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I N F O R M A C I Ó   G E N E R A L

P R O G R A M A

Allotjament
Els inscrits estaran allotjats a l’Hotel Món en una habitació
compartida per rigorós ordre d’inscripció.

No oblideu d’indicar la persona amb la que voleu compartir
habitació, en cas contrari, us serà assignat un acompanyant.

Beques
Es concedeixen fins a 16 beques per a l’assistència de
residents a les jornades.

Cal presentar per escrit una sol·licitud, adreçada a la
Secretaria Tècnica, abans del 30 de setembre, adjuntant
documentació acreditativa de la condició de resident.

És imprescindible estar associat a la SCMIMC.

Les beques es concediran per ordre d’arribada i tenint en
compte el número de residents per institució.

I N S C R I P C I O N S

SECRETARIA TÈCNICA
Anna Jordà • Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona
Tel. 932 030 731 • Fax 932 123 569 • annajorda@academia.cat

FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES
I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS T o t a  l a  i n f o r m a c i ó

actualitzada la trobareu a

www.scmimc.org

La inscripció i el pagament es podrà tramitar:

� Per via electrònica
Per a la inscripció a les Jornades �
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=82
Per a la inscripció al Seminari prejornades �
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=83

� Per fax al 932 123 569 �
Ompliu el formulari de preinscripció electrònic a través dels
enllaços corresponents.
És imprescindible d’enviar el comprovant de la transferència,
al compte número 0081 0377 91 0001159317, per fax on consti
el nom de la persona inscrita.

20  i  21 de novembre 2009
Món Sant Benet
Sant Fruitós de Bages

Camí de Sant Benet, s/n
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 938 769 053
Fax 938 786 751
reserves@monstbenet.cat
www.monstbenet.cat

Món Sant Benet****

Seu

XVIII
Jornades

XVIII Jornades 20 i 21 de novembre
Socis de la SCMIMC 240 €

Socis residents* o socis becaris* 140 €

No socis 295 €

No socis residents* o no socis becaris* 170 €

* Imprescindible document acreditatiu.

La inscripció a les jornades inclou �
Assistència a les activitats científiques de les jornades i al
simposi satèl·lit, documentació, certificat d’assistència i
diploma acreditatiu.

Divendres, 20 de novembre
· Allotjament en habitació compartida
· Dinar de treball, cafè de mitja tarda i sopar
· Visita guiada al Monestir

Dissabte, 21 de novembre
· Esmorzar a l’hotel, cafè de mig matí i dinar

Seminari Prejornades 20 de novembre, matí

Socis de la SCMIMC 30 €

No socis 60 €

La inscripció al seminari inclou �
Assistència a les activitats científiques del seminari precongrés,
documentació, certificat d’assistència i cafè.

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

Política de Cancel·lacions
Qualsevol cancel·lació s’ha de fer per escrit adreçat a la
Secretaria Tècnica.
Abans de l’11 d’octubre devolució del 50%, a partir d’aquesta
data no hi haurà cap dret de reemborsament.

Data límit inscripció: 8 de novembre de 2009



Impacte de la modulació de la resposta inflamatòria
i avenços en el tractament de la meningitis
Carme Cabellos
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet

Meningoencefalitis produïdes per virus emergents
Antonio Tenorio. Laboratorio de Arbovirus. Centro
Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III.
Majadahonda, Madrid

18.30 Descans - cafè

19.00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la SCMIMC
Adjudicació de la BECA PUMAROLA 2009 i de les
BEQUES SCMIMC 2009

20.30 Visita guiada al Monestir de Sant Benet
“Mil anys d’història d’un monestir”

22.00 Sopar a “La Fonda”

Jordi Carratalà Fernández
President de la SCMIMC

XVIII
Jornades

09.00 SIMPOSI SATÈL·LIT
11.00 Patrocinat per Novartis

Assistència opcional i gratuïta, només s’ha de notificar
en el formulari d’inscripció
Controvèrsies i actualització de les infeccions

 ocasionades per grampositius
Moderador�Francesc Gudiol
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet

Biofilm: etiopatogènia i implicacions terapèutiques
Francesc Marco. Hospital Clínic, Barcelona

Actualització del tractament de bacterièmies i
endocarditis ocasionades per grampositius. 
Noves guies i documents de consens
Noves evidències de les limitacions del tractament
amb glucopèptids
Àlex Soriano. Hospital Clínic, Barcelona

Aportacions de les noves guies, recomanacions sobre
daptomicina
Benito Almirante. Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona

11.00 Descans - cafè

11.30 SEMINARI PREJORNADES
13.30 Infecció en el malalt trasplantat.

Perles clíniques i diagnòstic microbiològic
Assistència opcional. Places limitades
Dirigit principalment a metges residents dels últims
anys i joves especialistes

Moderadora�Asunción Moreno
Hospital Clínic, Barcelona

Infecció per microorganismes resistents en el
trasplantament d’òrgan sòlid
Carlos Cervera. Hospital Clínic, Barcelona

Problemàtica de la resistència en citomegalovirus
M. Angeles Marcos. Hospital Clínic, Barcelona

Infecció en el trasplantament de progenitors
hematopoiètics
Carlota Gudiol. Hospital Universitari de Bellvitge,
l’Hospitalet

Prevenció de les complicacions infeccioses en el
pacient trasplantat
Òscar Len. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

14.00 Dinar de treball

16.00 TAULA RODONA
18.30 Infeccions del sistema nerviós central

Moderador�Pedro Fernández-Viladrich
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet

Canvis en l’epidemiologia de la meningitis bacteriana
Dionísia Fontanals. Corporació Sanitària Parc Taulí,
Sabadell

Avenços en el diagnòstic microbiològic de la
meningitis bacteriana
Elena Sulleiro. Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona

D I V E N D R E S ,  2 0   D E  N O V E M B R E

09.30 TAULA RODONA
11.30 Diagnòstic i tractament de les infeccions de catèter

Moderadora�Anna Maria Planes
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Epidemiologia de la infecció de catèter a Catalunya
(Programa VINCAT)
Feliu Bella. Hospital de Terrassa

Actualització en el diagnòstic microbiològic de la
infecció de catèter
Montserrat Giménez. Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona

Tractament conservador del catèter venós central.
Utilitat de “l’antibiòtic lock”
Núria Fernández. Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona

Estratègies de prevenció de les infeccions de catèter
Joaquín López-Contreras. Hospital Universitari de
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

11.30 Descans - cafè

12.00 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L’ESTUDI
FINANÇAT AMB LA BECA PUMAROLA 2008
Estudi de la capacitat infectiva sobre macròfags
d’aïllaments clínics de 
resistent als fàrmacs de primera línia i avaluació de
l’activitat sinèrgica de diverses combinacions de
fàrmacs
Emma Rey. Hospital Clínic, Barcelona

13.00 PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS DELS GRUPS DE
TREBALL DE LA SCMIMC

13.30 TROBADA DE RESIDENTS

14.00 Dinar de treball

D I S S A B T E ,  2 1   D E  N O V E M B R E

En nom de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Malalties
Infeccioses i Microbiologia Clínica vull informar-vos de la celebració
de les XVIII Jornades de la nostra societat que tindran lloc enguany
al Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages, els dies 20 i 21 de
novembre.

Món Sant Benet, seu de les jornades, va ser inaugurat el novembre
de 2007 com un projecte cultural, turístic i de lleure d'una gran
singularitat. Envoltat d'un entorn natural incomparable, fusiona
l'art medieval i la natura per oferir un espai únic a Catalunya. Amb
el mil·lenari monestir com a principal reclam, integra d'una forma
harmònica diversos espais ideals per la nostra reunió: un lloc on
aplegar-nos i un comfortable allotjament.

El monestir romànic, l'època gòtica, el desenvolupament barroc i
el modernisme hi han deixat el seu llegat monumental. Una gran
part (església, claustre i espais annexos, sobreclaustre, celler...)
s'han convertit en un espai museïtzat multiús que permet fer un
recorregut històric i emocional pels espais més representatius del
monestir, que donen a conèixer, en conjunt, l'evolució social de
Catalunya al llarg de mil anys d'història.

L’Hotel Món reinterpreta l’arquitectura monacal i s’erigeix en
harmonia amb la majestuosa natura del Parc Natural de Sant
Llorenç i l’Obac. L’edifici emula la configuració dels claustres antics,
tancant-se cap a un jardí interior de 4000 m2 on gaudir d’un agradable
passeig amb vistes al Monestir de Sant Benet.

Les jornades de la SCMIMC són el fòrum on anualment els
infectòlegs i els microbiòlegs de Catalunya ens reunim i tenim
l’oportunitat de discutir els avenços sobre diferents aspectes
relacionats amb les malalties infeccioses i la microbiologia i
intercanviar idees i projectes. En aquesta nova edició, les jornades
consten de dos taules rodones que estarán dedicades a les
“Infeccions del sistema nerviós central” i al “Diagnòstic i tractament
de les infeccions de catèter”.

A més a més, hem organitzat un Seminari prejornada sobre “La
infecció en el malalt trasplantat”i un Simposi satèl·lit sobre
“Controvèrsies i actualització de les infeccions ocasionades per
grampositius“ i, com ja és habitual, es presentaran els resultats
de la Beca Pumarola. Recordeu que esteu tots convidats a
l’Assemblea General de socis on analitzarem la vida de la nostra
Societat durant el darrer any.

Desitgem a tots els assistents a les Jornades que gaudiu del
programa científic que us hem preparat amb molta cura i dels dos
dies de convivència en un entorn molt especial.
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