
 

GENÒMICA I EVOLUCIÓ. EL FUTUR DE LA BIOLOGIA 

 

La biologia està canviant a un ritme mai vist des que Aristòtil, el seu pare intel·lectual, 

la va fundar com ciència de la vida. Això és conseqüència dels desenvolupaments 

tecnològics en les tècniques de seqüenciació i genòmica. Hem passat en els últims 50 

anys de no conèixer les bases moleculars de la vida a la producció massiva de dades 

moleculars. Aquest “tsunami” d'informació biològica en forma de seqüències 

genòmiques d'un nombre creixent d'espècies i d'experiments amb milers de resultats 

accessibles en un sol assaig proposa nous desafiaments  expressats en la forma de 

fer noves preguntes en biologia i en la gestió dels instituts d'investigació. En breu els 

experiments els realitzaran robots i el treball principal del biòleg serà la formulació de 

preguntes i la interpretació de resultats en cooperació amb informàtics, estadístics i 

matemàtics. A pesar d'aquest canvi revolucionari, el marc adequat per a la 

comparança d'aquestes noves dades segueix sent la teoria de l'evolució originalment 

formulada per Charles Darwin i modificada en 150 anys d'investigació per científics de 

tot el món. En aquesta xerrada s'explicaran els abastos i desafiaments  de les 

tècniques genòmiques en biologia i biomedicina i l'actualitat de la teoria de l'evolució 

per a donar respostes integradores als nous interrogants que es plantegen 

 

http://hdopazo.bioinfo.cipf.es/ 

http://www.sesbe.org/ 
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