
 
 

 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

El proper dijous 18 de novembre, a les 11.00 h. al Museu de la Ciència de la Obra Social 
“la Caixa” 

 
Barcelona  acull una reunió clau per definir noves 

teràpies per la diabetis tipus 1  
 

La iniciativa forma part del programa del Centre Internacional per al Debat 
Científic, que impulsa Biocat, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. 
 
Els participants crearan un Pla Estratègic que recollirà les recomanacions 
de recerca que s’han de seguir en el futur. 
 
Barcelona, 16 de novembre de 2010.- Dins del seu programa d’activitats, el Centre 
Internacional per al Debat Científic (CIDC), impulsat per Biocat i l’Obra Social “la 
Caixa”, acull del 18 al 19 de novembre el Joint strategic meeting. Type 1 diabetes. New 
treatments and strategies for the new decade. Aquest simposi, organitzat conjuntament 
pel CIDC, el Centro Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas, la European Association for the Study of 
Diabetes (EASD) i la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), té per objectiu 
debatre les teràpies punteres i establir el pla estratègic de recerca a seguir en el futur.  
 
Per presentar aquesta important trobada als mitjans de comunicació, tindrà lloc el 
proper dijous 18 de novembre a les 11.00 h. a la Sala Tau de CosmoCaixa (Isaac 
Newton, 26) una conferència de premsa on hi participaran el president de la Comissió 
Executiva de Biocat, Manel Balcells; el director de l’Àrea de ciència, recerca i medi 
ambient de la Fundació “la Caixa”, Enric Banda; la directora del Centre de 
Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG), Fàtima Bosch; el president de la 
EASD, Ulf Smith; el vicepresident per a la recerca de la JDRF, Robert Golstein, i el 
president del comitè executiu de la European Foundation for the Study of Diabetes 
(EFSD), Phillipe Halban.  
 
La trobada reunirà a Barcelona un total de 25 ponents experts en la matèria així com 
una trentena de joves investigadors d’arreu del món. Els assistents establiran un pla 
estratègic que recollirà les recomanacions a seguir en la futura recerca, per tal que 
lideri una teràpia innovadora per a la diabetis de tipus 1. Aquesta jornada també vol 
encoratjar els joves científics assistents en la investigació de la diabetis de tipus 1.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Durant la reunió, els experts debatran sobre les teràpies amb cèl·lules mare, la teràpia 
gènica, la medicina regenerativa i la immunoteràpia. Cada sessió incorporarà un debat 
per facilitar la interacció entre els ponents i els altres participants.  
 
 
 

AGENDA  
 

Dia:  Dijous, 18 de novembre de 2010  
Hora:   11.00 h. 
Lloc:   Sala Tau. CosmoCaixa.   
  (Isaac Newton, 26) 
 

 
 
• PER A MÉS INFORMACIÓ:  
Gabinet de premsa de Biocat: Filloy Consultors  
Sandra Lázaro • 93 419 19 86 • E-mail: slazaro@filloy.com 

Contactes:  
Adela Farré · Biocat · 626 992 057 · 93 310 33 69  · afarre@biocat.cat  
Silvia Labé · Biocat · 662 315 400 · 93 310 33 69 ·  slabe@biocat.cat   
 
Àrea de comunicació Obra Social “la Caixa” 
Irene Roch. 93 404 60 27. iroch@fundaciolacaixa.es 
 

Biocat és l’organització que coordina, dinamitza i promou la biotecnologia i la 
biomedicina a Catalunya. Impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, integra també diverses empreses i entitats de referència del sector 
(www.biocat.cat ). Des del seu Centre Internacional de Debat Científic, i amb la 
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, Biocat promou la reflexió i el diàleg 
transdisciplinari entre experts de prestigi internacional i la comunitat científica catalana. 
 
 


