
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2012,

obtenint el premi extraordinari de la llicenciatura. Va accedir al Sistema de Formació

Especialitzada en Ciències de la Salut obtenint un dels primers llocs en l'examen MIR.

Va  realitzar  l'especialitat  de  Dermatologia  Medico-Quirúrgica  i  Venereologia  a

l'Hospital del Mar de Barcelona, i posteriorment un Fellowship de Dermatopatologia en

el reconegut laboratori Dermatopathologie Friedrichshafen/Bodensee a Alemanya l'any

2016.  És  també  membre  de  la  Societat  Catalana  de  Dermatologia,  l'Acadèmia

Espanyola de Dermatologia i Venereologia, l'Acadèmia Europea de Dermatologia i la

Xarxa d’Urticària Catalano-Balear.

Actualment treballa al Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar de Barcelona i és

investigador  a  l'Institut  Hospital  del  Mar  d'Investigacions  Mèdiques  (IMIM).  És

responsable de més de 10 articles científics publicats en revistes indexades en l'àrea de

Dermatologia, Immunologia i Al·lèrgia, i autor de 2 capítols de llibres internacionals.

Centra  la  seva  línia  investigadora  fonamentalment  en  patologia  inflamatòria

dermatològica i al·lèrgia cutània.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2012, 

obteniendo el premio extraordinario de la licenciatura. Accedió al Sistema de Formación

Especializada en Ciencias de la Salud obteniendo uno de los primeros puestos en el 

examen MIR. Realizó la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y 

Venereología en el Hospital del Mar de Barcelona, y posteriormente un Fellowship de 

Dermatopatología en el reconocido laboratorio Dermatopathologie Friedrichshafen / 

Bodensee en Alemania en el año 2016. Es también miembro de la Sociedad Catalana de 

Dermatología, la Academia Española de Dermatología y Venereología, la Academia 

Europea de Dermatología y la Red de Urticaria Catalano-Balear. Actualmente trabaja en

el Servicio de Dermatología del Hospital del Mar de Barcelona y es investigador en el 

Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). Es responsable de más 

de 10 artículos científicos publicados en revistas indexadas en el área de Dermatología, 

Inmunología y Alergia, y autor de 2 capítulos de libros internacionales. Centra su línea 



investigadora fundamentalmente en patología inflamatoria dermatológica y alergia 

cutánea.
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