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Secció de Biologia de la Reproducció de la Societat Catalana de Biologia 
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JORDI MIRÓ (Servei de Reproducció Equina, Departament de Medicina i Cirurgia Animal,  

Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona) i ENRIC RIBES (Departament de Biologia Cel·lular,  
Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona). 

                                                                                                                
                   

 
L’objectiu de la Jornada, que se celebra cada dos anys, és posar en contacte els diversos grups que fan recerca sobre 
temes relacionats amb la biologia de la reproducció animal i humana, per a exposar i discutir els resultats de les 
investigacions que duen a terme. 
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2 de juliol de 2015 
Aula Magna de la Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona. 
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La Jornada constarà de diverses sessions temàtiques en les quals es presentaran les comunicacions dels participants. 
Els autors disposaran d’uns deu minuts per a presentar els treballs (el temps exacte es confirmarà un cop s’hagi 
establert el programa definitiu). 
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La inscripció és necessària per a l’assistència a la Jornada�(es presentin comunicacions o no) i s’ha de formalitzar 
mitjançant la pàgina web: http://www.iec.cat/jornades/reproduccio2015.asp 
 
 ��% ���� ��&' �%� � �������('�����������)*��*����)������'� ��+����� !�,-�� �(����� �,./-0�i les que no en 
presentin s’hi han d’inscriure abans del 20 de juny. El nombre de places és limitat.  
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Gratuïta per a les persones sòcies de la SCB,  40 euros per a les no sòcies i 20 euros per als estudiants. 
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Per transferència bancària al compte de la SCB: La Caixa 2100B0963B61B0200010607. Cal indicar com a concepte el 
nom i el cognom de la persona inscrita i «XIV J. Bio. Rep.». 
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Els participants que vulguin presentar comunicacions hauran de trametre el text de la comunicació en format 
electrònic, �+����� !�,-�� �(����� �,./-, a la Secretaria de la SCB (����������	).  
 �����( ��% ����!��%� %�������� !��� 1����� �! ����('��������� es podran trobar a la mateixa pàgina web.
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M. Àngels Gallego i Maite Sánchez 
Societat Catalana de Biologia, a/e: ����������	


�		�������������	





��$�"2����	��"3	
�����	�
Jordi Miró, Teresa Rigau, Joan Enric Rodríguez, Montse Ribera, Henar Marín. Unitat de Reproducció, Departament 
de Medicina i Cirurgia Animal, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona.�


