
  

Debats científics d’alt nivell 



 
Els algoritmes són conjunts d'instruccions que serveixen per a executar tasques 
per a la resolució de problemes.  Des de l’antiga Babilònia, fa 4.500 anys, la 
humanitat ha anat desenvolupant teoremes matemàtics basats en càlculs 
algorítmics per a trobar solucions sistèmiques a problemes de diferents naturalesa 
i complexitat. Avui dia és infinit el nombre i els camps d’aplicació. La nostra vida 
quotidiana és absolutament envoltada i condicionada per activitats que són 
possibles pel fet d’utilitzar algoritmes. Els electrodomèstics que fem servir,  
l’actualitat econòmica-financera i la predicció meteorològica, els telèfons i 
dispositius amb els quals ens comuniquem, l’equipament terapèutic i de diagnòstic 
mèdic,  els cercadors d’internet, les  càmeres que vetllen per la nostra seguretat, les 
eines més sofisticades d’espionatge, la complexa maquinària d’enginyeria amb la 
que es dissenyen i construeixen edificis, avions, carreteres i tota l’activitat de 
recerca,  requereix d’algoritmes per a la generació de nou coneixement i de noves 
tecnologies. En definitiva, el nostre model econòmic basat en el coneixement es 
nodreix i necessita el desenvolupament d’algoritmes. 
 

 

14, 21, 28 de maig i 4 de juny de 2014  

Les malalties respiratòries presenten una incidència molt elevada entre la 
població, generant un problema de salut global de primer nivell. Es calcula que el 
5% de la població mundial té asma, el 10% de la població major de 40 anys pateix 
MPOC i la Síndrome d’Apnees de la son afecta al 4% de la població adulta. El 
càncer de pulmó s’ha convertit en el càncer més freqüent en homes i, es preveu que 
en pocs anys, ho sigui també en dones, i  les infeccions respiratòries víriques i/o 
bacterianes són una de les causes més freqüents de consulta sanitària. A més es 
preveu que l’any 2050 el nombre de pacients que pateixen malalties respiratòries 
s’incrementi de forma important degut a la concentració de la població mundial 
en ciutats, el deteriorament de la qualitat de l’aire i l’envelliment de la població. 
  
Els darrers avenços en el camp de la genètica humana estan traçant un canvi de 
paradigma en la manera com la medicina aborda les malalties: la medicina 
personalitzada. En aquest nou escenari no hi ha malalties, sinó malalts. Els 
esforços s’orienten doncs a tractar l’individu particular que la pateix, adaptant els 
tractaments a les característiques biològiques individuals de cada pacient. 
 
Líder científic: Dr.  Àlvar Agustí, director de l’Institut del Tòrax, Hospital Clínic de 
Barcelona 
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Un dels grans reptes de la biomedicina actual és comprendre els processos de 
senyalització, regulats per la interacció de la informació genètica i els factors 
ambientals,  que impacten en la plasticitat epigenètica de la cromatina, tant en la 
salut com en les malalties.  Aquest coneixement pot ser utilitzat per a la generació i 
millora de noves eines de predicció, diagnòstic i, finalment per al tractament 
personalitzat del càncer.   
  
Enguany, la jornada celebra el 50 aniversari de "l'acetilació i metilació de les 
histones i el seu possible paper en la regulació de la síntesi d'ARN" document 
publicat per VG Allfrey, R Faulkner i AE Mirsky que fou publicat a PNAS el 1964. 
L'article va ser fonamental en l'establiment de la relació entre les modificacions 
post-traduccionals de les histones i l'expressió gènica. Des d'aleshores, Barcelona 
ha estat durant molt de temps una de les ciutats d'Europa amb major concentració 
d'investigadors que treballen en histones i cromatina. 
 
Líder científic: Dr.  Àlex Vaquero, Cap del Grup de recerca en Biologia de la 
Cromatina del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut 
d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (PEBC-IDIBELL) 
 

1 i 2 d’octubre de 2014 

Els estudis del cervell en nens i adolescents aporten informació cabdal per a 
comprendre els patrons normals de funcionament i desenvolupament cerebral. 
Fins ara no s’han utilitzat tècniques de neuroimatge en grans estudis poblacionals, 
i no hi ha un consens entre neurocientífics i neuroepidemiòlegs sobre  l’efectivitat 
de les tecnologies de neuroimatge en aquests estudis a nivell global. 
  
En els debats, neuròlegs, neuropsicòlegs, psiquiatres i neuroepidemiòlegs 
debatran diferents qüestions relacionades amb els reptes de futur del 
neurodesenvolupament com consensuar les franges d’edat òptimes per a iniciar i 
finalitzar els estudis de l’estructura i funcionament del cervell en la infància i 
l’adolescència;  debatre la conveniència i efectivitat dels resultats obtinguts 
mitjançant les diferents tècniques de neuroimatge emprades en els estudis 
poblacionals, o discutir les polítiques de salut pública i els tractament preventius a 
desenvolupar a curt i mig termini. 
 
Líder científic: Dr. Jordi Sunyer, director del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL), centre de recerca de l’aliança ISGlobal. 
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En l’àmbit de la Biomedicina, actualment s’està generant per part dels 
investigadors, els professionals de la salut, i els pacients, una gran quantitat de 
dades procedents de diverses fonts que van des de la seqüenciació genòmica, els 
aparells d’imatges mèdiques d’alta resolució, els historials clínics electrònics, fins 
a les aplicacions de monitoratge de la salut per a telèfons mòbils. La capacitat per 
aprofitar aquesta allau d’informació de forma fàcil i intuïtiva, és el major repte al 
que s’enfronten actualment els biocientífics. 
  
La capacitat de recollir, emmagatzemar, organitzar, integrar, analitzar i 
compartir la gran quantitat de dades biomèdiques (Biomedical Big Data) 
proporciona oportunitats de millora  del coneixement del cicle de la malaltia així 
com la millora de la translació de les dades a les aplicacions clíniques, millorant 
així els processos de detecció, diagnosi, tractament i prevenció de la malaltia. Hi 
ha molts reptes en aquestes àrees als que els científics no s’han enfrontat encara. 
 
Líder científic: Dr.  Ferran Sanz, director del  Programa de Recerca en Informàtica 
Biomèdica GRIB (UPF-IMIM) i director científic de Bioinformatics Barcelona (BIB) 
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