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Perfil Professional 

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Director de l’Institut Universitari de Salut 
Mental Vidal i Barraquer (IUSM) de la URL. Professor titular de l’Àrea de Personalitat, Avaluació i 
Tractament de la FPCEE Blanquerna-URL. Imparteix les assignatures de Psicopatologia i Psicologia i 
Família. Investigador principal del Grup de Recerca Consolidat Parella i Família (GRPF) de la URL. 
Coordinador i psicoterapeuta de la Unitat de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer 
(FVB). Supervisor docent de la Societat Catalana de Teràpia Familiar. 

Docència 

Professor titular al grau de Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del màster en 
Psicologia General Sanitària de la FPCCE Blanquerna-URL. Professor del màster en Psicopatologia 
Clínica i del postgrau de Parella i Família de l’IUSM de la URL. 

Recerca 

Reconeixement del Grup de Recerca de Parella i Família com a Grup de Recerca Consolidat (2009 
SGR 141) durant el període 2009-2013. Avaluació positiva de l'activitat investigadora del tram 
2005-2010 corresponent a un tram de recerca.  

Projectes de recerca finançats en els quals col·labora i dels quals és investigador principal: 

 La apertura de la comunicación sobre adopción en España: un factor de protección para el 
ajuste psicológico del adolescente. 

 Projecte YAGISS. 

 La vida dels/les joves de Barcelona: formació, treball i família. Una comparació 
transcultural amb Milà, Munich, Göteborg. 

 Antecedents de violència familiar en un grup de dones maltractades: repercussions 
psicosocials. 

 Seminari internacional: post-adopció i vincle familiar. 

 Violència contra les dones: anàlisi de la situació psicològica personal i interpersonal d'un 
grup de dones maltractades. 

Autor de més de cent quaranta publicacions en revistes d’impacte científic i llibres en reconegudes 
editorials. Participació en més de cent trenta congressos com a ponent.  
 

Altres mèrits 

- President de la Xarxa Europea d'Instituts de la Família (REDIF). 
- Membre, entre d'altres, de la Societat Espanyola de Psiquiatria, de l'Associació Espanyola 

per la Investigació i el Desenvolupament de la Teràpia Familiar, de la Federació Espanyola 
d'Associacions de Teràpia Familiar, i de l'Associació Internacional de Psicoanàlisi de Parella 
i Família. 


