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6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 de novembre
i 4 de desembre, a les 19 hCentre Social i Cultural Lleida

Blondel, 3. 25002 Lleida

Tel.: 973 27 07 88

Fax: 973 27 48 89

Servei d'Informació

Obra Social Fundació "la Caixa"
Tel.: 973 26 23 26
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h

www.laCaixa.es/ObraSocial

La Facultat de Medicina de Lleida reconeixerà
aquest curs amb tres crèdits de lliure elecció.
Els estudiants interessats s’hi han d’inscriure
a la Secretaria de la Facultat:
C/ Montserrat Roig, 2. Tel.: 973 70 24 23

PREUS
Abonament 9 sessions: 10 €
Preu per sessió: 2 €

Places limitades a la capacitat de la sala

Els organitzadors es reserven el dret de
modificar aquest programa per raons de força
major i sempre en benefici del cicle

COL·LABORA:
UNIVERSITAT DE LLEIDA
FACULTAT DE MEDICINA

CENTRE SOCIAL I CULTURAL LLEIDA



Durant els darrers anys, s’han produït avenços
espectaculars en el camp de la biomedicina. Tant és així
que les fronteres que marquen la vellesa, el risc de mort
o la viabilitat d’un prematur s’han desplaçat amb una
rapidesa considerable. La malaltia, l’accident o el dolor
formen part indivisible de la vida i, tanmateix, en la
nostra societat, es comencen a concebre com a mals
evitables, una cosa magnífica i arriscada alhora.
Alguns d’aquests avenços estan relacionats amb el
diagnòstic precoç i la possible prevenció d’algunes
malalties. D’altres, amb el seu tractament a través de la
identificació de noves dianes per al disseny de
medicaments, mitjançant les trasplantacions d’òrgans o
teixits i gràcies a les creixents teràpies cel·lulars. Per
acabar, quan el tractament ja no és possible, alguns
avenços crucials estan lligats al sosteniment de la vida
en estat crític i a la millora de les cures pal·liatives.
En aquest curs, es parlarà dels avenços més recents i més
prometedors en el camp de la biomedicina, partint de
la comprensió biològica de la malaltia i el seu abordatge.
Entre els molts avenços dels quals es podria parlar, hem
seleccionat aquells que, a més de ser significatius des del
punt de vista científic i clínic, susciten interessants
controvèrsies ètiques i jurídiques, que es discutiran al
llarg de les nou conferències.

Diagnòstic genètic preimplantacional
Dilluns 6 de novembre, a les 19 h
Anna Veiga, Servei de Medicina de la Reproducció,
Institut Dexeus. Banc de Línies Cel·lulars de Barcelona.
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Cèl·lules mare. Perspectives bàsiques i clíniques
Dilluns 13 de novembre, a les 19 h
Antonio Bernad, Departament d’Immunologia i Oncologia,
Centre Nacional de Biotecnologia, Campus Universitari
de Cantoblanco

Limitacions terapèutiques en medicina crítica
Dijous 9 de novembre, a les 19 h
Clara Llubià, responsable de la Unitat de Reanimació
Postoperatòria de l’Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol, Badalona

Principis generals sobre la fisiologia i el tractament
del dolor
Dilluns 4 de desembre, a les 19 h
Margarita Puig, professora titular d’anestesiologia
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital del Mar,
Barcelona

Com moren les neurones en les malalties
degeneratives del cervell? Quines estratègies de
teràpia albirem avui per controlar-les?
Dijous 30 de novembre, a les 19 h
Josep M. Esquerda, catedràtic de biologia cel·lular del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Lleida

Podem allargar la longevitat de l’espècie humana?
Dilluns 27 de novembre, a les 19 h
Reinald Pamplona, professor de fisiologia del Departament
de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Lleida

Fosforilació de proteïnes i nous medicaments
Dijous 23 de novembre, a les 19 h
Jacint Boix, professor titular de farmacologia del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Lleida

Immunoteràpia cel·lular en el melanoma maligne
disseminat. Implicacions per la resposta antitumoral
i autoimmunitat
Dilluns 20 de novembre, a les 19 h
Ramon Vilella, consultor sènior del Servei d’Immunologia
del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic

Estat actual de la donació i la trasplantació d’òrgans
a Espanya
Dijous 16 de novembre, a les 19 h
Amado de Andrés, coordinador de trasplantacions
de l’Hospital 12 de Octubre de Madrid i professor associat
de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense
de Madrid

AVENÇOS EN BIOMEDICINA,
REPTES EN BIOÈTICA
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