RECONEIXEMENT AL DR. BORJA CORCÓSTEGUI PER LA
SEVA "NOTORIETAT I EXCEL·LÈNCIA EN MEDICINA"
Els premis Gaudí Gresol, que es lliuren avui, valoren la trajectòria del fundador i
director mèdic de l’IMO, coincidint amb 40 anys de reeixida dedicació a l'oftalmologia
L'especialista és pioner en el desenvolupament de la vitrectomia, en l'estudi i aplicació
del xip de retina i en la unió d'investigació clínica i genètica en l'àmbit retinal
Barcelona, 13 de juny del 2019/ Els Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i Excel·lència,
que promou la Fundació Gresol en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus, han
reconegut la trajectòria del Dr. Borja Corcóstegui, soci-fundador i director mèdic de
l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) i president de la Fundació IMO, en la tretzena
edició dels seus guardons. El jurat dels premis, que es lliuren aquest vespre a l'Auditori
Gaudí de la Fira Reus, l’ha reconegut en l'apartat de Medicina per les seves
contribucions i avenços en oftalmologia, àmbit en el qual compleix 40 anys de prestigiós
recorregut.
Recerca i innovació en retina
Des de l'organització dels premis, que inclourà un sopar amb fins solidaris en benefici de
la Fundació Rosa Maria Vivar, han distingit el Dr. Corcóstegui, entre la desena de
premiats, "per la seva brillant trajectòria professional i per la seva vàlua personal. Hem
valorat que lidera el rànquing d'especialistes en oftalmologia amb millor reputació a
Espanya, segons el primer Monitor de Reputació Sanitària (MRS), així com el seu treball
realitzat a l’IMO. Considerem que aquest premi és un reconeixement a la creació
d'aquest Institut ".
D'aquesta manera, els guardons posen en relleu les quatre dècades de trajectòria de
l'oftalmòleg, coordinador del Departament de Retina i Vitri de l’IMO, precursor de la
unió de la recerca clínica i genètica en retina, subespecialitat en la qual ha contribuït de
manera destacada en el seu desenvolupament. Entre els seus èxits hi ha la introducció,
de forma pionera a Espanya, de la vitrectomia, tècnica que ha permès tractar lesions
importants en aquesta zona de l'ull, com ara el despreniment de retina, la retinopatia
diabètica o malalties lligades a l'alta miopia. Així mateix, també és precursor en avenços
per combatre la ceguesa i ha implantat, per primera vegada al nostre país, el xip de
retina IRIS®II, sistema de visió artificial de la companyia Pixium Vision, en dos pacients
invidents de l'Institut.
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Els Premis Gaudí Gresol valoren personalitats que han destacat per la seva trajectòria
professional i personal, pels seus mèrits i dedicació en diferents àmbits. Altres dels
guardonats d'aquesta edició són Jordi Faulí (Arquitectura), Inma Shara (Música), Víctor
Amela (Literatura), Juan A. Samaranch (Esports), Samanta Villar (Periodisme), Sergi
Ferrer-Salat (Medi Ambient), Tricicle (Teatre), Irene Montalà (Televisió) i Oriol Tarragó
("reusenc il·lustre"). Els premis els lliura la Fundació Gresol, entitat fundada el 1994 com
a espai d'intercanvi d'idees, així com una plataforma de reconeixement a l'esforç i a
l'excel·lència de personalitats destacades.
Premi a la solidaritat
A més d'aquest reconeixement, el Dr. Corcóstegui també acaba de rebre el Premi a la
Trajectòria en els VI Premis Medicina i Solidaritat DKV, l'objectiu dels quals és posar en
valor a entitats i persones de l'àmbit de la salut que donen suport i impulsen projectes
solidaris. El jurat ha reconegut de forma unànime els tres finalistes: la Fundació Josep
Carreras Contra la Leucèmia, la Dra. Monterrat Pérez López, per la seva lluita contra la
lepra, i el Dr. Borja Corcóstegui, pel seu treball pel desenvolupament de la salut ocular,
especialment en els territoris més vulnerables del món, a través de la fundació Ulls del
món, de la qual és cofundador.
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