XVIII International Summer School on the Environment (ISSE 2018)
Oceans i Salut Humana: explorant les relacions entre els ecosistemes marins i
la salut i el benestar de les persones
Oceans & Human health: exploring the relationships between marine
ecosystems and human health and well-being
Roses, 28 de setembre de 2018
Co-organitza:
Càtedra Oceans i Salut Humana. www.oceanshealth.udg.edu
Institut de Medi Ambient (UdG) http://www.udg.edu/ca/instituts/Medi-Ambient
Data: Divendres 28 de setembre
Lloc: Teatre Municipal de Roses, Carrer de Tarragona, 81, 17480 Roses
Inscripció prèvia obligatòria fins al 24/09/2018 omplint el formulari online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcHjjNm5WtzaTn7iOi7qwBJ1lqH4TYFq4UTteB
R7AfXISw-w/viewform?usp=sf_link
o bé enviant les vostres dades (nom i cognoms, email i institució) per correu electrònic a
sec.ima@udg.edu; indicant a l’assumpte del correu “Inscripció ISSE 2018”.
Activitat gratuïta. Es lliurarà certificat acreditatiu als assistents.
Reconeixement de 0,5 crèdits per a estudiants de la UdG de tots els graus de la Facultat de
Lletres i de la Facultat d’Infermeria, dels graus de Biologia i de Ciències Ambientals de la
Facultat de Ciències, i del grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Curs dirigit a: professionals de diferents àmbits (biologia marina, medicina, farmàcia,
veterinària, biotecnologia, tècnics de medi ambient i de salut, gestors de reserves marines,
etc) i nivells (estudiants universitaris, professors d’universitat i de secundària, investigadors,
metges, etc)
Per a més informació:
telèfon 972 41 98 48
sec.ima@udg.edu;
oceansalut@gmail.com
http://www.oceanshealth.udg.edu/ca/agenda.html
http://www.udg.edu/ca/instituts/Medi-Ambient/Linstitut

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09:30-10:00 Registre dels assistents
10:00-10:15. Rebuda i introducció al curs a càrrec del director de la Càtedra Oceans i
Salut Humana, la directora de l’Institut del Medi Ambient, i altres representants.
10:15-10:45 “Els ecosistemes marins com a font de noves medicines: reptes
farmacològics i ambientals” Dra. Maria Jesús Uriz (CEAB-CSIC)
10:45-11:30 “Ecosistemes marins i càncer: prevenció i tractament”. Dr. Rafael
Marcos i Dr. Angel Izquierdo (Institut Català d’Oncologia)
11:30-12:00 Pausa - Cafè
12:00-12:45 “Blue spaces and health: insights of the BlueHealth project". Dr. Wilma
Zijlema i Cristina Vert. ISGLOBAL
12:45-13:15 “Riscos del consum de peix i marisc”. Dr. Martí Nadal i Dra. Montse
Marquès (Universitat Rovira i Virgili)
13:15-14:00 “Els àcids grassos omega 3 i la salut cardiovascular”. Dr. Xavier Pintó
(Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) i Dr. Juan Pedro Botet (Hospital del
Mar).
14:00-14:15 Torn obert de preguntes

14:15-16:00 Dinar
•
•
•
•
•
•

16:00-16:45 “Les biotoxines marines: un problema ambiental i epidemiològic”. Dra.
Elisa Berdalet (ICM-CSIC) i Dr. Rafael Abós-Herràndiz (Institut Català de la Salut)
16:45-17:15 “Caracterització del risc alimentari per neurotoxines marines:
ciguatoxines i tetrodotoxines”. Dra. Mònica Campàs i Dr. Jorge Diogène. IRTA
17:15-17:45 “Les al·lèrgies del mar”. Dra. Maria Basagaña (Hospital Germans Trias i
Pujol) i Dr. Joan Bartra (Hospital Clínic)
17:45-18:00 Torn obert de preguntes
18:00-18:45 Conferència de cloenda: “Ment, salut i mar”. Dr. Joan San (UdG)
18:45 Tancament del curs

Dissabte 29 de setembre es farà una jornada de divulgació oberta a tot el públic i gratuïta
sobre “Mar i Salut”, amb tallers, conferències i sortida en vaixell. Consulteu els detalls a:
http://www.oceanshealth.udg.edu/ca/agenda.html

Patrocina:

