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existència, creació o exacerbació de les desigualtats mediambientals com a conseqüència
dels processos i polítiques urbanes (re) de desenvolupament.

Mireia Gascon Merlos
Llicenciada en Biologia, actualment treballa com investigadora
postdoctoral a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
Disposa d’una àmplia i variada experiència en investigació en el
camp de l'epidemiologia ambiental. Va començar a realitzar
estudis epidemiològics tant en l'àmbit laboral com en estudis
poblacionals i durant el seu doctorat es va centrar en l'estimació
de l'impacte de les exposicions pre i postnatals a productes
químics en salut infantil.
Actualment està orientada a millorar la comprensió científica dels impactes sobre la salut
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