Aquest és el meu Cv
Em dic Montserrat Gea Sánchez, vaig néixer a Lleida a l'any 1976 i em vaig diplomar
en Infermeria a l'any 1998 a l'Escola Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Posteriorment em vaig incorporar a la pràctica clínica a l'Hospital Universitari de Santa
Maria on vaig exercir com infermera durant dotze anys. En aquesta etapa vaig diplomarme en Ciències Empresarials per la Universitat de Lleida i també vaig realitzar el Màster
Universitari en Ciències de la Infermeria i el Postgrau en en Desenvolupament i
Cooperació Internacional (2007).
L'any 2009 vaig obtenir una beca MBAE del Instituto de Salud Carlos III que em va
permetre iniciar els estudis de doctorat a la Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing
de la Universitat de Toronto on em vaig especialitzar en recerca qualitativa i polítiques
de salut pública (determinants socials de la salut). Mentre realitzava la tesi doctoral em
vaig incorporar com a professora associada al Departament de Geografia i Sociologia de
la Universitat de Lleida (2010-2011) i posteriorment com a professora col·laboradora al
Departament d'Infermeria i Fisioteràpia (del 2011 fins a l'actualitat).
L'any 2015 vaig obtenir el títol de doctora amb menció internacional amb la tesi titulada
"The Law of the State against the Law of Nurses: A study on the Access to and Utilization
of Health and Social Services by Undocumented Immigrant Women in Spain",
reconeguda com a premi extraordinari en el programa de Doctorat en Salut de la UdL.
D'aquesta estudi se'n van derivar cinc publicacions JCR, un capítol de llibre, així com
m'ha permès formar part de diverses iniciatives internacionals en defensa l'equitat,
especialment en termes de gènere/transgènere, migració i salut. En aquest sentit formo
part del grup GLOMHI (Global Migration & Health Initiative, Universitat de Toronto)
orientat a promoure i recolzar la recerca aplicada en matèria migració com a determinant
de la salut, així com desenvolupar solucions, recursos i serveis orientats a millorar la salut
de les persones independentment del seu lloc de naixement; el Grupo en Salud y Grupos
Vulnerables (Universidad Surcolombiana) on desenvolupo projectes d'apoderament de
les dones en múltiples projectes (Zika, càncer de mama i cuidadores de malaltia renal) i
el Grup ENCOAR (Enhancing the Care of Older Adults, Rehabilitation Institute of
Toronto) que promou la qualitat de vida de les persones grans, especialment aquelles
institucionalitzades en coordinació la xarxa internacional WE-THRIVE on represento a
Espanya. Altres xarxes internacionals de les que formo part són la European Academy of
Nursing Sciences i la International Collaboration of Nurse Scholars que coordino
juntament amb la professora Sanna Salantera de la Universitat de Turku (Finlàndia) i que
aplega estudiants de doctorat i acadèmiques de tots els continents.
D'altra banda, la meva activitat docent principalment ha estat al Grau en Infermeria
(determinants de la salut i salut pública) i al Màster en Recerca en saluta; així com
desenvolupo la tasca recercadora com a IC del grup GESEC (Indest) i IP del grup GRECS
(IRBLleida) en diferents projectes competitius d'àmbit nacional (principalment FIS)
europeu i internacional sempre relacionats en la promoció de l'equitat en salut.
Per últim, com ha tasques de gestió, he estat coordinadora del Màster en Ciències de la
Infermeria, Grau en Infermeria, Màster en Recerca en Salut i Cap d'estudis de la Facultat
d'Infermeria i Fisioteràpia.

