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L'endocrinòleg Creu Sant Jordi, Ramon Gomis, obre el cicle 'Fem Salut'
El director de l'Institut d'Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Creu
Sant Jordi 2013, Ramon Gomis, obre aquesta
tarda, el primer cicle de xerrades de ciència i
medicina 'Fem Salut', que organitza l'Associació
per a la Divulgació de la Cultura Científica
(ADICC), en col·laboració amb l’IRBLleida [
http://www.irblleida.org/es/ ], Vall d’Hebron Institut
de
Recerca
[
http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=es ] i la
Universitat de Lleida [ /sites/universitat-lleida/ ].
Ramon Gomis, amb una llarga carrera vinculada a
l'Hospital Clínic i a la Universitat de Barcelona,
pronunciarà una conferència sobre la diabetis, una
malaltia sobre la què investiga des de fa vint anys.
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Director científic del Centre d’Investigacions
Biomèdiques en Xarxa de Diabetis i Malalties
Metabòliques Associades, Gomis parlarà de les noves línies de recerca entorn la malaltia que giren entorn la
teràpia cel·lular i el disseny d’una vacuna que modifiqui el sistema immune perquè torni a funcionar correctament.
La conferència, que tindrà lloc a la sis de la tarda a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l'Educació, la
presentarà el director del Vall d'Hebron Institut de recerca, president d'ADICC i exprofessor a la Facultat de
Medicina
de
la
UdL,
Joan
Comella.
El cicle 'Fem salut', que ha programat conferències a Lleida i a Barcelona fins al proper 26 de novembre coincidint
amb la celebració de la Setmana de la Ciència, se centra en aquesta primera edició en difondre la recerca
biomèdica destinada a la cura de malalties com ara diabetis, l’Alzheimer, el càncer i les malalties mentals, a més
de posar de manifest els efectes que l'alimentació i la nutrició tenen en la nostra salut.
Així, entre els ponents hi trobem Ignacio Morgado, catedràtic de Psicobiologia de l'Institut de Neurociència de la
Universitat Autònoma de Barcelona i exmembre del comitè executiu de la Societat Europea del Cervell i el
Comportament; Jaume Lloveras, catedràtic de Producció Vegetal de la UdL; Francesc Guamer, coordinador a
Espanya del projecte Metahit, el Consorci Internacional del Microbioma Humà que busca conèixer el genoma de
les bacteries; Mercè Boada, responsable de l’Àrea de Malalties Neurodegeneratives de l’Hospital Vall Hebrón i
especialista en Alzheimer; Joan Fibla, professor de genètica a la UdL i president de l'Associació Antisida de Lleida,
Reinald Pamplona, catedràtic de Fisiologia a la UdL i expert en la biologia de l'envelliment; i Josep Sánchez
Toledo, responsable d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica a l'Hospital Vall d'Hebron. El servei que dirigeix va ser

pioner a Espanya, al 1984, a fer trasplantaments de moll de l'os en nens amb leucèmia.
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