I Trobada de Recerca en Cervell, Cognició, Conducta i Salut Mental
Barcelona, dimecres 9 de febrer de 2011

Informació general
organitza:
Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C), Universitat de Barcelona
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
en connexió amb l’Acte Inaugural de d’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C)

lloc:
Palau de les Heures
Universitat de Barcelona [Campus Mundet]
P. Vall d’Hebron 171, 08035‐Barcelona

objectiu:
El propòsit de la Trobada és donar a conèixer la recerca que es duu a terme en ambdues institucions i
facilitar un fòrum d’intercanvi que afavoreixi la creació de sinèrgies i futures col∙laboracions
científiques [en l’acte d’obertura s’anunciarà la creació d’un beca predoctoral conjunta]
destinataris:
principalment, equips de recerca i investigadors de les organitzacions convocants;
secundàriament, especialistes en general
nombre estimat de participants: 100‐125
estructura:
La trobada seguirà a l’Acte Inaugural de l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C)
de la Universitat de Barcelona, que tindrà lloc el dimarts 8 de febrer de 2011, a les 19:00 hores.
La trobada s’organitzarà en torn a quatre sessions de comunicacions orals (cada una amb dos
oradors de cada institució) centrades en cada un dels quatre àmbits principals de recerca de les
institucions convocants (Avaluació, Salut Mental, Cognició/Conducta, Cervell).
Els investigadors interessats poden contribuir a la Trobada amb una presentació científica en
forma de panell (pòster). Els pòsters seran exhibits durant total la jornada al vestíbul del Palau de
les Heures, i està previst un dinar informal a peu dret simultani a la sessió de pòsters, on cada grup
de recerca de les institucions organitzadores presentarà les seves línies principals de recerca,
l’estructura del grup, els recursos disponibles, etc.
aspectes pràctics:
Donat el nombre limitat de places, cal inscriure’s en la Trobada enviant un correu electrònic
a francesca.arcara@ub.edu indicant les següents dades:
 A l’assumpte (subject) del missatge: Inscripció Trobada R3CSM
 Al cos del missatge:
o Nom i cognoms (tal com apareixerà a l’identificador)
o Nom del grup de recerca, si s’escau
o Nom de la Institució
o Autors, afiliació i títol del pòster, si s’escau
El termini màxim per formalitzar la inscripció és el divendres 28 de gener de 2011!
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Programa científic
09:00 – 09:30

Recepció, entrega d’acreditacions
Acte d’obertura [Dr. JM Haro, Dr. C Escera]

09:30‐10:45

Sessió 1 – Salut Mental [75 min]
Ponència 1. Dr. Lluis San (Hospital Sant Joan de Déu). ¿Es posible la investigació clínica en
psiquiatría?
Ponència 2. Dr. Juan Antonio Amador (IR3C). Evaluación e intervención en trastornos
externalizantes e internalizantes.
Ponència 3. Dr. Josep Maria Haro (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). Epidemiologia dels trastorns
mentals: impacte, factors de risc i protectors.
Ponència 4. Dr. José Gutiérrez Maldonado (IR3C). Aplicaciones de la Realidad Virtual en
Psicología clínica y de la salud.

10:45‐11:00

Descans [15 min]

11:00‐12:15

Sessió 2 – Cognició/conducta [75 min]
Ponència 5. Dra. Judith Usall (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). Noves estratègies terapèutiques
en esquizofrènia resistent.
Ponència 6. Dr. Joan López‐Moliner (IR3C). Mecanismes predictius en el processament sensorio‐
motor.
Ponència 7. Dr. Gildas Brebion (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). Hallucinations and source
memory impairment in schizophrenia patients and non‐clinical individuals
Ponència 8. Dr. Vicenç Quera. (IR3C). Conducta col∙lectiva i auto‐organització.

12:15‐12:30

Descans [15 min]

12:30‐13:45

Sessió 3 – Avaluació [75 min]
Ponència 9. Dra.Juana Gómez Benito(IR3C). Estudis psicomètrics i d’invariància mètrica en els
àmbits socials i de la salut.
Ponència 10. Dr. Antoni Serrano (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). Avaluació de Serveis de Salut
Mental en Atenció Primària: a la recerca de l'eficiència.
Ponència 11. Dr.Juan Guàrdia (IR3C). Models estadístics i la mesura dels fenòmens psicològics.
Algunes observacions metodològiques.
Ponència 12. Dra. Susana Ochoa (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). Avaluació de persones amb
esquizofrènia i primers episodis psicòtics.

13:45‐15:30

Sessió de pòsters i dinar a peu dret [105 min]

15:30‐16:45

Sessió 1 – Cervell [75 min]
Ponència 13. Dra. Maria Mataró (IR3C). Neuropsicologia, neuroimatge i patologia vascular.
Ponència 14. Dra. Belen Ramos (Fundació Sant Joan de Déu. Parc Sanitari Sant Joan de Déu).
Alteraciones moleculares del cerebro en esquizofrenia y cambios en el desarrollo dendrítico
Ponència 15. Dra. Immaculada Clemente (IR3C). Dels gens a la cognició: utilització
d'endofenotips.
Ponència 16. Dr. Jordi Navarra (Fundació Sant Joan de Déu). Regreso al futuro: La
recalibración temporal de estímulos multisensoriales

16:45‐17:00

Descans [15 min]

17:00‐18:00

Taula rodona i clausura [60 min]

