CURRÍCULUM VITAE

A. DADES PERSONALS
Cognoms, nom: Lluch Taltavull, Josep.
Data i lloc de naixement: 5 de març de 1984, Ciutadella de Menorca.
Domicili actual: Gustavo Mas, 106, 3rB 07760 de Ciutadella de Menorca.
Mòbil: 660 86 90 55.
Correu electrònic: joseplluch@gmail.com / josep.lluch@hgmo.es / nutricio.ciutadella@gmail.com

B. FORMACIÓ ACADÈMICA
Formació acadèmica reglada


2004. Grau Superior de Tècnic de Laboratori de Diagnòstic Clínic, per la Institució de
Formació Professional Sanitària Roger de Llúria de Barcelona.



2007. Diplomatura de Dietètica i Nutrició Humana, pel Centre d’Ensenyament Superior
de Nutrició i Dietètica (CESNID), de la Universitat de Barcelona.



2010. Postgrau en Tractament Dietètic del Sobrepès i la Obesitat per l’Institut de
Formació Continuada (IL3) de la Universitat de Barcelona corresponent a 18 crèdits amb la
qualificació de Matrícula d’honor (1800h).

Estudis complementaris


2005. Curs “Iniciació a la cuina”, pel CESNID en els dies 13, 20 i 27 d'abril i 4 i 11 de maig
(15h).



2005. Curs formatiu “Actualització en la malaltia de Huntington”, per l’Associació Catalana
de la Malaltia de Huntington, els dies 3, 10, 17 i 24 de maig del 2005 (12h).



2006. Curs-taller de “Cuina i Dietoteràpia”, pel CESNID els dies 28 de gener i els dies 7 i 14
de març (15h).



2006. Curs-taller de “Consell dietètic i d'activitat física com a promoció de la salut”, pel
CESNID (15h).



2006. Certificat d’assistència al III Congrés de la Associació Espanyola de DietistesNutricionistes i al I congrés Hispano-portuguès de Alimentació, Nutrició i Dietètica, a Madrid
els dies 19, 20 i 21 d’octubre.



2007. Assistència a la taula rodona “L’estratègia NAOS: estratègia para la nutrició, activitat
física i prevenció de la obesitat. Balanç actual, a l’ Institut de Formació Contínua de l’
Universitat de Barcelona (IL3).



2008-09. Realització del curs a distancia de “Nutrició aplicada a l’esport” per l’Associació
Espanyola de Dietistes i Nutricionistes (AEDN) (100h).



2009. Curs “English Elementary” per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



2009. Curs de “Nutrició Clínica” per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



2010. Assistència a un monogràfic (8h) sobre Obesitat patrocinat per Roche i impartit en el
centre de salut Canal Salat.



2010. Participació en el curs Pre-Congrés “Eines per millorar l’eficàcia en la modificació
d’hàbits dietètics” celebrat en motiu del II Congrés FESNAD en el Palau de Congressos de
Catalunya a Barcelona.



2011. Invitació per participar com a ponent al II Fòrum de debat de l'AEDN, “El Codi
Deontològic de la nostra professió”, els dies 24 i 25 de març a Toledo.



2011. Curs a distància d'actualització en “Sarcopènia i nutrició” per la Societat Espanyola de
Geriatria i Gerontologia, i patrocinat per Abbot Nutrition, activitat acreditada amb 1,9 crèdits.



2011. Curs a distància “Experiències clíniques en nutrició enteral amb fibra goma guar
parcialment hidrolitzada”, patrocinat per Nestlé Nutrition, activitat acreditada amb 0,7 crèdits.



2011. Curs a distància de “Suport nutricional en les persones ancianes” per la Societat
Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE) i la Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontologia, i patrocinat per Nestlé Nutrition Institute, activitat acreditada amb 3,1 crèdits



2011. Certificat d'assistència al XXXIII Congrés de l'European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism (ESPEN) celebrat a Göteborg, els dies 3-6 de setembre de 2011.



2011. Curs a distància de “Suport Nutricional en Pacient Crític” per la Societat Espanyola de
Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE), i patrocinat per Abbott Nutrition, activitat acreditada
amb 9,2 crèdits.



2012. Curs a distància de “Importància de la nutrició en el pacient oncològic”, curs acreditat
amb 2 crèdits i patrocinat per Nestlé Health Science.



2013. Certificat d'assistència al 28è Congrés Nacional de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral (SENPE) celebrat a Oviedo, els dies 8-10 de maig de 2013, activitat
acreditada amb 2,19 crèdits.



2013. Certificat d’assistència a les "Jornades Intradepartamentals” del Departament de
Benestar Social del Consell Insular de Menorca, que han tingut lloc a Es Castell.



2013. Curs a distància de “Aspectes nutricionals en el medi extrahospitalari. ¿Realment
sabem cuidar dels nostres majors?”, per la Sociedad Española de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) i la Sociedad Española de Médicos de
Residencias (SEMER) i patrocinat por Fresenius Kabi, activitat acreditada amb 7,6
crèdits.



2013. Curs a distància de “Abordatge Integral de la Disfàgia i Tractament Nutricional“
patrocinat per Fresenius Kabi, activitat acreditada amb 2,7 crèdits.



2014. Curs de “Actualització en el tractament dietético-nutricional de la malatia renal
crònica” organitzat pel Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de las Illes Balears
(CODNIB) (4h).



2014. Curs a distància de “Eines per a la nutrició basada en la evidència (NuBE)” per la
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), i patrocinat per
Fresenius Kabi, activitat acreditada amb 5,7 crèdits.



2014. Curs “Core currículum en el tractament nutricional de l’adult”, de la American
Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) amb l’aval de la Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), gràcies a una beca d’Abbott
Nutrition / SENPE-Fundación SENPE 2014, curs acreditat amb 7,3 crèdits.



2015. Curs a distància de “Intervenció nutricional en les situacions clíniques més
comuns en l’ancià patrocinat per Nestlé Health Science, activitat acreditada amb 4,2
crèdits.



2017. Assistència al “Focus de Dietistas-Nutricionistas en el ambiente hospitalario”
realitzat a l’Hospital Son Espases.



2017. Curs a distància “Enfoque nutricional del paciente diabético” patrocinat per Nestlé
Health Science i la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE),
activitat acreditada amb 3,3 crèdits.



2017-2018. Curs a distància “La enfermería como pieza clave en el tratamiento
nutricional del paciente oncológico” patrocinat per Fresenius Kabi i la Sociedad
Española de Enfermería Oncológica, activitat acreditada amb 5,4 crèdits.

Coneixement d’idiomes


Català. Nivell C



Castellà. Nivell alt llegit, escrit i parlat



Anglès. Nivel Intermigediate 1, escrit i parlat

Coneixement d’informàtica.
- Ofimàtica a nivell d’usuari ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access...)
- Programes específics de nutrició: PCN, ADN, Easy-Diet, BoDiet, SATN 2012.
- Mecanografia. 200 ppm .

C. EXPERIÈNCIA LABORAL
Relacionada amb la nutrició


2003. Durant 3 mesos he realitzat les pràctiques del primer curs del Cicle Formatiu Superior de
Tècnic de Laboratori de Diagnòstic Clínic, en el Departament de Bioquímica, Laboratorios Dres.
F. Echevarne, Barcelona



2004. Durant 3 mesos he realitzat les pràctiques de segon curs del Cicle Formatiu Superior
Tècnic de Laboratori de Diagnòstic Clínic, al Departament de Microbiologia Industrial,
Laboratorios Dres. F. Echevarne, Barcelona



2006. Període de pràctiques de dos mesos durant el segon curs de la Diplomatura de Nutrició
Humana i Dietètica, al CAP Sant Andreu Comtal, en una consulta d'educació diabetològica.



2007. Període de pràctiques durant els mesos de gener-abril corresponents al tercer curs de la
Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica, a l'Hospital de Mataró i a l'Hospital Sant Jaume de
la mateixa localitat, al servei de Dietètica Clínica



2007. Treball de Dietista-Nutricionista (D-N) a l'Hospital General de Granollers, subcontractat
per l'empresa de restauració col · lectiva CAEMCO



2007-2012. Membre de la Comissió de Treball de l'Associació Espanyola de Dietistes i
Nutricionistes (AEDN) per a la confecció del primer Codi Deontològic a nivell estatal. Amb data
del 14 de març de 2012, la Junta de Govern de la AEDN ha aprovat el Codi Deontològic de la
Professió del D-N. Aquest document és fruit del treball de diversos anys desenvolupat per la
Comissió de Treball en el marc de la AEDN



2008. Treball com D-N en els centres de fitness DIR Gràcia, DIR Claret, DIR Avda Madrid i DIR
Tres torres, realitzant a nivell particular assessorament dietètico-nutricional



2008-09. Treball de D-N en consultes farmacèutiques, contractat per YNSADIET de l'empresa
Cofares, realitzant consultes privades als clients que ho sol · licitaven i portant a terme el seu
seguiment



2010-2012. Contractat com a D-N en el Servei de Farmàcia de l'Hospital General Mateu Orfila
de Menorca mitjançant una beca provinent de fons europeu, en el projecte: “Implantació d'un
mètode de detecció de risc de desnutrició en pacient hospitalitzat a l'Hospital Mateu Orfila (MaóMenorca) i en el de Manacor (Mallorca)”.



2010. Curs formatiu “Educació nutricional” adreçat al personal de restauració col·lectiva de tres
residències geriàtriques coordinades per l'empresa Intress (4h)



2010-2011. Incorporació com a D-N col·laborador del Grup de Revisió, Estudi i Posicionament
de l'Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes (GREP-AEDN) a la plataforma cientificosocial ResearchGATE.



2011. Contractat per compte propi pel Pla de Formació per a Pares de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) per impartir la xerrada “Educació dietètica infanto-juvenil” en el col·legi públic
Doctor Comes d’Alaior.



2011. Participació en el Dia Nacional de la Nutrició. Tema: “Posa exercici al teu plat!”. Taula
informativa en el Hall de l’Hospital General Mateu Orfila.



2011. Curs formatiu sobre “Valoració i intervenció dietètico-nutricional” adreçat al personal
sanitari de l'Hospital General Mateu Orfila de Menorca (4h).



2011-2013. Implantació d’un protocol de “Valoració i intervenció nutricional” en el Centre
Sociosanitari de Santa Rita, a la residència geriàtrica assistida de Ciutadella i a la residència
geriàtrica assistida de Maó. Protocol coordinat des del servei de farmàcia de l’Hospital Mateu
Orfila.



2011-2013. Investigador principal del projecte pilot “Implantació d'un programa de suport
nutricional perioperatori en els pacients programats per a cirurgia digestiva en l'Hospital Mateu
Orfila (Maó-Menorca)”.



2010-2012. Cotutor en les pràctiques de quatre estudiants universitàries (tres el Grau en
Infermeria i una el Grau de Nutrició Humana i Dietètica) que han realitzat part del seu període
de pràctiques al Servei de Farmàcia de l’Hospital General Mateu Orfila.



2012. Curs formatiu sobre “Valoració i intervenció dietetico-nutricional” dirigit al personal sanitari
del Departament de Laboratori de l’Hospital General Mateu Orfila de Menorca (2h).



2012. Participació en el Dia Nacional de la Nutrició. Tema: Aprendre a menjar és aprendre a
créixer. Taula informativa en el Hall de l’Hospital Mateu Orfila.



2013. Ponent en la Jornada de Nutrició Hospitalària celebrada en el saló d'actes de l'Hospital
Mateu Orfila sota els lemes “Implantació d'un programa de suport nutricional perioperatori en els
pacients programats per a cirurgia digestiva a l'Hospital Mateu Orfila (Maó-Menorca)” i
“Implantació d’un sistema de cribatge i suport nutricional en els geriàtrics de Maó i Ciutadella”.



2013. Inici del treball per compte propi de la consulta privada Nutrició-Ciutadella, centre que
ofereix serveis sanitaris i sociosanitaris. Actualment aquest treball segueix actiu. www.nutriciociutadella.com



2013. Revisió dels menús oferts en el Centre Sociosanitari de Santa Rita.



2013. Xerrada en el saló d’actes del Club Tennis Maó amb el lema “Introducció a la nutrició
esportiva” (1,5h).



2013. Xerrada informativa sobre els resultats dels projectes: “Implantació d'un programa de
suport nutricional perioperatori en els pacients programats per a cirurgia digestiva a l'Hospital

Mateu Orfila (Maó-Menorca)” i “Implantació d'un mètode de detecció de risc de desnutrició en
pacient hospitalitzat a l'Hospital Mateu Orfila (Maó-Menorca)” adreçat al personal facultatiu dels
Serveis de Medicina Interna i de Cirurgia General Digestiva de l'Hospital General Mateu Orfila
de Menorca (2h).


2013. Curs formatiu sobre “Nutrició Humana i Dietètica” dirigit al personal auxiliar i d’infermeria
del Centre Sociosanitari de Santa Rita (3h).



2013-2014. Col·laboració en la redacció d’articles per a la revista Ciutadella Esports.



2013. Participació com a ponent en les Jornades Intradepartamentals del Departament de
Benestar Social del Consell Insular de Menorca, que han tingut lloc a l’Hotel Carles III, des
Castell sota el lema “Implantació d’un sistema de cribatge i suport nutricional en els geriàtrics de
Maó i Ciutadella”.



2013. Xerrada “Introducció a la nutrició esportiva” (1h) dirigida als integrants del Club de
Waterpolo de Ciutadella, que ha tingut lloc a una sala annexa de l’Institut Josep Mª
Quadrado.



2013. Col·laborador per compte propi en la redacció d’un article de temàtica nutricional per
a la revista Bellver.



2013. Col·laborador principal de l’estudi de “Efectivitat i seguritat en pràctica clínica i
anàlisis de consum de recursos, costos i cost-efectivitat de l’ús d’antiTNFs subcutanis en
artritis reumàtica en l’Hospital Mateu Orfila”, promogut per Abbott.



2013. Membre de la Vocalia de la Comissió Deontològica Nacional, pertanyent al Consejo
General de Dietistas-Nutricionistas de España (CGDNE), que el seu objectiu és velar pel
correcte compliment del Codi Deontològic, servir de recolzament en totes aquelles
qüestions relacionades amb l’ètica professional, així com promoure i participar en fòrums
on es pugui debatre sobre la deontologia professional.



2013-2015. Revisió del menú i dietes terapèutiques en el càtering social de la Fundació per
a Persones amb Discapacitat de Menorca.



2014-2017. Contracte temporal com a D-N amb la Fundació d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears (IdISBa) mitjançant obtenció d’una plaça en una convocatòria pública
publicada en el BOIB. Aquest contracte es va anar renovant fins a finals del 2017 i m’ha
permès dur a terme el projecte d’investigació “Valoració del risc nutricional en pacients
oncològics de l’hospital de dia” comptant amb la col·laboració del servei d’oncologia medica
i cures pal·liatives de l’Hospital Mateu Orfila.



2014-2015. Treball com a D-N per compte propi en el centre de fitness Biosport de
Ciutadella realitzant a nivell particular assessorament dietético-nutricional.



2014. Participació en el Dia Nacional de la Nutrició. Tema: "Menjar sa és divertit, l’obesitat
no”. Taula informativa en el Hall de l’Hospital Mateu Orfila sensibilitzant a la població sobre
l’obesitat infantil.



2014. Contractat com a D-N autònom per la Fundació Agrupació i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Ciutadella, en la Jornada de Salut que va tenir lloc el dia 26 de setembre
de 10 a 13h en la Plaça des Pins de Ciutadella, on es va revisar el pes corporal, perímetre
abdominal i tensió arterial, a més d’assessorament dietético-nutricional i entrega de
recomanacions.



2015-2016. Contractat com a autònom i a mitja jornada en el projecte “INMA-Infancia i
Medio Ambient”, estudi dels contaminants ambientals més importants en l’aire, l’aigua i la
dieta durant l’embaràs i inici de la vida, i els seus efectes en el creixement i

desenvolupament infantil. El seguiment de la cohort va tenir una duració de 18 mesos.
http://www.proyectoinma.org/.


2015. Curs formatiu sobre “Valoració e intervenció dietético-nutricional” dirigit al personal
sanitari de la Clinica Juaneda de Ciutadella.



2016. Col·laborador per l’empresa EliteChip en la redacció d’articles sobre temàtica de
nutrició esportiva i com a divulgador en un espai de radio que té contractat l’empresa a la
Cadena Ser Menorca.



2016-2017. Contractat com a autònom a través de l’empresa farmacèutica MERCK per dur
a terme el seguiment d’una plataforma per a pacients (AGEP) de cara a una millor
monitorització dels pacients amb tractament amb biològics.



2016. Participació en el programa de la IV Jornada de Actividad y Salud emmarcat dins els
actes de l’Escola de Salut Pública amb la conferència Obesidad y salud, como seguir una
dieta saludable que va tenir lloc el dia 22 de setembre a Llatzeret.



2016. Conferència sobre la importància de la valoració i suport nutrional en pacient
oncològic organizada por la Fundació Rubió Tudurí – Andrómaco i l’Hospital Mateu Orfila
que va tenir lloc el dia 28 d’octubre a la Biblioteca Rubió Tudurí.



2017. Conferència “Valoració i suport nutrional en pacient oncològic com a eina de millora
de salut” organizat pel Cercle Artístic de Ciutadella i que va tenir lloc el dia 12 de maig.



2017-2018. Contractat com a D-N autònom per fer el disseny i planificació de menús de
l’EEI Magdalena Humbert de Maó.



2017. Contractat a través del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears
(CODNIB) com a D-N autònom per revisar i desenvolupar consells dietètics pels equips
d’Atenció Primària (AP) de cara a una millora de l’atenció en dietètica i nutrició en els
centres de salut de les illes. El CODNIB va seleccionar a 5 D-N després d'aplicar un barem
on es va valorar la formació avançada en els temes sol·licitats, l'experiència professional i
la formació continuada a l'àrea de coneixement. El paquet de recomanacions que

he

treballat és el de malalties digestives (RGE, SII, etc.). Actualment es troba en fase de
revisió per part del Servei de Salut de les Illes Balears (SSIB).


2018. Contractat com a D-N autònom per la junta balear de la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) per a coordinar el programa pilot d’assessorament nutricional a usuaris
de les juntes comarcals de l’AECC Ciutadella i Maó. Consisteix en oferir consulta
d’assessorament cada divendres i impartir xerrades trimestrals.



2018. Participació com a ponent a unes jornades sobre càncer colorectal organitzat per la
Unitat d'Oncologia amb la xerrada Apoyo nutricional del paciente oncológico i que va tenir
lloc el dia 23 de febrer a la sala d’actes de l’Hospital Mateu Orfila.



2018. Contracte temporal com a D-N a través de la Fundació d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears (IdISBa) per iniciar a l’Hospital de Dia una consulta d’assessorament
nutricional a pacient oncològic amb seguiment posterior. Aquest contracte es va renovant i
segueix vigent.



2018. Participació com a ponent a unes jornades divulgatives sobre nutrició oncològica
organitzades per la junta balear de l’AECC i la Universitat de les Illes Balears que va tenir
lloc el dia 20 de setembre a la seu de la Real Acadèmia de Medicina. Una setmana abans
vaig participar al programa ‘Salut i Força’ que presenta Joan Calafat al Canal 4 Ràdio
juntament amb el Dr. Javier Cortés i el sr. Koldo Royo per parlar sobre aquestes jornades.

D. PUBLICACIONS


2010. Presentació de la comunicació científica en format póster "Predicció de mortalitat i estada
hospitalària a través d'analítica i / o qüestionari de valoració nutricional NRS-2002" en el 55
Congrés de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH) celebrat a Madrid.



2011. Presentació de la comunicació científica en format póster "Implantació d'un mètode
automatitzat de detecció de Risc Nutricional (RN) en pacients hospitalitzats en Medicina Interna
a Balears" en el 26 Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE)
celebrat a Girona.



2011. Presentació de la comunicació científica en format póster "Assessment of association
between degree of nutritional risk according to laboratory profile and morbidity and Mortality" en
el 33 Congrés de l'European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen) celebrat a
Göteborg, els dies 3-6 de setembre.



2011. Presentació de la comunicació científica en format póster "Introduction of an automated
method for detection of nutritional risk in hospitalized patients at an island regional hospital" en el
33 Congrés de l'European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen) celebrat a
Göteborg, els dies 3-6 de setembre.



2011. Presentació de la comunicació científica en format póster "Assessment of association
between degree of nutritional risk according to the NRS-2002 test and morbidity and Mortality"
en el 33 Congrés de l'European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen)
celebrarado a Göteborg, els dies 3-6 de setembre.



2012. Publicació a la revista Nutrición Hospitalaria de l’article original “Associació del risc
nutricional segons el test Nutritional Risk Screening (NRS-2002) i la morbimortalitat”.



2013. Publicació a la revista ANS (Alimentació, Nutrició i Salut) de l’article original “Suport
nutricional perioperatori en els pacients programats per a cirurgia digestiva en el Hospital
Mateu Orfila (Maó-Menorca)”.



2014. Presentació de la comunicació científica en format póster “Implementation of a
perioperative nutritional support programme for patients programmed for major elective
lower gastrointestinal surgery” en el XIX Congrés de la European Association of Hospital
Pharmacists (EAHP) celebrat a Barcelona, els dies 26-28 de març.



2014. Publicació a la revista Nutrición Hospitalaria de l’article original “Suport nutricional
perioperatori en els pacients programats per a cirurgia digestiva en el Hospital Mateu Orfila
(Maó-Menorca)”.



2015. Presentació de la comunicació científica en format póster “Millora del pes i qualitat de
vida després de l’avaluació i suport nutricional de pacients oncològics de l’hospital de dia”
en el 60 Congrés Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
celebrat a València, els dies 10-13 de novembre.



2015. Publicació a la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética de l’article “¿Es la
ética profesional un lujo del que podemos prescindir?”.



2018. Publicació a la revista Nutrición Hospitalaria de l’article original “Mejora de la
situación nutricional y la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante protocolo
de evaluación y de intervención nutricional”.

E. ALTRES MÈRITS


2011. L’ Institut Danone em va concedir el premi que anualment concedeix a Diplomats
Universitaris pel projecte presentat “Implantació d'un programa de suport nutricional
perioperatori en els pacients programats per a cirurgia digestiva en l'Hospital Mateu Orfila (MaóMenorca)”. Es tracta d'una ajuda econòmica que ha permès avançar en el projecte presentat



2016. L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) em va concedir una beca pel projecte presentat
“Protocol de valoració i intervenció nutricional en el pacient oncològic de l’Àrea de Menorca”.

F. ALTRES DADES D’INTERÈS


2011-2015. Vocal suplent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes
de les Illes Balears (CODNIB)



2014. Secretari de la Junta Directiva del Cercle Artístic de Ciutadella, societat cultural des
de 1881.

Octubre de 2018

