
 
 

 
 
Acta de l’Assemblea de la Societat Catalana d’Immunologia 
celebrada el 16 de novembre de 2018 
 
Convocatòria: 16 de novembre de 2018; a les 12.30 h en única convocatòria.  

Lloc: Auditori de l’Acadèmia, Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona 08017 

Assistents per part de la Junta de la SCI: Dr. Ricardo Pujol (President), Dr. Francesc Rudilla 
(Secretari), Dra. Annabel Valledor (Vicepresidenta), Dra. Aina Teniente  (Vocal), Dra. Maria 
Esther Moga (Vocal) i Dra. Virgínia Mas (vocal). 

Excusen la seva assistència: Dr. Jordi Bas (Vocal)  

L’assemblea comença a les 12.30 h en única convocatòria. Al final de l’assemblea es 
comptabilitzen 35 assistents a més dels 6 de la junta (total 41 membres de la SCI).  

Segons l’ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (17 de novembre de 2017).  

No s’introdueixen esmenes a l’acta anterior, aprovant-se l’acta del 17 de novembre del 2017 
per unanimitat. 

 

2. Presentació de la memòria de les activitats de la Junta de la SCI durant el curs 2017-
2018. Informes de la Presidència, Secretaria i Tresoreria. Altres informacions de 
vicepresidència o vocalies. 

La memòria escrita es va incloure en pdf dins de la memòria del curs 2017-2018, document que 
es va fer arribar als socis a través de correu electrònic per l’Acadèmia. De manera breu es fa un 
repàs de les activitats realitzades (veure memòria) i es presenten les activitats que es portaran 
a terme durant el curs 2018-2019 (Informes de la Presidència, Secretaria, i Web).  

Es destaca:  

 Aquest any ens han concedit el premi de l’Acadèmia Beca d’Ajut per Formació a 
Societats de l’Acadèmia (3000 E).  

 El nombre d’inscripcions al XI Congrés ha estat de 169 i l'assistència ha estat de 145. Hi 
ha hagut una bona participació i uns ponents de molt bona qualitat científica. Es fa un 
agraïment extensiu a tothom que ha fet possible que tingués lloc aquest esdeveniment. 

 El nombre d’inscripcions a la X Jornada Tècnica ha estat de 51 i l'assistència ha estat de 
46. 

 S’agraeix la feina realitzada pels membres de la junta sortint de la SCI.  

 S’informa que s’han definit les funcions de cadascuna de les comissions, així com dels 
membres que les conformen. Actualment, la comissió científica està activa i ha realitzat el 
programa científic del congrés i del dia de la Immunologia. 

 El balanç econòmic anual de la SCI ha estat negatiu, es comenta que el Congrés 
d’enguany ha estat deficitari.  

 

 

 

 



3. Precs i preguntes 

 

 Es confirma que es durà a terme un homenatge pòstum a la Dra. Gallart 

 Es proposa que el congrés de l’any vinent tingui com a tema principal “la memòria innata”. 

 Es comenta que per a mantenir la denominació de congrés, caldrà fer sessions paral·leles. 

 Es destaca que aquest any l’adjudicació de les presentacions orals i pòster s’han fet tard. 

 Respecte a la pàgina web, es torna a debatre el fet que no és una web àgil i que caldrà 

tenir un gestor intern amb experiència. 

 S'agraeix l'aportació econòmica de les cases comercials, tot i que, s'ha reduït en quantitat 

respecte anys anteriors.  

 

 

 

Sense res més a destacar, l’assemblea finalitza a les 14.20 h del mateix divendres 16 de 
novembre de 2018. 
 
 
 
 

                             
Dr. Ricardo Pujol                                                                          Dr. Francesc Rudilla 
President                                                                                      Secretari   
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