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1. INTRODUCCIÓ - PLA D’ASSESSORAMENT  DE LA FACULTAT DE MEDICINA 

Tens a les mans un document amb tota la informació dels recursos que t’ajudaran al llarg del 
teu pas per UIC Barcelona. 

La Universitat promou un ensenyament i atenció personalitzats i per això facilita els recursos 
necessaris a l’estudiant, en procura el desenvolupament integral, i tracta de proporcionar-li una 
preparació professional de qualitat i amb competència. 

El pla d’acció de l’assessorament tracta de: 

● Orientar l’estudiant a l’hora d’incorporar-se al món universitari. 
● Ajudar en la formació i desenvolupament de competències, habilitats, actituds i valors 

personals i socials de l’estudiant. 
● Guiar l’estudiant en l’itinerari acadèmic, personal i professional durant tota l’etapa 

universitària. 

El procés d’assessorament consisteix en una trobada acadèmica, professional i personal per als 
universitaris que, a diferència d’altres tutories acadèmiques, els ajuda a descobrir horitzons 
nous i aprofitar al màxim l’etapa universitària. 

Cada alumne matriculat té un assessor assignat amb qui es reuneix per establir un diàleg 
confidencial per poder expressar les seves inquietuds, dubtes i suggeriments. 

Des del Departament de Medicina confiem que tant la relació amb l’ assessor com aquest llibret 
et siguin de molta utilitat. 
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2. QUÈ HE DE FER QUAN TINC DUBTES O PROBLEMES 

Aquí tens un esquema per saber a qui t’has de dirigir quan et trobis davant un dubte o un 
problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ASSESSOR PERSONAL 

Des de primer curs, tindràs un assessor o assessora assignat. Pots contactar-hi sempre que ho 
vulguis o necessitis. En la teva intranet tens informació de qui és el teu assessor. Si ho necessites, 
pots demanar un canvi, contactant amb la coordinació d’assessorament mitjançant el correu 
asesoriamedicina@uic.es 

L’assessor o assessora és la persona que t’ajudarà a detectar àrees de millora, aspectes en què 
pots tendir a l’excel·lència: treballar el mètode d’estudi, la gestió del temps, la gestió de l’estrès 
i, en general, totes les dimensions de la vida universitària: donar importància als estudis, però 
també que es desenvolupin aspectes de cultura, esport, solidaritat… 

T’acompanyarà a solucionar els reptes, dubtes i dificultats que tinguis, sempre assegurant que 
ets tu el protagonista del teu propi desenvolupament. 

L’assessorament és una trobada personal de diàleg constructiu. Proporciona consell i orientació 
individualitzada. És voluntari. No avaluable. És universitari. Dirigit a persones adultes i 
responsables. Respon a la necessitat universal de tenir el suport i el consell d’una persona amb 
experiència. Ajudarà l’alumne a descobrir altres perspectives, que li serviran per formar-se de 
manera integral. 

Com es pot concertar una entrevista? Contactant directament per correu amb l’assessor. A la 
intranet personal hi ha la informació de qui és el teu assessor i el seu correu de contacte. T’hi 
pots posar en contacte sempre que ho consideris oportú.  
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4. ALTRES FIGURES DE SUPORT 

Independentment de l’assessor personal, hi ha altres figures importants. 

A. Alumne tàndem: 

Els estudiants de primer curs o els estrangers que s’incorporen a la universitat poden 
optar per tenir un alumne tàndem. Es tracta d’un company de cursos superiors que 
s’ofereix a fer-los una introducció a la universitat, a la ciutat, al país... d’una manera 
amigable. No tenen funció d’assessor personal. 

En la sessió de benvinguda del curs, se t’ofereix aquest recurs. Si el necessites més 
endavant, pots dirigir-te al delegat de curs per sol·licitar-lo. 

B. Delegat de curs:  
Els delegats representen els estudiants del seu curs i grup. Fan de nexe entre la direcció 
del grau i els estudiants i n’afavoreixen la comunicació i el consens. Ajuden a la millora 
de la universitat, traslladant les necessitats detectades. Participen en la planificació dels 
horaris, exàmens i faciliten la comunicació ambla facultat o curs. 
 

C. Responsable d’assignatura: 
És el referent de l’assignatura en concret. Respon a les necessitats relacionades amb els 
docents i continguts o dubtes que es generin en el context de l’assignatura. 
 

D. Coordinador de curs:  
Aquest figura és clau per assegurar la coordinació i l’organització general del curs. És el 
referent per a temes generals d’organització del curs i segueix els temes generals que 
poden afectar diverses assignatures o tot el curs. 
 

E. Tutor de pràctiques clíniques: 
L’estudiant tindrà assignat un tutor en cada rotació o pràctica clínica en els centres de 
pràctiques. És qui l’acull i l’introdueix als equips assistencials, i facilita que s’assoleixin 
els objectius docents marcats. Acompanya i guia l’estudiant en les pràctiques. 
 

F. Tutor de Rotatori:  
Persona encarregada d’acompanyar i vetllar pel professionalisme de l’estudiant de sisè 
curs durant el seu rotatori clínic. 
 

G. Tutor del Treball de Fi de Grau (TFG):  
És el professor que tindrà assignat l’estudiant per a la realització del seu treball de fi de 
grau. 

5. RECURSOS ADDICIONALS DE FORMACIÓ 
 

➢ Tallers de creixement i estructuració personal (en les pràctiques clíniques) 
Des de 3è a 5è curs s’imparteixen dotze tallers orientats al desenvolupament i 
creixement personal per fomentar l’excel·lència professional. En aquests tallers es 
treballen competències transversals centrades en els valors personals i de la professió, 
les fortaleses per afrontar les decisions, la gestió de les pròpies emocions i la 
comunicació personal i interpersonal. 
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➢ Formació específica d’orientació professional  
Al llarg dels últims cursos, especialment cinquè i sisè, es realitzen de forma coordinada 
amb el servei d’Alumni & Careers, diversos tallers, taules rodones, conferències i 
exposicions per treballar l’orientació professional. 
 

6. RECURSOS DE SUPORT PER AL BENESTAR MENTAL I EMOCIONAL 
➢ Clínica Support 

La Clínica Universitària Support es troba ubicada a les dependències del Campus Salut. 
Ofereix assistència psicològica, orientació i acompanyament als estudiants que ho 
necessiten. Els alumnes poden tenir una primera sessió gratuïta i les següents sessions 
amb preu reduït. 
Com es pot demanar cita? Trucant al (+34) 93 504 20 01, demanant cita en línia o 
contactant amb la clínica per correu electrònic: clinicasupport@uic.es 

➢ Fundació Galatea 
La Fundació Galatea (creada el 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya) 
vetlla per la salut i el benestar de tots els professionals de la salut, promovent estils de 
vida saludables. Des del curs 2021-2022 dona atenció i suport als estudiants de 
Medicina. Per contactar amb la Fundació i tenir atenció gratuïta cal escriure un correu a 
apoyomedicina@uic.es indicant l’interès, sense identificar el motiu. Un professional 
expert valorarà confidencialment el cas i la idoneïtat d’iniciar seguiment en la Fundació. 
No dubtis a consultar amb el teu assessor o d’escriure al correu indicat. 
 

➢ Curs Alegremente 
Es tracta d’un curs en línia de nou setmanes que organitza una empresa alineada amb 
la Fundació Galatea per ajudar a gestionar diferents estats d’ànim, millorar els nivells 
d’atenció i de concentració, cuidar-se millor i orientar-se de forma més positiva cap al 
futur. Un programa per aprendre a cultivar una ment sana, bella i eficaç, amb l’objectiu 
de “respondre” enlloc de “reaccionar” als desafiaments de la vida. 

 

7. CONEIX LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA ESPECÍFICA DE MEDICINA I LES ASSIGNATURES 
CLAU PER AVANÇAR EN ELS ESTUDIS 

Normativa de permanència específica de Medicina 

➢ Per poder continuar els estudis en la titulació, l’alumne haurà d’haver superat el 60 % 
dels crèdits matriculats a cada curs, excepte a 1r que haurà d’haver superat un mínim 
de 40 ECTS i, en el segon any, un mínim de 90 ECTS corresponents a assignatures dels 
dos primers cursos acadèmics. 

➢ Els 60 crèdits de les assignatures de Formació Bàsica (identificades com a FB al pla 
d’estudis que són de 1r i 2n curs) s’han de superar abans d’iniciar 4t curs i com a màxim 
en 3 anys. 

➢ Es pot anul·lar la matrícula d’una assignatura com a màxim 10 dies després d’iniciar el 
semestre. 

➢ La matrícula dona accés a dues convocatòries. Les assignatures s’han de superar en 2 
cursos. L’ampliació d’aquestes convocatòries suposa una petició específica a la Junta de 
Medicina i al rector. 

https://eu.jotform.com/82824515640355
https://eu.jotform.com/82824515640355
mailto:apoyomedicina@uic.es
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Assignatures i incompatibilitats 

ASSIGNATURES PRÀCTIQUES: 

3r- PCM1: cal haver cursat totes les assignatures d’Estructura i Funció i estar 
matriculat de Semiologia i Fisiopatogènia. 

4t- PCM2: cal haver superat les pràctiques PCM1. 

PCQ: s’ha d’haver cursat l’assignatura de Fisiopatologia Quirúrgica de 3r. 

5è-  PCMI: cal estar matriculat de l’assignatura de Pediatria. 

PCAP de 5è: s’ha d’haver cursat l’assignatura de Medicina Familiar i Comunitària 
de 4t. 

6è-     Per matricular-se del Rotatori cal tenir superat el 95 % de crèdits dels cursos 
precedents. 

ASSIGNATURES TEÒRIQUES:  
3r curs:  

● Semiologia i Fisiopatogènia: cal haver cursat totes les assignatures d’Estructura 
i Funció, Biologies i Genètica (3r). 

● Urgències: cal haver cursat totes les assignatures d’Estructura i Funció, Biologies 
i Genètica (3r). 

● Anatomia Patològica: cal haver cursat totes les assignatures d’Estructura i 
Funció i Biologies (3r). 

● Sistema Cardiovascular: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: 
Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal (2n). 

● Sistema Respiratori: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: Sistema 
Cardiovascular, Respiratori i Renal (2n). 

● Neurologia: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció dels Sistemes 
d’Integració: Nerviós i Endocrí (1r). 

● Fisiopatologia Quirúrgica: cal haver cursat les assignatures d’Estructura i Funció 
(1r i 2n). 

4t curs:   

● Endocrinologia i Nutrició: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: 
Sistema Digestiu i Metabolisme (2n). 

● Sistema Digestiu Mèdic: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: 
Sistema Digestiu i Metabolisme (2n). 

● Sistema Digestiu Quirúrgic: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: 
Sistema Digestiu i Metabolisme (2n). 

● Hematologia: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció de la Sang i del 
Sistema Immunitari (2n). 

● Immunologia Clínica i Al·lergologia: cal haver superat l’assignatura Estruct. i 
Funció de la Sang i del Sistema Immunitari. 

● Nefrologia: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: Sistema 
Cardiovascular, Respiratori i Renal (2n). 
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● Urologia: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: Sistema 
Cardiovascular, Respiratori i Renal (2n). 

● Ginecologia i Obstetrícia: cal haver superat l’assignatura Estruct. i Funció: 
Sistema Reproductor (2n). 

 

5è curs: 

● Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica: cal haver superat l’assignatura Estruct. i 
Funció de l’Aparell Locomotor (1r). 

● Reumatologia i Malalties Sistèmiques: cal haver superat l’assignatura 
Estructura i Funció de l’Aparell Locomotor (1r). 

● Dermatologia: cal haver superat l’assignatura Estructura i Funció: Pell i Òrgans 
dels Sentits (1r). 

● Oftalmologia: cal haver superat l’assignatura Estructura i Funció: Pell i Òrgans 
dels Sentits (1r). 

● Otorrinolaringologia: cal haver superat l'assignatura Estructura i Funció: Pell i 
Òrgans dels Sentits (1r). 

6è curs: 

● Rotatori Clínic: cal haver superat el 95 % dels crèdits dels cursos anteriors. Això 
significa que en finalitzar el 5è any cal tenir superats 285 ECTS. 

● Treball de Fi de Grau: cal estar a l’últim curs del grau, haver superat les 
assignatures Bioestadística (2n) i cursat Epidemiologia Clínica i Salut Pública 
(5è). 

 

 

 

8. CONEIX EL TEU ASSESSOR O ASSESSORA 

Tens assignada una persona assessora. En principi es mantindrà al llarg de tota la carrera, però 
si ho consideres necessari, pots demanar un canvi, escrivint a asesoriamedicina@uic.es 

A continuació, et presentem les persones que formen part de l’equip d’assessorament de 
Medicina UIC Barcelona i l’equip de coordinació d’assessorament:  

● Dra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero (vicedegana d’Estudiants i Qualitat,  Medicina) 
melorduy@uic.es 

● Dra. Amaya Ugarte Farrerons (coordinadora d’Assessorament, Medicina) 
maugarte@uic.es 

● Patricia Vázquez-Dodero Rodríguez (suport a la coordinació d’Assessorament, 
Medicina) pvazquezd@uic.es 

● Per qualsevol consulta amb relació a l’assessorament, pots escriure al correu:  
asesoriamedicina@ui.es 

  

mailto:assessoramentmedicina@uic.es
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LLISTA D´ASSESSORS I ALGUNES CARACTERÍSTIQUES 

 

 
Miguel ALSINA CASANOVA malsina@uic.es 
Professor de Pediatria (5è) i Medicina Pal·liativa (5è) a UIC Barcelona. 
Treballo a: l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital General 
de Catalunya.       
Aficions: guitarra, natació, pàdel, lectura. 

 
Jorge ARANDES MARCOCCI coke7552@uic.es 
He cursat via MIR l’especialitat de Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia i soc 
adjunt de segon any a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.  
Alumni UIC Barcelona. 

 

Miguel BAENA MUÑOZ mbaena@uic.es 
Professor de Biologia i Bioquímica a UIC Barcelona. 
Aficions: running. 

 Albert BALAGUER SANTAMARIA abalaguer@uic.es 
Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, professor d’IMM2 (2n), professor 
de Pediatria (5è). 
Feina: soc pediatre clínic hospitalari via MIR. La meva subespecialitat és la Neonatologia, 
amb experiència a l’UCI, Urgències i Neurologia.  
Tutor MR de fa més de deu anys i coordinador de tutors. Actualment dirigeixo el S. de 
Pediatria de l’HUGC. 
Aficions: m’encanta la natura i el mar. També la música (actual) i la lectura (novel·la, 
sobretot, però també assaig). Jugo amb certa dignitat al pàdel. 

 
Mireia BAYLINA MELE mbaylina@uic.es 
Metge internista. 
Professora de Bioètica (3r i 4t) i Cures Pal·liatives (5è) a UIC Barcelona. 
Centre Sociosanitari Prytanis Sant Boi - PADES Barcelona. 
Aficions: cuina i decoració floral. 

 
Alejandro BLANCO AREVALO ablanco@uic.es 
Resident de 4t any de Medicina Interna a l’Hospital Universitari de Bellvitge. 
Coordinador de Tropical Medicine Collaboration amb UIC Barcelona i la Universitat de 
Makerere.  
Aficions: fanàtic del surf, amant de l’escalada. M’encanta el rock i la novel·la 
ambientada a l’Àfrica.  
Alumni UIC Barcelona.  
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Samuel BRU RULLO sbru@uic.es 
Soc doctor en Bioquímica, treballo com a professor i investigador al departament de 
Ciències Bàsiques de UIC Barcelona. Des de ben petit vaig estudiar fora del meu domicili 
habitual, després vaig venir a Barcelona per cursar la carrera i m’hi vaig quedar per la tesi. 
He après a conviure lluny del meu cercle familiar més proper i resoldre problemes de 
manera autònoma, etc. Per tant, crec que aquesta experiència pot ser de gran ajuda per 
a la gent que comença ara la universitat i ha hagut de viure lluny de la seva família. 

 
Esther CALBO SEBASTIAN ecalbo@uic.es 
Professora titular de Malalties Infeccioses (5è). 
Professora de Farmacologia Clínica (5è). 
Especialitat en Malalties Infeccioses. Treballa a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 
Línia de recerca infecció respiratòria, bacteris multiresistents i programes d’optimització 
de l’ús d’antimicrobians. 
Aficions: lectura, running i senderisme. 

 
Mar CARBONELL PRADAS marcarbonell@uic.es 
Cirurgia pediàtrica. Sant Joan de Déu.  
M’encanta la vela lleugera, el pàdel, el piano i cantar a la coral.  
Molt feliç de poder acompanyar-vos en aquest camí tan bonic que acabeu 
d’emprendre. La millor professió del món. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Elena CASADEMUNT GRAS elenacg95@uic.es 
Faig l’especialitat d’Endocrinologia i Nutrició a l’Hospital Can Ruti. 
Professora en Psicologia el primer semestre. 
Aficions: bici, tennis, excursions per la muntanya, activitats al mar. Passar temps amb 
amics i família. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Begoña DIAZ MENENDEZ bdiaz@uic.es 
Professora titular de l’assignatura de Psicologia (2n). 
Llicenciada en Psicologia i doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge.  
Professora a UIC Barcelona en Medicina, Infermeria i Psicologia. 
M’agraden els musicals i la lectura. 

 
Marta ELORDUY HERNANDEZ-VAQUERO melorduy@uic.es  
Vicedegana d’Estudiants i Qualitat de Medicina.  
Professora en Competències Transversals, Professionalisme i Gestió Sanitària. 
Coordinadora de sisè curs.    
Aficions: m’encanta la família, els nens i els joves. L’aire lliure, el mar i la muntanya.  
Cuinar, llegir. 
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 Rocio ESCARTIN MARTINEZ-ZUVIRIA rescartin@uic.es 
Llicenciada en Medicina i i Cirurgia per la Universitat de Lleida en 2012. Especialista en 
Pediatria des de 2017. Activitat docent: associada clínica de la Facultat de Medicina de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Tutora Universitària clínica de la Universitat 
Internacional de Catalunya. Actualment cursant la tesi doctoral a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Activitat de cooperació sanitària: estada de cooperació a República Democràtica del 
Congo l’any 2017. 

 

Gonzalo ESCUDERO ARNES gonzaloesc@uic.es 
Especialitat: Malalties Infeccioses (Medicina Interna). 
Centre: Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Aficions: literatura, música, cinema. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Carles ESPINOS RAMIREZ md071683@uic.es 
Resident d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor al Consorci Sanitari de 
Terrassa. Professor titular de l’assignatura optativa Anestèsia. 
A més de la meva dedicació a la medicina crec que cal saber compaginar-la amb altres 
aficions. 
Aficions: les meves són escalar, anar a la muntanya i sobretot viatjar sempre que puc. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Paula ESTEBAN IBARZ paulaesteban@uic.es 
Especialitat: Medicina Interna amb l’especialització en Hepatologia a l’Hospital Vall 
d’Hebron. 
Aficions:  cinema, música, esport, gastronomia. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Rut FADO ANDRES rfado@uic.es 
Professora titular de Biologia Cel·lular (2n). Professora en Ciències Biomèdiques del 
Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona. Doctora en Bioquímica.  
Investigadora del grup de Neurolípids dirigit per la Dra. Núria Casals a UIC Barcelona.  
Aficions: entre les meves aficions, cosir, córrer i viatjar amb furgoneta. 

 
Anna FERNANDEZ ESMERATS annafdeze@uic.es 
Residència d’Anestèsia a l’Hospital Clínic Barcelona.  
Ara començo a l’Hospital Sant Joan de Déu com a adjunta. 
Aficions: anar a la muntanya, en el meu temps lliure m’agrada descobrir llocs i viatjar. 
Alumni UIC Barcelona. 
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Laura FERNANDEZ VALLESPIN md080071@uic.es 
Pediatria, Hospital Sant Joan de Déu. 
Un consell: temps al temps, i cada cosa al seu temps. 
Aficions: l’esport i la música. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Oscar GARCIA GIMENO ogarcia@uic.es 
Metge de família i comunitària al CASAP Castelldefels. 
Assessor d’alumnes de 6è.  
Aficions: bàsquet, excursionisme, música (guitarra). 

 

Elsa GARCIA MÖLLER elsagmoller@uic.es   
Especialitat: Cirurgia General i Digestiva a l’Hospital Vall d’Hebron.  
Aficions: apassionada dels viatges, així com conèixer noves cultures i altres formes de 
veure el món. M’agrada fer esports com l’esquí, el ciclisme o el pàdel, un bon llibre o el 
teatre. He participat en diversos projectes de voluntariat al llarg de la cursa, i a dia d’avui 
continuo treballant per aportar el meu gra de sorra per construir una societat més justa. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Emili GENE TOUS emgene@uic.es 
Coordinador de 4t curs de Medicina. Professor titular de Medicina Familiar. Especialista 
en Medicina Familiar i Comunitària.   
Treballo al Servei d’Urgències de l’Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. 
Aficions: la fotografia i l’esport, especialment la bicicleta de muntanya. 

 

Mª Laura GOMEZ LA CRUZ mlgomez@uic.es 
Professora titular de Filosofia i Història de la Medicina (3r). Professora a Basic Concepts (3r). 
Tutora acadèmica d’alumnes de rotatori.      
Aficions: la lectura, la música, la pintura, el ballet, el tennis, les manualitats, la 
rebosteria. Ara el meu temps lliure el dedico a estar amb el meu marit i les nenes. 

 
Araceli GOMEZ TEMPLADO araceli93@uic.es 
Treballo al CAP Universitat, a l’Edifici de Manso Barcelona. 
Estic fent el Máster en Ecografia. 
Alumni UIC Barcelona. 
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Ana GONZALEZ DE LUNA agdl_27@uic.es 
Especialitat en Geriatria. 
Adjunta de Geriatria al Parc Sanitari Pere Virgili. 
Aficions: una de les meves grans passions és viatjar i conèixer el món. 
Alumni UIC Barcelona. 

 Noelia GONZALEZ DIAZ md058709@uic.es 
Soc resident de Medicina de Família a l'Hospital d'Igualada i estic cursant un Màster en 
urgències i emergències mèdiques. Enhorabona per aquesta nova i bonica aventura que 
comenceu :). 
Aficions: m'encanta passar temps amb els meus, riure molt, viatjar i gaudir d'una bonica 
posta de sol. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Maria GRATACOS AGUILERA mgratacos@uic.es 
Especialitat i centre: Pediatria a l’Hospital General de Catalunya. 
Vaig estudiar a la UAB. Durant els meus estius universitaris he fet diversos voluntariats 
internacionals (tant sanitaris com humanitaris). Durant el meu any MIR vaig ser mare 
per primera vegada i durant el meu primer any de residència va néixer el meu segon fill, 
per la qual cosa he après a organitzar-me i saber compatibilitzar bé l’estudi amb altres 
prioritats. Vaig aprendre molt sobre tècniques d’estudi i aprofitar bé el temps. 
Aficions: gaudir de la meva família i dels meus dos meravellosos fills. 

 Ingrid GUARRO MARZOA ingridguarro@uic.es 
Especialitat: Cirurgia Oral i Maxil·lofacial a l’Hospital Vall d’Hebron. 
Aficions: m’encanta el cinema i la fotografia, també el senderisme.  
Dada d’interès: fan de tots els animals, però especialment els gossos  
Alumni UIC Barcelona.     

 
Jose Mª GUARDIOLA TEY jmguardiola@uic.es 
Professor titular de Bioètica (3r i 4t). Professor en Malalties Infeccioses. 
Especialista en Medicina Interna. Expert en MTS/VIH/VHC. Treballa a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau a Barcelona: Unitat d’Hospitalització de Curta Estada. 
Aficions: la meditació, al debat, i tots els esports.  

 
Oriol HERNANDEZ MUÑOZ oriolh@uic.es 
Especialitat: Medicina de Família a l’Hospital Sant Camil.    
Aficions: les meves aficions a destacar serien: piano, producció musical, esport, lectura, 
dibuix i aviació. 
Alumni UIC Barcelona. 



13 
 

 
Luis HERNAIZ CALVO l.hernaiz@uic.es 
Soc de la 4a generació de la UIC, i metge de família al CAP Can Bou de Castelldefels. 
Aficions: apassionat de la cultura japonesa, dinar fora i el cinema. M’encanta llegar, 
sobretot novel·la negra i novel·la històrica. 
Ser metge per a tot i per a tots, sense passar indiferent davant el dolor aliè. 
Alumni UIC Barcelona. 

 JOAN JANARIZ ROLDAN jjanariz@uic.es 
Metge especialista en Medicina Interna i en Oncologia Mèdica. 
Membre del CEICM de UIC Barcelona. 
Director mèdic del Centre Mèdic Vidaria.  
Metge del Col·legi Major Monterols. Consulta privada. 

 
Javier JIMENEZ JIMENEZ jjimenez@uic.es 
Professor titular de Microbiologia i d’Estructura i Funció de la Sang  
i Sistema Immunitari (2n). Doctor en Ciències Biològiques, especialitat en Microbiologia i 
Biologia Molecular. 
Professor titular/agregat de UIC Barcelona. Departament de Ciències Bàsiques, Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, UIC Barcelona. Despatx a la segona planta. 
Aficions: Activitats a la natura com carreres, muntanyisme, escalada. 

 
Esteve LLAGUES ROCABRUNA ellargues@uic.es 
Professor titular d’UAPD (4t) i professor en Semiologia (3r). 
Especialista en Medicina Interna, expert en malalties metabòliques i cardiovasculars. 
Metge internista a l’Hospital General de Granollers.  
Cap d’Informàtica Mèdica. 
Extutor de residents de Medicina Interna i residents de Medicina de Família i 
Comunitària. Doctor per la Universitat Pompeu Fabra. 

 

Berta MARTIN CULELL bertamartin@uic.es 
Especialitat: Oncologia Mèdica. Centre: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Aficions: la cuina, el cinema i viatjar. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Juan Carlos MARTIN SANCHEZ jcmartin@uic.es 
Professor de Bioestadística. Professor de treball de fi de màster. 
Departament de Ciències Bàsiques. 
Aficions: el cinema, els jocs de taula i passejar per Barcelona. 
Us recomano molt que passegeu per Barcelona, és una ciutat que mai t’acabes. 
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Xavi MARTINEZ REGADA xavimr@uic.es 
Especialitat en Medicina de Família.    
Treballa al CAP Amadeu Torner, afiliat a l’Hospital de Bellvitge.  
Aficions: submarinisme. 
Alumni UIC Barcelona. 

 

Carla MARTOS ALGARRA cmartos@uic.es 
Professora en Psicologia, Infermeria i Odontologia. 

 
Carlota MATALLANA AZORIN  carlotamaaz@uic.es 
Cirurgia General i Digestiva. Coloproctologia. Centre Mèdic Teknon.  
Línia de tesi doctoral sobre el càncer colorectal.  
Aficions: m’encanten les arts escèniques (el ball i el teatre sobretot).  
Gaudeixo a quiròfan! Cap dia és igual! 
Alumni UIC Barcelona 

 
Oriol MIRALLAS VINAS urimirallas@uic.es 
Oncologia Mèdica, Hospital Universitari Vall d’Hebron. R5. 
Aficions: tennis, bici, esquí, viatjar.  
Vocal de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona. 
Alumni UIC Barcelona. 

 Ana MOYA ORTEGA anamoya96@uic.es 
Especialitat: Pediatria. 
Lloc: Hospital Mútua de Terrassa. 
Vaig fer la rotació quirúrgica a Mèxic a 6è de Medicina. 
Aficions: pilates i ioga. I m’encanta fer trekking els caps de setmana a la muntanya. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Carmen MUÑOZ ALMAGRO cmunoza@uic.es 
Professora de Malalties Infeccioses (5è) i Microbiologia (1r). 
Microbiòloga. Doctora en Medicina per la UB i catedràtica de Medicina de UIC Barcelona. 
Directora del Departament d’R+D+i en Microbiologia de l’Hospital Sant Joan de Déu i líder 
del Grup de Recerca en Malalties Infeccioses Pediàtriques i Microbioma. 
Presidenta de la Comissió Acadèmica de Doctorat en Salut. 
La meva família és el més important en la meva vida. 
Aficions: m’agrada passejar, quedar amb els amics, pintar, i llegir. 

 

Laura NAQUI XICOTA lauranaqui@uic.es 
Pediatria. Hospital Germans Trias i Pujol 
Alumni UIC Barcelona. 
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Cristina OLIVERO PASCUAL md049099@uic.es 
Resident de Ginecologia a l’Hospital del Mar (2n any). 
Aficions: esport i música. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
M. Llum OLMEDO BORJAS mlolmedo@uic.es 
Assessora d’alumnes de 6è. Professora de Medicina de Família (5è). 
Metge de Família, ABS Manresa 3, Althaia.  
Coordinadora docent AP Althaia. 
Aficions: Wedding Planner (títol de la Universitat de Girona). 

 
Paula PEREZ ALBERT mpperez@uic.es 
Pediatre especialitzada en Oncologia Pediàtrica. Hospital Vall d’Hebron. 
Coordinadora de viatges nacionals i internacionals de voluntariat com 
promoció social a Guatemala i oci amb menors afectats de càncer a Astúries. 
Aficions: m’agrada la música, la natura i el senderisme, cuinar... 

 
Albert PEREZ BELLMUNT aperez@uic.es 
Professor titular d’Estructura i Funció de l’Aparell Locomotor, 
Departament de Ciències Bàsiques. 
Professor en Medicina, Fisioteràpia i Psicologia. M’encanta la docència i la recerca.  
Tinc la sort d’haver nascut a la fantàstica ciutat de Terrassa. 
Aficions: en l’àmbit personal gaudeixo molt de viatjar o de llegir novel·les històriques. Em 
trobaràs en el meu despatx del segon pis (Àrea d’Estructura i Funció del Cos Humà). Bon 
inici de curs i felicitats per haver aconseguit arribar fins aquí! 

 
Paloma PUYALTO DE PABLO ppuyalto@uic.es 
Professora titular de Tècniques d’Imatge (1r). Professora en Medicina, Fisioteràpia i 
Ciències Biomèdiques. Soc metge radiòloga; treballo com a especialista a l’Hospital 
Universitari germans Trias i Pujol i el compagino amb l’activitat de coordinadora de l’àrea 
i professora d’Imatge en diferents graus de la Facultat Ciències de la Salut de UIC 
Barcelona des de fa anys. 
Aficions: m’agrada la recerca, l’assistència i la docència, sempre treballant en equip. 
M’encanta passar temps amb la meva família i amics, llegir i fer esport a l’aire lliure 
gaudint del mar i de la muntanya.  

 

Natalia RICCO PACHECO anricco@uic.es 
Licenciada en Biología, máster en Biomedicina y doctorado en Ciencias de la Salud.  
Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
Aficiones: leer, fotografía, senderismo, viajar, tocar el piano. 
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 Andrea RODRIGUEZ PRAT arodriguezp@uic.es 
Soc llicenciada en Humanitats i investigadora de la Càtedra WeCare: Atenció al Final de 
la Vida sobre Cures Pal·liatives. Soc professora d’Antropologia en diferents titulacions 
(entre d’altres, Medicina) i d’Ètica en Psicologia. També soc la directora del Centre 
interdisciplinari de Pensament (CIP). 
Promoc algunes activitats de voluntariat tant a Barcelona com a l’estranger (els darrers 
anys, al Líban). 

 
Elena ROS SANCHEZ elena.rs9@uic.es 
Especialitat: Oftalmologia. Centre: Hospital Universitari Vall d’Hebron.  
Aficions: la música, tocar el piano, la lectura. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Patricia RUIZ VILLAR patti@uic.es 
Resident de 4t any en Medicina Familiar i Comunitària. Hospital Mútua de Terrassa. 
M’encanta la meva feina i ara estic a punt de començar un màster  
sobre emergències extrahospitalàries.  
Aficions: en el temps lliure m’encanta perdre’m per la muntanya quan fa bon temps i fer 
submarinisme. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Clara SAGALES RIBA md049513@uic.es 
Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària. 
Hospital de Bellvitge i CAP Amadeu Torner 
Aficions: esports, viatges, teatre, lectura i escriptura. 
Alumni UIC Barcelona. 

 Carlota SALVADOR MIRAS md058167@uic.es 
Oftalmología en Hospital Universitari Mútua de Terrassa.  
Durante la carrera mis asignaturas favoritas fueron Oftalmología y Plástica y quizás por 
eso me quiero especializar en cirugía oculoplástica. 
Aficiones: me gusta tocar la guitarra y cantar, escuchar música, conciertos, bailar. 
También me gustan los animales. 
ALUMNI UIC. 

 
Juan Jose SANCHEZ FERNANDEZ jjsanchez@uic.es 
Professor de Tècniques d’Imatge en Medicina i Fisioteràpia. 
Treballa a Hospital de Bellvitge. 
Aficions: esport, la lectura i la muntanya. 

 Georgina SAUQUE PINTOS md057045@uic.es 
Resident de Medicina Interna a Bellvitge (R4).    
M’encanta la docència i compartir la meva experiència amb els alumnes (tant a UIC 
Barcelona com a la feina) per ensenyar-los el que sé des de la meva curta i humil 
experiència. 
Aficions: llegir i fer bijuteria (tinc una petita marca que vaig crear fa poc). 
Alumni UIC Barcelona.  
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Nuria TORNER SIMO md071400@uic.es  
Pediatria a l’Hospital Vall d’Hebron (R4).    
M’encanta ballar, córrer, cuinar, descobrir nous llocs i gastronomies. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Fernando TRULLOLS GIL-DELGADO qs037938@uic.es   
Professor en Medicina i Psicologia de Sexualitat Humana.   
Psiquiatre.    
Aficions: cinema, esports, en particular amb elements a les mans, raqueta i pals. 

 
Amaya UGARTE FARRERONS maugarte@uic.es 
Coordinadora d’assessorament de Medicina. 
He treballat com a al·lergòloga a l’Hospital Vall d’Hebron. 
M’encanta gaudir de la meva enorme família. 
Aficions: escoltar música a totes hores, ballar i, quan puc, cosir. 

 
Elena VARGAS VILARDOSA evargas@uic.es 
Metge de família del Consorci Sanitari de Terrassa. CAP Anton de Borja - Rubí. 
He treballat a primària i urgències de l’Hospital de Terrassa. Tutora de metges residents 
de MFiC i alumnes de rotatori. Soc membre de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del CST 
sobre la qual estic realitzant la tesi doctoral. 
Aficions: lectura i viatjar. Els caps de setmana els dedico a estar amb la meva família i 
amics (sobretot, veient els partits de futbol dels meus tres fills). 

 
Miguel VAZQUEZ GOMEZ m.vazquez@uic.es 
Especialitat: Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 
Comença l’últim any de residència. 
Centre: Hospital Dr. Josep Trueta (Girona). 
Aficions: esport, noves tecnologies i màrqueting digital. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Pablo VERGES FORT pabloverges@uic.es 
Especialitat: Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll. 
Centre: Hospital la Vall d’Hebron. 
Aficions: golf, bici, cuina. 
Alumni UIC Barcelona. 

 
Marta VILA RABELL mvilarabell@uic.es 
Metge adjunta, especialista en Ginecologia. Subespecialitats: sòl pelvià.  
Centre de treball: Dexeus Dona. 
Aficions: viatjar, ioga, senderisme i BTT. 
Alumni UIC Barcelona.  
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Montserrat VIRUMBRALES CANCIO montsev@uic.es 
Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 
Professora titular IMM1 (1r) i professora de Semiologia (3r). 
Professora titular optativa Comunicació en la Pràctica Mèdica. 
Especialitat: Medicina General. 
Aficions: viatjar, teatre i cinema. 

 
Natalia VISA FIGUEREDO md086558@uic.es 
Especialitat: Obstetrícia i Ginecologia. 
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. 
Aficions: llegir, ballar i viatjar principalment. 
Dada d’interès: m’agrada l’organització. 
Alumni UIC Barcelona. 

 Mª Eugenia ZEGRI DE OLIVER eugeniazegri@uic.es 
Especialitat: Urologia, em vaig adonar durant la carrera que era  
el que volia fer i no ho canviaria per res!  
Centre: Hospital Parc Taulí. 
Aficions: hípica (salt d’obstacles).  
D’altres: la petita de quatre germans. Conservo un grup d’amigues de la universitat i som 
com germanes. Tornaria demà mateix a l’època universitària. 
Alumni UIC Barcelona. 

 


