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Data: 

13 d’octubre de 2011 

 

Lloc:   

Auditori del Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari 
de Lleida (PCiTAL)  

Parc de Gardeny 

Edifici CeDiCo 

Lleida 

 

Hora: de 9:45 h a 17:15 h 

(més el trasllat) 

 

Serveis: cafès, dinar i 

gestió del transport 
col·lectiu des de 
Barcelona 

 

Organitza:  

        

  

Col·labora: 

 

 

 

 

Presentació 

La recerca preclínica representa gran part de 

l’activitat a la BioRegió de Catalunya, però no tots 

els usuaris coneixen l’ampli abast de possibilitats 

que ofereixen els nous models d’animals, i el 

benefici en temps i/o cost que poden aportar en 

cada etapa de la recerca.  

En aquesta jornada Biocat apropa investigadors, 

empresaris i professionals d’empreses 

biotecnològiques, farmacèutiques i de tecnologies 

mèdiques que desenvolupen els models o que els 

necessiten per avançar en la recerca. L’objectiu és 

ampliar el coneixement, fomentar les col·laboracions i 

permetre a les empreses millorar els seus processos de 

recerca, utilitzant en cada etapa el model més adequat.  

Aquesta sessió forma part de les trobades sectorials 

que Biocat organitza periòdicament al voltant d’un tema 

científic o tecnològic emergent i d’alt interès, on els 

professionals poden descobrir noves aproximacions i 

dialogar a partir de les seves diferents experiències i 

punts de vista.  

Inscripció gratuïta (abans del 5 d’octubre) 
Places limitades. 
Consultes: innovacio@biocat.cat / 93 310 33 89 

  

http://www.biocat.cat/inscripcio/jornada-tecnica-nous-models-animals-preclinics-una-recerca-mes-eficient
http://www.biocat.cat/
http://www.biocat.cat/
http://www.biocat.cat/
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Programa preliminar 

 

8:00  Sortida Barcelona-Lleida * 

9:45 Recepció i cafè 

10:15 Benvinguda 

Dr. Albert Sorribas, vicerector de 

Política Científica i Tecnològica 

— Universitat de Lleida (UdL) 

Dra. Montserrat Vendrell, 

directora general — Biocat 

10:30 Encaix del PCiTAL dins la 

recerca biomèdica de Lleida 

Dr. Santiago Planas, director 

Científic — PCiTAL 

Dr. Xavier Matias-Guiu, director 

Científic — Institut de Recerca 

Biomèdica de Lleida (IRB Lleida)  

10:45 Optimització de models 

preclínics en diferents àmbits i 

noves alternatives 

 Dr. Daniel Ramon, director 

Científic i conseller delegat — 

CSIC-Biópolis 

11:30  Els nous models preclínics per 

a una recerca més eficient (I) 

Rosegadors biològics i 

transgènics  

Dr. Francesc Mitjans, Biomed 

Division Manager — Leitat 

Technological Center 

Dra. Fàtima Bosch, directora del 

Centre de Biotecnologia Animal i 

de Teràpia Gènica — Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) 

 

Utilització del model porcí en 

formació i recerca quirúrgica 

Dr. Carlos Palazuelos, director de 

l’Àrea Quirúrgica — Hospital virtual de 

Valdecilla  

12:30  Pausa cafè 

12:45   Els nous models preclínics per a una 

recerca més eficient (II) 

El petit peix zebra, un bon model per a 

la recerca biomèdica i biotecnològica 

Dr. Juan Martín-Caballero, director de 

l’Estabulari — Parc de Recerca Biomèdica 

de Barcelona (PRBB)  

Drosophila 

Dr. Andreu Casali, investigador 

associat — Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona (IRB 

Barcelona)  

13:25  Taula rodona 

Modera: Dr. Albert Sorribas, 

sotsdirector — IRB Lleida   

Intervenen: 

Dr. Daniel Ramon — CSIC-Biópolis 

Dr. Francesc Mitjans — Leitat 

Dra. Fàtima Bosch — UAB 

Dr. Carlos Palazuelos — Hospital Valdecilla 

Dr. Juan Martín-Caballero — PRBB 

Dr. Andreu Casali — IRB Lleida 

14:15  Dinar 

15:15  Trasllat i visita guiada a l’estabulari 

de rosegadors de la UdL  

17:15  Tornada Lleida-Barcelona * 


