
Benvolguts companys,

Un any més, la nostra SCT continua desenvolupant la 
formació continuada transversal per als professionals del 
trasplantament. Ens plau presentar-vos el calendari de sessions 
per al curs 2023 amb temes d’interès per tots els professionals 
que seran tractats per professionals líders en el tema. Des 
de la Junta directiva de la SCT us encoratgem a que aquestes 
sessions estiguin incloses al calendari personal de formació 

continuada de cadascun de vosaltres i de tots els professionals 
del trasplantament, especialment els més joves però també els 
veterans. Pensem que és bo compartir les experiències d’altres 
òrgans. Així doncs, esperem poder seguir comptant amb la 
vostra participació.

Ben cordialment,
JUNTA DIRECTIVA SCT

P R I M E R A  S E S S I Ó

Dimecres 1 de febrer de 2023 · 18.00-19.45 h

‘Highlights’ en TOS i activitat  
donació i trasplantament 2022
Moderen: Francesc J. Moreso i Lluís Guirado

L’objectiu fonamental d’aquesta sessió és revisar l’activitat i els 
resultats del trasplantament a casa nostra. Aquest punt de reflexió 
necessari per entendre que està passant i com podem millorar tant 
en donació com en trasplantament d’òrgans. A més, es revisen les 
millors publicacions de l’any de cada òrgan. Creiem que es una cita 
obligada.

PRESENTACIÓ DE RESULTATS

Jaume Tort. Director de l’OCATT 

COMENTARI EXPERT DE LES MILLORS PUBLICACIONS AL 2022

Donació d’òrgans i teixits: Elisabeth Navas. H. U. Vall d’Hebron

Trasplantament cardíac: Alba Maestro. H. S. Creu i Sant Pau 

Trasplantament pulmonar: Marta Arjona. H. U. Vall d’Hebron 

Trasplantament pàncreas: Joana Ferrer. H. U. Clínic

Trasplantament hepàtic: Alba Cachero. H. U. Bellvitge

Trasplantament renal: María Molina. H. Germans Trias 
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S E G O N A  S E S S I Ó

Dimecres 14 de juny de 2023 · 18.00-19.30 h 

Presentació de beques per a la recerca 
FCT 2022 i conferència magistral
Moderen: Oriol Bestard i Jordi Colmenero

Presentem la recerca que ha estat premiada per la Fundació 
Catalana de Trasplantament amb beques per joves professionals. 
Aquest es el viver del nostre futur i, per tant, mereix tot el nostre 
suport. Continuarem amb la conferència magistral anual de la nostra 
Societat que estarà desenvolupada per un professional amb àmplia i 
reconeguda trajectòria en trasplantament.

PRESENTACIÓ DE BEQUES FCT 2022

Jordi Guiteras. Fundació Bosch i Gimpera
Projecte: Avaluació in vitro de l’efecte immunoregulador de noves 
variants d’una teràpia dual coinhibidora. Paper en un model renal 
d’isquèmia calenta.

Carolt Arana. IDIBAPS – H. U. Clínic
Projecte: Inmunoterapia celular adoptiva para el control del rechazo 
mediado por anticuerpos en el trasplante renal: uso de células NK 
modificadas genéticamente con receptores quiméricos de antígeno.

CONFERÈNCIA MAGISTRAL

Patrick Aloy. IRB Barcelona
Biologia de sistemes i generació d’algoritmes per la medicina 
personalitzada


