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- Nota de Premsa -        02/07/2015  

Camí de Zurich: una Ironman solidària amb la recerca 
biomèdica de l’IRBLleida 

▪ Cinc triatletes lleidatans recolliran fons per cada quilòmetre recorregut a la prova 
internacional Ironman que se celebrarà a Zurich (Suïssa). 

▪ Els diners recaptats estaran destinats íntegrament a l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida (IRBLleida) per donar suport a les seves línies de recerca.  
 

Aquest dijous s’ha presentat a la Diputació de Lleida el projecte Cursa solidària, impulsat per 
una colla de cinc amics i triatletes lleidatans que competiran a la Ironman de Zurich el proper 
19 de juliol de 2015. Aprofitant aquesta competició realitzaran una activitat solidària amb 
l’IRBLleida en què recaptaran diners per cada quilòmetre recorregut.  

La prova internacional triatlètica Ironman de Zurich és una competició d’alt nivell que inclou 
3,8 km de natació a les aigües cristal·lines del llac de Zurich; 180,2 km en bicicleta pel centre de 
la ciutat i al voltant del llac, i 42,2 km de cursa atlètica. La Diputació de Lleida aportarà una 
quantitat econòmica per la Cursa solidària que els atletes donaran íntegrament a l'IRBLleida. 

Bernat Turmo, un membre de l’equip que competirà a la Ironman, ha comentat que “coneixem 
el gran treball que es realitza a l’IRBLleida en matèria de recerca biomèdica, com a mitjà per a 
millorar la salut de la població i la qualitat de vida de les persones” i destaca “ens fa molta 
il·lusió aportar-hi el nostre gra de sorra amb el nostre projecte”. 

 

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré 

És l’Institut de Recerca sanitària que aglutina tota la recerca biomèdica que es fa a Lleida, tant 
de la Universitat de Lleida com del sistema sanitari de la regió. Inclou, per tant, investigadors 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida  (UdL), de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova  (HUAV), de la Direcció d’Atenció Primària Lleida de l’ICS, dels Serveis Territorials de la 
Conselleria de Salut i de l’Hospital de Santa Maria (HSM). A més, interacciona amb el Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i amb Agrotecnio, el centre de recerca en 
agricultura, producció animal i tecnologia dels aliments del campus ETSEA de la Universitat de 
Lleida. 

L’IRBLleida està format uns 370 investigadors, organitzats en 31 grups de recerca diferents que 
investiguen sobre el càncer, les malalties neurodegeneratives i les cardiovasculars, la biologia 
de sistemes, la farmacoepidemiologia, l’envelliment i les malalties de l’edat adulta, entre 
d’altres. 

Durant l’any 2014, els investigadors de l’IRBLleida han aconseguit 19 nous projectes de recerca 
públics, amb un import global concedit de 2.391.041 euros, per als propers anys, i un total de 
42 projectes de recerca que estan en plena execució. Entre aquests nous projectes, hi 
destaquen tres de la Marató de TV3 de 2013 dedicada a les malalties neurodegeneratives, sis 
projectes de l’Acció Estratègica de Salut 2014 dedicats a l’envelliment, les malalties 
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neurodegeneratives i l’apnea del son, a més d’un projecte europeu sobre cures de salut i noves 
tecnologies. Aquest darrer any, l’IRBLleida també ha estat desenvolupant uns 180 assajos 
clínics i 82 estudis observacionals. 

 

 

 

 

Fotografia Diputació de Lleida: Fotografia dels triatletes amb els representants de l’IRBLleida. 
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