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Benvolguts companys, 

Els propers dies 14 i 15 d'abril del 2021 celebrarem 
el XII Congrés de la Societat Catalana de Citopatologia. 

Malauradament les circumstancies epidemiologiques en que ens toca realitzar-lo no són les més ade
quades per fer-ha en el format en que estavem acostumats, sabem que el nostre congrés a més de ser 
una reunió de divulgació científica i docent és un punt de trabada entre companys i amics. Pero malgrat 
aquesta pandemia, la junta, amb la voluntat de manten ir les activitats formatives del curs, hem optat per 
fer-lo en format virtual. Aquesta decisió ens ha obligat a retocar una mica el tipus de programa que us 
presentem any rere any en benefici de fer un congrés el maxim d'ame per seguir des d'una pantalla. Així 
dones enguany, el congrés es fara en dues tardes laborables des de les 16:00 h fins a les 20h. 

Per aquesta edició comptem amb l'assistencia de la Dra. Eva Tejerina MD, PhD, MIAC, especialista en cito
patologia i neuropatologia del Servei d' Anatomia Patológica de !'Hospital Puerta de Hierro, Majada
honda. En la seva ponencia ens presentara la nova classificació deis líquids de cavitats que acompanyara 
del seminari de casos. 
També tindrem la sessió de la vint-i-dosena Roda de Casos, la primera completament virtual pero amb la 
mateixa essencia de sempre. Finalment es tancara el congrés amb la sessió de les comunicacions, aquí el 
protagonisme el tindreu els socis amb els treballs científics que envieu i que, per la seva gran qualitat, 
anualment posicionen la nostra Societat com a capdavantera. 
Aprofitem per informar-vos que ja esta obert el forumlari d'inscripció al congrés, així com el formulari 
d'enviaments d'abstracts que estara disponible fins el proper 7 de febrer 2021. 
Mes avall trobareu els enllac;os per poder-hi accedir i us adjuntem la primera versió del programa que 
anirem actualitzant al web de la societat. En nom de la Junta Directiva, us volem agrair la vostra compren
sió, assistencia i participació, i esperem que, un cap més, l'esdeveniment més important de la nostra 
Societat compleixi les expectatives i objectius de tots. 
Moltes gracies, 

Junta Directiva de la Societat Catalana de Citopatologia 
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