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Programa  

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 

Fenotipat a gran escala de 
ratolins modificats 
genèticament: el CBATEG-
Mouse Clínic 
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 com a sistema model de 
càncer de colon 
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  El sistema agroalimentari de Lleida i 
la seva connexió biotecnològica 

Dr. Santiago Planas — PCiTAL 

15:45  Presentació de l’IRB Lleida i 
l’estabulari de rosegadors  

Dr. Xavier Matias-Guiu i Dra. Carme 
Pinyol — IRB Lleida 

16:00  Projecte del Centre de Recerca 
Biomèdica Avançada basat en el 
porc mimètic a Torrelameu 

Dr. Xavier Matias-Guiu — IRB Lleida 

16:15  Visita als edificis H del PCiTAL 

16:45  Tornada Lleida-Barcelona * 
 


