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B·Debate vol contribuir  
a posicionar Barcelona com  
a ciutat referent en generació 
de coneixement i Catalunya 
com a país d’excel·lència 
científica”

“ B·Debate és una iniciativa de Biocat amb 
el suport de l’Obra Social “la Caixa” que 
impulsa trobades internacionals d’alt ni
vell científic per al debat, la col·laboració 
i l’intercanvi obert de coneixement entre 
experts de màxim prestigi nacional i in
ternacional. Els debats potencien la inte
gració de diferents disciplines científiques 
en l’abordatge de reptes complexes d’alt 
interès social en ciències de la vida.
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19:00 

Benvinguda

19:35

Una visió clínica de la conducta 
maligna
Antoni Bulbena, catedràtic de Psiquiatria de la UAB i 
director de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, 
Hospital del Mar,  Barcelona

19:50

Hi ha alguna cosa en comú  
entre les convencions socials  
i l’activitat del cervell?
Jesús Mosterín, catedràtic de Lògica i Filosofia de la 
Ciència de la Universitat de Barcelona (UB) i professor 
d’investigació de l’Instituto de Filosofía del CSIC

20:05 

Debat obert
MODERADOR: Òscar Vilarroya, director  
de la càtedra “El cervell social” de la UAB

19:05

Diagnosticar varietats  
i magnituds de la maldat?
Adolf Tobeña, catedràtic de Psiquiatria i Psicologia 
Mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

19:20

De la maldat individual  
a la comunal
Scott Atran, director de Recerca del Centre National 
de la Recherche Scientifique, París, França, i catedràtic 
de Psicologia de la Universitat de Michigan, EUA

SIMPOSI OBERT

La neurociència actual comença a descriure la mora
litat des d’un punt de vista científic. Les noves tècni
ques exploratòries permeten observar com funcionen 
els cervells dels criminals més cruels i despietats, des
triar marcadors gènics i maduratius que predisposen 
a les conductes antisocials o discernir els mecanismes 
cerebrals que hi ha darrera els enganys, les venjances, 
les trampes i les temptacions parasitàries i corruptes. 
Fins i tot, la letalitat excepcional dels guerrers suïci
des ha estat posada sota els periscopis de la descripció 
biològi ca. És més, la neurociència comença a demanar 
pas als passadissos dels tribunals de justícia per aju
dar a determinar el grau d’implicació i de responsabi
litat dels acusats, així com per indicar o monitoritzar 
el tractament i les mesures preventives a aplicar als 
trastorns psicopàtics o a les addiccions amb alt risc 
de criminalitat.

En aquest simposi obert, diversos líders de la recerca 
en aquest camp discutiran aquests temes per donar 
resposta a moltes de les preguntes que estan sorgint. 
Què poden aportar les tècniques de neuroimatge en el 
judici moral, la presa de decisions, l’empatia o la cons
tricció? Quin coneixement aporta la neuropsi quiatria 
en l’atribució de responsabilitats en les psico paties o les 
addiccions d’alt risc? Què prescriu i prediu la genètica 
sobre les predisposicions prosocials i antiso cials? Quins 
recursos tenim i quins caldrà desenvolupar per iden
tificar millor, prevenir i tractar amb més eficiència la 
criminalitat i les conductes lascives i abusives?

El simposi se celebra en el marc de les jornades B·Debate 
“Neuroethics: from Lab to Law. A Scientific Scrutiny of So-
ciability, Responsibility and Criminality”, els dies 12 i 13 
de novembre a CosmoCaixa Barcelona.


