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Resum lliure del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Estudiant del Màster en Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra.
Graduada en Ciències Biomèdiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Indicadors generals de qualitat de la producció científica

Información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último concedido, número
de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, promedio de citas/año durante
los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones totales en primer cuartil (Q1), índice
h. Incluye otros indicadores considerados de importancia.
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Gemma Drou Roget

Cognoms: Drou Roget
Nom: Gemma
ORCID: 0000-0003-4545-3532
Correu electrònic: gdrou@umanresa.cat

Situació professional actual, només si treballa (no situació d’atur)

Entitat ocupadora: Fundació Universitària del
Bages

Tipus d’entitat: Universitat

Departament: Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC
Categoria professional: Ajudant d'investigació
Data d’inici: 05/05/2021
Modalitat del contracte: Contracte laboral
temporal

Tipus de dedicació: Temps complet

Càrrecs i activitats ocupats desenvolupats amb anterioritat

Entitat ocupadora Categoria professional Data d’inici
Fundació Salut i Envelliment - UAB Tècnica en Salut Pública 28/10/2019

Entitat ocupadora: Fundació Salut i Envelliment
- UAB

Tipus d’entitat: Fundació

Categoria professional: Tècnica en Salut Pública
Data d'inici-fi: 28/10/2019 - 30/04/2020
Tipus de dedicació: Temps complet
Funcions desenvolupades: Treball de camp en el projecte NESTORE - projecte pilot per promoure
l'envelliment actiu a través de les noves tecnologies. Treball de camp en el projecte LOMAPT -
assaig clínic sobre l'omega-3 en la prevenció de l'Alzheimer. Dinamització del programa d'exercici
físic multicomponent VIVIFRAIL per prevenir la fragilitat i les caigudes en persones grans. Revisió de
guies clíniques per a pacients (FISTERRA-ELSEVIER).
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Formació acadèmica rebuda

Titulació universitària

Estudis de primer i segon cicle i antics cicles (Llicenciats, Diplomats, Enginyers Superiors,
Enginyers Tècnics, Arquitectes)

Titulació universitària: Titulat Superior
Nom del títol: Graduada en Ciències Biomèdiques
Entitat de la titulació: Universitat Autònoma de
Barcelona

Tipus d’entitat: Universitat

Data de la titulació: 30/06/2019

Coneixement d’idiomes

Idioma Comprensió
auditiva

Comprensió
lectora

Interacció oral Expressió oral Expressió escrita

Anglès C2 C2 C1 C1 C2
Català C2 C2 C2 C2 C2
Espanyol C2 C2 C2 C2 C2

Experiència científica i tecnològica

Activitat científica o tecnològica

Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries competitives d’Administracions
d’entitats públiques o privades

Denominació del projecte: Presentation of protein and lipid autoantigens in the pancreatic islets and in the
thymus: a key for type 1 diabetes
Entitat de realització: Institut de Biotecnologia i Biomedicina IBB-UAB
Ciutat de l’entitat de realització: Bellaterra, Catalunya, Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Carme Roura Mir
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Activitats científiques i tecnològiques

Producció científica

Publicacions, documents científics i tècnics

National discussions on mandatory vaccination among long-term care staff in 23 countries. LTCcovid international
overviews of long-term care policies and practices in relation to Covid-19 (No. 1, May 2021). 25/05/2021.
Tipus de producció: Informe científico-técnico Tipus de suport: Document o informe científic o tècnic
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