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Organitzen:

Ja fa temps que els progressos en l’àmbit de les ciències de la vida
estan determinant enormes canvis socials i hi ha una certa coincidència
en què la propera revolució tecnològica vindrà de la biologia. Amb els
avenços científics, l’esperança de vida dels humans no para de créixer i
apareixen així noves potencialitats i, també, nous problemes.
La biotecnologia ha posat a les nostres mans responsabilitats que
fins ara havíem deixat en mans dels déus i que ens situen davant de
qüestions morals, polítiques i econòmiques cabdals.
Amb la intenció de contribuir a un debat ampli sobre el nou paradigma
biològic, el Centre Internacional per al Debat Científic i el CCCB
proposen aquest cicle de conferències.

Dilluns 17 d’octubre, 19.30 h

Del genoma al cos
Miguel Beato del Rosal, metge i investigador, director del Programa
de Regulació Genètica, Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.
Moderadors: Jaume Bertranpetit, catedràtic de Biologia de la UPF
i Àngel Puyol, professor de Filosofia moral i política de la UAB.

Dilluns 24 d’octubre, 19.30 h

Les noves edats de la vida
María Blasco, directora del Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques (CNIO, Madrid).
Inez de Beaufort, catedràtica d’Ètica Mèdica de l’Erasmus Medical
Center de Rotterdam.
Moderador: Jordi Camí, catedràtic de Farmacologia de la UPF
i director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Dilluns 7 de novembre, 19.30 h

Els límits del progrés en la ciència i la societat
John Gray, catedràtic de Pensament europeu de la London
School of Economics.
Moderadors: Pere Puigdomènech, professor d’investigació del CSIC
i director del Centre de Recerca en Agrigenòmica del consorci
CSIC-IRTA-UAB i Daniel Gamper, professor de Filosofia de la UAB.
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