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Amics, companys,

El XXIII Congrés es farà a Barcelona i em vareu fer el favor d’acceptar la 
nostra proposta de organitzar-lo com a Sant Pau 2010.

Fa anys que no es fa cap a Barcelona després dels Congressos celebrats 
en diferents llocs de la geografia catalana, demostrant la força de la nostra 

especialitat en tot el País. 

Tocava fer-lo a Barcelona i l’Hospital de Sant Pau es història de Barcelona. De l’Hospital Medieval a 
l´Hospital Modernista que acabem de tancar, amb la seva època com a Hospital General de Catalunya 
durant la República, fins arribar al Nou Sant Pau que cobreix a 450.000 habitants de Barcelona i als 
que li són referits de la resta del país. 

Per presentar el Nou Hospital, recentment inaugurat, és el moment exacte. I és el que voldríem fer 
a més de hostatjar el Congrés en el propi Hospital. Però el gran volum de la indústria que treballa 
amb nosaltres ocupa més espai del que la Sala Actes i els seus accessos permeten.

Per això hem decidit amb la Secretaria Tècnica fer la part científica del Congrés en un hotel molt ben 
dotat i de fàcil accés per tothom. Part científica que estem segurs serà tan bona i qualificada com és 
l´actual Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Catalunya gràcies a tots vosaltres.

I farem la presentació del Nou Sant Pau el divendres amb un concert a la Sala d’Actes del Nou Hospital 
seguit del sopar a la Casa de Convalescència en el recinte de l´Hospital Modernista.

Estarem encantats de rebre el Congrés en Sant Pau 2010 perquè el coneixeu i perquè la nostra 
Societat segueixi amb la empenta pròpia que té i sense complexes de ser una Societat Autonòmica 
com ens anomena alguna altra Societat que ha estat nodrida històricament i avui mateix per 
cirurgians ortopèdics catalans.

Tenim il·lusió personal en aquest Congrés que es un marc idoni per comunicar-nos per sobra dels 
“nivells” hospitalaris i professionals, per sobra de les contradiccions i problemes organitzatius  
i estructurals de la societat i el sistema en l’any 2010.

Treballarem perquè tingueu una bona acollida i la Secretaria Tècnica farà un treball tant excel·lent 
com ens té acostumats a fer.

Ens trobem, com amics o com a companys, com deia al principi.

Ben cordialment,

Joan Majó Buigas
President del XXIII Congrés SCCOT
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Benvolguts companys i amics,

La nova edició del Congrés de la nostra Societat tindrà com a seu l’Hospital 
de Sant Pau, lloc emblemàtic de la ciutat de Barcelona, testimoni de 
grans fites de la nostra especialitat marcades, entre d’altres, per Trueta 

i Vilardell, referent pioner en moltes branques, particularment en l’àrea 
quirúrgica. Amb l’organització de Joan Majó, del qual són coneguts tant el 

seu rigor científic com la seva capacitat de comunicació, ens assegurem l’èxit 
de la convocatòria. La circumstància del nou Sant Pau és un punt de qualitat esperat i merescut per 
part dels pacients i de tots els professionals que hi treballen, motiu pel qual els enviem la nostra 
felicitació. El funcionalisme del Centre i la seva avançada tecnologia només pot incrementar el 
crèdit del que sempre ha gaudit. Reuneix els caràcters simbòlics tradicionals de la cirurgia: ciència, 
activitat benefactora i art, que pròdigament tant han destacat d’aquesta institució. L’acolliment 
del XXIII Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia és un regal per a 
nosaltres.

Seguint l’esquema dels anteriors congressos, el centre científic són les Taules Rodones. Enguany, 
aniran a càrrec de X. González i Ustés, amb “Estat actual de la cirurgia percutània del peu a 
Catalunya. Avantpeu, retropeu i peu diabètic”, i de J. Casanyas i M. Llusà, amb “Actualitzacions en 
cirurgia del nervi perifèric i plexe. Registres i neurotitzacions”. Coneixent la trajectòria d’aquests 
companys, tenim assegurat un fòrum d’opinió de primera línia. A banda de la presentació de 
comunicacions, comptarem amb la sessió de casos clínics a càrrec dels residents dels nostres 
hospitals, que s’endegà amb èxit l’any passat, de la mateixa manera que la presentació dels cartells. 
Des d’aquestes aportacions es proposaran les opcions a premi i a la seva publicació a la Revista de 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. La Reunió d’Infermeria ja és un clàssic.

El Congrés de la Catalana constitueix el punt de trobada per excel·lència dels traumatòlegs.  
És el moment idoni per intercanviar idees i modular opinions en un clima de franca companyonia. 
A l’Assemblea informarem de les activitats dutes a terme, curs de formació especialitzada, sessions 
ordinàries i extraordinàries, beques i ajuts, situació amb la indústria, revista, relacions amb altres 
societats i projectes de futur.

A la nova sala d’actes, l’amic Majó ens té preparat un concert, seguit del sopar de germanor al marc 
incomparable de la Casa de Convalescència, els quals, sumats als propis continguts del Congrés, de 
ben segur seran per a tots nosaltres un gran record de l’esdeveniment.

Us hi esperem.

Josep Maria Amorós Macau 
President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
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Divendres 14 de maig 

08:30 - 10:30  Comunicacions Lliures

10:30 - 11:15  Pausa Cafè

11:15 - 11:45  Inauguració Oficial

11:45 - 13:45  1a TAULA RODONA 
  Estat actual de la cirurgia percutània del peu a Catalunya:  
  Avantpeu, retropeu i peu diabètic. 
  Coordinació: Xavier González i Ustés (Hospital Municipal de Badalona)

13:45 - 15:30  Dinar de treball

15:30 - 16:15  Defensa de cartells i Tallers de treball

16:15 - 18:00  Comunicacions Lliures

18:00 - 18:30  Pausa Cafè

 18:30  Assemblea SCCOT 

 21:00  Concert de l’Orfeó Jove del Palau de la Música    
  i Sopar SCCOT (Hospital de Sant Pau)
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Dissabte 15 de maig

 08:30 - 10:30  Comunicacions Lliures

 10:30 - 11:15  Pausa Cafè

 11:15 - 13:15  TAULA RODONA (continuació) 
  Actualitzacions en cirurgia del nervi perifèric i plexe:  
  Registres i neurotitzacions. 
  Coordinadors:  Joaquim Casanyas i Sintes (Hospital Universitari de Bellvitge) 

   Manel Llusà i Pérez (Hospital Universitari Vall d’Hebrón)

 13:15  Cloenda 

4a Reunió Catalana d’Infermeria Traumatològica

Dissabte  15 de maig

08:30 - 09:30  Entrega de documentació

09:30 - 10:30  TAULA RODONA

10:30 - 11:15  Pausa Cafè

11:15 - 13:15  Continuació de la Taula Rodona

 13:15  Cloenda 

Quotes d’inscripció 
XXIII Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

> Membre SCCOT abans del 15 de març després de 15 de març 
   400 €  participants  430 € participants 
   285 €  residents   315 € residents 
> No membre SCCOT abans del 15 de març després de 15 de març 
   430 € participants  470 € participants 
   315 € residents   345 € residents 
> Membre jubilats SCCOT    inscripció gratuïta   inscripció gratuïta

La quota d’inscripció inclou documentació científica, dinar de treball, cafès i sopar SCCOT.  
IVA inclòs. 
 
4a Reunió Catalana d’Infermeria Traumatològica

  abans del 15 de març després de 15 de març 
   100 € participants  110 € participants 
 
La quota d’inscripció inclou documentació científica i cafès. IVA inclòs. 
 
Forma de pagament 
> Xec nominatiu a favor de XXIII Congrés SCCOT 
> Transferència bancària (enviant còpia) al compte: 2081 0386 41 3300003664 
 
Enviar a 
Torres Pardo · Carrer Nàpols 187, 2a · 08013 Barcelona

BuTlleTa d’InSCrIPCIó
Dades personals

COGNOMS 

NOM 

DOMICILI   CODI POSTAL 

POBLACIÓ   PROVÍNCIA 

TELÈFON   FAX 

CENTRE DE TREBALL 

CÀRREC 

E-MAIL (en majúscules) 
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Hotel Barceló Sants 
Plaça Països Catalans s/n · Estació de Sants · 08014 Barcelona 
  
    Habitació individual  85 € €  
    Habitació doble  95 € € 
 
El preu de l’habitació inclou esmorzar i 7% d’IVA. 
 
Data d’entrada  Data de sortida  
 

 nits x  euros per nit =  euros

Important: les reserves d’habitacions estan garantides fins el dia 1 de Maig.  
A partir d’aquesta les reserves estaran sotmeses a disponibilitat. 
 
Forma de pagament 
> Xec nominatiu a favor de XXIII Congrés SCCOT 
> Transferència bancària (enviant còpia) al compte: 2081 0386 41 3300003664 
 
Enviar a 
Torres Pardo · Carrer Nàpols 187, 2a · 08013 Barcelona

BuTlleTa d’allOTjamenT
Dades personals

COGNOMS 

NOM 

DOMICILI   CODI POSTAL 

POBLACIÓ   PROVÍNCIA 

TELÈFON   FAX 

CENTRE DE TREBALL 

CÀRREC 

E-MAIL (en majúscules) 

Conforme a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les 
dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat de Congrés SCCOT amb la 
finalitat d'agilitzar la gestió i organització del present congrés, això com proporcionar-li informació referent a futurs 
congressos que puguin resultar del seu interès, 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.
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Dates importants 
15 de març data límit per la presentació de comunicacions  
i per la inscripció sense recàrrec.

Presentació de comunicacions 
> Les comunicacions només podran enviar-se mitjançant la pàgina web. 
> Els cartells científics seran presentats en format e-poster. 
> La informació científica estarà disponible a la web del Congrés.

Seu 
Hotel Barceló Sants 
Plaça Països Catalans s/n 
Estació de Sants 
08014 Barcelona 
www.barcelosants.com

Allotjament 
Hotel Barceló Sants 
Preus habitacions: 
85 € Habitació individual 
95 € Habitació doble 
IVA i esmorzar inclòs

Secretaria Tècnica 
Torres Pardo 
Carrer Nàpols 187, 2a 
08013 Barcelona 
T 93 246 35 66 
F 93 231 79 72 
e.torres@torrespardo.com

Pàgina web 
www.congres-sccot.com

 

InfOrmaCIó general

Conforme a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les 
dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat de Congrés SCCOT amb la 
finalitat d'agilitzar la gestió i organització del present congrés, això com proporcionar-li informació referent a futurs 
congressos que puguin resultar del seu interès, 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.



www.congres-sccot.com




