
Tutor Tipus Treball Tema Localitat

Dr. Albert Lecube Recerca  L'obesitat, la cirurgia bariàtrica, i els canvis dietètics nutricionals després de la mateixa Lleida

Dr. Albert Lecube Recerca
La diabetis mellitus tipus 2: característiques nutricionals que predisposen a la malaltia 
pulmonar en aquests pacients

Lleida

Dr. Enric Sanchez Recerca
Estudio de intervención longitudinal prospectivo sobre enfermedades vasculares y 
renales ocultas de la cohorte ILERVAS en la provincia de Lleida

Lleida/Igualada

Dr. Enric Sanchez Recerca
1. Estudio de fase IIb de la cotadutida en participantes con nefropatía crónica y 
diabetes mellitus de tipo 2

Lleida/Igualada

Dra. Teresa Hernández Recerca/Revisió/Divulgació

Promoció de la Salut, alimentació i/o nutrició en l'àmbit comunitari; alimentació i 
nutrició en les etapes vitals,  metabolisme i nutrició, cronobiologia, microbiota 
intestinal, guies alimentàries, informació nutricional i nous sistemes d'etiquetatge, 
malbaratament alimentari 

Lleida

Dra. Teresa Hernández Recerca/Revisió/Divulgació

Promoció de la Salut, alimentació i/o nutrició en l'àmbit comunitari; alimentació i 
nutrició en les etapes vitals,  metabolisme i nutrició, cronobiologia, microbiota 
intestinal, guies alimentàries, informació nutricional i nous sistemes d'etiquetatge, 
malbaratament alimentari 

Lleida

Dra. Teresa Hernández Recerca/Revisió/Divulgació

Promoció de la Salut, alimentació i/o nutrició en l'àmbit comunitari; alimentació i 
nutrició en les etapes vitals,  metabolisme i nutrició, cronobiologia, microbiota 
intestinal, guies alimentàries, informació nutricional i nous sistemes d'etiquetatge, 
malbaratament alimentari 

Igualada

Dra. Teresa Hernández Recerca/Revisió/Divulgació

Promoció de la Salut, alimentació i/o nutrició en l'àmbit comunitari; alimentació i 
nutrició en les etapes vitals,  metabolisme i nutrició, cronobiologia, microbiota 
intestinal, guies alimentàries, informació nutricional i nous sistemes d'etiquetatge, 
malbaratament alimentari 

Igualada

Dr. Oriol Yuguero Revisió/Divulgació Ètica en la nutrició del futur
Lleida/Igualada

Dr. Oriol Yuguero Revisió/Divulgació
Aspectes ètics de la nutrició en el canvi climàtic

Lleida/Igualada

Dra. Marta Hernández Recerca Influencia del Ramadán (ingestas y ayunos) en los resultados de la sobrecarga oral de 
glucosa que se hace en las mujeres para descartar diabetes gestaciona 

Lleida

Dra. Marta Hernández Recerca
Ingesta de CHO durante el confinamiento y control glucémico en diabetes tipo 1. 

Lleida

Dra. Laura Salamero Recerca/Divulgació Seguretat alimentaria i el dret a l'alimentació digna Lleida

Dra. Laura Salamero Recerca/Divulgació
Malbaratament d'aliments; etiquetatge i publicitat alimentària i el seu impacte en el 
habits alimentaris

Lleida

Dra. Laura Salamero Recerca

   q g     g  g  
dels aliments;  aliments i desinformació, apps de "qualificació dels aliments" (yuka), 
etc. 

Lleida

Dra. Laura Salamero Recerca
El paper del nutricionista en el sistema de salut segons la legislació sanitaria 

Lleida

Dra. M.ª Teresa Piqué Recerca/Revisió/Divulgació Alimentació i esport Lleida/Igualada
Dra. M.ª Teresa Piqué Recerca/Revisió/Divulgació Alimentació i esport Lleida/Igualada
Dra. M.ª Teresa Piqué Recerca/Revisió/Divulgació Alimentació i esport Lleida/Igualada

Dra. Marina Laplana Recerca/Revisió/Projecte recerca/Divulgació
Genètica, epigenètica i nutrigenòmcia en temes de nutrició i dietètica humana 

Lleida/Igualada

Dra. Marina Laplana Recerca/Revisió/Projecte recerca/Divulgació
Genètica, epigenètica i nutrigenòmcia en temes de nutrició i dietètica humana 

Lleida/Igualada

Dra. Marina Laplana Recerca/Revisió/Projecte recerca/Divulgació
Genètica, epigenètica i nutrigenòmcia en temes de nutrició i dietètica humana 

Lleida/Igualada

Dr. Cristian Didier Hernandez Recerca
Actualización en nutrición deportiva personalizada. Diseño de nuevas estrategias de 
suplementación dietética y de ayudas ergogénicas por medio de la investigación y la 
formulación magistral. 

Lleida/Igualada

Dr. Cristian Didier Hernandez Recerca
Estrategia comercial por medio de talleres de nutrición deportiva a equipos deportivos 
de la provincia de Lleida. ¿Los talleres/charlas a deportistas son una buena fuente 
estrategia comercial para una consulta de nutrición deportiva?

Lleida/Igualada

Dr. Cristian Didier Hernandez Recerca
Nuevas estrategias nutricionales en relación a los macronutrientes en pacientes con 
soporte nutricional artificial, estudios observacionales, revisiones sistemáticas y de 
intervención. 

Lleida/Igualada

Dr. Cristian Didier Hernandez Recerca
Análisis de datos de pacientes ingresados por infecciones en las unidades intensivas 
(antropometría, nutrición, pronóstico) estudios observacionales, revisiones 
sistemáticas y de intervención.

Lleida/Igualada

Dra. Mariona Jové Recerca/Revisió Restriccions dietàries i envelliment Lleida/Igualada
Dra. Mariona Jové Recerca/Revisió Restriccions dietàries i envelliment Lleida/Igualada
Dra. Mariona Jové Recerca/Revisió Restriccions dietàries i envelliment Lleida/Igualada

Dra. Mª Carme Mias Recerca/Revisió
nutricio i cirurgia; nutricio i hospitalitzacio a domicili, nutrició i ferides, prehabilitacio 
en cirurgia digestiva i de paret abdominal 

Lleida/Igualada

Dra. Mª Carme Mias Recerca/Revisió
nutricio i cirurgia; nutricio i hospitalitzacio a domicili, nutrició i ferides, prehabilitacio 
en cirurgia digestiva i de paret abdominal 

Lleida/Igualada

Dra. Minerva Granado Recerca/Revisió/Projecte Recerca
Dieta Mediterrània, diabetis mellitus, malalties cardiovasculars, metabolòmica i 
lipidòmica, i metabolisme, complicacions relacionades amb la diabetis

Lleida/Igualada

Dra. Minerva Granado Recerca/Revisió/Projecte Recerca
Dieta Mediterrània, diabetis mellitus, malalties cardiovasculars, metabolòmica i 
lipidòmica, i metabolisme, complicacions relacionades amb la diabetis

Lleida/Igualada

Dra. Olga Tarabal Revisió Relació del microbioma intestinal amb les malalties neurodegeneratives. Lleida
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