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Les xerrades científiques per a estudiants van dirigides a alumnes de 4t 

d’ESO, 1er i 2on de Batxillerat. En un format similar a les sessions científiques 

reals, els alumnes podran participar, preguntar i debatre sobre temes i línies 

de recerca actuals. 

 

Genòmica: seqüenciem el paller 

Com les poblacions humanes han estat sotmeses a la selecció natural i s'han adaptat a 

diferents condicions ambientals, serà l’eix central per presentar com aquestes 

adaptacions expliquen també l'aparició de malalties complexes. A més es discutirà 

sobre la utilització d'aquesta informació en la genòmica mèdica, i particularment sobre 

el gran avenç que ha representat per al camp d'investigació sobre les malalties rares. 

Ponent: Ferran Casals, expert genetista de l'Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) 

 

 

La malaltia d'Alzheimer: què sabem i què volem saber? 

Es realitzarà una síntesi sobre el coneixement actual de la malaltia d'Alzheimer, i 

s’entrarà a analitzar mites i realitats d'aquesta condició. Això servirà com a base per 

explicar el panorama actual de la recerca. Dins d'aquest marc, es presentaran els 

principals estudis i les línies d'actuació de la Fundació Pasqual Maragall.  

Ponent:  Nina Gramunt, neuropsicòloga i investigadora de l'Estudi Alfa de la Fundació 

Pasqual Maragall 

 

 



La tercera realitat. Com construeix el cervell el món en què vivim 

Es presentarà a la recerca duta a terme sobre les funcions cognitives, emocionals i 
motivacionals dels individus, sobre com està fet el nostre cervell i com funciona, i com 
aquest construeix el coneixement veritable sobre el món que l'envolta. Un viatge pel 
cervell i de com ha estat construït des de la confusió, la inseguretat, els errors, els 
canvis de models interpretatius. 
 
Ponent: Óscar Vilarroya, del Grup de Recerca en Neuroimatge de l'Institut Hospital del 
Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) 
 
 
 

 
Parlem de drogues: ús i efectes del cànnabis 
 

Coneixeran la recerca que es duu a terme sobre les addiccions a drogues i 
especialment l'ús i els efectes del cànnabis en el cervell, a partir de l'anàlisi que es fa 
de l'ús recreatiu i terapèutic d'aquesta droga. 
 
Ponents: Dr. Rafael Maldonado, Eva  i Maria Gomis, investigadors del grup de 
neurofarmacologia del CEXS-UPF 
 

 

 

Cèl·lules mare i medicina regenerativa: realitats i promeses 

Tots hem sentit a parlar als mitjans de comunicació de les cèl·lules mare i de les seves 

immenses possibilitats per a regenerar teixits malmesos per accidents o malalties. Però 

és cert tot el que sentim? En quin punt es troba actualment la medicina regenerativa? 

Els alumnes coneixeran l’ús de cèl·lules mare, les tècniques, les línies d’investigació i 

com el potencial de les cèl·lules mare en medicina regenerativa és realment 

prometedor. 

 
Ponent: Dr. Àngel Raya, Director del CMR[B] i professor d’investigació ICREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pa amb tomàquet per al cos 

A la xerrada, utilitzant els últims estudis sobre la Dieta Mediterrània com exemple, 
veurem com els científics poden desgranar els secrets que oculten les diferents formes 
d'alimentar-se i comprovarem que moltes de les coses que fan són menys complicades 
del que semblen... 
 
Ponent : Álvaro Hernáez, investigador del grup de recerca en risc cardiovascular i 

nutrició del Institut Hospital del  Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i del CIBER de 

Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN). 

 

 
 

Malalties mentals: Què són els trastorns bipolars? 

 
Els alumnes coneixeran quines són les característiques de la malaltia, com s’identifica 
una persona amb trastorn bipolar, com evoluciona la malaltia al llarg de la vida , quines 
persones importants al llarg de la història l’han patit i quin és el seu tractament. 
 
Ponent : Dr. Francesc Colom, Psicòleg Investigador del Grup de Salut Mental del 

Institut Hospital del  Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 

 

 


