Primer Seminari del CORE en Salut Mental
Dimecres 29 d’Octubre
Auditori (nou edifici), Hospital de Sant Pau

Vulnerabilitat, Resiliència i Biomarcadors en Psicopatologia
La incidència de la patologia mental en la població va en augment i representa enormes costos
econòmics i socials, inclús per sobre d’altres patologies com el càncer i els problemes
cardiovasculars. La Salut Mental constitueix un repte actual i futur de la societat europea, pel
qual cal apostar i invertir des de diferents vessants, i molt especialment des de la recerca.
La Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental s’ha establert per promoure i
gestionar efectivament les capacitats i activitats de R+D+i de la UAB i la seva anella hospitalària
en l’àmbit de la Salut Mental, amb la missió de generar i promoure el treball en xarxa,
compartint recursos i informació i coordinant les accions que es requereixen per impulsar
efectivament projectes que contribueixen a avançar el coneixement en el camp i a promoure
transferència de resultats a societat i indústria.
Aquesta sèrie de Seminaris del CORE de Salut Mental s’estrena en un any reconegut
internacionalment com l’any de la Salut Mental – i pretén ser un fòrum obert per la discussió
científica d’alt nivell en conceptes claus dins de la recerca en Salut Mental.
Els objectius estratègics d’aquests seminaris són:
1.- Afavorir les sinèrgies entre els investigadors de la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE)
en Salut Mental de la UABCEI i altres investigadors catalans i internacionals que treballen en
recerca en Salut Mental des de diferents disciplines i perspectives, amb l’objectiu de fomentar
noves col·laboracions multidisciplinàries, enfortir les xarxes existents i en general incrementar
la visibilitat dels grups locals que fan recerca en Salut Mental.
2.- Fomentar la transferència de coneixement i l’intercanvi entre científics reconeguts de l’àrea
i els estudiants (científics en formació).
3.- Enfortir el potencial traslacional de la recerca (from bench to bed i from bed to bench) en
Salut Mental, connectant els grups que estan fent investigació bàsica amb grups que fan
investigació clínica.
El seminari es realitzarà durant un matí, començant amb presentacions curtes d’investigadors
joves e innovadors que, treballen en projectes internacionals – amb èmfasi en vulnerabilitat i
resiliència en Psicopatologia, i finalitzarà amb una taula rodona sobre biomarcadors, amb la
participació de membres sènior.
Una pausa - cafè llarga permetrà la interacció els participants, així com llegir i discutir els
pòsters.
Comitè Científic
Dr. Antonio Armario (INc, UAB)
Dr. Lourdes Ezpeleta (Dpt. de Psicologia Clínica i de la Salut - UAB)
Dr. Roser Nadal (INc, UAB)
Dr. Susanna Subirá (Dpt. de Psicologia Clínica i de la Salut - UAB)
Dr. Adolf Tobeña (INc, UAB)

Programa
8.45 – 9.00

Benvinguda

9.00 – 13.00

Presentacions curtes
Presideix: Dr. Adolf Tobeña (INc, UAB)

9.05 – 9.30

“Vulnerabilitat psicològica a la Psicosi”
Dra. Neus Barrantes (Dpt. de Psicologia Clínica i de la Salut, UAB)

9.30 – 9.55

“Neurotoxicitat en Depressió”
Dra. María Portella (Hospital de Sant Pau)

9.55 – 10.20

“Experiències primerenques; vulnerabilitat o resiliència?”
Dra. Roser Nadal (INc, UAB)

10.20 – 11.30

Pausa cafè i Pòsters

11.30 – 11.55

“Característiques primerenques clíniques i del desenvolupament associades a
trastorns d'ús de substàncies en adults amb dèficit d'atenció/hiperactivitat”
Dr. Antoni Ramos-Quiroga (Hospital Universitari Vall d’Hebron)

11.55 – 12.25

“Suïcidi i intents de suïcidi: no és el que s’espera?
Dra. Isabel Parra (Hospital Parc Taulí)

12.25 – 12.50

“Desentranyant els processos cognitius i emocionals en la psicosi: del dèficit en
la percepció d’emocions a la motivació i processament de la recompensa”
Dr. Daniel Bergè (Hospital del Mar / IMIM)

13.50 – 14.00

Taula Rodona – Biomarcadors en Psicopatologia
Presideix - Dr. Miquel Casas (Hospital Universitari Vall d’Hebron),
Participants - Dr. Antonio Armario (INc, UAB), Dr. Diego Palao (Hospital Parc Taulí),
Dra. Susanna Subirà (Dpt. de Psicologia Clínica i de la Salut - UAB)

14:00

Conclusions

14:15

Cloenda

