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Nou Grup de Treball de Recerca Bàsica i Traslació Clínica de la 

Societat Catalana de Cardiologia 

Necessitats  

‐ Per tenir més validació científica i fomentar recerca amb un major impacte 
traslacional 

‐ Per tenir més visibilitat en el món de la cardiologia clínica a fi d’estimular la 
creació de col·laboracions científiques i networking entre investigadors bàsics i 
clínics.  

‐ Per tenir (si s’escau o és necessària) més defensa jurídica 
 

Missió 
‐ Avançar en l‘estudi, diagnostic i tractament de les malalties cardiovasculars a 

través de la col·laboració entre els diferents grups de Recerca Bàsica i Traslació 
Clínica dels centres d’investigació i hospitals catalans 

‐ Definir prioritats emergents i/o futures (per la pròxima dècada) en el camp de la 
Cardiologia Bàsica i Traslacional 

‐ Implementar plataformes tecnològiques i models experimentals més ben 
estandarditzats i amb un major impacte traslacional (models més semblants a la 
condició patològica humana) i compartir-los (si s’escau i/o és necessari) 

‐ Aconsellar (si s’escau i/o és necessari) les agencies reguladores i institucions 
públiques i/o privades sobre temes relacionats en Recerca Bàsica i Traslació 
Clínica en Cardiologia 

Visió 

‐ Esdevenir un grup de treball en Recerca Bàsica i Traslacional en Cardiologia 
amb reconeixement nacional e internacional (experts de referència i consulta per 
a investigadors i clínics)  
 

Objectius: 
 

‐ Promoure el progrés en Cardiologia a través de les següents bases: 
1. Recerca bàsica 
2. Generació de millors models pre-clínics seguint les guies establertes 
3. Desenvolupament de millors productes/fàrmacs i tecnologies cardíaques 
4. Participació en la promoció d’assaigs clínics més ben dissenyats que 
portin a l’establiment més ràpid, precís i eficaç de nous tractaments contra 
les malalties cardiovasculars 

‐ Promoure la creació d’un panell d’investigadors bàsics i pre-clínics en el nostre 
entorn coordinats e involucrats en el desenvolupament i validació de noves 
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tecnologies, procediments i teràpies avançades contra les malalties 
cardiovasculars 

Activitats i difusió 

‐ Organitzar una reunió anual de treball, networking i difusió en Recerca Bàsica i 
Traslació Clínica auspiciada per la SCC 

‐ Redactar i publicar de forma col·lectiva (quan sigui necessari) articles de revisió 
sobre l’estat de l’art d’aspectes científics rellevants així com articles de 
posicionament focalitzats en punts de vista i temes fonamentals, innovadors o 
destacats en el nostre camp d’estudi 

‐ Abordar de forma col·lectiva possibles obstacles reguladors contribuint en 
l’establiment de recomanacions i/o guies basades en l’evidència 

‐ Abordar de forma col·lectiva els principals reptes,oportunitats i potencials 
estratègies de finançament per fer  avançar el coneixement de la malaltia 
cardiovascular amb la finalitat de millorar la salut cardiovascular al nostre 
entorn 
 

Visibilitat 
‐ Treballar per l’organització d’una sessió dedicada a la Recerca Bàsica i 

Traslació Clínica i incloure una ponència en la sessió de Cardioactualitat en el 
congrés anual de la SCC 

‐ Ser part activa en la Presentació d’estudis i treballs sobre Recerca Bàsica i 
Traslació Clínica amb segell propi (català) en els Congressos nacionals e 
internacionals més representatius dedicats a la Cardiologia (Sociedad Española 
de Cardiología, European Society of Cardiology Congress, Cardiology World 
Congress & Cardiovascular Health, etc...) 

Afiliació 

‐ Ser membre de la SCC 
‐ Requeriment de CV i publicacions en revistes qualificades de l’àrea de la 

Recerca Bàsica i la Traslació Clínica en Cardiologia  
‐ Gratuïta 


