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Nascuda a Barcelona el 1963. Diplomada Superior en Dietètica i Nutrició per la 
Universitat de Nancy, França i diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la 
Universitat de Barcelona. Educadora en diabetis. 
 
Treballo a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ASPCAT del Departament de 
Salut, a la subdirecció de Promoció de la Salut, 1987-2018, com dietista-
nutricionista coordinadora de l'Estratègia PAAS (Promoció de la salut mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable), concretament en l’àmbit de 
l’alimentació infantil i programes de promoció d’alimentació saludable en l’àmbit 
comunitari i laboral. 
 
Professora associada de la Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge Facultat 
d'Infermeria, 2014-2108 i tutora de pràctiques externes del Grau en Nutrició 
Humana i Dietètica de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Ramon Llull i 
de la Universitat de Vic. 
 
Formo part de l'equip educatiu de l'Associació de Diabètics de Catalunya, ADC, 
1987 – 2017,  responsable de la planificació i educació alimentària de les estades 
d'estiu per a infants i joves amb diabetis. 
 
He participat en diversos estudis d'avaluació nutricional (enquestes nutricionals, 
ENCAT, ENKID, ENCA, Enan) tant a nivell autonòmic com nacional. Sóc autora i ha 
col·laborat en nombroses publicacions relacionades amb l'educació alimentària. 
He participat en diverses comissions de treball a nivell nacional i autonòmic i com 
a ponent i membre de comitès científics en nombrosos congressos i en 
esdeveniments de l'àmbit de la Dietètica i la Nutrició. Tinc àmplia experiència 
com a docent, en la coordinació de jornades de divulgació i com divulgadora en 
mitjans de comunicació. 
 
Actualment formo part de les juntes directives de la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria, SENC i de l'Associació Catalana de Ciències de 
l'Alimentació, ACCA. 
Sóc membre de la junta directiva de l'ONG Nutrició Sense Fronteres, NSF, des de la 
seva fundació. 2005-2018. 
Membre fundadora  i actualment sòcia de SEDYN Sociedad Científica Española 
de Dietética y Nutrición. 
 
Col·legiada en el CODINUCAT, Col·legit de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya  
nº Cat000011. 


