
MARA DIERSSEN 
 

Mara Dierssen (MD, PhD) és llicenciada en Medicina (1985) i doctora en 
Neurobiologia per la Universitat de Cantàbria en 1989. Lidera el grup de 
Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes del Programa de Biologia de Sistemes al 
Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona. 

L'objectiu general de la investigació de la Dra. Dierssen és entendre la cognició 
com una propietat emergent de les xarxes neuronals i com les pertorbacions 
genètiques en els trastorns mentals modifiquen la manera en què el cervell 
integra la informació i produeix el comportament i la cognició. És una experta 
mundial en el camp de la neurobiologia i la farmacologia i les seves contribucions 
s'han publicat en més de 130 revistes internacionals. 

Mara Dierssen ha estat guardonada amb diversos premis pel seu treball, incloent-hi el Ramon Trias i Fragas, 
Jaime Blanco o el Sisley-Lejeune i el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica de la Generalitat de 
Catalunya. Presideix la Societat Espanyola de Neurociència (SENC) i és membre del comitè editorial i editora 
acadèmica de diverses revistes científiques. La seva trajectòria científica queda reflectida en més de 160 
publicacions. Ha dirigit 28 tesis doctorals i és membre dels Scientific Advisory Boards de diversos instituts 
d'investigació. 

Dierssen és també una activa divulgadora de la ciència i organitza simposis científics i activitats per al gran públic, 
entre les quals destaca la Setmana Mundial del Cervell i l'Any de la Neurociència a Espanya el 2012. Fa poc ha 
publicat el seu llibre " el cervell de l'artista". 

 
JORDI PEÑA CASANOVA 
 
 

Jordi Peña i Casanova, és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1974). Doctor en Medicina per la Universitat de Navarra 
(1989). Especialista en Neurofisiologia Clínica i en Neurologia, actualment és el cap 
de Grup de Neurofuncionalitat i Llenguatge del Programa de Neurociències de 
l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i director del Màster en 
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta de la Universitat Autònoma de 
Barcelona . També és Professor del diplomat en Neuropsiquiatria de l'adult de la 
"Universitat de Xile" i la "Pontifícia Universitat Catòlica de Xile" i professor de 
l'escola d'estiu en neurociència de la Universitat Federals dels Urals d'Ekaterinburg, 
Rússia i membre de Diverses societats científiques. 

 
Deixeble del Dr. Ll. Barraquer-Bordas, es va interessar precoçment per la Neuropsicologia, va compaginar els 
estudis de Medicina amb els de llengua russa (Barcelona i Universitat Lenin de Minsk) i va traduir al castellà l'obra 
d'AR Luria "Neurolingüística Fonamental" (1980). Becat pel govern francès va fer un stage en Neuropsicologia a 
l'Hospital de la Salpêtrière de París. 
 
És autor o coautor de més de 250 articles i capítols de llibres especialitzats en revistes locals i internacionals i ha 
participat com a professor i conferenciant convidat en múltiples reunions internacionals. 
 
Entre les seves aportacions destaca el desenvolupament del "Test Barcelona" com a instrument d'avaluació 
neuropsicològica, i la coordinació dels projectes Normacodem, Neuronorma, Neuronorma-plus i Neuronorma-cat 
(2015). Les seves activitats actuals se centren en el diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer, la normalització 
d'instruments d'avaluació cognitiva i funcional, i la neurolingüística. 
 
 

Si esteu interessats en conèixer altres activitats que organitzem, trobareu més informació 
a: www.imim.es 
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