Aquest és l’estat de comptes. Això son tots els moviments que hi hagut aquest any al compte de la
Societat que sabeu que controla i audita l’Acadèmia. Per fer-ho una mica més senzill...bàsicament, els
ingressos que hi ha hagut aquest any han vingut com a conseqüència del Congrés de l’any passat i de les
quotes de socis. Veureu que aquí hi ha una aportació de GORE retinguda, després es va bloquejar i
després va tornar perquè va haver un problema, no ho ha comentat en Jordi. D’una beca de rotació de
residents que no es va complir, va haver problemes a l’hora que la concedissin. Finalment es va concedir
el tema però durant 1 setmana van estar bloquejats 12.000 euros que, ara, ja tornen a estar al nostre
compte.
Respecte a les despeses, bàsicament, hi ha unes despeses tècniques que són traspassos que es fan del
compte de la Societat al compte del Congrés a les proximitats del Congrés Nacional i que després es
retornen en forma de guanys, al acabar el Congrés, quan es fa el balanç. Tot això és tècnic. La major part
de les despeses són despeses d’ajudes en forma de beques, premis, etc...com podeu veure aquí, que son
uns 9.000 o 10.000 euros, és el que es gasta en aquests conceptes i bàsicament petites coses de
secretaria, acreditació, càtering de Nadal, etc...poca cosa més respecte als moviments del compte.
Aquests serien els ingressos de l’any passat, 33.000 euros, despeses 28.000. El balanç final és de gairebé
5.000 euros. En aquests moments hi ha uns 120.000 E al compte de la Societat. Crec que més o menys
la Junta va començar amb uns 90.000 euros i, mica en mica, sense grans moviments, però mica en mica
es va incrementant el patrimoni de la Societat.
Això és tot, però heu d’aprovar els comptes perquè això és preceptiu. Si hi ha cap dubte, algun
comentari....Es donen per aprovats? Perfecte. Gràcies.

5. Propostes pel Nou Curs Acadèmic 2018-2019.
Dr. Martí:
Algú te alguna proposta en quant a desenvolupament de cursos pre-sessions?

Dr.Giménez:
Felicitar a la Junta per tota la feina feta i només un tema. El curs pre-sessions que es va comentar era
intentar, a part d’estimular, sobretot als residents, adjunts joves que vinguessin, era acreditar-los, de tal
manera que fossin cursos oficials. Si és veritat que fa, crec 4 anys, vàrem fer un curs també acreditat per
bones pràctiques clíniques per investigadors que, al cap de 3-4 anys caduca i això és, probablement, no
seria una idea dolenta de tornar a fer un, de cara a que ens re-acreditessin, perquè si no, cadascú l’haurà
de fer per la seva part i és un curs que cada x anys caduca i crec que nosaltres, que el vàrem fer amb
l’Acadèmia, se’ns caduca aquest any i, per tant, el tindrem tots caducat, els qui ho vàrem fer amb
l’Acadèmia i l’altre, no sé com està el tema del segon nivell de protecció radiològica per la gent jove o
per residents dels darrers anys. Això serien 2 propostes possibles de cara al nou any, tot i que trobo molt
interessant el que s’ha fet fins ara, però no son cursos acreditats oficialment que puguin ser d’utilitat als
residents dels darrers anys o adjunts joves. I per això és aquesta proposta.

Dr. Martí:
Molt bé, moltes gràcies. Més propostes?
Deixarem que la propera Junta i el Comitè Científic decideixin en futures reunions, les noves propostes
pel curs.
Passem al punt número 6.
6. Anunci de premis i beques atorgats aquest any a diferents companys de la Societat.
El Comitè Científic, s’ha reunit, ha valorat, ha ponderat totes les comunicacions i pòsters i ha decidit que
la millor comunicació del Congrés 2018 de la SCAVE dotat amb 1.000 euros és per la Comunicació “Flow
Redirection as a therapeutic option for remodelling chronic type B aortic dissections” dels doctors
Tiñena Molina, Barros Membrilla, Dilmé Muñoz, Romero Carro, Sánchez García i Escudero Rodríguez de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Els premis es donaran a l’hora de dinar.
Així mateix, el Comitè Científic, ha decidit que el premi al millor pòster presentat al llarg d’aquest
Congrés, dotat amb 600 euros és per al pòster “Endovascular treatment of renal artery dissection in a
patient with Ehlers Danlos type IV syndrome” dels doctors Diaz Duran, Mellado Joan, Llort Pont, Castro
Bolance, Calsina Juscafresa, Vivas Díaz i Guimaraens Martinez de l’Hospital del Mar. Barcelona.
En quant al premi publicació, hi havia dos. El premi publicació es dóna al millor article publicat respecte
d’algun autor d’aquesta Societat a alguna revista durant aquest any. Hi havia 2 possibles opcions i al
final, el Comitè Científic ha decidit, donar el premi a les dues publicacions que hi havia.
Dr. Maeso:
Si em deixes fer un comentari. ...Si.
El secretari, m’ha preguntat. Diu: es poden donar “ex aequo”? Sí. A veure, donar “ex aequo” és una cosa
que no agrada perquè s’han de repartir els diners. Si els tenim, jo, com a President, he fet l’últim gest
unilateral en aquest cas. He demanat a la Junta i crec que s’han de donar els diners als 2. Val?
Llavors, a més a més, és un premi d’una publicació. És que a més l’hi hauríem de fer un petó al front i
tot. Llavors, per aquesta raó que no és del tot legal però jo assumeixo la responsabilitat, crec que se’ls
hi ha de donar la quantitat a tots dos. Ja pots dir qui son.
Gràcies Dr. Maeso

Dr. Martí:
Una és el Dr. Ruiz Carmona, de l’Hospital del Mar per la seva publicació “Acute Limb Ischemia Secondary
to Native Artery Occlusion: Results of a Contemporary Case Series”.
I l’altre és el Dr. Jiménez Guiu de l’Hospital de Bellvitge per la seva publicació “Beneficios del acido acetil
salicílico en la recurrencia de trombosis venosa profunda de miembros inferiores en pacientes
mayores de 70 años.”
Els premis estan dotats amb 1.000 euros.
I, finalment, s’ha decidit atorgar, el Comitè Científic, valorant els currículums presentats, s’ha decidit
atorgar la beca mobilitat de la SCAVE, valorada amb 4.000 euros ,a la Dra. Gabriela Gonsalves Martins,
de l’Hospital Vall d’Hebron, per una rotació d’un mes per l’Hospital San Rafael de Milano, Italia.

Enhorabona a tots.
I ara passem al punt número 7.
7. Renovació parcial de la Junta Directiva i del Comitè Científic.
Concretament, s’han d’escollir un President, un Tresorer, un Vocal Primer i un dels membres del Comitè
Científic.
En principi, s’han presentat una candidatura per a cadascuna d’aquestes opcions, excepte pel Comitè
Científic que hi ha dues possibilitats.
La candidatura per a la Presidència és el Dr. Albert Clarà Velasco. Com a Tresorer ha presentat la seva
candidatura i m’ha excusat que no podia estar per un problema familiar, el Dr. Joaquim Vallespin Aguado
i, com a Vocal Primer, ha presentat la seva candidatura la Dra. Anna Gener Mola.
Si algú, malgrat això, vol presentar alguna candidatura o si no....alguna objecció?
Es donen per aprovats doncs?
Enhorabona.
Per renovar el Comitè Científic, com dic hi ha una plaça, la Dra. Meritxell Davins presenta la seva baixa
del Comitè i s’han presentat dos possibles candidats. Son el Dr. Kervi Guevara Noriega i la Dra. Mar Ollé
Grau. Suposo que s’ha de votar. Voleu fer-ho a mà alçada. Voleu fer-ho millor en paper tranquil·lament?
Si? Sabeu els noms dels dos?
Dr. Maeso:
A veure, prepares papers per favor Xavi? A mà alçada no.
Estan els dos presents aquí a la sala?
Sí.
Podríeu, encara que és anòmal, presentar-vos una mica? Mentre busquen els papers? A veure, és anòmal
però val la pena que tothom us conegui no?
Dr. Martí:
Una cosa, de cara a la votació sé que hi ha residents a la sala però, en principi, només poden votar els
socis numeraris, els residents no poden votar. Son socis agregats.

Dra Ollé:
Bé, sóc la Mar Ollé. La majoria sembla que ens coneixem, menys, pot ser, els residents més joves. Vaig
fer la residència a Can Ruti i ara estic al servei de Vascular de l’Hospital General de Catalunya i l’Hospital
Sagrat Cor i poca cosa més, no sé. Ara estic amb un “break”professional perquè he estat mare fa 2 mesos
i amb ganes d’incorporar-me i això era un bon objectiu i tenia ganes i idees per formar part del Comitè.
Dr. Guevara:

Bueno, creo que casi todos me conocen. Soy Kervi Guevara, fui residente del Hospital del Mar, adjunto
en este momento en el Hospital Parc Tauli de Sabadell, compañero de Mar o sea que poca cosa más
puedo decir.
Dr. Maeso:
Molt bé. Perfecte. Gràcies.
Només vot del candidat. Si no, no tindria secret, no sabries a qui votes.
Dr.Martí:
Us voldria transmetre a l’assemblea una pregunta. Jo m’he mirat els estatuts de dalt a baix i no ho he
trobat. El vot delegat existeix? O no?
Una companya m’ha delegat el seu vot. Però clar...
Dr. Maeso:
Sí que existeix.
Dr. Martí:
Si? D’acord.
Dr. Maeso:
Sobretot, per favor, residents no tenen vot.
Ara ho va a contar el Xavier Nieves.
Contem en veu alta? Per fer-ho públic?
Crec que se li dóna prou confiança al Xavier Nieves no? A més, a ell tant li fa qui sigui Comitè Científic
no?
Bé, esperem. No crec que trigui més d’un minut.
En tot cas, jo avanço per precs i preguntes un tema que la Junta va decidir de forma ràpida donar-li la
qualitat de soci honorari al professor Andrea Stela que ens ho agraït molt, llavors això ha de constar en
acta. Si ho fèiem ara, ells marxaven a l’aeroport ara, així que no ho haguéssim pogut fer, per això ho
varem fer ahir, eh? De pressa i corrents. Suposo que no hi ha cap inconvenient.
Ara hi ha dos socis honoraris que son el Dr. Mansihla i el Dr. Andrea Estela que són dos persones molt
reconegudes. Hi ha alguna objecció sobre el tema? Molt bé, doncs esperem un moment el resultat de la
votació.
Hi ha alguna aportació més a precs i preguntes?
El President nou podria fer unes paraules no? Va, Albert. Ja t’hi trobaràs tu que hauràs d’omplir d’alguna
manera.
Dr.Clarà:

Bé, en primer lloc molt honrat i agraït amb aquesta assemblea per haver-me escollit. I bé, no puc dir
masses coses perquè tot el que pugui dir ara, en el fons, depèn de la decisió de tota la Junta. Crec que
les línies que s’han portat darrerament en la nostra Societat son molt interessants i penso que s’ha de
profunditzar en aquestes línies i crec que la Junta entrant també estarà amb aquesta línia. Crec que
tenim el repte. Hem tingut molta sort en el sentit que, a les sessions ordinàries, després d’uns anys en
els que realment hi havia una certa manca de gent, hem aconseguit mobilitzar a socis, sobretot a socis
joves i penso que això és molt important per seguir en un futur. També el Congrés ha augmentat de
nivell, s’ha internacionalitzat. Jo m’he quedat molt impactat de veure que, gairebé tots els residents, si
no a la presentació, a les preguntes han estat capaços de compartir en anglès la seva experiència i penso
que això és molt positiu. Fa 2-3 mesos vaig estar al curs del residents que es va fer al Escorial de la
Societat Espanyola que es va fer conjuntament amb la Societat Portuguesa i em vaig quedar de pedra
quan vaig veure que els residents portuguesos, impecablement, presentaven i defenien les seves
aportacions en anglès, mentre que la gran majoria dels residents espanyols no ho feien i em vaig sentir
una mica tocat per això. Per tant, penso que aquestes línies, són línies realment encertades i que hem
d’explorar i hem de seguir treballant en elles.
Per acabar només dir que crec que ens queda un gran repte i és el tema del gran nombre d’especialistes
que, en aquests moments, estant treballant a hospitals de proximitat i que tenen poca presència i
implicació en el que són les tasques científiques de la Societat. Crec que hem de ser capaços també de
mobilitzar tots aquests professionals i mirarem a veure de quina manera ho podem fer i agrair de nou la
confiança de tots vosaltres i espero que estigui acabat el recompte de vots perquè ja no tinc res més a
dir així que....
Dr. Maeso:
Aquest any és bestial perquè ho portem tot quadrat en temps.
Bé, doncs sí. Tenim finalment el resultat de la votació.
Dr. Martí:
A veure, s’han emès 28 vots, dels quals un ha estat en blanc. El Dr. Kervi Guevara ha tret 7 vots i la Dra.
Mar Ollé ha tret 20 vots. Per tant, queda acceptada pel Comitè Científic la Dra. Mar Ollé.
Dr. Maeso:
Quan hi ha algú que perd en una d’aquestes votacions, sempre un es queda una mica fotut. Jo voldria
dir-li al Kervi que tranquil, que no passa res. Algú havia de sortir o tu o l’altre i t’agraeixo que t’hagis
presentat. Llavors clar, tots dos no podíeu ser-ho. Ho sento, però t’animo i et recolzo. Ànims. I felicito a
la Mar.
Alguna cosa més?
Doncs com que anem tant bé de temps anem a menjar. Ho hem de fer aquí dalt perquè a la terrassa,
com s’ha fet altres anys, fa una mica de vent i hi ha molta gent també festejant una festa que ens
molestarien molt.

Sitges, 12 de maig de 2018

El President,
Albert Clarà Velasco

El Secretari,
Xavier Martí Mestre

