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Moderador: Dr. David Dalmau.

La malaltia celíaca pas a pas. Dra. Maria Esteve.
La malaltia celíaca: un repte diagnòstic. Dr. Fernando Fernández Bañares.
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Dr. David Dalmau. Director de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa.
Dra. Maria Esteve. Cap del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
Dr. Fernando Fernández Bañares. Metge adjunt del Servei de l’Aparell Digestiu de
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Recerca col·laborativa a MútuaTerrassa
El seguiment del pacient celíac des del taulell d’experimentació a la consulta
externa: Utilitat clínica de la determinació de pèptids immunogènics del gluten.
Dra. Carolina Sousa. Catedràtica de microbiologia de la Universitat de Sevilla.

11.30 h
CONFERÈNCIA MAGISTRAL

a

cta. Montcad
A Martorell

Hotel Don Candido***

C-16
A Barcelona

A Rubí
A Sant Cugat

C-58 / AP-7
A Barcelona
A Sabadell

Breaking Bread. Prof. David Sanders. Consultor i Professor de Gastroenterologia al

V JORNADA CIENTÍFICA
Edifici Docent MútuaTerrassa

Royal Hallamshire Hospital, (Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust & the University of Sheffield).

C/ Sant Antoni, 39
08221 Terrassa

12.30 h

“Coeliac disease and
gluten related disorders”

Lliurament dels premis als guanyadors de la XIV Edició de
les beques de la Fundació Docència i Recerca
MútuaTerrassa 2017 en les diferents modalitats
Cloenda
Sra. Maria Emília Gil. Adjunta de Direcció General i Directora Corporativa de Docència,
Recerca i Innovació de MútuaTerrassa.

13.00 h
Aperitiu

FUNDACIÓ DOCÈNCIA I
RECERCA MÚTUATERRASSA

Inscripcions gratuïtes:
Places limitades
Professionals de MútuaTerrassa: Campus Virtual (http://campus.mutuaterrassa.cat)
Professionals d’altres entitats:
https://mutuaterrassa.com/jornades/ca/v-jornada-cientifica-fundacio-docencia-recerca
Secretaria tècnica: Sra. Marta Martínez
T 93 736 50 50 · Ext. 11811
martamartinez@mutuaterrassa.es

www.mutuaterrassa.cat |

@Mutua_Terrassa

Dilluns, 10 de desembre de 2018
Hora: 9.00 h

Edifici Docent MútuaTerrassa
C/ Sant Antoni, 39
08221 Terrassa

V JORNADA CIENTÍFICA
FUNDACIÓ DOCÈNCIA I RECERCA MÚTUATERRASSA

“Coeliac disease and gluten related disorders”
Dilluns, 10 de desembre de 2018

PROFESSOR DAVID S. SANDERS, MD, FRCP, FACG
Consultor i Professor de Gastroenterologia al Royal Hallamshire Hospital,
(Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust & the University of Sheffield).

La Fundació per la Docència i per la Recerca MútuaTerrassa té com a
objectiu la promoció i el desenvolupament de la recerca biomèdica i social en
l'àmbit en el qual MútuaTerrassa desenvolupa la seva activitat assistencial:
Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària. Les seves finalitats són les
de promocionar la investigació, contribuir a la formació en recerca, prestar
serveis relacionats amb la recerca biomèdica, promocionar
el
desenvolupament de programes de formació reglada i fer difusió dels
resultats de la tasca investigadora.
En aquest acte, es procedirà al lliurament de les beques en la seva XIV edició,
en les diferents modalitats:

Modalitat A:

El professor David S. Sanders és professor de gastroenterologia i consultor a l'Hospital
Royal Hallamshire i a la Universitat de Sheffield. El servei de Gastroenterologia de
l’Hospital de Sheffield, on treballa, ha estat reconegut pels seus estàndards d'atenció
clínica.
Ha publicat >350 articles revisats per parells (Index H 50). És reconegut
internacionalment per les seves investigacions en malaltia celíaca, l’alimentació per
gastrostomia i l’endoscòpia digestiva. Els seus altres interessos de recerca inclouen la
insuficiència pancreàtica exocrina, la síndrome de l’intestí irritable i el sagnat
gastrointestinal. El 2010 va rebre un premi europeu Rising Star, el 2011 una medalla de
Cuthbertson i el 2017 una medalla de plata (els dos últims premis de la UK Nutrition
Society). També ha estat receptor de la Medalla de Bengt Ihre de la Societat de
Gastroenterologia Suïssa l'any 2017. Va rebre el premi Celiac UK Healthcare Professional
of the Year (2010) pel seu treball clínic en pacients amb malaltia celíaca.
Ha presidit o presideix diverses societats científiques nacionals o internacionals. Va
presidir la secció de la British Society of Gastroenterology (BSG) Small Bowel and
Nutrition Section entre els anys 2006-2012 i el BSG Audit Committee entre els anys
2010-2013. Actualment és president del Consell Assessor de la Salut Celíaca del Regne
Unit i president de la Societat Internacional per a l'Estudi de la Malaltia Celíaca (ISSCD).

Projectes de recerca que es desenvolupin a l'àmbit d'Atenció Primària de
MútuaTerrassa.

Dra. CAROLINA SOUSA, PhD

Modalitat B:

Catedràtica de Microbiologia i Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Sevilla.

Projectes de recerca en l'àmbit clínic-hospitalari o de laboratori de
MútuaTerrassa.

Modalitat C:

Projectes de recerca que es desenvolupin a l’àmbit de l'Atenció Sociosanitària
de MútuaTerrassa.

Beca Final de Residència

La seva activitat investigadora ha quedat reflectida en 4 patents llicenciades i més de 100
publicacions científiques entre articles, llibres i capítols de llibres (índex H 21). Ha dirigit
7 tesis doctorals en els últims 10 anys.
Ha participat com a investigadora en 51 projectes d'investigació, hi ha estat investigadora
principal en 25 d'ells. En els últims 5 anys, aquests projectes han donat lloc a publicacions
científiques, patents i acords de transferència de tecnologia amb diversos organismes
governamentals i amb empreses del sector tecnològic i agroalimentari. Ha rebut també
finançament en forma de Contractes R + D amb empreses, sent investigadora principal en
16 dels 19 contractes en els que ha participat.
Ha rebut diferents premis i reconeixements entre els que destaca el premi de la Universitat
de Sevilla atorgat a estudis d’investigació d’especial rellevància publicats en els últims 3
anys en l’Àrea de Ciències de la Salut (2017) i el VI Premi Losada Villasante d’excel·lència
en la investigació i innovació (2018).

Dra. MARIA ESTEVE, MD, PhD
Cap de Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.
Cap del grup de recerca ”Inmunología Intestinal y celiaquía” del Centro de
Investigación Biomédica en Red de enfermedades hepáticas y digestivas
(CIBERehd).
La Dra Maria Esteve és una investigadora reconeguda en el camp de la Malaltia Celíaca i
la Malaltia Inflamatòria Intestinal. Ha publicat més de 300 articles en revistes
internacionals d’impacte (índex H 41) i ha dirigit 8 tesis doctorals defensades a la
Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. Va obtenir l’'Acreditació en
Recerca' de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) el
2006 i l’acreditació de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) el 2011.
Va ser guardonada l’any 2015 pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) amb un
dels Premis a l'Excel·lència professional en l’àmbit de la recerca. La Unitat de Malaltia
Inflamatòria Intestinal que dirigeix va ser acreditada l’any 2017 amb la màxima
qualificació aconseguida fins a l’actualitat a Espanya.
Ha estat vicepresidenta i presidenta de la Societat Catalana de Digestologia entre els anys
2015-2018 i membre de la Junta de Govern i del Comitè científic de GETECCU (Grupo
Espanyol de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) entre els anys 2014 i
2017.

Dr. FERNANDO FERNÁNDEZ BAÑARES, MD PhD
Metge adjunt del Servei de l’Aparell Digestiu Hospital Universitari MútuaTerrassa
Profesor del Master propi en Patologia de l'Aparell Digestiu (Universitat Oberta de
Catalunya – Societat Catalana de Digestologia).
Professor col·laborador de la Universitat de Barcelona.
Investigador reconegut en nombroses línies de recerca en malalties digestives. Les seves
aportacions i les nombroses publicacions científiques en revistes mèdiques internacionals
de l'especialitat (> de 300) li han possibilitat aconseguir l’'Acreditació en Recerca' de
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) el 2006. A
l'actualitat forma part del del grup de recerca consolidat de l'AGAUR (Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i Recerca) i del grup ”Inmunología Intestinal y celiaquía” del Centro
de Investigación Biomédica en Red de enfermedades hepáticas y digestivas (CIBERehd)
(Institut de Salut Carlos III). Dins del grup lidera diverses línies d'investigació i ha estat
director de 3 tesis doctorals.
És membre del grup europeu de colitis microscòpica (European Microscopic Colitis Group
–EMCG) i coordinador del grup espanyol de colitis microscòpica. És l’actual president de
la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca (2015-2018).

