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Nutricionistes

Personatge Nutricionista

Estudis - Doble Grau en farmàcia + Nutrició humana i dietètica
- Màster en Nutrició i metabolisme
- Grau superior en Condicionament Físic

Interessos/Hobbies - Fer esport a la natura: running, bici, escalada
- Cuinar plats saludables
- Seguir a instagramers i tiktokers “realfooders” (menjar real,

no processat)

Per què?
Llegiu la següent publicació per entendre la relació de l’estil de vida amb la salut.
https://www.consumer.es/ca/salud-ca/estil-de-vida-i-salut-fins-a-quin-punt-es-relacionen.html

TASQUES
- Realitzar Dossier del nutricionista (Grup d’experts)
- Coordinar la part de l’informe general que correspongui al o a la nutricionista
- Coordinar la creació del menú setmanal i la proposta d’esport (Grup base)

https://www.consumer.es/ca/salud-ca/estil-de-vida-i-salut-fins-a-quin-punt-es-relacionen.html


Ambientòlegs i Ambientòlogues

Personatge Ambientòloga o ambientòleg

Estudis - Doble Grau en ciències ambientals i geologia
- Màster en experimentació química
- Màster en intervenció i gestió ambiental
- Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns

Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

Interessos/Hobbies - Fer senderisme
- Visitar els parcs nacionals i reserves de la biosfera
- Creure que és possible viure en un món més sostenible
- Voluntari de Greenpeace

Per què?
Llegiu la següent notícia publicada al web de TV3 on es relaciona la contaminació ambiental
amb mortalitat prematura.
https://www.ccma.cat/324/barcelona-i-mollet-entre-les-ciutats-europees-amb-mes-morts-pre
matures-per-contaminacio/noticia/3072270/

Tasques
- Realitzar Dossier de l’ambientòleg o ambientòloga (Grup d’experts)
- Coordinar la part de l’informe general que correspongui l’impacte de la contaminació

sobre la salut (Grup base)

https://www.ccma.cat/324/barcelona-i-mollet-entre-les-ciutats-europees-amb-mes-morts-prematures-per-contaminacio/noticia/3072270/
https://www.ccma.cat/324/barcelona-i-mollet-entre-les-ciutats-europees-amb-mes-morts-prematures-per-contaminacio/noticia/3072270/


Gestors i Gestores de la conselleria de Salut

Personatge Gestor o Gestora de la conselleria de salut

Estudis - Grau en Administració i Direcció d’empreses
- Màster en gestió d’empreses
- Postgrau en direcció i gestió de centres sanitaris.

Interessos/Hobbies - Llegir
- Fer tuits sobre política i sanitat.
- Fer sortides culturals: teatre, òpera, cinema

Per què?
Llegiu la següent notícia publicada al web de la Universitat de València sobre la relació entre
l’accés a la sanitat i la salut.
  https://www.uv.es/uvweb/master-economic-policy-public-economics/en/blog/les-desigualtats-
economiques-y-l-acces-a-la-sanitat-1285949223224/GasetaRecerca.html?id=12859596418
21

Tasques
- Realitzar Dossier del gestor o gestora de la conselleria de salut (Grup d’experts)
- Coordinar la part de l’informe general que correspongui a l’accés al sistema de salut

català, la comparació amb el d’EUA i el cas concret de la malaltia (Grup base).

https://www.uv.es/uvweb/master-economic-policy-public-economics/en/blog/les-desigualtats-economiques-y-l-acces-a-la-sanitat-1285949223224/GasetaRecerca.html?id=1285959641821
https://www.uv.es/uvweb/master-economic-policy-public-economics/en/blog/les-desigualtats-economiques-y-l-acces-a-la-sanitat-1285949223224/GasetaRecerca.html?id=1285959641821
https://www.uv.es/uvweb/master-economic-policy-public-economics/en/blog/les-desigualtats-economiques-y-l-acces-a-la-sanitat-1285949223224/GasetaRecerca.html?id=1285959641821


Metges i metgesses

Personatge Doctora i Doctor

Estudis - Grau en Medicina, especialitat en Clínica mèdica
- Màster en Al·lèrgia, Immunologia i  Pneumologia
- Màster en malalties coronàries
- Postgrau en malalties infeccioses

Interessos/Hobbies
- Fer tuits sobre sanitat
- Classes de pintura
- Jardineria

Per què?
Llegiu la notícia de la malaltia que heu triat.

Tasques
- Realitzar Dossier del metge o la metgessa (Grup d’experts)
- Coordinar la part de l’informe general que correspongui a la malaltia (Grup base)
- Coordinar la part del pòster


