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en Pneumologia

Com arribar-hi

Badalona · Barcelona
30 març 2017

En cotxe (aparcament de 250 places gratuït).
C-31, sortida 5 (Badalona Nord Mollet B500) i seguir les indicacions.
B-20, sortida 22 des de Barcelona (Badalona Est Mollet-Tiana) o sortida 23 des de Mataró
(Badalona Est Mollet-Tiana) i seguir les indicacions.
En autobús4 Tusgsal B3, parada “Mecànica-Les Guixeres”.
Tusgsal B25 o B4, parada “Avinguda Pomar”.
En metro
Línia 2 (lila), parada Badalona Pompeu Fabra (combinar amb autobusos B3, B4 o B25).
Línia 1 (vermella), parada Fondo (combinar amb autobusos BD2).
En tren RENFE parada Badalona línia R1 Mataró/Maçanet (combinar amb busos B3, B4 o B25).

BCIN Badalona Centre Internacional de Negocis
Sala Casagemas, Planta -1

Inscripció gratuïta
Per tenir dret a la inscripció gratuïta cal formalitzar-la prèviament
per via electrònica a través del formulari on-line que trobareu a4goo.gl/hvIS5J
La inscripció inclou lliure accés a les activitats científiques, documentació i programa científic,
cafè, còctel i certificat on-line d’assistència i/o crèdits.

Comunicacions

XXXV Diada Pneumològica

El formulari oficial per a l’enviament dels resums així com les instruccions per a la
seva edició els trobareu a4goo.gl/eXBZt7
Data límit per la presentació de comunicacions 1 de febrer de 2017

Badalona · Barcelona, 31 març i 1 abril 2017

S’atorgaran 3 premis a les millors comunicacions presentades, a criteri del Comitè Organitzador,
que seran lliurats en el decurs de la cerimònia de cloenda.

Certificat d’assistència i certificat de crèdits
Els assistents rebran un correu electrònic amb les dades que hagin introduït al formulari d’inscripció amb indicacions per la descàrrega del certificat d’assistència i/o de crèdits.
Per aquest motiu és molt important indicar exactament el nom amb el que es vol que sigui emés
el certificat i imprescindible afegir el número de DNI a la butlleta d’inscripció.

Laura Catalan, 2016

Premis a les Millors Comunicacions

Secretaria Tècnica
l’Acadèmia • Departament d’Activitats i Congressos • Carrer Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona • Fax 932 123 569 • www.socapnet.org
Informació4Enric Clarella
Tel. 932 030 716
enricclarella@academia.cat

Inscripcions4Lourdes Campañá
Tel.932 032 765
lourdescampanya@academia.cat

Programa Final

1
a Jornada de Recerca
Bàsica en Pneumològica

Badalona

dijous, 30 de març de 2017

Reserveu aquesta data a la vostra agenda...
Us hi esperem!!

Programa Final

Benvolguts companys i companyes,

14:30

Registre i lliurament de la documentació

Des de la SOCAP ens plau d’anunciar-vos que tenim l’honor i el privilegi d’organitzar la
primera Jornada de Recerca Bàsica en Pneumologia que tindrà lloc, en el marc de la
propera XXXV Diada Pneumològica, el proper dijous 30 de març.

15:00

Inauguració oficial

Des del Comitè Organitzador us confessem que estem molt il·lusionades amb la preparació d’aquesta Jornada. El nostre objectiu és aconseguir que arribi a ser un dels
potencials punts de trobada dels investigadors bàsics; dels que treballem en la recerca
de com millorar el coneixement, que ens permetrà identificar i tractar millor les malalties
respiratòries. Atès que nosaltres dues, paral.lelament amb el Comitè Organitzador de la
Diada, representarem una part essencial en el desenvolupament d’aquest esdeveniment,
ens agradaria comptar amb la vostra inestimable contribució científica. És per aquest
motiu que us encoratgem a que envieu els resums que considereu adients sobre la
vostra recerca actual, per tal de gaudir d’una activa i enriquidora contribució per a tots
els participants en el decurs d’aquesta Jornada de la SOCAP. Estem segures que aquest
fet contribuirà a obtenir l’èxit que tots desitjem.

Xavier Muñoz Gall
President de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP)
Maria-Jesús Cruz Carmona i Esther Barreiro Portela
Comitè Organitzador de la Jornada
15:15

CÀNCER I MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA:
EXISTEIX UN FONAMENT BIOLÒGIC PER A LA SEVA ASSOCIACIÓ FREQÜENT
EN ELS PACIENTS?
Esther Barreiro Portela
Servei de Pneumologia, Hospital del Mar - Parc de Salut MAR, Barcelona

15:40

Noves aproximacions per al diagnòstic i tractament de les
infeccions respiratòries
Cristina Prat Aymerich
Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona

16:10

Apnea del son i càncer: plausibilitat biològica d’una associació
emergent
Isaac Almendros López
Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona

16:40

Descans – Cafè

17:00

SESSIÓ PÒSTERS

19:00

CLOENDA - LLIURAMENT DE PREMIS a les tres millors comunicacions

19:15

Còctel

Tot confiant saludar-vos personalment ben aviat, rebeu una cordial salutació,

Esther Barreiro Portela
Maria-Jesús Cruz Carmona
Comité Organitzador de la Jornada

Organitzen

Comitè Organitzador
Maria-Jesús Cruz Carmona
Institut de Recerca Vall d’Hebron, Barcelona
Esther Barreiro Portela
Hospital del Mar - Parc de Salut MAR, Barcelona

Col.laborador

