
 

 

Benvolguts/des companys/es,  

 

Us anunciem la celebració del XI Simposi de Neurobiologia: «Future technical advances», organitzat per la Secció de 

Neurobiologia Experimental de la Societat Catalana de Biologia. Aquest simposi biennal aplega investigadors en 

neurociències de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Enguany se celebrarà els dies 12 i 13 de novembre de 

2018, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47), a Barcelona. 

 

INSCRIPCIÓ 

 

Període d’inscripció: del 15 de juny al 15 d’octubre de 2018 (o fins a exhaurir l’aforament: 240 participants)  

Període d’enviament de resums: del 15 de juny al 15 de setembre de 2018 
 

En el full d’inscripció trobareu les instruccions per a fer-ne el pagament. No s’acceptaran resums sense inscripció. 

 

COMUNICACIONS 

 

El simposi s’estructura en sessions de presentacions orals (15 min) i de pòsters. En el full de comunicacions podeu indicar 

la vostra preferència. Es donarà preferència a les comunicacions orals presentades per investigadors joves, especialment 

els que s’hagin incorporat recentment al nostre país. 

 

RESUMS DE LES COMUNICACIONS 

 

La data límit per a rebre els resums de les comunicacions és el 15 de setembre de 2018. Els resums enviats després 

d’aquesta data no es podran incloure en el llibre del simposi. 

 

A l’hora de preparar el resum de la comunicació, seguiu, si us plau, totes les indicacions que figuren en el formulari dels 

resums, especialment pel que fa al format del nom dels autors. El text principal, amb un màxim de 300 paraules (sense 

figures), ha de ser, preferiblement, en anglès. 

 

Les vostres comunicacions es poden emmarcar en algun dels temes genèrics següents: 

― Desenvolupament, neurogènesi i cèŀlules mare 

― Cèŀlules glials i inflamació 

― Neurotransmissió 

― Neurofarmacologia 

― Receptors de neurotransmissors i senyalització ceŀlular 



― Mecanismes de mort i regeneració del sistema nerviós 

― Malalties neurodegeneratives 

― Cognició i malalties mentals 

― Sistemes sensorial i motor 

― Altres  

 

La mida màxima dels pòsters és d’1 metre d’amplària × 2 metres d’alçària.  

 

IDIOMA 

 

L’idioma de la presentació ha de coincidir amb l’idioma del títol de la comunicació, preferiblement l’anglès. 

 

PREU 

 

Preu de la inscripció (inclou el dinar dels dos dies i els cafès de les pauses): 

 

 Ordinari 

Estudiants 

(de grau, màster o doctorat; 

límit d’edat: 28 anys) 

Socis de l’SCB 40 € 25 € 

No socis 80 € 50 € 

 

Si voleu fer-vos socis de l’SCB, podeu emplenar el formulari i enviar-lo a l’SCB per correu ordinari o per correu electrònic 

a scb@iec.cat.  

 

CONFERÈNCIES PLENÀRIES (KEYNOTE SPEAKERS) 

 

Les conferències plenàries seran a càrrec dels ponents següents: 

 

• Andrea Volterra (Université de Lausanne, Suïsa) 
• Nathalie Rouach (Collège de France, París) 

• Lluís Montoliu (Centro Nacional de Biotecnología - CSIC, Madrid) 

 

Durant el simposi s’atorgarà el IV Premi Ramon Turró. El guanyador del premi, Jesús Pujol (Hospital del Mar), 

pronunciarà la conferència plenària d’acceptació. 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIAT DE LES JORNADES  

 

Mariàngels Gallego i Maite Sánchez  

Societat Catalana de Biologia  

Tel.: 933 248 584 

A/e: scb@iec.cat  

 

COMITÈ ORGANITZADOR 

 

Analía Bortolozzi (CSIC-IDIBAPS) 

Francisco Ciruela (IDIBELL, Universitat de Barcelona)  

Joaquim Egea (Universitat de Lleida) 

Silvia Ginés (Universitat de Barcelona, IDIBAPS) 

Josep Saura (Universitat de Barcelona, IDIBAPS) 

Carles Saura (Institut de Neurociències, Universitat Autònoma de Barcelona) 

 

La llista de distribució a la qual s’envia aquest anunci ha estat confeccionada, fonamentalment, a partir de la llista 

d’assistents al darrer simposi. Per això, us demanem que en feu difusió als companys que s’hagin incorporat 

posteriorment al vostre grup o bé a grups propers de creació recent. 

 

Esperem tornar-vos a veure al simposi. Rebeu una salutació cordial. 

 

 

 

Carles Saura 

Coordinador de la Secció de Neurobiologia Experimental 

Societat Catalana de Biologia 

 

 

 

Barcelona, abril de 2018 


