
16 centres identificats:



Centre de Visió per 
Computador

Línies de recerca:

• Tractament d’imatge mèdica

• Reconeixement visual

• Reconeixement postural i anàlisi de la conducta

• Aprenentatge i percepció automàtica

• Modelització dels sistemes de percepció visual

• Anàlisi documental



Escola Enginyeria

Línies de recerca:

• Circuits neuromorfs per a l’elaboració de models de diagnòstic i predicció

• Desenvolupament de sensors per monitoritzar 



Fundació Salut i envelliment

Línies de recerca:

Promoció de l’envelliment actiu

• Ús de les TIC en l’envelliment

• Determinants psicosocials en l’envelliment

• Recerca clínica i epidemiològica

• Valors, expectatives i necessitats de ciutadans i pacients

• Visió dels professionals de la salut

• Recerca qualitativa

• Universitat del Pacient



Institut de Neurociències

Línies de recerca:

• Models animals d’estrès i de vulnerabilitat psicopatològica  

• Marcadors psicofisiològics i endocrins de resposta a l’estrès

• Interacció estrès, memòria i biotecnologia

• Tècniques d’optogenètica, calcium imaging in vivo freely moving mice (mini-scopes) i DREADD 

(quimiogenètica) aplicades a l’estudi de la salut mental

• Neurofarmacologia Molecular i Bioinformàtica

• Neurodegeneració i envelliment

• Neurofarmacologia Molecular i Bioinformàtica 

• Serveis propis de cultius cel·lulars, histologia i microscòpia



Facultat de Psicologia

Línies de recerca:

DEPT. PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA DE LES CCSS

• -Potenciació cognitiva elèctrica i química en models animals 

• -Model animal d’envelliment no patològic 

• -Efectes de la dieta en la funció cognitiva  

• -Efectes beneficiosos de l'exercici físic en un model animal de dany cerebral traumàtic

• -Neuroesteroides i models animals de vulnerabilitat psicopatològica  

• -Models animals d’estrès perinatal i vulnerabilitat al consum d’alcohol psicopatològica

• -Construcció i valoració de qüestionaris

• -Assessorament estadístic  



Facultat de Psicologia

Línies de recerca:

DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ 

• Intel·ligència emocional i benestar

• Addicció a Internet

• Estrès quotidià i descans

• Els esports de risc com a models naturalístics d’estrès 

• Psicooftalmologia: contribucions de la psicologia de la salut a l’avaluació i el tractament del 

glaucoma i altres trastorns visuals 

• Aplicacions de la teràpia de natura-aventura en fibromiàlgia

• Estrès en l’àmbit laboral

• Estrès/Recuperació en l’Esport

• Activitat física com a eina de salut mental

• Desenvolupament d’APPs per avaluar l'estrès i monitoritzar intervencions



Facultat de Psicologia

Línies de recerca:

DEPT. PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT

• Estudis de neuroimatge de trastorns neuropsicològics i psicopatològics 

• Neuroimatge i dolor i ús de tècniques no invasives pel maneig del dolor

• Marcadors de risc de l’esquizofrènia

• Detecció de risc elevat per a l'espectre de trastorns psicòtics

• Interacció-gens ambient en l'espectre psicòtic

• Esquizotipia i símptomes pseudopsicòtics

• Delimitació fenotípica entre els espectres esquizofrènic i autista

• Mentalització i psicopatologia 

• Factors de risc i protectors en psicopatologia infantil  

• Estudis epidemiològics en salut mental

• Estudi dels problemes relacionats amb l’alimentació i el pes



Facultat de Sociologia & Dept. 
Psicologia Social

Línies de recerca:

• Processos socials i psíquics de producció de la corporalitat sexuada i de gènere

• Gènere, subjectivitat, corporalitat i salut

• Contextos socials de vulnerabilitat de gènere de la salut

• Anàlisi psicosocial de les transformacions de l’atenció en salut mental i del seu impacte

• Metodologia qualitativa

FACULTAT de 

SOCIOLOGIA UAB



Facultat de MEDICINA-
UD Campus Bellaterra

Departament de Psiquiatria i medicina legal

Línies de recerca:

• Models animals i humans psiquiàtrics i neurològics 

• Farmacologia Conductual   

• Ús de sales snoezelen d’estimulació multisensorial i la realitat virtual immersiva per pal·liar el 

dolor i l’ansietat

• Gender-especific medicine i salut mental 

• Psicopatia, problemes de conducta i personalitats antisocials 

• Neurobiologia i clínica de la vulnerabilitat als trastorns d’ansietat 

• Neurobiologia i clínica del trastorn límit de la personalitat  

• Sistemes neurals apetitiu i aversiu i vulnerabilitat a la psicopatologia  

• Disregulació emocional, benestar i estils de vida  

• Models animals d’obesitat per estudis nutricionals  



Facultat de MEDICINA-
UD Hospital universitari Vall D’Hebron

Departament de Psiquiatria i medicina legal

Línies de recerca:

• Ús de la realitat virtual i de les noves tecnologies com a eines de tractament en trastorns de 

salut mental 

• Ús de sensors per monitorització de pacients en rehabilitació

• Trastorns del neurodesenvolupament

• Fibromiàlgia i fatiga crònica

• Trastorns de la personalitat

• Psiquiatría transcultural 

• Drogodependències

• Psicogeriatria

• Psicogenètica



Facultat de MEDICINA-
UD Hospital del Mar- Parc de Salut Mar

Departament de Psiquiatria i medicina legal

Línies de recerca:

• Addicció i patologia dual

• Neurogenètica i Epidemiologia de les Patologies Ansioses

• Salut Mental traslacional

• Noves tecnologies i salut mental (eines de teràpia on-line)

• Neurociència cognitiva



Facultat de MEDICINA-
UD Hospital De La Creu i Sant Pau

Línies de recerca:

• Nous instruments terapèutics en l’esquizofrènia i en la depressió major resistents (Estimulació 

Cerebral Profunda; neuroimatge estructural; marcadors biològics i genètics; identificació i 

avaluació de noves dianes i programes terapèutics)  

• Tractament mixt en pacients amb trastorn límit de la personalitat 

• Estudis de genètica-ambient 

• Validació d’escales diagnòstiques i d’avaluació;

• TIC i noves tecnologies aplicades a salut mental

• Estudis de farmacogenètica

• Neuroimatge estructural i funcional dels efectes del mindfulness



Facultat de MEDICINA-
UD Hospital Parc Taurí

Línies de recerca:

• e-Mental Health, prevenció i epidemiologia en malalties neuropsiquiàtriques

• Neurociència cognitiva dels trastorns afectius 

• Psiconeuroendocrinologia i estrés en psicosis  



Institut Universitari DEXEUS

Servei de Psiquiatria, Psicologia I medicina Psicosomàtica

Línies de recerca:

• Salut Mental Perinatal i Reproducció assistida

• Trastorns de la conducta sexual

• Addiccions comportamentals (noves tecnologies, compres, etc)

• Addicció al sexe i personalitat

• Epidemiologia en Psiquiatria d'Enllaç

• Psicologia de la Salut i Psiquiatria d'Enllaç (Trastorns cardíacs, MPOC, Psicooncologia, Dolor)

• Hipocondria (T. ansietat per la malaltia)



Fundació Avedis Donabedian

Línies de recerca:

• Disseny i avaluació de serveis sanitaris, socials i comunitaris

• Implementació i avaluació de programes comunitaris i d’atenció integrada en l’àmbit de Salut 

Mental

• Implementació de programes d’inserció laboral en l’empresa ordinària amb persones amb 

trastorn mental (programa INCORPORA i model IPS a Catalunya)

• Apoderament del pacient i atenció centrada en la persona



Unitat de Trauma i Crisis de 
Barcelona

Línies de recerca:

• Prevenció i gestió d’estrès i crisis (emergències i grans catàstrofes)

• Abordatge de riscs psicosocials en professionals sanitaris



Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP)

Línies de recerca:

• Avaluació de polítiques públiques

• Determinants socials de la salut

• Salut Comunitària

• Inclusió social



Institut D’Investigació en 
Intel·ligència Artificial

Línies de recerca:

• Anàlisi terapèutic del comportament a través de tècniques de data-mining

• Noves tecnologies aplicades a l’estimulació cognitiva i rehabilitació

• Tractaments de rehabilitació per pacients amb ictus basats en la música



Institut Guttmann

Línies de recerca:

• Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (GNPT)

• Salut cerebral (Barcelona Brain Health Initiative)

• Estimulació cerebral no invasiva

• Neurorehabilitació Integral personalitzada

• Farmacologia aplicada a la neurorehabilitació

• Innovació social i discapacitat – QVIDLAB 360 


