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INFORMACIÓ GENERAL INFORMACIÓ GENERAL
SEU

BEQUES
Es concedeixen fins a 10 beques (Beques Dr. Drobnic) per a l’assistència de residents 
i becaris predoctorals a les Jornades. Per sol·licitar-ne una cal presentar per escrit una 
sol·licitud, adreçada a la Secretaria Tècnica (xaviernieves@academia.cat), fins el 15 de 
setembre, adjuntant la documentació acreditativa d’aquesta condició. 
És imprescindible estar associat a la SCMIMC.
Les beques es concediran per rigorós ordre d’arribada i tenint en compte el número 
de residents i becaris predoctorals per institució. Es prioritzarà el fet d’haver presentat 
un pòster.
L’anul·lació sense causa justificada serà penalitzada i, la persona en qüestió, no podrà 
sol·licitar cap mena de beca de la Societat per un període de dos anys. Aquestes 
beques suposen un gran esforç per la Societat.

COMUNICACIONS PÒSTER
Hi haurà sessions de pòsters, adreçades a residents i becaris predoctorals. Els millors 
pòsters seràn dotats amb 500€ cadascun, premis que es lliuraran dissabte 15 
d’octubre.  Les bases es poden consultar al web de la Societat4www.scmimc.org

Els resums cal lliurar-los a través del formulari4https://bit.ly/3NNoqc2          
 Data límit per a la recepció de resums415 de setembre   
Format del pòster490x120 cm.
És imprescindible que el primer autor o signant figuri com inscrit, havent formalitzat el 
pagament total de la quota corresponent.

INSCRIPCIÓ                                                                                
La inscripció i la petició d’allotjament s’ha de tramitar per via electrònica      
a través del formulari on-line que trobareu a4https://bit.ly/3nIiKoV

QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Soci de la SCMIMC 300 €
No soci 360 €
Soci resident*, becari* o altres socis no facultatius 180 €
No soci resident*, becari* o altres no facultatius 210 €
*Imprescindible enviar a la Secretaria documentació acreditativa.

Pagament on-line TPV o transferència bancària a4ES40 0081 0377 91 0001159317 
indicant com a concepte el nom i cognoms de l’inscrit.
La inscripció a les Jornades inclou4Assistència a les activitats científiques, al simposi 
satèl·lit, documentació i certificat d’assistència.
Divendres, 14 d’octubre4Allotjament en habitació individual o compartida
 4Cafè de la tarda i sopar
Dissabte, 26 d’octubre 4Cafè de mig matí

ALLOTJAMENT
La inscripció inclou l’allotjament, la nit de divendres 14 d’octubre, en habitació individual 
o doble compartida en el Hotel TERMES MONTBRIÓ Tarragona. Cal indicar el nom de 
la persona amb qui es vol compartir l’habitació; en cas contrari, l’assignació es farà 
automàticament.
Hotel TERMES MONTBRIÓ •  Carretera T310 Km 10.5 • 43340 Montbrió del Camp 
(Tarragona). www.termesmontbrio.com
POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçant-se a la Secretaria Tècnica, 
abans de l’1 d’octubre; la devolució serà del 50% del total pagat. A partir d’aquesta data 
no hi haurà cap dret de reemborsament. 
Nota. La Societat no es fa responsable en cap cas del contingut dels treballs, conclusions, 
recomanacions i opinions dels que intervenen en la Jornada com autors o ponents.

PATROCINADORS

HOTEL TERMES MONTBRIÓ
Carretera T310 Km 10.5 
43340 Montbrió del Camp 
Tarragona

SECRETARIA TÈCNICA 
INFORMACIÓ 
Xavier Nieves Departament d’Activitats i Congressos
Tel. 932 031 318 Major de Can Carelleu, 1-7
xaviernieves@academia.cat 08017 Barcelona



PRESENTACIÓ

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,

Les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
(SCMIMC) arriben a la seva XXXI edició. La Junta Directiva us convida a participar‑hi 
els propers dies 14 i 15 d’octubre. Aquest any les jornades tindran com a seu l´hotel 
Termes de Montbrió a Montbrió del Camp. En aquesta edició, a més de les sessions 
científiques habituals amb un programa variat que pretén presentar diferents aspectes 
de les malalties infeccioses i la microbiologia clínica, inclourà dos simposis‑lunch, un 
sobre actualització en la «Infecció per Clostridioides difficile» i un altre sobre el maneig 
d’«Infeccions per gram negatius multiresistents», i una conferència extraordinària 
sobre infeccions en trasplantats d’òrgan sòlid.
Durant les jornades s’atorgaran diferents beques i premis: el premi Gabriel Rufí a 
la millor tesi doctoral, el premi Josep Barri a la millor publicació, el premi al millor 
pòster presentat a les Jornades, i els tres premis Sanofi‑Pasteur a la millor iniciativa, 
millor publicació i millor pòster en l’àmbit de la prevenció de les malalties infeccioses 
mitjançant estratègies de vacunació.
A més, aquest any, es convoca de nou la Beca Agustí Pumarola per a projectes de 
recerca predoctorals i la beca ViiV  i també s’entregaran durant les Jornades.
També s’atorgaran 10 beques (Beques Dr. Drobnic) per a l’assistència de residents i 
becaris pre‑doctorals a les Jornades.
Com cada any, la junta directiva vol compartir amb vosaltres les activitats que ha fet 
la nostra Societat durant l’últim any i algunes idees per a decidir tots plegats el nostre 
futur. Així doncs us animem a assistir a l’Assemblea General Ordinària.
Esperem que el programa que us presentem sigui del vostre interès i us encoratgem 
a compartir amb nosaltres aquestes Jornades. Serà un bon moment per compartir 
novetats científiques, consolidar les relacions professionals i personals que ens 
uneixen, i celebrar que entre tots hem fet possible arribar a aquesta edició.

Us hi esperem!

Ben cordialment

  Juan Pablo Horcajada 
  President de la SCMIMC

JUNTA DIRECTIVA                                   
President Juan Pablo Horcajada Gallego
Vicepresident Climent Casals-Pascual
Secretari Ana G. Coloma Conde
Tresorer Virginia Pomar Solchaga
Vocal Lidia Goterris Bonet
Vocal Resident Víctor Monsálvez Martínez
Vocal comarcal Araceli Gonzalez Cuevas
Assessora Carmen Muñoz-Almagro
Assessora Esther Calbo Sebastián

Divendres. 14.octubre.2022
13:00 Registre i lliurament de la documentació

13:30 Simposi-lunch patrocinat per Tillotts Pharma
 Actualització en la infecció per Clostridioides difficile (ICD)
 Moderadores4Esther Calbo Sebastián. Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa 

 4Graciela Rodríguez. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de  
  Llobregat

 Dinàmiques de diagnòstic microbiològic
 4Ana Mena Ribas. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca
 Prevenció, control i gestió de la malaltia ICD amb PROA
 4Lucía Boix. Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa
 Definició dels grups d’alt risc
 4Luisa Sorli. Hospital del Mar, Barcelona
 Actualització guies terapèutiques
 4Dolors Rodríguez Pardo. Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

15:00  Benvinguda

15:15  TAULA RODONA I: MICROBIOMA
 Moderadors4	Climent Casals. Hospital Clínic, Barcelona 

 4	Víctor Monsálvez. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell
 El microbioma: de la teoria a la pràctica
 4Elisa Rubio. Hospital Clínic, Barcelona
 4Andrea Aira. Hospital Clínic, Barcelona 
 Microbioma nasofaringi i infecció respiratòria
 4Desirée Henares. Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
 Microbioma i Ictus: Més enllà de les malalties infeccioses
 4Mattia Gallizzoli. CSIC

16:45  VISITA PÒSTERS - Cafè

18:00  TAULA RODONA II: BACTERIÈMIA ASSOCIADA A CATÉTER
 Moderadores4Lidia Goterris. Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona 

 4Anna Coloma. Hospital Moissès Broggi, Sant Joan Despí.
 Experiència de la bacterièmia relacionada amb el catéter vascular perifèric a l’HUB
 4Ana Hornero. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat
 Bacteriemia relacionada con catéter: dentro y fuera del túnel
 4Yuliya Poliakova. SYNLAB Diagnósticos Globales
 Prevenció i maneig de la BRC associada a catèters centrals
 4Oriol Gasch. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

19:30 REUNIÓ DE GRUPS DE TREBALL

21:00  Sopar del Congrés

 

Dissabte. 15.octubre.2022
09:00  TAULA RODONA III: ESTRATEGIES DE DIAGNÒSTIC, PREVENCIÓ I 

TRACTAMENT DE LES MALALTIES INFECCIOSES
 Moderadores4Carmen Muñoz-Almagro. Hospital Sant Joan de Déu. Esplúgues de   

    Llobregat 
   4Virginia Pomar. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

 Tractaments personalitzats: Fagoteràpia
 4Mª del Mar Tomás. Hospital Universitario de Coruña 

Metagenòmica Clínica per al diagnòstic de malalties infeccioses 
4Xavier López-Labrador. Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria   
 (FISABIO), Valencia 
Vigilància automatitzada a la infecció de localització quirúrgica 
4Lluïsa Guillem. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat

10:30  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 PRESENTACIÓ i LLIURAMENT DE PREMIS

 RECONEIXEMENTS A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL DE SOCIS 
DE LA SCMIMC

11:30 Pausa - Cafè

12:00  CONFERÈNCIA DE CLOENDA:  
INFECCIONS EN PACIENTS TRANSPLANTATS

 4Asunción Moreno. Hospital Clínic, Barcelona

13:00  SIMPOSI-lunch Patrocinat per MSD 
Infeccions per bacils gram negatius multiresistents 
Moderador4Oscar Len. Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona

 Situación actual de la resistencia antibiótica en patógenos Gramnegativos  
4Antonio Oliver. Hospital Son Espases. Palma de Mallorca

 Evidència del tractament de les infeccions per bacils Gram negatiu multiresistents 
amb ceftolozano-tazobactam 
4Oscar Len. Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona

 Tractament empiric de les infeccions greus amb sospita de pseudomones 
4Carolina García Vidal. Hospital Clínic, Barcelona

14:30 Cloenda del Congrés


