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Com arribar-hi

Hospital universitari de Bellvitge  
Carrer de la Feixa Llarga, s/n,  
08907 - L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Recerca en salut mental:  
preguntes i respostes per a la postpandèmia
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Marga Nadal
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Joan Vendrell



Introducció
Desenvolupar recerca de qualitat i amb un impacte en la pràctica clínica i, per tant, en la salut de les persones 
és una de les missions de l’Institut Català de la Salut (ICS). La Jornada de Recerca d’enguany, que se celebra 
a l’Hospital Universitari de Bellvitge amb motiu dels seus 50 anys, és una nova oportunitat per conèixer de 
primera mà la recerca que s’està fent als diferents instituts de recerca que formen part de l’ICS.
Aquest any, el tema escollit és la salut mental, sobre la qual la pandèmia provocada pel coronavirus  
SARS-CoV-2 ha impactat de manera important. Com enfocar la recerca en salut mental, des de quines 
perspectives i quins reptes, oportunitats i noves estratègies encaren els i les professionals de la recerca, a curt 
i a llarg termini, són els temes de debat d’aquesta Jornada. 

Programa
8.30 Recepció, lliurament de la documentació i col·locació dels pòsters

Lliurament de premis

Cloenda

Conclusions

Temps per veure els pòsters presentats a la Jornada i refrigeri

Inauguració

Conferència magistral

Impact of covid-19 in Mental Health. 

Philip Gorwood
Psiquiatre, cap de servei de la Clinique des Maladies Mentales et de L’Encéphale de l’Hospital de Sainte-
Anne (GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences), catedràtic de la Université de Paris i investigador de la 
vulnerabilitat genètica en trastorns d’addicció (INSERM U1266).

Modera
Fernando Fernández-Aranda 
Psicòleg, director científic de IDIBELL, director de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, cap de grup de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i catedràtic de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge, de la Universitat de Barcelona.

Taula rodona

Confinament i salut mental. Lliçons apreses en els darrers 3 anys. 

Sarah Bujalance
Directora de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia.

Marta Ferrer
Psicòloga, vicerectora d’Estudiants i Participació de la Universitat de Barcelona i professora agregada del 
Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona.

Jordi Peris
Psicòleg clínic, cap de servei de l’Àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Hospital Universitari Institut Pere 
Mata i  investigador a l’Institut  d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

Oriol Yuguero
Facultatiu adjunt al servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i investigador a l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré.

Modera
Núria Radó-Trilla
Biòloga, tècnica de l’Oficina de Suport a la Innovació i la Recerca de l’Institut Català de la Salut.

Taula rodona

Reptes de futur de la recerca en salut mental: perspectiva bàsica. 

Jordi Mayneris
Metge, investigador Miquel Servet de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Jordi Piera
Enginyer informàtic, director de l’Oficina d’Estratègia de Salut Digital del Servei Català de la Salut.

Marta Ribases
Genetista, investigadora del Vall d’Hebron Institut de Recerca.

Carles Soriano-Mas
Psicòleg, investigador de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge.

Elisabet Vilella
Biòloga, sotsdirectora de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i investigadora de l’Institut Pere Mata.

Modera
Gabriel Capella
Metge, director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge.

Taula rodona

Reptes de futur de la recerca en salut mental: perspectiva aplicada. 

Susana Jiménez
Psicòloga, directora del Programa de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, investigadora de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i professora 
associada de la Universitat de Barcelona.

Javier Labad
Psiquiatre, director del Servei de Salut Mental i Addiccions al Consorci Sanitari del Maresme i investigador 
de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.

Anna Gatell
Pediatra, metgessa d’atenció primària, presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.

Josep Pifarre
Psiquiatre, delegat de la Conselleria de Salut i gerent del Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària Lleida.

Toni Ramos-Quiroga 
Psiquiatre, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, investigador al Vall d’Hebron 
Institut de Recerca i professor agregat de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Modera
Josep Comín
Metge, president del Comitè de Recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge, investigador de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i professor agregat de la Universitat de Barcelona.
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10.40 Pausa cafè i temps per veure els pòsters presentats a la Jornada


