COVID-19 VIII Jornada de Bioinformàtica i Genòmica
Monday, December 14th, 2019
Virtual, Zoom platform

Due to the COVID-19 pandemic situation, the VIII Bioinformatics and Genomics Symposium,
originally scheduled for December 14th 2020 and organized by Tanya Vavouri (Josep Carreras
Leukaemia Research Institute) and Lorenzo Pasquali (Universitat Pompeu Fabra) will be postponed
and will take place on December 16th 2021 (please, save the date on your calendars!).
Instead, this year we are organizing on the afternoon of the same day an online mini-symposium
focused on bioinformatics and genomics of COVID-19, where different groups around the country
could present all the research being carried out in these areas, such as for example analysis of viral
genomes, physiological responses to infection and search for new treatments, genetic
susceptibility to infection and disease severity or functional analysis. The mini-symposium will be
organized in a series of short talks (15-20 min) from PhD students, postdocs or senior researchers
and those interested in presenting their research should register at the meeting webpage or
contact the organizers for more information. In order to prepare the final program, please send
the title of the talk as soon as possible and no later than Wednesday, November 25th. Talks should
be in English and will be selected based on scientific interest and a balanced distribution among
groups and research areas.
Deadline communications: November 25th, 2020
Deadline registration: December 10th, 2020

Organizing committee:
Mario Cáceres (ICREA, UAB)
Roderic Guigó (CRG-UPF)

Support:
Mariàngels Gallego and Maite Sánchez
Secretaria de la Societat Catalana de Biologia
scb@iec.cat

La SCB: què és, què fa i quins beneficis dóna als seus socis
La Societat Catalana de Biologia (SCB) fou fundada l’any 1912, fou la primera filial de l’Institut
d’Estudis Catalans i tingué com a primer president el doctor August Pi i Sunyer. Després de la
interrupció de les seves activitats l’any 1938, aquestes foren represes el 1954 en la clandestinitat, i
finalment, de manera púbica, el 1962. Des d’aleshores, el nombre de socis i d’activitats
organitzades ha anat creixent fins als mil quatre-cents socis actuals i unes cinquanta activitats al
llarg de l’any, dirigides a la comunitat científica, estudiantil, docent o al públic en general. A més,
edita les publicacions Què Cal Saber i Treballs, i ha editat la revista Omnis. La SCB s’organitza en
vint-i-dues seccions temàtiques i en cinc seccions territorials, i està dirigida per un consell directiu
que és elegit per l’assemblea de socis, i actualment presidit pel doctor Lluís Tort. Així, doncs, la SCB
és la societat científica més antiga, amb més socis i amb més activitat del nostre país.
Els objectius de la SCB són reunir els professionals i estudiosos de les ciències de la vida del nostre
país per permetre l’intercanvi d’idees i ajudar a difondre la recerca que fem dins la comunitat
científica —també fora de les nostres fronteres— i a la societat en general. En definitiva, la SCB
aspira a ésser el referent de la recerca en biologia al nostre país.
Els beneficis per als socis inclouen, entre d’altres, rebre la programació dels actes organitzats per
la SCB, obtenir descomptes en l’assistència a les jornades científiques, tenir plaça reservada en
actes amb aforament limitat, rebre les publicacions i revistes en paper al domicili, tenir
descomptes en totes les publicacions i llibres del IEC, poder organitzar activitats, i tenir veu i vot
en l’assemblea general de socis. Tot per només 38 € anuals els socis numeraris i 15 € anuals els
socis estudiants. Feu-vos-en socis ja! http://scb.iec.cat/butlleta-de-socis/

