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Convocatòria de premsa  

 
La UB lidera el projecte EMPODaT:  

un programa de postgrau per desenvolupar  
la donació i el trasplantament d’òrgans  

a Egipte, el Líban i el Marroc 
 
 
Barcelona, 15 de setembre de 2014. El proper dimarts 16 de setembre a les 
12 hores tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UB la roda de 
premsa de presentació del Programa de Postgrau Euromediterrani de Donació 
i Trasplantament d’Òrgans (EMPODat).  
 
EMPODat és un projecte TEMPUS finançat per la Comissió Europea mitjançant 
l’Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) i coordinat 
per la Universitat de Barcelona. L’objectiu del projecte és desenvolupar un 
programa de postgrau per impulsar la donació i el trasplantament d’òrgans a 
Egipte, el Líban i el Marroc —països amb poca tradició científica i cultural en aquest 
àmbit— adaptat a les necessitats locals i d’acord amb les directrius europees en 
educació superior.  
 
Aquest projecte, en execució des del desembre del 2013 fins al novembre del 2015, 
potenciarà la cooperació entre diverses institucions com ara la Universitat de 
Barcelona, la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute (amb seu al PCB-
UB), la Universitat Albert-Ludwig de Friburg (Alemanya), la Universitat de Niça 
Sophia Antipolis (França), la Universitat de Lund (Suècia), la Universitat del Caire 
(Egipte), la Universitat Americana del Líban (Líban), la Universitat de Mansura 
(Egipte), la Universitat de Balamand (Líban), la Universitat Hassan II (Marroc) i la 
Universitat Mohammed V-Souissi (Marroc).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avui dimarts 16 de setembre a les 12 hores tindrà lloc a l’Aula Magna de la 
Facultat de Medicina de la UB la roda de premsa de presentació del Programa 
de Postgrau Euromediterrani de Donació i Trasplantament d’Òrgans 
(EMPODat). 
 
DIA I HORA: dimarts 16 de setembre, a les 12 hores 
LLOC: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UB. Carrer de Casanova, 143 
 
 
HI INTERVINDRAN: 
 
Enric Canela, vicerector de Política Científica de la UB 
Francesc Cardellach, degà de la Facultat de Medicina de la UB 
Martí Manyalich, president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute, professor de la 
Facultat de Medicina de la UB i assessor de trasplantaments de l’Hospital Clínic de Barcelona  
Mohammed Benghanem Gharbi, de la Universitat Hassan II (Marroc) 
Mohamed Adel Bakr, de la Universitat de Mansura (Egipte) 
Georges S. Juvelekian, de la Universitat de Balamand (Líban) 
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Sobre la Universitat de Barcelona 

La UB és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, 74.000, i a oferta formativa. 
Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca universitari 
d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida 
en aquest terreny. 

La UB es posiciona de manera molt destacada en els principals rànquings internacionals: és l’única universitat de l’Estat 
que forma part de l’elit de les 200 millors universitats del món en 25 de les 30 àrees del coneixement, segons els QS 
World University Rankings 2014 by Subject, i també manté la preeminència estatal en la classificació de Leiden i de 
l’URAP, on ocupa la posició 94 del món. 

Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats 
de Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat distingida amb dos campus d’excel·lència 
internacional (CEI): el Barcelona Knowledge Campus (BKC) i el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), 
encaminats a assolir la plena internacionalització, consolidar l’excel·lència docent i científica, apostar per polítiques 
actives de mobilitat, així com augmentar la transferència de coneixement generat a la universitat cap a la societat. 

http://www.ub.edu 

 

 


