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Perfil professional 

Psicòleg especialista del Centre de Salut Mental de Mataró (Hospital de Mataró, Consorci Sanitari 
del Maresme). Doctor en Psicologia. Professor col·laborador de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Investigador del Grup de Recerca Comunicació i Salut (COMSAL). Especialista en trastorns de la 
personalitat i atenció en crisi. Psicòleg clínic al gabinet de psicologia i psiquiatria Gabinet de 
Psicologia i Psiquiatria Barón Buixó. 

Docència 

Professor col·laborador al màster en Psicologia General Sanitària. Tutor de psicòlegs interns 
residents (PIR) i del màster en Psicologia General Sanitària a l’Hospital de Mataró (Consorci 
Sanitari del Maresme). Ha col·laborat com a docent en diferents màsters en matèries d’intervenció 
i abordatge de crisis en trastorns mentals greus. Tutor extern d’alumnes de màster de la UAB i de 
la UB.  

Recerca 

Autor de més de trenta publicacions en revistes d’impacte científic i llibres en editorials 
reconegudes. Investigador principal de diversos projectes de recerca amb reconeguda producció 
científica. Projectes en els quals col·labora: 

 Avaluació de l’efectivitat de psicoteràpies en psicosis incipients i primers episodis. 

 Disseny i desenvolupament d’una app per a la regulació emocional en el trastorn límit de 
la personalitat. 

 Avaluació dels trets de personalitat en parelles diagnosticades de trastorn de la 
personalitat límit. 

 Validació del CERF (cuestionario de evaluación de las relaciones familiares básicas) en 
famílies amb un fill diagnosticat d’esquizofrènia.  
 

Altres mèrits 

 Beca postdoctoral d’estada curta de la Fundació Alicia Koplowitz a la UPMC-University of 
Pittsburgh Medical Center (EUA), en l’equip investigador coordinat pel catedràtic Boris 
Birmaher.  

 Codirector de tesis doctorals en curs. 

 Membre del comitè editorial de l’Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 
(maig 2014-vigent). 

 Vocal representant de salut mental a la Comissió de Docència de l’Hospital de Mataró 
(abril 2012-vigent).  

 Membre del comitè científic organitzador de les VIII Jornades de l’Associació Nacional de 
Psicòlegs Residents. Enfocaments i Escenaris en la Psicologia Clínica (València, 2008). 

 Membre de la Comissió Assessora de Salut Mental de l’Hospital Universitari La Fe de 
València (2007-2008). 

 Membre de l’Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i Residents (ANPIR) (2006-vigent). 



 Revisor ad hoc a la revistes Journal of Affective Disorders (2013), Psychiatry Research 
(2014), European Psychiatry (2014), European Child and Adolescent Psychiatry (2014), 
Annals of Depression and Anxiety (2014). 


