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Correo electrónico: ppou@centrobonanova.com  

  

Acreditacida con el Título de Psicóloga General Sanitaria  

  

  

TÍTULOS ACADÉMICOS  
  

  
Licenciatura en Psicologia Universitat de Barcelona       1995  

  

Diploma de estudios avanzados en Medicina i Psiquiatria legal.UAB  2004  

  

  

  ESTUDIOS POST-UNIVERSITARIOS POST  
  

  
Suficiència investigadora 3er cicle.   

Trabajo de investigación sobre Deterioro cognitivo leve en sujetos con VIH-1. CSMA 

Eixample Esq. Coordinat per  Dr. Àlvarez (Hospital de Sant Pau) Dr. Gatell, Dr. Salamero, 

Dr. Blanch (Hospital Clínic)  

  

  

  FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

  
-VI i VII Congreso Nacional de ansiedad i trastornos comórbidos  

 2014 /2016  

-Terapia Breve Estratégica de los trastornos Sexuales (Nardone)     2008  

-Congreso Mundial de Terapia Cognitiu Conductual        2007  

-Teràpia cognitiu conductual dels trastorns de personalitat (A Freeman)   2003  

-Symposium internacional de Patologia Obsesiva         2001  

-Diversos cursos y jornadas relacionades con la demencia, el apoyo  a familias con 

miembros con demencia, los grupos terapéuticos para la gente  grande, la  

evaluación neuropsicológica y la reorganización funcional cerebral   1999  

-Curso de psicopatología adolescente y de prevención del SIDA    1995  1992 i  

--Congreso de Medicina psicosomática             1992  

  

  IDIOMAS  

  
CATALÁN/CASTELLANO   Bilingüe   

INGLÉS    Nivel medio-alto. 

FRANCÉS   Nivel alto  
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  EXPERIENCIA  

  

CENTRE BONANOVA / GALATEA : des de desembre 2008-actualment  

▪ Assistència psicològica a toxicomaníes i trastorns severs d’ànim i personalitat  ▪ 

Assistència psicològica a les famílies dels pacients ▪ Exploracions 

psicodiagnòstiques.  

▪ Psicoteràpia individual i familiar.  

▪ Coordinació amb els diferents professionals de la xarxa socioeducativa i 

sociosanitària.  

▪ Redacció d’informes diagnòstics i clínics.  

GALATEA :  2007-2008 PAIMM: Programa d’atenció al metge malalt (Dr Bruguera, 

Dra Lusilla)  

▪ Teràpia grupal de pacients amb toxicomanie si trastorns severs d’ànim i personalitat  

▪ Elaboració de material psicoeducatiu i workshops cognitiu-conductuals  

CONSULTA NEUROLÒGICA:  Novembre 1995- Desembre 2003  

▪ Processos diagnòstics en població amb trastorns psicosomàtics  

▪ Tractament específic de problemes psicològics   

▪ Avaluació neuropsicològica de processos de demència  

▪ Intervencions familiars en familiars de pacients que inicien demències ▪ Redactat 

d´informes clínics i de derivació.   

▪ Reunions de supervisió i seguiment de casos.   

 IMPU: juny 1994 fins setembre 1994 - Institut municipial Psiquiàtric d’Urgències  (Dr 

Gallart, Dr Casas)  

▪ Coordinació dels espais familiars per famílies adoptives.   

▪ Grups d’acompanyament per famílies. ▪ Xerrades i formació.  

▪ Assessorament extern.  

▪ Reunions de supervisió.  

Pràctica Privada: des de gener 2004 – desembre 2008   

▪ Exploracions diagnòstiques.  

▪ Psicoteràpia individual en població juvenil i adulta ▪ Psicoteràpia 

cognitivo-conductual i Breu.  

▪ Intervenció psicològica familiar i de parella.  

▪ Elaboració d´informes psicodiagnòstics i clínics.  ▪ 

Coordinacions amb psiquiatria  
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