
             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUB LICACIÓ AL PORTAL 
DE LA TRANSPARÈNCIA 
 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens 
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut 
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.  
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ   

Nom 
Antoni Salvà Casanovas 

Lloc i data de naixement 
Arenys de mar 
07/01/1959 

  

Càrrec actual  

Director Fundació Salut i Envelliment-UAB 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Fundació Salut I Envelliment-UAB 
Universitat Autònoma de Barcelona 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)  

Doctor en Medicina. Programa de doctorat de Medicina Interna. UAB. 2016.  
Especialista en Geriatria. 1.999 
Màster en Gerontologia Clínica. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 1.999 
Capacité National de  Médecine (Gérontologie). Faculté de Médicine de la Université de 
Montpelier. 1.992. 
Diplôme d’Université. Médicine gériatrique et gérontologie. Faculté de Médicine de La 
Université de Montpellier. 1.992. 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el 
1982. Col·legiat en el Col·legi de Metges de Barcelona amb el Nº 18.581. 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  

Experiència professional (per ordre cronològic)  

Va fer la residència en Medicina Interna a l’Hospital de Mataró (1984-1989) i posteriorment va 
treballar com a adjunt de medicina interna i adjunt de geriatria al l’Hospital de Mataró i al 
centre Geriàtric Cabanelles del consorci Sanitari del Maresme (fins el 1.999). Des del 1.999 
fins el 2.003 va treballar al Servei Català de la Salut, on va ser director del Programa "Vida als 
Anys" i cap de la divisió d'atenció sociosanitària.  
Ha estat co-director del Pla Director Sociosanitari del departament de Salut (2004-2007).  
Des del 2004 es director de la fundació Institut Català de l’Envelliment de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. El 2012  assumeix la direcció de la Fundació Josep Laporte i el 2013 



     
  

 

la de la Fundació Dr. Robert ambdues de la
Envelliment-UAB a partir de la fusió de les 3 fundacions de la UAB i assumeix la direcció de la 
nova fundació feina que desenvolupa actualment. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  

Altra informació rellevant  

President del Consell Assessor Sociosanitari del Pla Director Sociosanitari del Departament de 
Salut (2007-2010 i 2012-.2016). 
Membre del consell assessor del Pla Inter departamental d’Atenció i Interacció Social i 
Sanitària (PIAISS) (2014-2016)
Vice-president del consell d’administració del Parc Sanitari Pere Virgili. 
President de comitè de docència de la Sociedad Española de Geriatría  Gerontología des de 
Juny del 2015.   
Director de la càtedra OVM de recerca en atenció a les persones grans.
Professor associat. Departament de Medicina UAB.
Membre del comitè tècnic de la Fundació Conviure
comité de recerca de MUTUAM. 
Membre del consell editorial de Journal of Nutrition Health & Ageing, Journal of Frailty i e 
Revista espanyola De Geriatría y Gerontología
Membre del grup de caigudes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Membre de l’Observatori de la sarcopènia. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
Des del 2010. 
 

Data actualització 
 
29 d’agost del 2016 

 

Signatura 
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