PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Nom
Anna Rius Ulldemolins

Formació acadèmica
2015_Doctorat en Biomedicina, especialitat en Salut Pública. Grup de Recerca en Desigualtats de
la Salut. Universitat Pompeu Fabra. Tesis “Desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de
gènere en ceguesa a Espanya”.
2011_Investigadora visitant en el Ocular Epidemiology Research Group de la Universitat de
Wisconsin (Estats Units).
2008_Màster en Salut Pública. Universitat Pompeu Fabra.
2006_Llicenciatura en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya Barcelona. Fins a tercer curs
de la llicenciatura.
1996_Diplomada en Òptica y optometria. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Trajectòria professional
2002 - fins l’actualitat: Càtedra UNESCO Salut Visual i Desenvolupament Universitat Politècnica
de Catalunya (www.unescovision.org).
Co-Directora
1998- 2001: Bausch & Lomb Barcelona/Madrid
Directora del Departament de Serveis Professionals B&L Espanya i Portugal
1997 ONG: “Acció Solidària entre els pobles” Barcelona/Sarajevo (Bòsnia)
Optometrista
1996-1997 Consulta privada
Optometrista

Barcelona y Vic

Informació addicional
Direcció de 36 projectes competitius finançats en l’àmbit de la recerca i la cooperació al
desenvolupament a Llatinoamèrica, Europa de l’Est, Àfrica i la Mediterrània. Projectes més
rellevants en els que he participat en els últims 3 anys:
• Apoyo a la creación de microemprendimientos de mujeres para el fortalecimiento de los servicios
de salud ocular en Dakar, Senegal (2014-actualitat).

• Suport a l'emprenedoria de les dones de Nablus pel seu empoderament i l'acció per una vida
lliure de violències, Palestina (2014-actualitat).
• Reducció de desigualtats de la població amb discapacitats a Santa Tecla, El Salvador (2013actualitat).
• Increment de les capacitats formatives i de recerca dels professionals del sistema públic de salut
per la millora de la salut ocular infantil del Senegal (2012-2014).
• Generació del marc estratègic per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia: Una experiència
d'integració d'actors per la visibilizació de la discapacitat visual (2013).
• La recerca que redueix desigualtats (2013-2015).
• Enfortiment de la capacitat institucional en l'àmbit de la Salut Pública per promoure i prevenir
problemes de salut de la població vulnerable del municipi de Santa Tecla. El Salvador (20112013).
• Anàlisi epidemiològica de les desigualtats en Salut infantil per a la proposta d'estratègies
d'intervenció en salut. El Salvador (2011-2013).
• Millora de la salut visual a Nicaragua mitjançant el suport a la formalització dels primers estudis
universitaris d'Optometria Mèdica a la Universitat Nacional Autonòmica de Nicaragua (UNAN).
2014-actualitat.
• Determinació de les desigualtats socials i la ceguesa evitable a El Salvador amb metodologia
RAAB (2012-2014).
• Fortalecimiento del post grado de oftalmología (fm-usac) en el marco de la investigación, la
docencia y la cooperación, para la reducción de las desigualdades en Salud visual y ceguera.
• Fortalecimiento del Centro asociado Centroamericano (FM-UES) en el marco de la investigación
la docencia y la cooperación (2009-2013).
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