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Acta de l’Assemblea de la Societat Catalana d’Immunologia 

celebrada el 16 de novembre de 2018 

 

Convocatòria: 16 de novembre de 2018; a les 12.30 h en única convocatòria.  

Lloc: Auditori de l’Acadèmia, Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona 08017 

Assistents per part de la Junta de la SCI: Dr. Ricardo Pujol (President), Dr. Francesc Rudilla 

(Secretari), Dra. Annabel Valledor (Vicepresidenta), Dra. Aina Teniente  (Vocal), Dra. Maria Esther 

Moga (Vocal) i Dra. Virgínia Mas (vocal). 

Excusen la seva assistència: Dr. Jordi Bas (Vocal)  

L’assemblea comença a les 12.30 h en única convocatòria. Al final de l’assemblea es comptabilitzen 

35 assistents a més dels 6 de la junta (total 41 membres de la SCI).  

Segons l’ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (17 de novembre de 2017).  

No s’introdueixen esmenes a l’acta anterior, aprovant-se l’acta del 17 de novembre del 2017 per 

unanimitat. 

2. Presentació de la memòria de les activitats de la Junta de la SCI durant el curs 2017-2018. 

Informes de la Presidència, Secretaria i Tresoreria. Altres informacions de vicepresidència o 

vocalies. 

La memòria escrita es va incloure en pdf dins de la memòria del curs 2017-2018, document que es 

va fer arribar als socis a través de correu electrònic per l’Acadèmia. De manera breu es fa un repàs 

de les activitats realitzades (veure memòria) i es presenten les activitats que es portaran a terme 

durant el curs 2018-2019 (Informes de la Presidència, Secretaria, i Web).  

Es destaca:  

 Aquest any ens han concedit el premi de l’Acadèmia Beca d’Ajut per Formació a Societats de 

l’Acadèmia (3000 E).  

 El nombre d’inscripcions al XI Congrés ha estat de 169 i l'assistència ha estat de 145. Hi ha 

hagut una bona participació i uns ponents de molt bona qualitat científica. Es fa un agraïment 

extensiu a tothom que ha fet possible que tingués lloc aquest esdeveniment. 
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 El nombre d’inscripcions a la X Jornada Tècnica ha estat de 51 i l'assistència ha estat de 46. 

 S’agraeix la feina realitzada pels membres de la junta sortint de la SCI.  

 S’informa que s’han definit les funcions de cadascuna de les comissions, així com dels membres 

que les conformen. Actualment, la comissió científica està activa i ha realitzat el programa 

científic del congrés i del dia de la Immunologia. 

 El balanç econòmic anual de la SCI ha estat negatiu, es comenta que el Congrés d’enguany ha 

estat deficitari.  

 

3. Precs i preguntes 

 Es confirma que es durà a terme un homenatge pòstum a la Dra. Gallart 

 Es proposa que el congrés de l’any vinent tingui com a tema principal “la memòria innata”. 

 Es comenta que per a mantenir la denominació de congrés, caldrà fer sessions paral·leles. 

 Es destaca que aquest any l’adjudicació de les presentacions orals i pòster s’han fet tard. 

 Respecte a la pàgina web, es torna a debatre el fet que no és una web àgil i que caldrà tenir un 

gestor intern amb experiència. 

 S'agraeix l'aportació econòmica de les cases comercials, tot i que, s'ha reduït en quantitat 

respecte anys anteriors.  

 

Sense res més a destacar, l’assemblea finalitza a les 14.20 h del mateix divendres 16 de novembre 

de 2018. 

 

 

 

 

                             

Dr. Ricardo Pujol                                                                          Dr. Francesc Rudilla 

President                                                                                      Secretari   

presidentscimmunologia@gmail.com                                             secretarisci@gmail.com 

 

mailto:presidentscimmunologia@gmail.com
mailto:secretarisci@gmail.com
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Informe del President de la SCI 

 

Les activitats desenvolupades per la Junta aquest any han estat les activitats 

reglades dins del Programa de Formació Continuada que culminen amb el XIII 

Congrés i la XII Jornada Tècnica que celebrem aquests dies. Participem com 

Societat en les Juntes de Govern i Juntes Consultives de l’Acadèmia. Així mateix, es 

manté la col·laboració amb la Societat Catalana de Biologia, amb la qual s'ha 

organitzat el Dia de la Immunologia a l'abril d’enguany i que ha tingut lloc a 

L'Acadèmia. Aquest any hem sol·licitat l’ajut econòmic que convoca l'Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; l'ajut per a formació a 

societats de l’Acadèmia amb manca de recursos econòmics i ens ha sigut concedit.   

 

Tal com vàrem comentar a l’assamblea anterior hem revisat els estatuts i proposem 

afegir un primer objectiu més general abans dels específics de defensar 

l’especialitat d’immunologia i els interessos dels socis. Seria en línia amb el estatuts 

de les societats científiques internacionals, el Dr Pablo Engel, com a responsable de 

la comissió científica va fer una recerca i presentarà la proposta al seu informe.  

 

Una altra novetat es que el congrés de l’any vinent comptarà amb la visita de la 

junta de la European Federation of Immunological Societies (EFIS), que participaran 

com ponents en algunes sessions. Aquesta participació enriquirà el congrés i li 

donarà mes visibilitat. Aquest aspecte també l’ampliarà el Dr. Engel a la seva 

intervenció.   

  

Pel que fa a l’adjudicació de places de residents, estem defensant que s’incrementi 

el nombre d’adjudicacions, de moment s’ha aconseguít tornar a que es convoquin 

quatre. 

 

Enguany s’ha constituït oficialment com a grup de la Societat, el grup de tècnics de 

laboratori d’immunologia, amb la seva comissió organitzadora que inclou  un vocal 

de la junta de la societat, la Dra. Aina Teniente que actua com enllaç entre la Junta 

de la SCI i la comissió del grup de tècnics. Inicialment aquesta comissió la coordina 

la Sra Aina Aguiló.  
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Cal destacar que la col·laboració amb el Màster d'Immunologia Avançada és molt 

positiva perquè està contribuint a fer de Catalunya i Barcelona una referència 

internacional en Immunologia. A més a més aquest màster ara comparteix el 

primers móduls amb el màster Erasmus mundus “Leading International Vaccinology 

Education” coordinat per la universitat de Lyon.  

 

Les comissions de treball (Científica, Docència i Assistencial) estan duent a terme 

reunions de treball que ens permetran reforçar i dinamitzar les activitats i tasques de 

la nostra Societat.   

  

Recollint propostes de l’any passat s’han fet les següents accions 

 

1. Crear un canal de Youtube que es diu “Societat Catalana d’Immunologia” per 

millorar la difusió de les conferències que fem durant el curs acadèmic. (Enllaç aquí) 

 

2. Dedicar una sessió del congrés d’enguany en memòria de la Dra Teresa Gallart, 

figura estimada científicament i personalment i mentora de molts dels immunòlegs 

d’aquesta societat. 

 

3. Reactivació del curs en Immunologia per a la formació de professors de 

batxillerat, en acord amb ICE.  Aquest curs s’està portant a terme aquest trimestre 

gràcies a l’esforç de molts professionals de diferents àmbits i especialment a la 

tasca de l’Ana Esteve, qui ha impulsat tota la seva organització.  

 

Agraeixo a tots la vostra participació en totes les activitats que des de la SCI s’estan 

portant a terme.  

  

Moltes gràcies per la vostra atenció,  

  

RICARDO PUJOL  

President SCI 

https://www.youtube.com/channel/UC95jw_G-ms-okbfMSK1Dtrw
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Informe del Secretari de la SCI 

 

El canal de comunicació consolidat  de la SCI segueix sent el correu electrònic. Per 

evitar els problemes en l’actualització de les llistes de distribució (degut a les lleis de 

protecció de dades, l’acadèmia no pot facilitar adreces personals), l’enviament es fa 

sempre a través del secretari de l’Acadèmia, a qui nosaltres enviem el missatge que 

volem transmitir desde la junta i així s’envia al conjunt de socis de la SCI.  

 

A la web de la SCI es pengen les notícies, avisos de ponències externes als 

programes de formació de la SCI i ofertes de treball que la SCI rep mitjançant el 

correu electrònic. De la mateixa forma, s’envia un correu electrònic a tots els socis 

informant de l’activitat o oferta de feina en qüestió.   

 

De l’01 de Gener al 27 d’Octubre ha hagut un total de 7660 visites a la pàgina web, 

per 1867 usuaris. L’increment més clar es dóna als mesos de Setembre i Octubre, 

coincidint amb el Congrés. La mitja de temps a la web és de 3 minuts, pel que 

entenem que les visites són per consultes puntuals.  

 

El nombre de socis, en l’actualitat, és de 164. Des del gener del 2018 hi ha hagut un 

moviment de socis de 26 altes i 10 baixes.  

 

A data del dia 13/11/2019, al  XII Congrés d'aquest any s’han inscrit 147 assistents 

(72 socis i 75 no socis + alumnes màster) i  49  a la Jornada Tècnica (22 socis, 27 

no socis). S’ha consolidat la tramesa de tota la documentació del Congrés 

(inscripcions, sol·licituds de beques, tramesa de resums, etc.) a través de la pàgina 

web de la SCI (www.sci.cat). Aquest any també s’ha fet l’organització del XII 

Congrés a l’Auditori de l’Acadèmia a Can Caralleu i s’ha realitzat prèviament la  

Jornada d’Immunologia per a tècnics, infermers de laboratori, residents i becaris. 

 

A partir del curs 2019-2020 deixem de comptar amb el sistema de “Congrés Virtual”, 

donat que era necessari fer una renovació i actualització que implicava un cost més 

elevat pel manteniment del mateix. Seguint les aportacions de l’assamblea anterior, 

http://www.sci.cat/
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es decideix optar per la creació d’un canal de Youtube on es podran visualitzar les 

diferents presentacións realitzades en el programa de formació continuada i durant 

el darrer congrés, sempre que hi hagi l’autorització escrita del ponent. El personal de 

Webfine s’ha compromés a descarregar i enviar-nos totes les gravacions que es 

troben a la web del “Congrés Virtual”. Un cop les tinguem, es valorarà si es poden 

penjar al mateix canal previ contacte i autoritació dels ponents. En cas contrari, es 

buscarà un espai per a mantenir-les per a consulta dels socis de la SCI.  

 

 

CLARA FRANCO 

Secretària SCI.  
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Informe de la Tresoreria de la SCI 

 

 

Es presenta el balanç anual fins al novembre del 2019 de la situació econòmica de 

la Societat Catalana d’Immunologia, amb especial menció al balanç del Congrés 

anual i en relació a l’evolució anual. S’identifiquen també les variacions de despeses 

i ingressos per les partides més representatives. 

 

1. Balanç anual 
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2. Detall econòmic per conceptes.  

 

Balanç global. 
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Balanç congrés. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jose Herrero 

Tesorera SCI 



 

SCI MMEEMMÒÒRRIIAA  22001188--22001199 
 

 

12 

 

 

Activitats de la Junta de la SCI 

 

I. Assemblea General Ordinària  

 
16 de novembre de 2018.  Auditori Acadèmia. C/ Major de Can Caralleu, 1-7. Barcelona. 

 
II. Reunions de la Junta: 

 
1. Data,   24/01/2019       Lloc: Bar Beluga, Barcelona 

Reunió per repasar estat del traspàs de funcions als nous membres de la 

Junta.També es fa informe de les comisions, fent una actualització dels membres 

constituents a la web de la SCI. Es decideix preparar la documentació necessària 

per a demanar la beca per a societats a falta de recursos. Es revisa l’informe de 

tancament del programa InterAc 2017-2018 i es dcideix discutir al llarg de 2019 si es 

vol continuar o no per a 2020-2021. També es discuteix el tema del congrés i del 

curs acadèmic 2019-2020, i es fixen les dates per a preparar el congrés 2019.  

  
 

2. Data, 07/02/2019           Lloc: L'Acadèmia 

Es presenta el programa de formació i el del congrés per al curs 2019/2020.  També 

es discuteixen diferents propostes per a aconseguir més finançament per al congrés 

2019 i es valoren diferentes propostes per a incrementar el nombre d’ajudes a la 

societat en general.  

 
 

3. Data,  07/03/2019        Lloc: L'Acadèmia 

En aquesta reunió es reparteixen les tasques per a iniciar la campanya de búsqueda 

de finançament per al congrés de la SCI. També es fa una actualització de les 

comissions en base a la trobada que la junta va tenir amb la Sra. Avila respecte al 

nombre de residents. També es parla de la possible modificació dels estatuts per 

ampliar-los i que no parli només sobre especialitat mèdica, sino que contempli la 

immunologia com a disciplina. D’altra banda, es decideix respondre la carta de 

presentació del comité de tècnics, convidant-los a formar par de la SCI.  

 

4. Data, 02/05/2019       Lloc: L'Acadèmia 

En aquesta reunió, a més dels membres de la Junta de la SCI, participen també els 

caps de Servei i tutors dels diferents centres hospitalaris, donat que el tema a tractar 

és l’exposició per part de Manel Juan de la nova situació general en relació a la 

informació del “pleno del Consejo Nacional de Especialidades Sanitarias”. En 
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aquesta reunió s’acorda per unanimitat la petició d’eliminació cdel cupo autonòmic 

com a primera mesura per incrementar el nombre de residents. Quan s’accepti 

aquesta eliminació del cupo, es podrà sol·licitar l’increment de places al màxim de 

les acreditades per a cada hospital.   

 

5. Data,  06/06/2019            Lloc: L'Acadèmia 

 

 El Dr. Pujol explica que va tenir conversació telefònica amb Sra. Alícia Avila, i que 

aquest cop no es va trobar tan disposada a col·laborar. Explica que hi ha altres 

especialitats amb més problema de número de residents, i que com a molt farà el 

possible per a que s’aprovi que hi pugui haver 1 resident més. També s’actualitza el 

calendari de cara al congrés i es proposa que la comissió asistencial tingui un nou 

objectiu , que sigui el de identificar els centres on es realitzen tasques assistencials 

propes dela especialitat d’immunologia per personal facultatiu d’altres especialitats.  

 

 

Període estival 
 
 

6. Data,  03/10/2019                      Lloc: L'Acadèmia 

Es decideix deixar d’utilizar la web externa per a allotjar els videos  (Webfine) i crear 

un canal de Youtube específic de la Societat Catalana d’Immunologia on posar 

aquests videos. Es fa un nou moviment actiu per aconseguir més esponsors per al 

congrés. Es discuteix la situació del curs del programa InterAct, durant el curs 2018-

2019 no ha aprovat ningú. Cal preguntar si es poden relaxar els criteris, i la junta 

considera que cal continuar amb el programa InterAct, degut a que és una activitat 

important per a l’Acadèmia de cara a obtenir la beca anual de 3000€ 

 
 
Les actes de la Junta si bé són d’ús intern dels membres electes de la Junta 
es troben a disposició dels socis que ho sol·licitin. 

 

 

Activitats Científiques 2018-2019 

 

04-10-2018 

Taula Rodona: New approaches in the treatment of AIDS 

Christian Brander (Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i 

Pujol, Badalona) 

Montse Plana Prades (Institute d’Investigacions Biomèdiques Agust Pi I Sunyer Barcelona) 
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25-10-2018  

Winfried Pickl (Center for Pathophysiology, Infectiology & Immunology. Vienna, Austria) 

Genetic restriction of antigen-presentation dictates allergic sensitization and disease. 

 

15/16-11-2018 

XII Congrés de la Societat Catalan d’Immunologia 

Oliver Söhnlein (Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany)  

Neutrophils in atherosclerosis: from physiology to intervention 

 

Lluis Santamaria (Universitat de Barcelona, Spain)  

CLA+ T lymphocytes in psoriasis 

 

Carlos Minutti(The Francis Crick Institute, London, UK)  

Tissue-specific signals that modulate IL-4Rα–mediated macrophage activation in lung 

repair 

 

Andreas Ramming (Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany)  

Type 2 innate lymphoid cells and resolution of inflammation 

 

Anna Maria Planas (IIBB-CSIC, Barcelona)  

Responses of microglia and brain infiltrating leukocytes to acute stroke 

 

07-02-2019  

Maria Rosa Faner Cante (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades 

Respiratorias (CIBERES). Hospital Clínic de Barcelona) 

Heterogeneïtat de la malaltia pulmonar obstructiva crònica: resposta immune i 

medicina de sistemes 

 

07-03-2019 

Taula rodona: Immunologia del Transplantament d’òrgan sòlid 

Jaume Martorell Pons (Hospital Clinic Barcelona) 

Eduard Palou Rivera (Hospital Clinic Barcelona) 

Marcel·la Franquesa (IGTP, Badalona) 

 

25-04-2019 

Dia de l’Immunologia 

Sepsis: Challenges and new prespectives 

Antonio Artigas (Fundació Parc Taulí /Universitat Autònoma de Barcelona) 

Cell Therapy in Sepsis and Acute Lung Injury 
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Rafael Máñez (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. IDIBELL) 

New Strategies for the treatment of Sepsis: Antibody-capturing polimers 

 

02-05-2019 

Estanislao Nistan Villán (Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud. Facultad de Farmacia 

Universidad CEU San Pablo) 

Fine tuning in detection of viral infections as a way to control type I IFN expression 

and inflammatory responses 

 

06-06-2019 

Cristina Costa Vallès (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. IDIBELL) 

Immunological hurdles of xenotransplantation 

 

 

Activitats Científiques 2019-2020  

 

L'Activitat de formació continuada "XIII Congrés Societat Catalana d’Immunologia. 

“Immune evasion by pathogens and tumors ", ha estat acreditada pel Consell Català de la 

Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 0,5 crèdits (Expedient 

núm: 09/026139-MD). 

 

La "XII Jornada tècnica de la Societat Catalana d’Immunologia", sobre “Evasió del 

Sistema Immunitari per patogens i tumors” ha estat acreditada pel Consell Català de la 

Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) (Expedient núm: 09/026353-

TGM). (Crèdits pendents de confirmar) 

 

Per altra part, ja tenim en marxa el programa d’activitats de la Formació Continuada de la 

nostra societat: “XIII Programa de Formació Continuada: Avenços en Immunologia 

2019-2020”. Aquesta activitat ha estat acreditada pel CCFCPS amb 1,4 crèdits (Expedient 

núm: 09/026185-MD). 

 

Remarcar que el curs de Formació Continuada i el Dia de la Immunologia 2020 han estat 

dissenyats per la Junta Directiva i pel Comitè Científic de la SCI (CC-SCI) [Dr. Pablo Engel 

(com a enllaç a la Junta), Eva Martínez Cáceres, Cristina Costa, Rosa Faner, Sílvia Vidal].  

 

 
Els ponents i dates concretes previstos són:  
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(1) Dijous 3 d’octubre de 2019. 

Dr. René Van Lier  (University of Amsterdam) 

Lloc de celebració: L'Acadèmia. 

 
 

 (2) Dijous, 06 de febrer de 2020. Taula Rodona 

Dr. Alfredo Mayor  (ISGlobal). 

Dr. Xavier Fernàndez-Busquets (ISglobal)  

Lloc de celebració: L'Acadèmia. 

 

(3) Dijous, 05 de març de 2019. 

Dr. Francisco Borrego (Hospital Universitario Cruces) 

Lloc de celebració: L’Acadèmia. 

 

(4) Dijous, 30 d’abril de 2020.DIA DE LA IMMUNOLOGIA 2020 Taula rodona. 

Dr. Manel Juan (Hospital Clínic de Barcelona) 

Dr. Pablo Menéndez (Josep Carreras Leukaemia Research Institute) 

Dra. Susana Ribes (Hospital Sant Jonan de Deu) 

Lloc de celebració: L’Acadèmia. 

 

(5) Dijous, 07 de Maig de 2020. Taula rodona 

Dr. Joan Verdaguer (Universitat de Lleida)  

Dr. Guillana Magri (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques)   

Lloc de celebració: L’Acadèmia. 

 

(6) Dijous, 5 de juny de 2019. 

Dr. Jorge Carrillo (IrsiCaixa). 

Lloc de celebració: L'Acadèmia.    
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El “XIII Programa de Formació Continuada: Avenços en Immunologia 2019-

2020” anirà de nou, d’octubre del 2018 a juny del 2019. Aquest serà el quart 

any en què tindrem dos modalitats del curs, per una banda la modalitat que 

s’ha anat fent fins ara, que no inclou el nostre XII Congrés de la SCI que es 

comptabilitza de manera independent i l’altra modalitat que inclourà el XII 

Congrés de la SCI i que s'emmarca dins el programa FUNDACIÓ INSTITUT 

INTERUNIVERSITARI-INTERAC SALUT (F. InterAc Salut) promogut per 

l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.  

 

La  F. InterAc Salut, té com a objectiu principal ser un referent de primera línia 

en la formació especialitzada de postgrau, la recerca en formació i l'estudi en 

l'àmbit de les Ciències de la Salut, integrant el coneixement acadèmic i 

universitari amb el que prové de la pràctica assistencial i l'exercici de les 

professions sanitàries. A dia d’avui les universitats incorporades son:  

Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, la Universitat de Girona -UdG-, 

la Universitat de Lleida -UdL-, la Universitat Rovira i Virgili -URV- i 

la Universitat de Vic -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- i 

la Universitat Internacional de Catalunya -UIC- ,  la Universitat d'Andorra -

UdA- la Universitat Ramon Llull Fundació -URL, la Universidad de Deusto i 

la Universitat Pompeu Fabra -UPF. 

 

Aquest Curs d'Immunologia Avançada 2019-2020 està reconegut amb 4 crèdits 

ECTS. Per a obtenir aquests crèdits, cal acreditar una assistència mínima del 80 

% i s'avaluarà el coneixement relacionat amb les ponències que s'han impartit 

durant el curs a través d'una aula Moodle, on es trobaran le spreguntes 

relacionades amb cada sessió.  

 

Els certificats que s’emeten des de la F. InterAc Salut contenen, a més de la 

relació d’universitats que reconeixen el curs i el nombre d’ECTS, el nombre 

d’hores lectives del curs. En el cas dels professors, també figuren les hores 

docents. 

 

Tant les hores lectives com les hores docents tenen validesa per la carrera 

professional en hospitals, ICS, etc. (veure Acords de la mesa sectorial de 

negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de 

l’ICS, conveni col·lectiu de l’H. Clínic, etc.). 
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Els ECTS, a més, són reconeguts pels especialistes en formació (MIR), a 

diferència dels crèdits de formació continuada –CCFPS- que no se’ls hi 

reconeixen. 

 

El curs és gratuït pels socis de la Societat Catalana d'Immunologia. 

 

Definir els ponents del XIII Programa de Formació Continuada és tasca del 

Comitè Científic de la SCI. La fixació de les dates d’aquesta formació 

continuada, no exclou la programació d’activitat afegides quan s’escaigui i hagi 

estat possible ajustar-ho a les dates proposades. 

 

Volem reiterar que per aquestes activitats programades voldríem comptar amb 

la participació de tots, per tal que aporteu idees, propostes de convidats, 

inclusió d’aquest programa en els vostres programes interns de formació 

continuada per tal d’impulsar la participació. Esperem que la vostra 

col·laboració amb el Comitè Científic (CC-SCI) sigui un èxit en aquest sentit. 
 

Pablo Engel 

Vicepresident SCI 

 

Clara Franco 

Secretària SCI 


