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a més de prevenir les malalties 
i fer-nos estar en millors 
condicions per afrontar-les, 
ens ajuda a ser més feliços.

Avui sabem que el cervell, a més de jugar un paper clau en la nostra interacció amb l’entorn i oferir-nos la possibilitat de 
gaudir plenament de les nostres vivències, és l’òrgan que controla la totalitat del nostre organisme i una peça fonamental 
per al manteniment de la salut integral. Mantenir sa el cervell, al llarg de tota la nostra vida, és el gran repte mèdic del 
segle XXI.

També sabem que un cervell sa no només pot endarrerir l’aparició de determinades malalties neurològiques (demència, 
Parkinson...), fent que els seus símptomes no es manifestin o ho facin de manera atenuada, i que puguem continuar 
funcionant amb normalitat d’acord amb la nostra edat biològica; sinó que, a més, té una major capacitat per fer front a 
altres patologies tant neurològiques com psiquiàtriques quan esdevenen (ictus, TCE, depressió...) i restaurar o compensar 
les funcions afectades, responent amb major eficàcia als tractaments mèdics o neurorehabilitadors.

Darrerament, gràcies als estudis neurocientífics més avançats, hem pogut identificar determinades actituds vitals i estils 
de vida que contribueixen a millorar o, si més no, a mantenir la xarxa de connexions neuronals necessàries per garantir 
la salut del nostre cervell, entre les que destaquen: mantenir una dieta sana, l’exercici físic adequat i regular, dormir el 
nombre d'hores necessàries, seguir una activitat cognitiva enriquidora, potenciar una xarxa d'interaccions personals que 
resulti estimulant, o gaudir d'un pla vital que aporti sentit transcendent als reptes als que ens enfrontem cada dia.

De tots aquests temes és del que volem parlar a la XXX Jornada Tècnica de l’Institut Guttmann; i ho volem fer des de la 
vessant científica, però també des de l’experiència vital de diferents testimonis. 

Una jornada que es fonamenta en el projecte d’investigació Barcelona Brain Health Initiative impulsat per l’Institut Guttmann 
amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i que, amb el compromís de més de quatre mil voluntaris, vol avançar en el 
coneixement dels mecanismes que expliquen el benefici d’aquests hàbits de vida sobre la salut cerebral i en com dissenyar 
estratègies que ens ajudin a optimitzar la seva incorporació al nostre dia a dia. I que vol tenir la seva expressió més 
innovadora en la iniciativa Brain Health Institute (Institut per a la Salut Cerebral) que properament es posarà en marxa al 
nou edifici “Guttmann Barcelona”, des d’on la Fundació Institut Guttmann vol donar resposta a aquests nous reptes i seguir 
promovent al nostre país el coneixement neurocientífic, alhora que oferint la millor neurorehabilitació especialitzada avui 
possible.

Fundació Institut Guttmann

Amb la col·laboració de:



12.45      Conferència i sessió pràctica: Mindfulness o l’art d’estar present                               
   
       
         Andrés Martín Asuero. Biòleg, Doctor en Psicologia, director de l’Institut Esmindfulness 
         Presenta: Daniel Arbós. 
        
14.00          Pausa per dinar.

15.30      Experiències vitals
   
     
         Òscar Cadiach. Tècnic Superior d’Esports. Guia d’alta muntanya UIAGM i alpinista.
         Els 14x8.000 sense oxigen addicional als 64 anys.

         Jordi A. Jauset. Doctor en comunicació, pianista i divulgador científic.   
         La música i l’estat emocional.
      
                Natalia Jurado. Llicenciada en Comunicació i mestra de meditació Kadampa.
         El sentit de la vida a través del desenvolupament espiritual. 

         Marta Vergés. Especialista en nutrició i coach de salut.  
         Els intestins són el 2n cervell.
   
           
         Presenta: Gaspar Hernàndez. Periodista i escriptor. Dirigeix i presenta “L’ofici de viure” a TV3 
         i Catalunya Ràdio.

17.00         Pausa-Cafè

   PROGRAMA

9.00       Acreditacions i entrega de documentació.

9.30       Benvinguda institucional.

 
9.45       Conferència magistral: Estils de vida i salut cerebral: Com ampliar la reserva cognitiva? 
     
     
        Yaakov Stern.  Professor de Neuropsicologia, Columbia University. 
            Presenta: Dr. Josep M. Tormos, Director de Recerca de l’Institut Guttmann.

10.45        Pausa-Cafè.

11.15      Taula Rodona: Com cuidar del nostre cervell
   
     
        La Son: de la infantesa a la maduresa. 
        Óscar Sans. Neurofisiòleg. Ad Salutem Institute.

        Entrenament cognitiu per al cervell.
        David Bartrés-Faz. Doctor en psicología. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universitat de   
        Barcelona. Investigador Principal BBHI. 

        Nodrim el cervell.
        Mara Dierssen. Doctora en medicina i neurobiologia. Centre de Regulació Genòmica (CRG) de       
        Barcelona. 
          
        Modera: Daniel Arbós. Periodista científic.



Presentat per Jordi Basté, periodista, presentador i director del programa “El món a Rac1”     

17.30     Presentació de resultats del projecte BBHI.
        Álvaro Pascual-Leone. Catedràtic de Neurologia. Harvard Medical School (Boston). 
       Director Científic BBHI.                                                  

18.30     Testimonis de voluntaris del BBHI. Una selecció de tres voluntaris del projecte BBHI explicaran els    
       seus testimonis vitals i la seva experiència participant en un projecte de recerca com a voluntaris. 
         
19.00    Torn de preguntes a l’equip BBHI.

19.30     Clausura. Copa de Cava.  

El projecte ha avançat de manera significativa durant aquests dos primers anys. Des del seu llançament al març del 2017, 
la Fase I del projecte ha aconseguit reclutar a més de 4.600 participants, principalment de Barcelona, però també d’altres 
indrets. Els voluntaris ja han completat un conjunt de qüestionaris que ens han permès recollir informació rellevant sobre 
el seu estat de salut cerebral en relació als hàbits de vida saludable basats en els set pilars bàsics (cognició, activitat física, 
nutrició, socialització, son, pla vital i salut integral), a partir dels quals hem generat un informe d’avaluació personalitzat al 
seu perfil del web. Ara ja ens trobem en ple desenvolupament de la Fase II del projecte amb l’inici de les proves presencials 
a l’Institut Guttmann de Badalona que tindran continuïtat, a partir del mes de novembre, al nou edifici Guttmann Barcelona. 
L’estudi ja ha donat els seus primers resultats que volem compartir amb tots els voluntaris en aquesta segona trobada.

INSCRIU-TE
INFORMACIÓ GENERAL

Dia      9 d’octubre 2018

Lloc      CosmoCaixa. Auditori. C/Isaac Newton, 26. 08022. Barcelona

Inscripcions a partir del 25 de juliol

                           Fins el 21 de setembre        A partir del 21 de setembre
QUOTA PARTICIPACIÓ                   50 euros                  65 euros
QUOTA ESTUDIANTS/VOLUNTARIS (*)          25 euros                  35 euros

*Per a beneficiar-se de la quota especial d’estudiants o voluntaris del projecte BBHI serà imprescindible adjuntar còpia carnet 
estudiant o certificat de l’escola o facultat en el moment de formalitzar la inscripció on-line. En el cas dels voluntaris hauran 
d’estar a la base de dades de voluntaris del BBHI i haver complimentat els qüestionaris corresponents.
La sessió de la tarda (de 17.30h a 19.30h) serà gratuïta, exclusivament, per als voluntaris del projecte BBHI. Les places 
seran limitades i no es podrà garantir l’accés si l’aforament ja està cobert.
La quota d’inscripció inclou el dret de participació en les jornades, les pauses-cafè, la copa de cava i el certificat d’assistència. El 
dinar no està inclòs. Les places són limitades. Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre de pagament. No es considerarà 
formalitzada la inscripció fins a que s´hagi abonat la quota corresponent. Les quotes reduïdes s’aplicaran només fins el dia 
21 de setembre.

Es disposarà de traducció simultània per la conferència en anglès.

Secretaria tècnica: ACTIVA CONGRESOS
Passeig de l’Havana, 11-13 A1 2n 2a 08030 Barcelona Tel 933238573
guttmann@activacongresos.com

II TROBADA DE VOLUNTARIS DEL BBHI (Barcelona Brain Health Initiative)

https://www.activacongresos.com/forms/guttmann-cat/

