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Presentació

Benvolguts companys:

Arribem al 19è Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia.

No és exagerat dir que la Societat és cada cop més forta.
Té una presència cada vegada més significativa, no tan sols
en l’àmbit científic, sinó també en la relació amb l’admi-
nistració.

Hem consolidat el Curs de Formació Continuada, amb una assistència molt
important en nombre de participants, però també, en ocasions, amb debats
molt interessants al final de l’exposició dels diversos temes.

Hem ampliat i obert la nostre presència en altres àmbits científics, com
són la Societat de Traumatologia i Ortopèdia de la Comunitat Valenciana
(SOTOCAV) i l’Associació Balear d’Ortopèdia i Traumatologia (ABCOT).

Hem participat en reunions en el sí de la Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica i Traumatologia (SECOT), en el més alt nivell,  portant
l’experiència de la nostra Societat en l’àmbit docent i científic.

La SCCOT, en el transcurs de l’últim any, ha donat suport científic a un
nombre important d’activitats, moltes d’elles monogràfiques, arreu de
Catalunya.

Aquest acte d’avui, és el més important esdeveniment de la Societat en
l’àmbit científic. És per tots els seus Membres i per tot especialista del
nostre país, el moment d’exposició de les seves activitats clíniques i de
recerca.

Va per endavant la meva felicitació al Comitè Organitzador del 19 Congrés
de la SCCOT, i en especial a la persona del Dr. Llorenç Guillamet, que han
treballat amb tota la il·lusió i rigor per portar-ho a bon fi.

Gràcies.

Fermí Aramburo
President de la SCCOT
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Presentació

Benvolguts amics,

L’any 1992 varem organitzar el 5è congrés de la nostra
societat. Enguany hem rebut amb honor i satisfacció poder-
ne organitzar el 19è.

Ens enorgullim de pertànyer a una societat altament
científica, plural, dialogant, integradora i allunyada dels
dogmes, i és així com desitgem que sigui aquest 19è congrés.

Tenim tota la il·lusió i posarem el que estigui de la nostra part perquè sigui
un congrés exitós.

Rebeu una cordial abraçada en nom del comitè organitzador.

Llorenç Guillamet i Juncà
President del 19 Congrés de la SCCOT
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Comitès

Comitè Organitzador

President
Llorenç Guillamet i Juncà

Membres
Manel Buisan i Lis
Ramon Clos i Molina
Isabel Codony i Arqués
Francesc Diaz i Escriu
Joan M. Illobre i Yebra
J. Antonio Mellado i Navas
Sergi Nieto i Aguilera
Josep Perez i Castanedo
Artur Perez i Pons
Agustí Pinyana i Garriga
Xavier Piqueres i Garcia
Antoni Soler i Rius
Joaquim Terricabres i Genís

Comitè Científic

President
Joan Nardi i Villardaga 

Membres
Jordi Ballester i Soleda
Enric Caceres i Palou
José Juan Fernández i  Martínez
Alfons Fernández i Sabaté
Joan Majó i Buigas
Xavier Mir i Bulló
Rodrigo Miralles i Marrero
Antoni Navarro i Quilis
Robert Ramon i Soler
Jaume Roca i Burniol
Santiago Suso i Vergara

Junta Directiva SCCOT

President
Fermí Aramburo i Hostench
Vicepresident
Enric Càceres i Palou
Secretària
Maite Ubierna i Garcés
Tresorer
Manel Vancells i Garrido
Vocal
Manel Mas i Morillas
Vocal de la Revista
Josep Novell i Alsina
Vocal de Metges en Formació
Mònica Salomó i Doménech
Antic President
Joan Nardi i Vilardaga
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Programa científic

Divendres, 5 de maig de 2006

08.30 – 10.30 h COMUNICACIONS LLIURES

10.30 – 11.15 h Pausa Cafè

11.15 – 11.45 h Inauguració Oficial

11.45 – 13.45 h 1ª Taula Rodona
Tractament dels traumatismes del colze
Coordinació: M. Llusà i X. Mir

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

13.45 – 15.30 h Dinar de treball

15.30 – 17.00 h Symposium

15.30 – 17.00 h Tallers de treball

17.00 – 17.30 h Pausa Cafè

17.30 – 19.30 h COMUNICACIONS LLIURES

19.30 h Assemblea SCCOT

Dissabte, 6 de maig de 2006

08.30 – 10.30 h COMUNICACIONS LLIURES

10.30 – 11.15 h Pausa Cafè

11.15 – 13.15 h 2ª Taula Rodona
Pròtesi total de maluc i cirurgia mínimament invasiva
Coordinació: J. Auleda

Hospital de Mataró
F. Pallisó
Hospital Sta. Maria de Lleida

13.15 h CLOENDA
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Informació general

Seu del Congrés
Hotel El Montanyà II (4*)
Avda. Montseny, s/n.
08553 Seva
Tel. 93 844 06 06
Fax. 93 884 05 58

• 1 de març data límit per a la presentació de comunicacions
• 15 de març data límit per inscripció sense recàrrec

Sopar de germanor
Tindrà lloc el divendres 5 de maig
a les instal·lacions de l’Hotel

Internet
www.congres-sccot.com
les comunicacions només podran enviar-se mitjançant la pàgina web

Premi a la millor comunicació oral
El Comité Científic un cop estudiats els resums enviats escullirà aquells
que consideri de major interès demanant al primer signant que remeti el
texte íntegre de la seva comunicació (entre 4 i 6 pàgines) per la valoració
definitiva.

Quotes d’inscripció
• Membres SCCOT

Abans del 15 de març Després del 15 de març
participants 340 € 370 €
residents 230 € 260 €

• No membres SCCOT
Abans del 15 de març Després del 15 de març

participants 370 € 400 €
residents 250 € 280 €

Quota d’inscripció gratuïta per els membres jubilats de la Societat

Secretaria tècnica
Torres Pardo
C/ Diputació, 401 baixos. 08013 Barcelona
Tel. 93 246 35 66   Fax 93 231 79 72  e.torres@torrespardo.com
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forma de pagament

Xec nominatiu a favor de 19è Congrés SCCOT enviat a la secretaria tècnica

TORRES PARDO · carrer Diputació 401 baixos · 08013 Barcelona

quotes d’inscripció

Membres SCCOT abans del 15 de març després del 15 de març

340 €   participants 370 €   participants

230 €   residents 260 €   residents

No membres SCCOT abans del 15 de març després del 15 de març

370 €   participants 400 €   participants

250 €   residents 280 €   residents

Membres jubilats inscripció gratuïta
de la SCCOT

dades personals

• cognoms

• nom

• domicili

• població

• província • C.P.

• tel.     • fax

• centre de treball

• càrrec                                           e-mail

La quota d’inscripció inclou documentació científica, dinar de treball, cafès i sopar
SCCOT 2006

Full d’inscripció
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Conforme a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l’imformem que les dades personals proporcionades
son confidencials i formen part dels fixers titularitat
de Congrés SCCOT amb la finalitat d’agilitzar la
gestió i organizació del present congrés, això com
proporcionar-li informació referent a futurs congressos
que puguin resultar del seu interés, sino es que ens
manifesta el contrari. Pot exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-
se per escrit a l’adreça referenciada en el present
document.



Full d’allotjament
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forma de pagament

Xec nominatiu a favor de 19è Congrés SCCOT enviat a la secretaria tècnica

TORRES PARDO · carrer Diputació 401 baixos · 08013 Barcelona

hotel El Montanyà II (4*)

habitació individual 119 €
habitació doble 167 €

El preu de l’habitació inclou esmorzar i 7% IVA.

Dia d’entrada:                                          Dia de sortida:

                 nits x                 euros per nit =                 euros

Important: Les reserves d’habitacions estan garantides fins el dia 15 d’Abril.
A partir d’aquesta data les reserves estaran sotmeses a disponibilitat.

dades personals

• cognoms

• nom

• domicili

• població

• província • C.P.

• tel.     • fax

• centre de treball

• càrrec                                           e-mail
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