
El neurocientífic català Joaquim Fuster serà distingit com a membre
d’honor de l’European Brain and Behavior Society

Més de 500 especialistes en l’estudi del cervell
es reuneixen a CaixaForum

Del 17 al 20 de setembre, tindrà lloc a CaixaForum la 35a reunió general i el

congrés internacional de l’European Brain and Behavior Society (EBBS). Al llarg

de quatre dies, més de 500 neurocientífics de tot el món debatran a Barcelona

les darreres investigacions sobre l’estudi del cervell i el comportament humà.

Tot coincidint amb aquesta reunió internacional, el català Joaquim Fuster serà

distingit com a membre d’honor de l’EBBS.

Més de 500 experts en neurociències, procedents de 22 països diferents, debatran a

CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8 de Barcelona) sobre diversos mecanismes

estructurals i psicològics del cervell que configuren la ment i el comportament humà.

Les conferències tindran lloc del 17 al 20 de setembre, amb motiu de la 35a reunió

anual de l’European Brain and Behavior Society (EBBS). L’organització local del

congrés corre a càrrec de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de

Barcelona i del Museu de la Ciència de la Fundació “la Caixa” , i compte amb el suport

de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Ciència i

Tecnologia, la Societat Espanyola de Neurociència (SENC), i l’editorial Ariel.

L’EBBS és una societat científica internacional, fundada el 1968, formada per

investigadors de diferents ciències (biòlegs, psicòlegs, psiquiatres, metges) implicats

en la recerca dels processos a través dels quals el cervell crea i controla la ment i el

comportament. El programa científic dels quatre dies de reunions d’aquest congrés

compta amb prop de 60 ponències i 300 comunicacions en format de pòster que

s’exposaran en una gran carpa al Poble Espanyol (Av. Marquès de Comillas, s/n de



Barcelona). Entre els participants hi ha científics especialitzats provinents de països de

la Unió Europea, Japó, Índia, Estats Units, Brasil, Mèxic o Rússia, entre altres.

A la sessió inaugural del dia 17 de setembre, el prestigiós neurocientífic català

Joaquim Fuster rebrà la distinció de membre d’honor de l’EBBS. Professor de

Psiquiatria i de Ciències del Biocomportament de la University of California-Los

Angeles (UCLA), el doctor Fuster pronunciarà la conferència El còrtex prefrontal i

l’organització temporal de l’acció a les 16 hores a l’auditori de CaixaForum. Mitja hora

abans, la sessió inaugural comptarà amb la presència de Joan Clos, alcalde de

Barcelona; Lluís Ferrer, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona; Susan Sara,

presidenta de l’EBBS;  Ignacio Morgado, president del comitè local organitzador i

Jorge Wagensberg, director del Museu de la Ciència de la Fundació “la Caixa”.

Podeu consultar el programa del congrés a: http://www.uab.es/ebbs-2003

Ponents destacats del congrés

Joaquim Fuster. Professor de Psiquiatria i de Ciències del Biocomportament de la

UCLA. El doctor Fuster es va llicenciar a la Universitat de Barcelona fa mig segle i es

va diplomar pel Consell Espanyol de Psiquiatria el 1964. Va rebre el doctorat a la

Universitat de Granada el 1967 i a la California Medical License el 1969. Després del

seu pas com a metge assistent a l’Institut Mental de la Santa Creu de Barcelona, va

tenir diversos càrrecs d’investigació a la University of California: membre del Brain

Research Institute el 1961 i membre del Center for the Neurobiology of Learning and

Memory UC Irvine el 1994. Ha obtingut nombrosos premis i pertany a diverses

societats de caire professional, com és el cas de l’American Psychiatric Association, la

Medical Research Association of California, la New York Academy of Sciences  i la

Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. A partir del proper dia 17 de setembre

afegirà a les seves concessions honorífiques la de membre d’honor de l’EBBS.

Howard Eichenbaum. Director del Laboratori de Neurobiologia Cognitiva de la Boston

University . Eichenbaum es va doctorar a la University of Michigan. Fa recerca sobre la

neurobiologia de la memòria i, més concretament, sobre els sistemes cerebrals que

donen suport al procés de la memòria. En aquest sentit, s’ha centrat en la

caracterització del sistema neural que intervé en la memòria declarativa, la capacitat

per recordar conscientment els fets i els esdeveniments diaris. La seva tasca ha



mostrat que les diferents funcions del procés de la memòria es poden assignar a àrees

interconnectades del còrtex cerebral i dels components de la formació hipocampal.

Michela Gallagher. Directora del Center for Neurogenetics and Behaviour de la Johns

Hopkins University. Gallagher és especialista en la neurociència dels sistemes del

comportament. A més d’estudiar psicològicament les funcions de l’aprenentatge, la

memòria i l’emoció, també ha utilitzat mètodes de registre de l’activitat de neurones

individuals del cervell per a determinar les seves propietats quan els animals estan

desenvolupant tasques conductuals complexes. Estudia així mateix mecanismes

cel·lulars i de plasticitat neuronal.

Lawrence Weiskrantz. Catedràtic del Departament de Psicologia Experimental de la

Universitat d’Oxford. Weiskrantz ha escrit un bon nombre de llibres dedicats a

l’exploració neuropsicològica. Destaquen els seus estudis sobre les bases biològiques

de la consciència. Va ser uns dels fundadors i primer president de l’European Brain

and Behavior Society, la més antiga societat europea dedicada a l’estudi del cervell i el

comportament. Els seus experiments i publicacions li han donat un considerable ressò

com a científic a nivell internacional.

Elisabeth Murray. Es va llicenciar a la Bucknell University i es va doctorar a la

University of Texas Medical Branch at Galveston, on va estudiar l’organització de les

neurones corticoespinals. Al National Institute of Mental Health (NIMH), va estudiar els

substrats neuronals de l’aprenentatge i la memòria del tacte. Actualment és la cap del

Departament de Neurobiologia de l’Aprenentatge i la Memòria del NIMH i treballa al

Laboratori de Neuropsicologia del mateix institut. Des d’aquest laboratori ha estudiat la

base neuronal de l’aprenentatge i la memòria, incloent-hi les percepcions espacials; i

també ha investigat com la informació emmagatzemada pel cervell pot ser utilitzada en

futures accions de l’individu.

Jacques Paillard. Pioner dels estudis de la neurociència sobre el comportament a

França, Paillard va ser, l’any 1965, el primer director del CNRS Institute of

Neurophysiology and Psychophysiology a Marsella, un centre que va esdevenir un

model internacional per a allò  que acabaria coneixent-se amb el nom de neurociència

cognitiva. La seva recerca s’ha centrat en la percepció de l’espai corporal. Ja retirat,

Paillard continua estudiant el control motor en diferents pacients.



35a reunió general i congrés internacional de l’EBBS

Del 17 al 20 de setembre de 2003

Lloc: CaixaForum

Av. Marquès de Comillas, 6-8. 08038 Barcelona

Servei d’informació de la Fundació “la Caixa”

Tel. 902 22 30 40

http://www.fundacio.lacaixa.es

info.fundacio@lacaixa.es

Per a més informació i entrevistes, contacteu amb:

Irene Roch
Tel. 93 404 60 27
imroch.fundacio@lacaixa.es

Octavi López
Tel. 93 581 33 01
octavi.lopez@uab.es


