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Carme Junqué i Plaja

N ascuda a Torroella de Montgrí (Baix 

Empordà) el 1955, estudià psicologia a l’Estudi General de Girona i a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), on es llicencià el 1977. Llegí la tesi de llicenciatura a la 

UAB l’any 1980 i gaudí d’una beca de formació de professorat universitari del Ministeri 

d’Educació i Ciència (MEC), del 1980 al 1982, a la Unitat de Psicologia Mèdica del 

Departament de Psiquiatria de la Facultat de Medicina (UAB). L’any 2003 obtingué  

el títol de psicòleg especialista en psicologia clínica, que el MEC acabava de crear.

S’incorporà com a facultatiu adjunt al Servei de Neurologia de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau l’any 1982, quan fundà, juntament amb altres professionals de  

la neurologia, la psicologia i la psiquiatria, la Societat Catalana de Neuropsicologia,  

amb l’afany de difondre i esperonar la recerca i l’activitat clínica en aquest àmbit al nos-

tre país.

L’any 1983 es doctorà a la UAB amb la tesi «Alteració diferencial de llengües 

i lateralització cerebral en afàsics bilingües», dirigida per Adolf Tobeña Pallarès, i el 

1987 accedí a una plaça de professor titular de psicobiologia de la Universitat de 

Barcelona, al Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. L’any 1994 guanyà 

una plaça de catedràtica de psicobiologia amb perfil de neuropsicologia de la Univer-

sitat Complutense de Madrid, i el 1997 obtingué la plaça de catedràtica a la Universitat 

de Barcelona.

És coordinadora del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya 

«Neuropsicologia», des del 1995, i líder del grup de recerca «Neuropsicologia», de l’Àrea 

de Neurociències Clíniques i Experimentals de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques 

August Pi i Sunyer (IDIBAPS), des del 1999.

Fou directora del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Uni-

versitat de Barcelona (2000-2008 i 2015-2016). Coordinà el doctorat de neuropsicolo-

gia, creat el 1996, i el màster en Neuropsicologia Clínica el 2003. Fou cocoordinadora 

del doctorat en Neurociències, el 2007, i coordinadora del doctorat en Medicina, el 2012, 
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i del doctorat en Medicina i Recerca Translacional el 2014. Des del 2017 ocupa el càrrec 

de cap d’estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

(Campus Clínic). Com a investigadora, ha participat en seixanta-quatre projectes sub-

vencionats, en quaranta dels quals com a investigadora principal. Ha format part de 

l’equip investigador de quatre projectes de recerca internacionals. Al Web of Science 

(WOS) - Publons té 295 publicacions, amb un total de 11.190 citacions, un índex H de 

60, una mitjana de 37,9 citacions per ítem i una mitjana de 349,7 citacions per any. Al 

Google Acadèmic té un total de 18.579 citacions amb un índex H de 78 i un índex i10 

de 248.

L’objectiu de la seva recerca ha estat sempre l’estudi de la relació entre el cervell 

i la conducta. En concret, ha investigat com les malalties que afecten el cervell modifiquen 

les funcions cognitives i la conducta amb el propòsit de comprendre-les millor, tractar-les 

i prevenir-les. La tècnica usada per als estudis és la ressonància magnètica, tant en la 

modalitat estructural com en la funcional. L’ús d’aquesta tècnica li ha permès, al llarg de 

la seva trajectòria, dur a terme estudis sobre patologies tan diverses com els accidents 

cerebrovasculars, els traumatismes cranioencefàlics, les malalties neurodegeneratives o les 

malalties del neurodesenvolupament. En els darrers anys, ha focalitzat la recerca en la 

malaltia de Parkinson, amb l’objectiu de detectar les alteracions primerenques en la con-

nectivitat cerebral i la seva evolució durant el procés degeneratiu.

Ha publicat articles de recerca en un bon nombre de revistes científiques, com 

ara Archives of Neurology, Archives of Clinical Neuropsychology, Cortex, Cerebral Cor-

tex, Frontiers in Aging Neuroscience, Frontiers in Psychology, Human Brain Mapping, 

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Neurobiology of Aging, Neuro-

image Clinical, Neurology, Neuropsychologia, Neuropsychology, Parkinsonism and 

Related Disorders, Scientific Reports, entre d’altres. És autora de set monografies i 

trenta-tres capítols de llibres, ha col·laborat en l’edició d’un diccionari especialitzat  

i d’una enciclopèdia temàtica. Fins a l’actualitat ha dirigit una quarantena de tesis 

doctorals, disset de les quals han obtingut la menció de títol europeu i set, la de premi 

extraordinari de doctorat.

A més de la UB, ha impartit classes de doctorat i màster en altres universitats: 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de la Corunya, Universitat de La Lagu-

na, Universitat de Múrcia, Universitat d’Oviedo, Universitat Pontifícia de Salamanca, 

Universitat de Santiago de Compostel·la i Universitat de València.

Ha rebut, entre d’altres, els següents premis i distincions: el Premi Martí i Julià de 

Psiquiatria i Psicologia, atorgat per l’IEC (1983); la distinció de la Generalitat per a la 

Promoció i la Recerca Universitària com a investigadora reconeguda (2004); el Premi de 
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la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Española a la carrera professional, el 

2019, i el Premi Ramon Bayés i Sopena a la trajectòria professional, atorgat per la Socie-

tat Catalano-Balear de Psicologia el 2019.

Adaptació del text llegit pel senyor Ramon Bartrons i Bach en el Ple del 12 de 

desembre de 2019
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