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BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Investigació integrada amb EPs i RMf de la interacció entre la memòria de treball i la distracció 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte té com a objectiu aprofundir en el coneixement del mecanismes cerebrals relacionats amb el 
processament dels sons irrellevants. Els sons distractors augmenten el temps de reacció i el nombre de respostes 
incorrectes en una tasca de classificació visual, demostrant que hi ha distracció conductual durant la realització de la 
tasca visual. L’enregistrament concomitant de potencials evocats durant la distracció mostra un patró neuroelèctric 
característic, el potencial de distracció, que es caracteritza per una ona trifàsica. Darrerament, s’ha demostrat que 
factors “des de dalt” associats al muntatge experimental poden tenir una gran influència en els efectes que els estímuls 
distractors poden tenir en la tasca. S’ha demostrat recentment que aquesta resposta d’atenció exògena es pot modular 
per la càrrega en memòria de treball, reduint-ne la  distracció amb la càrrega. Això contrasta amb altres dades que 
mostren l’efecte oposat de la càrrega en memòria sobre la distracció. L’objectiu d’aquest estudi és doncs investigar en 
quines condicions la càrrega en memòria de treball pot exercir un efecte modulador en les respostes conductuals i 
cerebrals als sons novedosos distractors, i establir la dinàmica espacio-temporal d’aquesta modulació. Amb aquest fi, 
en una sèrie d’experiments conductuals, s’ha testat la replicabilitat d’aquests efectes en un muntatge experimental 
diferent, emprant una tasca de reconeixement retardat per imposar càrrega en memòria de treball, i no amb una tasca 
“n-enrera”. També s’han comparant diferents condicions de càrrega, i no només una condició sense càrrega amb una 
amb càrrega. Sorprenentment, s’ha trobat un efecte facilitadors del sons novedosos quan s’ha emprat una tasca de 
reconeixement retardat. Aquest efecte facilitador va ser de gran magnitud quan no hi havia càrrega en memòria, i la 
imposició de càrrega va reduir l’efecte fins al punt de fer-lo desaparèixer. Aquest efecte es va replicar en dos 
experiments. Un experiment control va mostrar que aquest es un efecte “des de dalt”, dependent de la estructura 
complexa de l’assaig de la tasca utilitzada, ja que utilitzant la mateixa instrucció en una situació a on es va simplificar 
l’assaig va aparèixer l’efecte de distracció pels sons novedosos conegut. Per tant, aquest nou efecte de facilitació “des 
de dalt” i la seva modulació per la memòria de treball, és de gran interès i va estudiar amb més detall utilitzant la 
combinació de PEs i RMf, per tal de descriure també les seves característiques electrofisiològiques i anatòmiques i 
aprofundir en el coneixement dels mecanismes cerebrals relacionats amb el processament dels sons irrellevants. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This project aimed at gaining further knowlegde on the brain mechanisms related to the processing of irrelevant sounds. 
Distracting sounds increase the response time and the number of incorrect choices in a visual classification task, 
revealing behavioural distraction during visual task performance. The concomitant recording of event-related potentials 
during performance of the distraction reveals a characteristic neuroelectric pattern, the so-called distraction potential, 
characterized by tri-phasic waveform. However, lately top-down factors associated to the experimental setup have been 
shown to have a great deal of influence on the effects that distracting stimuli may have on the task. It has been recently 
shown that this exogenous attention response can be modulated by working memory (WM) load, the distraction being 
reduced by load. On the other hand, this contrasts with data showing opposite effects of WM load on distraction. The 
purpose of this study was thus to investigate under which conditions working memory load can exert a modulatory effect 
on the behavioral and brain responses to auditory novel, distracter stimuli, and to establish the spatio-temporal 
dynamics of such a modulation. To this aim, in a series of behavioral studies, the replicability of these effects was tested 
on a different task setting, using a delayed memory recognition task to impose load on WM, rather than doing so in an n-
back fashion. Also different conditions of load were compared, as opposed to having only a load vs. no-load 
comparison. Surprisingly, a facilitation effect by novel sounds was found when using a delayed memory recognition task. 
This facilitation effect was of great magnitude when no load was imposed on the task, whereas imposing load on the 
task reduced the effect to the point of making it disappear. This effect appeared to be very reliable and was replicated in 
two experiments. In a control experiment it was revealed that this is a top-down effect, dependent on the complex trial 
structure of the task used, as using the same instruction, under a simplified trial situation the well-established distraction 
effect by novel sounds appeared. Thus, this new top-down facilitation effect, and its modulation by WM load is of great 
interest, and was further studied using the combined ERP and fMRI approach, in order to describe also its 
electrophysiological and anatomical features, and gain further knowledge of the brain mechanims related to the 
processing of irrelevant sounds. 
 



 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència de Creative Commons   i ens envieu el document que 
us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, Iria San Miguel Insua, en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006 BE 00719, manifesta el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la 
llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 24 de Gener de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


