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Benvolguts companys / Benvolgudes companyes,
L’elecció d’Andorra com a seu del nostre congrés, lloc que fa més de 10 anys que no
visitem, s’emmarca en el context d’una voluntat institucional d’enfortir les relacions
entre la Sanitat Catalana i l’Andorrana, de forma particular en l’àrea de la Patologia.
Per aquesta raó intentarem implicar les Institucions Andorranes i també comptar
amb la participació de patòlegs i clínics Andorrans.
És la nostra voluntat facilitar, tant com puguem, els aspectes logístics per tal que la
distància no resulti un problema per a ningú.
Hem elaborat un programa que esperem resulti interessant per a tothom, intentant
cobrir els aspectes més nous de la medicina personalitzada i de precisió, fent èmfasi
en la contribució del patòleg en els aspectes diagnòstics i de tractament.
Com ja és habitual, els/les nous/ves patòlegs/logues que acaben la residència i que
iniciaran la seva activitat després del congrés, presentaran casos amb interès docent.
Per últim, alguns dels patòlegs/ogues més experts/es i reconeguts/des de Catalunya
discutiran aspectes rellevants de les seves àrees d’interès.
En el darrer congrés, vàrem reunir uns 200 participants i ens agradaria mantenir, en
la nova edició, aquest nivell de participació.

Comitè Organitzador

Us esperem a Andorra!

Jaume Ordi, President
Societat Catalana d’Anatomia Patològica
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President4Jaume Ordi
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09:30

INAUGURACIÓ OFICIAL
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14:00
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SIMPOSI 1
El paper del patòleg en la medicina personalitzada de precisió del
segle XXI
Coordinador4 Santiago Ramón y Cajal
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
1. Pulmó
Santiago Albiol
Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
Irene Sansano
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Cristina Teixidó
Hospital Clínic, Barcelona
Discusió

11:00

Pausa - cafè i SESSIÓ PÒSTERS 1

12:00
12:10
12:10
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2. CÒLON
Pere Jordi
Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
Stefania Landolfi
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Miriam Cuatrecasas
Hospital Clínic, Barcelona
Discusió

13:00
13:10
13:10
13:25
13:25
13:40
13:40

3. Limfomes
Francesc Cobo
Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
José Luis Mate
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
Lluís Colomo
Hospital del Mar - Parc de Salut MAR, Barcelona
Discusió

14:00

Dinar de treball

15:00
18:00

SESSIÓ DE NOUS PATÒLEGS
Presentació de casos per part dels nous patòlegs que hagin acabat
el període de residència l’any 2018. Tema obert
Coordinadora4Irmgard Costa
Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, Barcelona

16:30
17:00

Pausa - cafè i SESSIÓ PÒSTERS 2
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”El patoleg davant la medicina
de precisio del segle XXI”

3

Dissabte I 2 juny

XIII CONGRÉS
Societat Catalana
d’Anatomia Patològica

09:00
10:30

09:00
09:30
09:30
10:00
10:00
10:30

PRINCIPAT D’ANDORRA

Centre de Congressos d’Andorra La Vella

SIMPOSI 2
Redescobrint la immunologia del càncer:
Paper de la immuno-oncologia en el tractament de les neoplàsies
Coordinador4 Antonio Martínez
Hospital Clínic, Barcelona
Immuno-oncologia en mama
Vicente Peg. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Immuno-oncologia en pulmó
Ana Belén Enguita. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Immuno-oncologia en urologia
Antonio López-Beltran. Unidad de Anatomía Patológica, Facultad de
Medicina, Córdoba. Centro Clínico Champalimaud, Lisboa, Portugal

10:30

Pausa - cafè i SESSIÓ PÒSTERS 3

11:00
12:30

SEMINARI DE PATÒLEGS EXPERIMENTATS
Com ha evolucionat el diagnòstic del segle XX al segle XXI?
Coordinador4 Jaume Ordi
Hospital Clínic, Barcelona
Neuropatologia
Aurelio Ariza. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona
Patologia fetal
Joan Carles Ferreres. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell,
Barcelona
Patologia ginecològica
Xavier Matías-Guiu. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona
Hematopatologia
Elias Campo. Hospital Clínic, Barcelona

11:00
11:20
11:20
11:40
11:40
12:00
12:00
12:20
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12:20
13:00

CONFERÈNCIA ESPECIAL
Com serà la patologia del futur?
Alfonso Valencia. Institute for Research in Biomedicine, Barcelona

13:00
13:30

TAULA RODONA
Aurelio Ariza, Joan Carles Ferreres, Xavier Matías-Guiu,
Elías Campo i Alfonso Valencia

13:30
14:00

Assemblea General Ordinària
Reservada als socis

14:00

CLOENDA

Seu del Congrés

Informació General

”El patoleg davant la medicina
de precisio del segle XXI”
CG-3

Centre de Congressos
d’Andorra La Vella
Carrer Antic Carrer Major, 18
AD500 Andorra La Vella, Andorra
www.andorraconventionbureau.com

CG-3

Pyrénées

Casa de
La Vall

P

CENTRE DE
CONGRESSOS
ANDORRA
LA VELLA

Parc
Central

Centre
Comercial

CG-2
CG-1

goo.gl/e38ePX

CG-1
CG-1
Camping
Valira

Aquest enllaç redirigeix a una ampliació
manual del google maps, donant la opció
d’ampliar o reduir l’escala.

La Inscripció s’ha de fer per via electrònica a través del formulari
on-line que trobareu a4goo.gl/4trfY8
També podreu accedir-hi per la web de la Societat6
http://webs.academia.cat/societats/anatomia
La inscripció inclou:
• L’assistència a totes les activitats científiques del programa.
• El material i documentació oficial.
• Els corresponents certificats de presentació de comunicació i d’assistència.
• Cafès entre sessions, dinar de treball i Sopar del Congrés.
• L’allotjament en habitació compartida a l’Hotel Oficial de l’Organització (prèvia confirmació de nits).
• Desplaçament en els autocars oficials fletats per l’Organització (prèvia confirmació).
La inscripció es gratuïta per als Residents membres de la Societat.
Els primers signants de comunicacions acceptades, hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació.
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L’allotjament en habitació doble compartida. L’Organització admet que indiquin
amb qui volen compartir la habitació, entre la resta d’inscrits. Cas de no comunicarho el repartiment d’allotjaments anirà a càrrec de l’Organització.
Hotel Oficial

Hotel Acta Arthotel Andorra
Carrer Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra La Vella, Andorra

Certificat d’assistència i certificat de crèdits
Un cop finalitzi el congrés i es confirmi l’assistència al mateix, tots els assistents
rebran un correu electrònic amb les dades que hagin introduït al formulari d’inscripció
amb indicacions per descarregar-se el certificat d’assistència i/o de crèdits.
Per aquest motiu, és molt important escriure correctament el nom amb el què que
vulguin que consti, fent-se imprescindible d’indicar el DNI a la butlleta d’inscripció.

Comunicacions
El formulari oficial per a l’enviament dels resums,
així com les instruccions per a la seva confecció,
els trobareu4a goo.gl/xhNnFr
Un cop els resums siguin valorats pel Comitè Científic, la Secretaria Tècnica comunicarà la seva acceptació, el dia i l’hora de presentació del pòster.
Data límit per a la presentació de comunicacions423 de març

Premis
S’atorgaran premis als millors pòsters.

Exposició Comercial
Paral·lela a les activitats del Congrés tindrà lloc una mostra de productes i materials
relacionats amb l’event, on seran servits els cafès entre sessions.
Les empreses interessades a participar poden adreçar la seva petició a la Secretaria
Tècnica.

Sopar del Congrés
A celebrar divendres 1 de juny, a les 21:30 h
Restaurant La Borda Peiral
Carrer Dr. Vilanova, 7
AD500 Andorra La Vella, Andorra
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Enviament de resums de comunicacions lliures i pòsters
Per tramitar l’enviament dels resums, cal que utilitzeu el següent enllaç
http://webs.academia.cat/societats/anatomia
Extensió màxima: 350 paraules.
La data límit per a la presentació de resums és el 23 de març.
Desprès d’aquesta data no es podrà fer cap modificació en la comunicació, ni en els
autors de la mateixa.
Seguint les instruccions donades, una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una
referència per a poder consultar i modificar automàticament la comunicació fins a
la data límit de presentació. A partir del dia 10 d’abril i utilitzant la vostra referència
podreu consultar l’estat. En cas d’haver-se acceptat, se us informarà de l’hora i dia
de presentació.

Enviament Resums

”El patoleg davant la medicina
de precisio del segle XXI”

Important
Conserveu la vostra referència i comproveu que la vostra adreça de correu electrònic
és correcta, us caldrà per a poder accedir a la comunicació i posteriorment comprovar
la seva acceptació.
És imprescindible indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la
Indústria. Així com, indicar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.
Quan una comunicació sigui acceptada, caldrà que el primer autor s’inscrigui en un
termini de 20 dies.

Pòster
Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster romandran penjades durant tot el Congrés a l’espai habilitat per aquesta finalitat.
La mida del pòster és 90 cm d’ample per 120 cm d’alçada (mides màximes suggerides).
Haurà d’ésser penjat abans de les 11:30 hores de divendres 1 de juny (per la visita i
Sessió de Pòsters).
Recordeu portar els elements necessaris per a la col·locació del pòster.
L’autor haurà de romandre a peu de pòster, durant tota la sessió, per respondre a les
preguntes que se li puguin formular.
Recordem que tots els pòsters opten a la convocatòria de Premi al Millor Pòster
presentat en el Congrés.
Els pòsters hauran d’ésser recollits abans de les 14:00 hores de dissabte. S’entén
que els que no siguin retirats serà perquè no es volen conservar i, per tant, es poden
destruir.
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Patrocinadors

Col·laboradors

Secretaria Tècnica
Informació
Enric Clarella • Tel. 932 031 852

enricclarella@academia.cat
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Inscripcions
Lourdes Campañá
lourdescampanya@academia.cat

Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona
Fax 932 123 569 • http://webs.academia.cat/societats/anatomia

