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05-11-2009 
 
El professor Fernando G. Benavides presidirà la Societat Espanyola d'Epidemiologia 
 

En la reunió científica de la Societat Espanyola d'Epidemiologia del passat 29 d'octubre, el professor Fernando 
García Benavides, director del Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL) i catedràtic del Departament de 
Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, va ser elegit com a nou president de la Societat.

Fernando García Benavides, es va llicenciar en 
Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla (1979) i 
és doctor en Medicina amb premi extraordinari per la 
Universitat d'Alacant (1985). Les seves principals línies 
de recerca són les lesions per accident de treball, els 
factors psicosocials, la incapacitat laboral, la precarietat 
en el treball i salut.  
 
Com a docent, és catedràtic a la UPF des del 2007 i 
imparteix docència en els graus de Biologia Humana i en 
el grau de Medicina (UPF-UAB) de la Facultat de la Salut 
i Ciències de la Vida de la UPF, així com també en els 
estudis de postgrau:   Máster en salud laboral (CISAL-
UPF), Máster de salud pública (UPF), Unitat Docent en 
Medicina del Treball Mateu Orfila UPF (CISAL-UPF) i en el 
Máster en seguretat i salut en el treball: prevenció de 
riscos laborals.  
 
En el decurs de la seva trajectòria professional ha estat 
convidat com a professor visitant a les universitats de 

Liverpool (Regne Unit) i McGill (Canadà), on ha exercit com a professor associat. 

La Societat Espanyola d'Epidemiologia, aplega més d'un miler de persones que treballen en l'àmbit de 
l'Epidemiologia i la Salut Pública. És una entitat que té com a principal objectiu el cultiu i el foment de l'estudi de 
l'Epidemiologia, la defensa d'un exercici professional digne en totes les seves vessants i afavorir la difusió dels 
continguts i de la metodologia epidemiològica en benefici de la salut pública.  
 
Des de la seva fundació, la societat fomenta reunions científiques i monogràfiques amb la participació de més de 
500 professionals en aquest àmbit de les ciències biomèdiques. 
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