
 

  

 

DE L'ORIGEN DE LA MENT A LA PSICOPATOLOGIA 

Que es diferencia el cervell humà del cervell del ximpanzé ? Coneixem la funció dels 
gens que ens fan humans? Com es va originar la ment humana? Com és l'origen de 
la nostra capacitat per a parlar? Hi ha gens per al llenguatge? Són els trastorns 
mentals el preu que paguem per la civilització o són inherents a la nostra condició 
com éssers humans? Com és l'origen de la bogeria?Per que hi ha persones que es 
comporten de forma antisocial? D'on ve l'ansietat i la por? 

En aquesta xerrada es pretén fer una reflexió sobre aquests temes a la llum dels 
recents avanços en el camp de la genètica i les Neurociències 
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Julio Sanjuán. Professor Titular de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de 

València. Ha publicat 45 capítols de llibres i mes de 80 articles en revistes 

nacionals i internacionals. 

 És el coordinador des de fa 10 anys d'un equip multidisciplinari per a la 

investigació de la neurobiología de la psicosi, tant en el plànol 

fenomenològic (Hospital Clínic València) genètic (Departament de Genètica Molecular de la 

Facultat de Biologia de València) com en el de neuroimagen (Associació per al 

desenvolupament i investigació en Ressonància Magnètica ADIRM). És, així mateix, 

coordinador d'un ampli projecte multi cèntric (que inclou a 7 hospitals) sobre la vulnerabilitat 

genètica ambiental en la depressió pospart i la seva repercussió en el desenvolupament 

infantil.  

Està interessat en la recerca de models epistemològics integradors. És un introductor en el 

nostre país de l'enfocament evolucionista. Chairman de la Task Force de Evolutionary 
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Psychiatry de la Societat Mundial de Psiquiatria Biològica. Vocal de la Societat Espanyola de 

Biologia Evolutiva. 

El grup d'investigació que ell coordina ha estat considerat grup d'excel·lència d'investigació i 

forma parteix de CIBERSAM (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en Salut Mental). 

 


