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 Dades Acadèmiques. Formació.  

     

o 1990. Llicenciada en Psicologia (especialitat clínica), per la Universitat de 

Barcelona.   

o 1994. Postgrau “Anàlisi i Conducció de grups clínics”. Departament de 

Psicologia Social. Facultat Psicologia. Universitat de Barcelona.  

o 1997. Diagnóstico Psicopatológico de adultos a través de los 

sistemas manualizados: DSM-IV, ICD-10 Y SCAN, organitzat pel  

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb una duració de 15 hores.  

o 1998. Curs « Desenvolupament d’Habilitats socials », organitzat per 

l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés, amb una duració de 

30 hores.  

o 2003-2004.  Curs del Programa de formació de psicoterapeutes impartit per 

Ipsi Centre de Formació Psicoanalítica.   

o 2004-2005. 2n curs de Formació en psicoteràpia psicoanalítica amb nens, 

adolescents i adults, impartit pel Centre de Diagnòstic y Psicoteràpia de 

Barcelona.  

o 2004 fins l'actualitat. Formació des d’aquest any a Gradiva, Associació 

d’Estudis Psicoanalítics. Supervisada per una professionals de la mateixa 

entitat.  

o Des de 2013 fins l’actualitat, Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal 

de la Universitat de Deusto-OMIE. Actualment 3er curs.  

  

  

  



  

o Experiència Laboral.  

o Desembre de 1992.  A.B.S. (Associació pel Benestar i la Salut). 

Terapeuta individual i grupal a CAS de Sants.  

o Febrer de 1994 fins març 1998. Programa d'intervenció en 

drogodeendències del Centre Penitenciari  d'homes de Barcelona 

(La Model), dependent de la mateixa associació (A.B.S).     

o Abril de 1997. Pis de Inserció per persones recluses i ex-recluses amb 

problemàtica de drogodependències de ABS.   

o Al mes de març del 1998 fins 2006, Responsable del Pis de Inserció per 

Reclusos amb problemàtica de drogodependència que pertany a la 

mateixa entitat.   

o Març de 2006 fins l'actualitat. Psicòloga clínica a Centre Bonanova de  

Barcelona. Psicoteràpies individuals i psicoteràpies grupals  

o Abril de 2007 fins l'actualitat. Psicòloga al Servei d’atenció i d’informació 

a les dones  de l’àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de 

Corbera de Llobregat.  


