2ª JORNADA
DE DIVULGACIÓ
CIENTÍFICA
A FIGUERES

LES FRONTERES
DE LA BIOMEDICINA

SCIENCE
NEEDS
YOU!

La Ciència juga un paper determinant en el funcionament de la nostra societat, ens proporciona
coneixement sobre els diferents aspectes del món que ens envolta i alhora permet desenvolupar
tecnologia que ajuda a millorar les nostres vides. Per aconseguir aquestes finalitats és imprescindible
que la investigació científica vagi més enllà, empenyent cada vegada més i més les fronteres del
nostre saber i augmentant les nostres capacitats tecnològiques.
“SNY-Science Needs You” (la Ciència us necessita) és un esdeveniment que tracta d’apropar la
recerca de frontera al públic general, mostrant el seu impacte social i econòmic, i de conscienciar de
la importància del seu recolzament tant per part de les institucions públiques com d’iniciatives
privades. SNY vol presentar també la Ciència com a part de la Cultura, com un procés creatiu similar
al d’altres disciplines humanes, en particular al de les Arts. Per això, a la jornada es combinen presentacions de científics de primer nivell amb elaboracions artístiques, sobretot fotogràfiques i musicals,
connectant amb el tema científic principal.
El tema d’aquesta segona edició és “les fronteres de la biomedicina”, una àrea de gran desenvolupament degut al gran impacte que té per la nostra salut i benestar. Us convidem a que gaudiu amb nosaltres d’aquesta interessant proposta. / Carlos F. Sopuerta · President de l’ACDIC

“VIATGE A L’INVISIBLE” DE RUBÉN DURO
[ EXPOSICIÓ DE FOTOMICROGRAFIES]
Rubén Duro. Biòleg i fotògraf

Fora de l’abast dels nostres ulls nus s’amaga un món habitat per una multitud d’éssers vius diminuts
i extraordinaris. Són éssers d’una estranya bellesa que, gràcies al microscopi, es fan visibles i ens
regalen un meravellós ventall de formes i colors. Són protozous, bacteris, algues microscòpiques i
diminuts animals que conformen el nostre altre món. Un món imperceptible directament pels nostres
sentits i que, no obstant això, posseeix una extraordinària importància tant per a la nostra pròpia
existència, com també per a l’existència i el funcionament del què coneixem amb el nom de Biosfera.
I és que, més enllà de la seva bellesa, de la seva estranya i sorprenent aparença, aquests diminuts
éssers són els responsables últims de què la vida al nostre planeta existeixi tal com la coneixem i de
què la Terra tingui les característiques que la converteixen en un lloc especial al nostre Sistema Solar.
A càrrec de Rubén Duro. Biòleg especialitzat en Zoologia per la Universitat de Barcelona, 1987.
Fotògraf i realitzador de documentals especialitzat en ciència i naturalesa. Autor de diversos llibres
de divulgació els últims dels quals han estat: “Biodiversitat invisible” (Museu de Ciències Naturals
de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans) i “Nacer en una gota” (3.14 Servicios Editoriales, Barcelona). Autor de les fotografies i vídeos de l’exposició: “Microvida. Más allá del ojo humano”, produïda per Expogràfic, S.L.. L’exposició s’ha pogut veure a CosmoCaixa Madrid (2012–2013), CosmoCaixa Barcelona (2014–2014) i Centrum Nauki Kopernik (Varsovia, Polonia, 2014–2015). Durant
aquest temps, ha rebut més d´1 milió de visitants. Algunes de les seves fotografíes han estat seleccionades per a l’exposició itinerant “Imágenes para la Ciencia” (produïda per ASECIC, 2014) i
l’exposició “International Images for Science” (de la Royal Photographic Society (UK), 2015).
És proveïdor habitual d’imatges per diverses revistes científiques, entre les quals es troben: “International Microbiology” o “Contributions to Science”. Actualment està coproduint la continuació de
la sèrie “Hidden Biodiversity” amb Biomedia Associates, ll.c., i col·laborant amb diversos equips
d’investigació tant en biologia marina com terrestre.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
SNY-SCIENCE NEEDS YOU!
/ 24 D’OCTUBRE 2017
Casa Empordà de Figueres · Activitat en col·laboració amb “Cineclub Diòptria”
19:30 h Inauguració oficial de l’exposició fotogràfica de Rubén Duro “Viatge a l’invisible”;
sobre microorganismes i éssers vius microscòpics.
L’exposició romandrà oberta al públic del 24 d’octubre fins el 5 de novembre.
20:00 h Diàleg: “Bioart: trencant la frontera entre l’Art i la Vida” Presenta i modera Dra.
Laura Benítez. Establirà un diàleg bioartístic amb el fotògraf i biòleg Rubén Duro. Es
projectarà també una pel·lícula i/o documental ad hoc, que il·lustrarà el diàleg.

/ 26 D’OCTUBRE 2017
Museu de la Tècnica de l’Empordà · Activitat en col·laboració amb “Llibres Low Cost”
20:00 h Presentació del llibre “Amb l’aigua al coll” de Daniel Arbós (Llicenciat en biologia,
es dedica professionalment al periodisme i a la divulgació científica). Es tracta d’un
retrat-denúncia i posa sobre la taula el debat d’actualitat sobre el fet que les teràpies
alternatives no poden substituir la medicina. L’autor, que es dedica a la comunicació
científica, ha realitzat una tasca de documentació sobre les pseudociències per
imaginar un negoci basat en vendre aigua de mar. Acte presentat per la farmacèutica
figuerenca: Núria Cullell.

/ 28 D’OCTUBRE 2017
FRONTERES DE LA BIOMEDICINA · Teatre Municipal el Jardí de Figueres
09:30 h Recepció, lliurament de documentació.
UNA PRODUCCIÓ DE:

09:45 h Presentació de la jornada i de l’associació ACDIC (autoritats de l’Ajuntament de
Figueres i d’Albanyà; de la Diputació de Girona, del Consell Comarcal i de l’ACDIC
com organitzadors). Introductor de la Jornada, Dr. Carlos F. Sopuerta, president de
l’ACDIC, i Àngels Yécora, secretària de l’ACDIC i organitzadora del “SNY-Science
Needs You!”.
Coordinador de continguts i animador, Dr. Toni Hernández.

PATROCINA:

10:15 h Primera conferència: “La recerca en cèl·lules mare i la medicina
regenerativa.”, Dra. Anna Veiga.

BIOART: TRENCANT LA FRONTERA
ENTRE L’ART I LA VIDA

11:00 h Pausa cafè / possibilitat de visitar l’exposició fotogràfica “Viatge a l’invisible”, sobre
el món microscòpic de Rubén Duro.
11:45 h Segona conferència: “La recerca en la mort sobtada cardíaca”, Dr. Ramon Brugada.

Laura Benítez. Doctora en Filosofia
Rubén Duro. Biòleg i fotògraf

Les societats actuals i entre elles l’anomenada societat occidental a la que la majoria de nosaltres
estem immersos, està lliurant una intensa batalla en l’àmbit de l’ètica, la moral, el coneixement i la
transmissió d’aquest coneixement. Quin paper juguen l’ètica i la moral en la generació de coneixement i en la seva comunicació? Quin ús fa la política del coneixement? Com es transmet el coneixement des de les seves fonts envers la resta de la societat? com s’enderroquen les barreres
imaginàries entre les diferents àrees de coneixement? Quina és la relació entre l’art (o les arts) i la
ciència (o les ciències)? Les respostes a aquestes qüestions poden ser molt variades i diverses. No
obstant això, és precisament en la recerca dels punts de connexió, d’unió, entre les diferents
interpretacions d’una mateixa realitat on radica l’accés al coneixement global i accessible.
A càrrec de Laura Benítez Valero. Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi sobre la relació́ entre pràctiques artístiques i biotecnologies. Membre de l’equip
docent d’Estètica i Teoria de l’Art del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Professora del màster Investigació́ en Art i Disseny desenvolupat a l’escola EINA
(Barcelona). Actualment col·labora a diferents projectes d’investigació́, tant acadèmics com
autònoms. Ha treballat com a coordinadora de continguts i producció́ a l’Institut d’Humanitats de
Barcelona/CCCB, ha estat investigadora convidada al centre d’art “Ars Electronica”, a Àustria i ha
estat investigadora al centre de documentació́ del MACBA. És membre del “col·lectiu Leland
Palmer”, amb el que ha organitzat diverses exposicions, taules rodones, festivals de música i altres
activitats culturals. Actualment coordina una plataforma d’investigació́ en col·laboració́ amb la Kunst
Universität, Linz (Aústria). Els primers resultats de la qual, o aproximacions, han estat presentats al
context del “Sónar+D 2017”. La seva investigació actual es centra en processos de bio-resistència,
bio-desobediència civil i agents no-humans.

12:30 h Tercera conferència: “En quin punt es troba la recerca sobre la SIDA?”,
Dr. Bonaventura Clotet.
13:15 h Taula rodona entre els tres ponents i preguntes dels assistents.
14:00 · 15:45 h Pausa dinar.
15:45 h “El somni matemàtic: simulem els sistemes biològics?”, Dr. Mircea Sofonea.

+ INFORMACIÓ:

http://www.acdic.cat // info@acdic.cat
Reserva prèvia obligatòria: al Congrés ( gratuït) i també al Sopar i Allotjament, abans del 25 d’Octubre.
Via web: http://www.acdic.cat
OCTUBRE 2017
ACTIVITATS PRÈVIES / Dimarts 24 i dijous 26
Casa Empordà · Plaça de l’Escorxador, 6. 17600 Figueres
Museu de la Tècnica de l’Empordà · Carrer dels Fossos, 12. 17600 Figueres
JORNADA / Dissabte 28
Teatre Municipal el Jardí de Figueres · Plaça Josep Pla, s/n. 17600 Figueres
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA / Càmping Bassegoda
Camí Camp de l’illa, 17733 Albanyà · www.bassegodapark.com
Copyrights de les fotos: IrsiCaixa; IDIBGI-ICS; Jordi Play; Iván Trigo; Robert Martínez; Juan Carlos Casado; Rubén Duro

16:45 h Obra Audiovisual i de dansa contemporània “Ballarins minimals”; del biòleg i
fotògraf Rubén Duro; amb música en directe adaptada i interpretada pels violoncel·listes: Edgar Casellas i Ester Puig i amb espectacle de dansa contemporània
amb la companyia AGITART (Roger Fernàndez i Ashleigh Musk); inspirat en l’obra
gràfica de Rubén Duro.
Activitats realitzades al càmping Bassegoda-Albanyà:
20:00 h Pica-pica gastronòmic amb productes de la marca de garantia “productes de
l’Empordà” i vins de la DO Empordà realitzat pel restaurant Agumas [Restaurant del
càmping Bassegoda-Albanyà. Amb reserva prèvia].
22:00 h Observació astronòmica i xerrada “Astrobiologia: vida a altres planetes?” a càrrec
dels Físics Drs. Carlos Sopuerta i Marià Baig, a la zona càmping Bassegoda-Albanyà, al nou observatori; amb la col·laboració de “Societat Astronòmica de Figueres”,
amb els astrònoms Juan Carlos Casado, Pere Guerra i Pere Horts.

AMB L’AIGUA AL COLL

[ PRESENTACIÓ DE LLIBRE ]
Daniel Arbós
Biòleg, periodista
i divulgador

Daniel Arbós explora els límits de la raó, les teràpies
alternatives i els xarlatans en una novel·la àcida i divertida. Amb l’aigua al coll és un retrat-denúncia i posa
sobre la taula el debat d’actualitat sobre el fet que les
teràpies alternatives no poden substituir la medicina.
L’autor ha realitzat una tasca de documentació sobre
les pseudociències per imaginar un negoci basat en
vendre aigua de mar. Acte presentat per la farmacèutica figuerenca: Núria Cullell, amb la col·laboració de
Llibres Low-Cost.
A càrrec de Daniel Arbós. Llicenciat en biologia, es
dedica professionalment al periodisme i a la comunicació científica. Col·labora amb el programa de ràdio
Versió RAC1 i el diari Ara. També és codirector i copresentador del programa radiofònic de divulgació científica
i humor Pa ciència, la nostra, premi Ràdio Associació de
Catalunya al millor programa de ràdio local l’any 2012.
És coautor del llibre Pa ciència, la nostra i autor de la
novel·la Deu top-models i una boja que parla sola.

LA RECERCA EN CÈL.LULES
MARE I LA MEDICINA
REGENERATIVA
Dra. Anna Veiga
Biòloga i investigadora

Les cèl·lules mare pluripotents (les cèl·lules mare embrionàries i les cèl·lules mare de pluripotència
induïda – iPS) tenen com a principals característiques la seva capacitat d’auto renovació i de
diferenciació a tots els tipus cel·lulars existents en un individu adult. Aquestes propietats fan que
constitueixin una eina excel·lent pel progrés en medicina regenerativa.
Les cèl·lules iPS van ser descrites l’any 2006 per Yamanaka i des d’aleshores la seva utilitat s’ha fet
més que evident en el progrés de la medicina regenerativa. Centenars de laboratoris arreu del món
les utilitzen per tal de generar models de malalties genètiques i altres d’origen multifactorial. La seva
diferenciació a les cèl·lules afectades en cada patologia en permet estudiar la fisiopatologia i buscar
possibles alternatives terapèutiques. Per altra banda, el trasplantament de cèl·lules diferenciades a
partir de cèl·lules mare pluripotents obre una nova via en el tractament de les malalties degeneratives i en totes aquelles en què s’ha perdut la funció cel·lular. El primers assaigs clínics de teràpia
cel·lular amb aquest tipus de cèl·lules estan ja en marxa i els resultats preliminars són alentidors.
A càrrec d’Anna Veiga. Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat directora del Laboratori de Fecundació In Vitro del Departament de Medicina de la
Reproducció de l'Institut Universitari Dexeus (1982-2004) i és professora associada de la Universitat
Pompeu Fabra. Ha investigat sobre la reproducció i la genètica, el desenvolupament de l'embrió i
l'estudi de la seva qualitat a través del diagnòstic preimplantacional. Ha desenvolupat una experiència
àmplia en el cultiu prolongat d'embrions humans fins a l'etapa del blastocist i en la biòpsia làser de
l'embrió i el cultiu i la transferència d'embrions biopsiats. Des de maig de 2005, és la directora del
Banc de Línies Cel·lulars del CMR[B]. Es dedica a activitats innovadores en la investigació, en l'àmbit
de la derivació de línies cel·lulars de cèl·lules mare embrionàries, d'embrions congelats, que sobren
dels programes de fecundació in vitro. Les metodologies usades pretenen evitar l'ús de productes
d'origen animal per permetre un futur ús clínic de les cèl·lules derivades per a l'aplicació humana.
La modelització matemàtica és el procés de
descriure en termes matemàtics un fenomen
real, obtenint resultats i interpretacions de
cada situació, utilitzant-se en vàries disciplines científiques i també a diversos sectors.
El treball que presentem està relacionat amb
la modelització i simulació numèrica per
abordar problemes mèdics i biològics com
ara: resultats sobre diversos processos
Dr. Mircea Sofonea
mecànics que s’esdevenen a les barres
Matemàtic i investigador
humanes i a les distintes peces dentals,
utilitzats en la seva cirurgia i en ortodòncia,
sobre les pròtesis òssies, la dinàmica de les
hèrnies inguinals, el creixement tumoral i en
particular en els aspectes dinàmics i en la
teràpia oncològica. Continuarem amb exemples i resultats de biomatemàtica i finalment
descriurem la dinàmica de les poblacions.
Mostrarem com el desenvolupament actual
de les matemàtiques ha fet que problemes en
el camp de les ciències de la vida, la complexitat dels quals els convertia fins fa poc en
inabordables, siguin ara susceptibles de ser
estudiats qualitativament i quantitiva. Il·lustrarem d’aquesta manera com la connexió entre les Matemàtiques i les Ciències de la Salut i la Biologia constitueix un dels camps més prometedors pel desenvolupament científic en el present segle i
obre nous camins pel benestar i coneixement de les noves generacions.

EL SOMNI MATEMÀTIC:
ES PODEN SIMULAR ELS
SISTEMES BIOLÒGICS?

A càrrec de Mircea-Traian Sofonea. Professor i doctor en matemàtiques per la Universitat de
Bucarest (Romania, 1988). Va ser assistent de recerca a l’Institut de Matemàtiques de Bucarest
(Romania, 1983-90); professor associat a la Universitat Blaise Pascal (França, 1990-94); i des de
1994 és catedràtic a la Universitat de Perpinyà (França).L’any 1984 va obtenir el premi de la Unió
dels Matemàtics dels Balcans. Ha estat professor convidat a múltiples universitats arreu del món.
És membre del Consell Editorial de diverses revistes internacionals del seu camp.
Ha dirigit més de 20 tesis doctorals i ha publicat més de 200 articles científics a revistes de primer
nivell de matemàtiques i les seves aplicacions, en particular a la biofísica.

LA RECERCA EN LA MORT
SOBTADA CARDÍACA
Dr. Ramon Brugada
Metge i investigador

La mort sobtada cardíaca afecta ~ 800.000 individus cada any i és una causa molt important de
morbiditat i mortalitat en el món occidental. La malaltia coronària causa la majoria de les morts
sobtades en el pacient major de 40 anys. En el jove, la mort sobtada sol ser causada per malalties
genètiques, hereditàries. S’ha avançat considerablement en la comprensió d’aquests components
genètics gràcies a la investigació en formes familiars de mort sobtada. Aquests avenços s’apliquen
recentment al diagnòstic dels pacients i familiars a risc de mort sobtada, per complementar i
millorar la detecció amb les proves clíniques convencionals. La tecnologia genètica ha canviat el
paradigma del tractament en la medicina, obligant al metge no només a tractar pacients amb signes
i símptomes d’una malaltia, sinó també a individus asimptomàtics amb una mutació genètica com a
únic signe de risc potencial.
A càrrec de Ramon Brugada Terradellas. Nascut a Banyoles el 1966, es va llicenciar en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va obtenir el títol d’especialista en Medicina Interna
a Emory University School of Medicine, a Atlanta, i en Cardiologia a Baylor College of Medicine,
Houston, Texas. El 2002 el van nomenar Director de Genètica Molecular al Masonic Medical
Research Laboratory, a l’estat de Nova York. El 2005 va traslladar-se a Montreal on va ser nomenat
professor adjunt, a la Universitat de Montreal, cardiòleg i director del Clinical Cardiovascular Genetics Center al Montreal Heart Institute. Des del punt de vista de la recerca, des del 2008 és director
del Centre de Genètica Cardiovascular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGi).
Ha publicat més de 200 articles científics, i ha estat convidat com a ponent en més de 300
congressos. Ha rebut nombroses distincions i premis, entre ells ICREA Acadèmia i Acadèmic
Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

BALLARINS MINIMALS
[ ESPECTACLE ARTÍSTIC ]

Rubén Duro. Biòleg i fotògraf
Edgar Casellas i Ester Puig. Violoncel·listes
Roger Fernàndez i Ashleigh Musk
Companyia AGITART

Amb “BALLARINS MINIMALS”
volem presentar-vos un poema
visual on s’ajunten l’expressió del
moviment dels éssers microscòpics amb la dels éssers humans.
Les imatges del món invisible
als nostres ulls es coordinen en
una coreografia singular amb la
dels cossos humans; en una
dansa on uns i altres dialoguen
al so de la música interpretada
en directe per dos violoncels.
Veurem el violoncel, l’instrument amb una forma segurament més propera al cos humà;
interactuar sonorament amb el moviment dels microorganismes, les formes de vida més simples i
amb la sofisticació del cos humà. Un espectacle per gaudir de la bellesa de la fragilitat i alhora de
la complexitat de la vida que ens envolta.
A càrrec de: Roger Fernàndez /Ashleigh Musk (Cia. de dansa AGITART )
Originaris de Figueres i d’Austràlia, respectivament, Roger és el fundador i codirector d’AGITART i
l’Ashleigh és la responsable de la coordinació general del projecte. Graduats a l’Institut del Teatre
(Barcelona) i a la Universitat de Tecnologia de Queensland (Austràlia). Ambdós són exmembres de
VERVE (Companyia de Postgrau de la Northern School of Contemporary Dance, Leeds), i han treballat amb una varietat de coreògrafs internacionals, entre ells Ben Wright, Frauke Requardt, Angus
Balbernie, James Wilton, Matthew Robinson, Jessica Kennedy, Tami Dance Company, Gary Clarke,
James Wilton Dance, així com també al Guandong Modern Dance Festival a Xina (2011), QL2’s On
Course (2010/2011) i el 2High Arts Festival in Australia (2011). Com a coreògraf emergent, Roger a
més ha estat guardonat amb diversos premis coreogràfics i des de la seva formació, ha estat creant
peces per la Companyia AGITART i han realitzat gires a escala nacional i internacional a Espanya,
Bèlgica i el Regne Unit.
Ester Puig (Figueres). S’inicia en el violoncel amb François Ragot, Maria Geli, Pau Ferrer i Sergi
Palomeras. Més endavant entra al Conservatori de Música de Girona, on continua els estudis amb
Josep Bassal. El 2011 és admesa a l’Academia Nacional Superior de Orquestra a Lisboa, on completa els estudis de grau superior amb Paulo Gaio Lima. En aquests moments, està ampliant els estudis
a Bremen, amb Johannes Krebs. Ha tingut l'oportunitat de treballar també amb altres cellistes com
Laurentiu Sbarcea, Bongshin Ko, Xavier Gagnepain, Márcio Carneiro i Lászlo Fenyö, entre altres.
Edgar Casellas i Vidal (Albanyà, Alt Empordà). Comença violoncel amb Gaetane Duyslaenger, qui
el prepara per començar el grau mitjà amb Lito Iglesias al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Tres anys més tard continua els estudis al Conservatori Professional de Música de Badalona
amb el mestre Mark Friedhoff.
Un cop assolit el títol de grau mitjà, decideix marxar a l’estranger i continuar la seva formació de grau
superior amb Christian Brunnert a Colònia, Alemanya, i més tard s’estableix al Conservatori d’Utrecht, Holanda, amb la professora Timora Rosler. Al cap de dos anys li sorgeix l’oportunitat d’estudiar
becat amb Marie Hallynck al Conservatori Reial de Brussel·les, Bèlgica, i tot seguit torna a Utrecht,
on obté finalment el diploma.
Al llarg dels seus estudis i en el marc de nombrosos festivals arreu d’Europa, ha rebut classes magistrals de violoncel·listes de renom com François Salque, Paul Friedhoff, Alexander Hülschoff, Cristoph
Henkel, Jan Bastiaan Neven, Ran Varon, Gabriel Lipkind, Marcio Carneiro, Dimitri Ferschtmann,
Wolfgang Boettcher, Maria Kliegel, Viviane Spanoghe, entre d’altres.

Al món viuen 36,7 milions de persones infectades pel VIH i 1 milió mor cada any a causa de la
sida i les malalties relacionades. Investigar en
aquest camp no només és essencial per ajudar a
aquestes persones, sinó que té un efecte positiu
en altres àrees de la biomedicina.
Gràcies en part als més de 30 anys de recerca
sobre la sida, avui dia podem curar l’hepatitis C.
I també aprenem molt sobre altres àrees que
afecten a la població en general, com el càncer,
l’ebola, el microbioma intestinal o l’envelliment.
A IrsiCaixa desenvolupem la pràctica totalitat de
línies de recerca que persegueixen la cura de la
infecció pel VIH: vacunes terapèutiques (per a
persones infectades), anticossos, fàrmacs que
reactivin el virus latent, etc. La recerca, però,
necessita temps i diners. Cal que el finançament
públic garanteixi els projectes a llarg termini, i cal
potenciar la solidaritat amb una llei de mecenatge al nivell de la de països com França o Holanda, on les donacions a la investigació desgraven
per sobre del 60%.

EN QUIN PUNT
ES TROBA LA RECERCA
SOBRE LA SIDA?
Dr. Bonaventura Clotet
Metge i investigador

A càrrec de Bonaventura Clotet. El Doctor
Clotet es va doctorar en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 1981,
amb una tesi sobre malalties autoimmunes.
Aquell mateix any, durant la seva residència com
a especialista en Medicina Interna a l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron de Barcelona, va
coincidir amb el primer cas de sida descrit a
Espanya. Aquest fet va ser el detonant perquè
centrés la seva carrera en aquesta greu malaltia,
primer com a cap de la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (1987-2015) i com a president i fundador de
la Fundació Lluita contra la Sida (1992). Poc
després va veure que calia donar un pas més i complementar l’assistència als pacients amb la
recerca per intentar eradicar la malaltia. Així va ser com el 1995 va crear, amb el suport de l’Obra
Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Recerca
de la Sida IrsiCaixa, que continua dirigint.
Actualment és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol i
codirigeix des del 2006 el projecte HIVACAT, programa català de Recerca de la Vacuna de la
Sida. També és assessor científic d’Aelix Therapeutics i d’AlbaJuna Therapeutics, dues spin-offs
creades a partir d’IrsiCaixa. Els nombrosos avenços d’IrsiCaixa han situat el doctor Clotet com
un dels referents mundials en la recerca contra el VIH. Durant més de 35 anys de carrera ha
publicat més de 700 articles en revistes científiques internacionals.
Membre d’institucions com el Programa Corporatiu de la Sida i Malalties Relacionades de l’Institut Català de la Salut o l’Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique de París, ha
rebut nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria. En destaquen la Creu de Sant Jordi i la
medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari, atorgades per la Generalitat de Catalunya, o el Premi a la
Trajectòria Investigadora als Hospitals de l’Institut Català de la Salut.

“ASTROBIOLOGIA: VIDA A ALTRES
PLANETES?” [ XERRADA ]
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
Dr. Carlos F Sopuerta
Astrofísic i investigador
Dr. Marià Baig. Físic i investigador
Juan Carlos Casado, Pere Guerra
i Pere Horts. Astrònoms

Una de les preguntes més importants que ens fem és com es va originar la vida al nostre planeta
i si pot haver-hi a d’altres llocs dels cosmos, en particular a altres planetes. L’astrobiologia
s’encarrega de realitzar investigacions científiques amb l’objectiu de donar resposta a aquesta
important qüestió. En aquesta xerrada es tractarà d’explicar de forma senzilla quines són les
principals línies d’investigació en astrobiologia, de l’estat en què aquestes es troben i de quines
són les perspectives de trobar respostes en un futur proper.
A càrrec de: Carlos F. Sopuerta (Barcelona 1969). El Dr. Carlos F. Sopuerta va obtenir un
doctorat en Física per la Universitat de Barcelona (1996), on a continuació hi va ser professor
ajudant (1996-1998). Ha ocupat posicions postdoctorals a Alemanya, Regne Unit, EUA, i
Canadà. És actualment coordinador del Grup d’Astronomia Gravitacional - LISA de l’Institut de
Ciències de l’Espai (CSIC-IEEC) i Investigador Principal (IP) per a diversos projectes d’investigació finançats. És membre de l’equip científic de la missió “LISA Pathfinder” de l'ESA i el seu
representant espanyol; membre del Comitè executiu del Consorci de “LISA”; membre de l’equip
científic del Telescopi Einstein (projecte de detector d’ones gravitatòries de tercera generació);
membre de l’equip científic de la missió “STE-QUEST”, candidata a missió de classe mitjana de
l’ESA per fer tests del principi d’equivalència; i membre del Consorci “ELGAR” pel disseny d’un
detector d’ones gravitatòries basat en interferometria atòmica.
Marià Baig i Aleu (Figueres 1955). Professor Titular (àrea Física Teòrica) del Departament de
Física i del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB. Ha estat vicedegà de la Facultat
de Ciències de la UAB (2008-2015) i vicepresident de l’Institut d’Estudis Empordanesos de
Figueres (2007-2016). Ha estat col·laborador del suplement de ciència i tecnologia de La
Vanguardia (1986-1991) i editor de la Revista de Física (IEC) i dels Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos (IEE). És membre de la Societat Catalana de Física i de la Societat Catalana
d’Història de la Ciència i de la Tècnica, societats filials de l’IEC.

