Benvolguts i benvolgudes:

Els dies 10 i 11 de maig de 2019 tindrà lloc a l’hotel MiM de la ciutat de Sitges l’”International
Congress de la SCACVE 2019”.

Com a activitat pre-congrés, es durà a terme el dia 9 de maig de 17:00 a 21:00 hores una nova
edició del taller SimuVasc, que aquest any dediquem a cirurgia oberta de l’aorta abdominal.
Encara que no sol haver problema, les places d’aquesta activitat són limitades. És per això que
us demano escriure un mail a la secretaria de la SCACVE, o bé a xamame@hotmail.com, de
cara reservar plaça. En cas de superàvit, les places s’adjudicarien per ordre de sol·licitud. Per
suposat, per participar en el taller heu d’estar inscrits en el congrés.

Com a ítem a destacar, aquest any s’ha aconseguit que el nostre congrés estigui acreditat com
a “International Congress” la qual cosa li adjudica més rellevància si cap, tant en l’assistència
com en la participació.

Us encoratgem a presentar comunicacions i pòsters aprofitant aquesta categoria del congrés,
que donarà als participants l’acreditació d’haver presentat en un congrés internacional.

Recordeu la possibilitat de sol·licitar beques per a la inscripció i pernoctació en el congrés
segons la nova normativa FENIN, que tots coneixeu.

Recordeu que al tractar-se d’un congrés internacional, l’idioma oficial serà l’anglès. Els
abstracts que presenteu a través de la pàgina web de comunicacions i pòsters han d’estar
escrits en aquesta llengua, i també els suports visuals (diapositives que empreu en la
presentació). L’idioma de la presentació ha de ser preferentment l’anglès, encara que
s’acceptarà l’idioma català o castellà com alternativa, si bé per a la opció a premi, l’anglès serà
més valorat.

Com cada any, la millor comunicació i el millor pòster presentats rebran el corresponent premi
econòmic.

L’acte final del congrés serà, com cada any, l’assemblea ordinària de la SCACVE. En ella, entre
d’altres importants assumptes s’adjudicaran les beques i ajuts que els nostres socis hagin
demanat en les diferents formes existents: beca board, beca mobilitat,... Recordeu que per a
sol·licitar aquestes ajudes, entre d’altres coses, és necessari que es comuniqui a aquesta
secretaria en els mails que hem adjuntat més amunt.

Per a què recordeu les diferents opcions de beques i premis que disposeu, us adjunto un
document modificat del que ja en el seu dia us vam remetre sobre aquest tema.

Finalment, recordar que en aquesta mateixa assemblea ordinària s’hauran de renovar dues
places de membres del Comitè Científic. Novament des de la Junta us encoratgem a presentar
les vostres candidatures via mail a aquesta secretaria.

En resum, creiem que aquest “International Congress de la SCACVE 2019” serà una bona
oportunitat per aprendre i relacionar-nos en un ambient familiar i relaxat, amb múltiples
avantatges i oportunitats.

Us hi esperem.
Rebeu una cordial salutació.
Xavier Martí Mestre.
Secretari de la SCACVE.

Anex sobre normativa de premis i beques
Beca mobilitat de la SCACVE
S’atorgarà una beca de mobilitat de 2.000 euros a tot aquell resident MIR de 4t any d’una
Unitat Docent d’ACV de Catalunya que vulgui fer una rotació externa durant R5 en una
institució sanitària o de recerca fora de Catalunya d’un mes de duració com a mínim, sigui
d’interès per a la seva formació com a angiòleg/cirurgià vascular/endovascular, ho sol·liciti al
Secretari durant el mes previ al congrés de la SCACVE i compleixi els requisits següents:
1. Ser soci de la SCACVE des de Setembre del primer any de Residència MIR i estar al
corrent de les quotes de la societat.
2. Assistir a un mínim de 4 de les 7 de reunions mensuals (curs pre-sessió + sessió
ordinària) de cada Curs Acadèmic des de que comença la residència, i a 3 dels 4
congressos de la SCACVE que han tingut lloc durant aquesta, amb el compromís de
mantenir l’assistència durant R5.
3. La rotació s’haurà de dur a terme durant R5 i s’haurà de acreditar per escrit a la
sol·licitud el vistiplau del Cap i Tutor del Servei on es realitza la residència i la carta
d’acceptació del centre on es faci la rotació i on quedi especificada la duració prevista
d’aquesta.
4. La Junta de la SCACVE es reserva el dret de resoldre aquelles situacions no
contemplades per aquestes bases i que així ho requereixin.

Com a mesura provisional per a R2, R3 i R4 a la publicació d’aquestes bases, s’acceptarà
que es donin d’alta com a socis, si no ho foren, a partir de Setembre de 2018 i estar al corrent
de quotes fins al moment de la sol·licitud de la beca al final de R4. A aquests residents se’ls
requerirà una assistència a 5 de les 7 reunions mensuals (curs pre-sessions + sessió ordinària) i
a tots els congressos de la SCACVE que els hi restin fins al final de R4.

Beca Board de la SCACVE
S’atorgarà una beca de 800 euros destinada al re-embossament de la matrícula del examen
Board de Cirurgia Vascular de la UEMS a tot aquell soci de la SCACVE que ho sol·liciti al
Secretari durant el mes previ al congrés de la SCACVE i compleixi els requisits següents:
1. Ser soci de la SCACVE durant els darrers 2 anys i estar al corrent de les quotes de la
Societat
2. Assistir a un mínim 5 de les 7 reunions mensuals (curs pre-sessió + sessió ordinària) del
curs acadèmic i al congrés de la SCACVE en curs.
3. Haver-se examinat i acreditar el rebut de pagament de la matrícula de l’examen, així
com declarar de forma signada que no s’ha rebut cap ajut per part de tercers, incloses
altres societats científiques, per a aquest motiu.
4. Aquesta sol·licitud no es podrà presentar més de 2 vegades.
5. La Junta de la SCACVE es reserva el dret de resoldre aquelles situacions no
contemplades i que així ho requereixin.
Premi Millor Comunicació i Pòster del Congrés de la SCACVE
1. Premi a la millor comunicació oral presentada en el Congrés Anual de la SCACVE




Optaran al premi totes les comunicacions orals presentades en el Congrés Anual de la
SCACVE.
El Comitè Científic de la SCACVE decidirà en base a l’abstract presentat i a l’exposició
oral de la comunicació quina de totes les comunicacions és mereixedora del premi.
La dotació econòmica del premi serà de 1000 euros.

2. Premi al millor pòster presentat en el Congrés Anual de la SCACVE





Optaran al premi tots els pòsters presentats en el Congrés Anual de la SCACVE.
El Comitè Científic de la SCACVE decidirà en base a l’abstract presentat, a l’exposició
oral del pòster i a la presentació del pòster quin de tots els pòsters és mereixedor del
premi.
La dotació econòmica del premi serà de 600 euros.

