Dra. Magda Gasull Panadès

Formació Acadèmica
2009. Máster oficial en Salut Pública (MPH)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
2004. Llicenciatura en Ciències Ambientals
Anàlisis Ambiental
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Experiència Professional
Grup de Investigació en Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques – IMIM
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Projectes en els que participa
•
•
•
•
•

Concentracions sanguínies de compostos organoclorats, estil de vida i risc de càncer de
pàncrees en la cohort EPIC.
Paper dels factors ambientals en l’etiologia del càncer de pàncrees (dins del projecte
PANKRAS II).
Determinació sanguínia de Compostos Orgànics Persistents (COPs) en la població de
Barcelona, projecte conjunt amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona
Determinació sanguínia de Compostos Tòxics Persistents en la població de Catalunya,
finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Altres treballs de revisió i divulgació sobre les concentracions de Compostos Tòxics
Persistents en la població general i factors determinants d’aquestes.

Altres activitats d’interès científic
•
•

•

•

•

Investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP) (des de l’any 2010).
Revisió d’articles científics (“paper peer reviewer”) de temàtica emmarcada en l’àmbit de la
salut pública, ambiental i ocupacional, per a les revistes científiques European Journal of
Epidemiology, Environment International, Environmental Research, Archives of
Environmental Contamination and Toxicology, Reviews on Environmental Health, Journal of
Human and Ecological Risk Assessment.
Tutora dels següents treballs de Fi de Grau de Medicina (UPF-UAB):
Laia Parcerisas Desmeules. Relationship between exposure to Persistent Organic
Pollutants and serum concentrations of gammaglutamyltransferase in the generalpopulation
of Catalonia. [Trabajo de Fin de Grado]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Universitat
Autònoma de Barcelona, 2017.
Mª del Carme Miret López. Relationship between the prevalence of Metabolic Syndrome
and serum concentrations of Persistent Organic Pollutants in a representative sample of the
general population of Catalonia. [Trabajo de Fin de Grado]. Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra. Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
Co-directora de tesina del Màster en Salut Públic (UPF-UAB):
Gemma Roviva Chumillas. Influència de la classe social ocupacional i l’educació en el nivell
sèric de compostos orgànics persistents en una mostra representativa de la població
general de Catalunya. [Tesina de màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Universitat Autònoma de Barcelona, 2011.
Membre del tribunal avaluador de la tesina del Màster en Salut Pública (UPF-UAB):
Raquel Masegú. Potencial inflamatori de la dieta i mortalitat en la cohort espanyola EPIC.
[Tesina de màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Universitat Autònoma de
Barcelona, 2015.

•
•
•

Avaluadora de treballs presentats en el “Premio del Grupo Español de Jóvenes
Epidemiólogos/as a la mejor contribución en el campo de la Epidemiología y la Salud
Pública”.
Membre numerari de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) des de l’any 2008.
Membre del Colegio de Ambientólogos de Catalunya (COAMB) des de l’any 2004 (número
de col·legiada 754)

Dra. Núria Mach Casellas

•

Medicina Veterinària a 2003 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Actualment és investigadora a L’INRA (Institut National de Recherch Agronomique) a
París, en el Departament de Genètica Animal i Biologia Integrativa. La seva recerca
científica en l'INRA se centra en l'estudi de la intersecció entre la genòmica funcional, la
transcriptòmica, la metagenòmica i la computació, treballant en l'anàlisi de dades i la integració.
Concretament estudia el cross-talk entre les bactèries intestinals i l’hoste, amb l’objectiu de
conèixer la seva influència en el metabolisme energètic i la resposta i maduració del sistema
immune.
•

És a l’actualitat professora nutrigenòmica i nutrigenètica UOC.

Porta a terme activitat docent en la Universitat Oberta de Catalunya, en l’assignatura de nutrició
avançada (Nutrigenòmica i nutrigenètica). Supervisa treballs del màster de Nutrició i Salut, així
com de bioestadística i bioinformàtica en la UOC.

Sra. Gemma Salvador Castell

Dietista i nutricionista de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Formació acadèmica
•
•

Diplomada en Nutrició Humana i dietètica, Universitat de Barcelona (2013).
Diplomada Superior en Dietètica i Nutrició per la Universitat de Nancy, Francia. (19911994).

Trajectòria professional
•
•
•
•

Dietista i nutricionista de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció de
Promoció de la Salut. (1987- Actualitat).
Coordinadora del programa d’Alimentació i Nutrició i de l’Estratègia PAAS (Promoció
de la salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable). (1987-Actualitat).
Membre de l'equip educatiu de l'Associació de diabètics de Catalunya i responsable
de la planificació i educació alimentària de "Colònies i campaments d'estiu per a infants i
adolescents amb diabetis". (1987-Actualitat).
Professora de pràctiques externes del Grau en Nutrició Humana i Dietètica,
Universitat de Barcelona. (1994-Actualitat).

•
•
•
•
•

Coordinadora i docent de l'oferta de formació continuada en alimentació i nutrició
per a Atenció Primària de Salut de Catalunya, Departament de Salut. (2000Actualitat).
Professora de pràctiques externes del Grau en Nutrició Humana i Dietètica,
Universitat de Vic. (2013-Actualitat).
Professora de pràctiques externes del Grau en Nutrició Humana i Dietètica,
Universitat Ramon Llull. (2014-Actualitat).
Professora associada de Nutrició i Dietètica de l'Escola Universitària d'Infermeria,
Universitat de Barcelona. (2014-Actualitat).
Participant en diversos estudis d'avaluació de l'estat nutricional de la població (enquestes
nutricionals) a nivell autonòmic i nacional.

Dr. Abel Mariné Font

•
•
•
•

Llicenciat i doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona y Tècnic Bromatòleg
per la universitat Complutense de Madrid. Actualment en Catedràtic emèrit de
nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
En la seva carrera docent destaca como professor de les Universitats de Barcelona
(1969-73, 1982 fins a l’actualitat) i de Salamanca (1973-1982).
Ha estat Director General de Universitats del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya (1986-90)
Actualment és catedràtic emèrit UB de Nutrició i Bromatologia.

Dra. Glòria Gómez López

•

Situació professional actual

Organisme: Universitat Ramon Llull Facultat, Escola o Institut: Facultat de Ciències de la Salut
Blanquerna
Dept./Secc./Unitat Estr.: Nutrició Humana i Dietètica
Categoria professional i data d'inici: Professor Associat.
•

Formació acadèmica

Llicenciada en Biologia Universitat Autònoma de Barcelona 15/09/1992.
Màster en Nutrició I Metabolisme Universitat de Barcelona 20/09/2008 Diplomada Nutrició
Humana i Dietètica Universitat de Barcelona 06/07/2012 Doctorat en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport Universitat Ramon Llull.
Ha estat fins fa poc Nutricionista d’Oncovallès.
•

Activitats anteriors de caràcter científic i/o professional

Universitat Ramon Llull

Línies de recerca: Creació i validació d’instruments d’avaluació de l’estat de salut i estils de
vida. Hàbits alimentaris i estat nutricional en esportistes amateurs.

Cristina Soldevilla

Dietista i nutricionista. Hospital General de Granollers
•
•
•
•

Diplomada en Infermeria en Urgències des de juny de 1992 fins al juny de 1995 a la
Fundació Hospital/Asil de Granollers.
Diplomada en Infermeria a la Unitat de Cures Intensives des del juny de 1995 fins
l'actualitat a la Fundació Hospital/Asil de Granollers. (Barcelona).
Membre de la Comissió de dietètica i de nutrició artificial a la Fundació Hospital/Asil de
Granollers des de l'any 2000 fins a l'actualitat.
Col·laboradora docent del Col•legi d'Infermeria de Barcelona des del curs 2000 fins a
l'actualitat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•

Nutrició des del Naixement Fins l'adolescència 2000-2012.
Fem prevenció AMB l'alimentació! 2002, 2004.
Nutrició Amb la gent gran 2005, 2006, 2008.
Alimentació de la dóna Durant l'embaràs i la lactància 2006, 2007, 2008, 2009.
Obesitat 2006, 2007, 2008.
Alimentació i nutrició en persones AMB Malaltia celíaca 2010.

Col·laboradora docent de la Universitat de Girona en els cursos 2003-2004.
Col·laboradora en l'elaboració del protocol de Nutrició enteral i parenteral a la Fundació
Hospital/Asil de Granollers, 2005.

Darrera actualització 2012.
•

Col·laboradora en l'elaboració del protocol de Nutrició enteral en el pacient crític de la
Fundació/ Hospital Asil de Granollers.

Gener-maig del 2005. Actualitzat 2011.
•

•
•
•
•
•

Col·laboradora docent a la diplomatura de Dietètica i Nutrició de "Escola Universitària
d'Infermeria Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna.Universitat Ramon Llull" de Barcelona des de
2005 fins a l'actualitat.
Dietista i Nutricionista de la Fundació Hospital/Asil de Granollers (Barcelona) des de 2005
fins a l'actualitat.
Col·laboradora docent el "I Curs de Formació Contínua en Infermeria en Pediàtrica".
Octubre-novembre de 2006.
Tutora de treballs de final de carrera de "Escola Universitària d'Infermeria Fisioteràpia i
Nutrició Blanquerna.
Universitat Ramon Llull" de Barcelona des de 2007.
Col·laboradora docent en el Postgrau de Dietètica i Nutrició de "" Escola Universitària
d'Infermeria Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna. Universitat Ramon Llull "de Barcelona des
de 2007 fins a abril de 2012.

•
•
•
•

•
•
•

Monitora en el Taller "Alimentació-Lectura d'etiquetes a les X Jornades de Treball en
Factors de Risc i Malalties Cardiovasculars del Vallès Oriental". Maig 2008.
Col·laboradora docent el "III Curs de Formació Contínua en Infermeria en Pediàtrica".
Octubre-novembre de 2009.
Conferència sobre "L'alimentació i l'adolescència" a l'escola Sagrada Família de Sant
Andreu, Barcelona 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016.
Col·laboradora docent en el Grau d'Infermeria a l'assignatura Nutrició i Dietètica a
l'Escola Universitària de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en el curs
acadèmic 2010-2011 i 2015-2016.
Col·laboradora en el protocol d'insulines a la unitat de cures intensives de l'Hospital/Asil de
Granollers (Barcelona) 2011.
Tutora de Treballs de final Grau de Dietètica i Nutrició de la Facultat Ciències de la Salut
Blanquerna. Universitat Ramon LLull, en el curs acadèmic 2010-2011.
Col·laboradora docent en un curs de nutrició hospitalària organitzat per l'Hospital/Asil de
Granollers (Barcelona).

2012, 2013, 2014,2015,2016.
•
•
•
•

Col·laboradora docent en el projecte europeu "We love eating" 2014-2015.
Col·laboradora docent en el projecte SHE.2014-2015.
Professora de Pràctiques externes 1.Grau de Dietètica i Nutrició de la Facultat Ciències de
la Salut Blanquerna.
Universitat Ramon LLull, des de el curs 2014-2015.

