
  

 
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
, 
 

A qui pertanyen les dades 
dels pacients? 

 
● Experts analitzen a Barcelona els reptes ètics, tecnològics, socials, legals i assistencials 

que poden dificultar l’avenç de l’anomenada medicina personalitzada 
● CosmoCaixa acull el 24 d’octubre el I Fòrum BIB, organitzat per Bioinformatics 

Barcelona (BIB) amb la col·laboració de Biocat i de la Fundació Bancària "la Caixa" 
 

 
Barcelona, 22 d’octubre 2018–. Els avenços en la producció, gestió i explotació de grans volums 
de dades, i el coneixement de les alteracions genètiques i moleculars lligades al desenvolupament 
de malalties, han generat enormes expectatives al voltant de la medicina personalitzada: la 
predicció del món científic és que en un futur es pugui tractar cada pacient de forma 
individualitzada en funció de les seves característiques i els trets concrets de la seva malaltia, 
revolucionant així els sistemes de salut i proporcionant una major expectativa i qualitat de vida. 
 
Reptes ètics, tecnològics, socials, legals i assistencials, però, poden dificultar el compliment 
d’aquesta predicció. A qui pertanyen les dades de salut que han de permetre assolir grans fites 
mèdiques? Com es pot facilitar la seva utilització per assolir un impacte positiu en la salut 
humana? Quin és el paper de la bioinformàtica per resoldre alguns d’aquests reptes? 
 
El proper 24 d’octubre es debatran aquests i d’altres temes al primer Fòrum BIB, organitzat per 
l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) amb la col·laboració de Biocat i de la Fundació 
Bancària "la Caixa", i celebrat a CosmoCaixa. Hi participaran representants de totes les parts 
implicades, des de l'administració i el sector privat a les associacions de pacients, centres i 
infraestructures de recerca i experts relacionats amb la matèria. 
 
Sota el lema "Bioinformàtica: solucions a reptes complexes", el Fòrum BIB acollirà diferents taules 
rodones on es desgranaran aspectes clau en aquest àmbit, des de les expectatives i realitats de la 
bioinformàtica en la salut de precisió, aspectes ètics, socials i assistencials de l’ús i la propietat de 
les dades dels pacients, les tecnologies de frontera i les seves limitacions pràctiques, entre d’elles 
la Intel·ligència artificial. Quines oportunitats i quines amenaces pot experimentar aquest camp, 
tenint en compte les tendències esperables en l’àmbit polític, econòmic, social, tecnològic, legal, i 
mediambiental? Què han de fer les institucions i els diferents agents per estar preparats?  
 

PER A MÉS INFORMACIÓ I ENTREVISTES:  

Nuria Peláez  · +34 93 310 34 77 · +34 606 816 380 · npelaez@biocat.cat  

http://www.biocat.cat/ca/actualitat-del-sector/sala-de-premsa  ·   Segueix-nos a Twitter i LinkedIn  

mailto:npelaez@biocat.cat
http://www.biocat.cat/ca/actualitat-del-sector/sala-de-premsa
http://www.twitter.com/biocat_cat
http://www.linkedin.com/companies/703143


  

 
 
 

 
 
 

 

I FÒRUM BIB - PROGRAMA COMPLET 
Quan? 24 d’octubre de 2018 
On? CosmoCaixa: Isaac Newton, 26, Barcelona 
 
 
9.30–10.00 BENVINGUDA  
Ana Ripoll, catedràtica d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Universitat  
Autònoma de Barcelona (UAB), i presidenta, Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) 
Ignasi López, director del Departament de Ciència, Fundació Bancària “la Caixa”  
Albert Castellanos, secretari general del Departament de la Vicepresidència i  
d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya 
 
10.00–11.00 CONFERÈNCIA: Using Networks to Link Genotype to Phenotype: A Bioinformatics Approach   
John Quackenbush, catedràtic de Biologia Computacional i Bioinformàtica, DanaFarber Cancer Institute i Harvard TH Chan 
School of Public Health  
 
11.00–11.30 Pausa café 
 
11.30–12.30 TAULA 1: Expectatives i realitats de la bioinformàtica en la salut de precisió  
Roderic Guigó, coordinador del Programa de Bioinformàtica i Genòmica, Centre de Regulació Genòmica (CRG) 
Alfonso Valencia, director del Departament de Ciències de la Vida, Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS)  
Fatima Al-Shahrour, cap de la Unitat de Bioinformàtica, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)  
Josep Maria Campistol, director general, Hospital Clínic de Barcelona Modera: Laura Inés Furlong, cap del Grup d’Informàtica 
Biomèdica, Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)  
 
12.30–13.30 TAULA 2: Compartir o no compartir (dades): aspectes ètics, socials i assistencials  
Joan Guanyabens, director general FESS, Facultat de Medicina, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVIC-
UCC) 
Jordi Cruz, delegat a Catalunya, Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)  
Jesús Martrat, soci de l’àrea de Privacitat i Farma, Rousaud Costas Duran (RCD)  
Itziar de Lecuona, professora, Facultat de Medicina, i subdirectora, Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona 
(UB)  
Modera: Jaume Reventós, cap d’Operacions i Relacions Institucionals, Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, 
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya  
 
 
14.00–15.00 Dinar 
 
15.00–16.00 TAULA 3: Tecnologies de frontera i limitacions pràctiques  
Jordi Guitart, director general, Gisek Diagnostic Thermography S.L  
Josep M. Martorell, director associat, Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS )  
Yolanda Lupiáñez, consultora en Transformació Digital en el sector salut 
Jordi Riulas, assessor sènior i projectes Blockchain, Capital Cell Modera: Xavier Daura, professor d’investigació ICREA, 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 
 
16.00–17.00 TAULA 4: Projecció de futur: estem preparats?  
David Elvira, economista de la Salut  
Ana Ripoll, catedràtica d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i presidenta, 
Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)  
Marina Geli, coordinadora, Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS), Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC) 
Ramon Gomis, president, Consell Assessor en Política d’Investigació i Innovació en Salut (CAPRIS)  
Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca, Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya  
Moderen: Jordi Naval, director general, Biocat; i Montse Daban, Internacionalització i Política Científica, Secretaria 
d’Universitats i Recerca, Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya  
 
17.00–17.15 CONCLUSIONS  
Albert Barberà, director general de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya  
 
CLOENDA  
Hble. Sra. Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 


