
Benvolgudes i benvolguts: 

Ens complau presentar-vos la II Jornada de Tècniques de Laboratori de Recerca que tindrà lloc
de forma híbrida a l'auditori de l'Institut Bonanova i per streaming, el proper 22 de març, de 16h a
20h. 

L’any passat vam instaurar unes jornades per donar un espai de trobada als tècnics de laboratori
de recerca, sobre tècniques i temes que puguin ser del vostre interès. Enguany hem escollit les
metodologies relacionades amb el treball amb cèl·lules mare com a tema central, unes
metodologies complexes a l’hora de dur-les a terme al laboratori.  

Per tractar el tema, hem convidat a tres expertes: comptem amb la María Abad (VHIO) que és
una reconeguda experta en reprogramació de cèl·lules somàtiques a cèl·lules pluripotents
induïdes in vitro i in vivo, amb la Irene Fernández Carasa (IDIBELL) que ha desenvolupat
protocols complexos de diferenciació de cèl·lules mare a cèl·lules del llinatge neural, i amb la
Débora Cabot (VHIO), especialista en cultius 3D i organoids de cèl·lules mare del càncer.  

A més, ens agradaria que també participéssiu i presentéssiu la vostra experiència, tingui a veure
o no amb les cèl·lules mare. Si esteu interessats/des a fer una comunicació oral sobre el vostre
treball o intervenir a la darrera sessió de dubtes, envia’ns si us plau un correu**.  

Volem que aquestes jornades no només siguin un lloc per aprendre i posar-se al dia de noves
tecnologies, sinó que també siguin un important punt de trobada entre professionals de
diferents institucions i àmbits, on poder compartir l’experiència acumulada i posar de manifest
les diferents inquietuds i/o dubtes que sorgeixen al dia a dia. I és per aquest motiu que us volem
animar a participar-hi activament.

Esperem que sigui del vostre interès, us hi esperem a totes i a tots. 

Moltes gràcies. 

Elena Senís 
Doctora en Biociències  (coordinadora del curs) 

**Els/Les interessats/ades a participar en la darrera sessió de dubtes i posada en comú d’experiències podeu
enviar un correu electrònic a esenis@institutbonanova.cat, amb un petit resum d’allò que vulgueu tractar d’un
màxim de 200 paraules. 

El termini de presentació de les vostres propostes i dubtes finalitza el  5 de març de 2023 

    

II Jornada de Tècniques del Laboratori de Recerca.
Cèl·lules Mare



I I Jornada de 
Tècniques del Laboratori de Recerca. 
 

Actualització per tècnics de laboratori en l'àmbit de la recerca, la II Jornada tindrà com a tema
central les metodologies relacionades amb el treball amb cèl·lules mare, clau en la recerca bàsica i
en totes les aplicacions de medicina regenerativa.   

 
Benvinguda i inauguració de la jornada. 
Montse Blanes Campillo
Directora Fundació Bonanova 
 
Plasticidad celular al extremo: reprogramación in vitro, in vivo y más allá...
María Abad Méndez, PhD.
Investigadora Principal del Grup de Plasticitat Cel·lular (VHIO)

Uso de las células madre de pluripotencia inducida (iPSC) para modelar la enfermedad de
Parkinson
Irene Fernández Carasa, PhD. 
Assistent a la Investigació del Grup de Cèl·lules Mare i Neurodegeneració. IDIBELL

Descans 

Modelos preclínicos en 3D revelan nuevas oportunidades terapéuticas para una enfermedad
tumoral rara
Débora Cabot Romero, PhD. 
Tècnic de Laboratori de Recerca al Grup de Cèl·lules Mare i Càncer.  VHIO

Espai obert per tal que els tècnics i tècniques participants de la jornada exposin el seu treball
de laboratori amb relació a qualsevol tècnica o metodologia*.
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Inscripció a www.institutbonanova.cat

Pendent d'acreditar pel Consell Català de la Formació Continuada de les professions sanitàries.

*Els interessats/interessades a fer una presentació dels seus treballs cal que enviïn un e-mail a
esenis@institutbonanova.cat, indicant títol, autors, filiació i un petit resum d’un màxim de
200 paraules. 

Cèl·lules Mare
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