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Nutricionista-dietista diplomada per la Universitat de Barcelona 
especialitzada en la recerca en l’àmbit de la nutrició i la dieta 
mediterrània. Ha obtingut el doctorat en biomedicina a la Universitat 
Pompeu Fabra en el grup de Farmacologia Integrada i Neurociència de 
Sistemes de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
Ha realitzat estades en centres de recerca internacionals com la 
Universitat d’Aberdeen (Escòcia) i la Universitat de Toronto (Canadà).  

En l’actualitat és investigadora a l’IMIM i un dels seus camps de recerca 
és l’estudi dels efectes de la dieta mediterrània sobre el deteriorament cognitiu i el desenvolupament de 
la malaltia de l’Alzheimer. També investiga els efectes dels compostos fenòlics presents en l’oli d’oliva i el 
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Farmacologia Humana i Neurociència de Sistemes de l’IMIM. En 
acabar el Grau, va compaginar la intervenció psicoeducativa amb nens 
amb dificultats d’aprenentatge associades a TDAH i SAF amb la 
investigació en trastorns de l’adquisició del llenguatge en projectes de 
recerca bàsica. Ha col·laborat en un projecte sobre la malaltia de 
Parkinson i la seva relació amb factors de risc vascular, deteriorament 
cognitiu i canvis cerebrals estructurals de l’Hospital Clínic. 

En el seu projecte de doctorat, emmarcat en l’estudi PENSA, planteja estudiar els efectes d’una 
intervenció multimodal en canvis d’estil de vida (dieta, activitat física i brain fitness) en la funció cognitiva 
de persones amb queixes subjectives de memòria i la relació d’aquesta amb canvis cerebrals estructurals 
i funcionals. 
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projectes de recerca relacionats amb nutrició i cognició, dels quals en té 3 
publicacions científiques.  
 
Ha rebut les beques d’investigació Manuel de Oya i la beca de Doctorat 
Industrial de la Generalitat de Catalunya. En el seu projecte de doctorat 
vol estudiar les causes i factors que fan que un millor estil de vida pugui 
prevenir el deteriorament cognitiu. 

 
 

Si esteu interessats en conèixer altres activitats que organitzem, trobareu més informació 
a: www.imim.es 

 


