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Perfil professional 
 
Doctor en Psicologia (UAB). Especialista en Psicoteràpia per la Federació Europea 
d’Associacions de Psicòlegs (EFPA). Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i 
l’Adolescència (UB). Coordinador de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i 
responsable clínic de l’hospitalització parcial (Àrea de Salut Mental, Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona). Professor associat de la UB. 
 
Docència 
 
Docent del màster en Psicologia General Sanitària de la FPCEE Blanquerna-URL. Tutor del 
màster en Formació de Paidopsiquiatria i del màster en Psicopatologia Clínica Infantil i Juvenil 
de la UAB. Tutor de pràctiques del màster en Psicologia Clínica i de la Salut de la UB. Docent 
col·laborador del Pràcticum de Psicologia a la UB. Docent col·laborador del màster en Cures 
d’Infermeria en la Infància i l’Adolescència de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan 
de Déu. Docent col·laborador del màster de la UB Atenció Emocional al Nen Hospitalitzat 
segons el Model Child Life. 
 
Recerca 
 
Autor de més de quinze publicacions en revistes d’impacte científic i llibres en editorials 
reconegudes. Projectes en què ha col·laborat: 
 

 Prevalencia de los trastornos del sueño en niños y adolescentes con diagnóstico 
reciente de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y su relación con el 
metabolismo del hierro. 

 Técnicas de exposición en realidad virtual para el tratamiento de la distorsión de la 
imagen corporal virtual en pacientes con anorexia nerviosa. 

 Evaluación de un programa de tratamiento para trastornos alimentarios que combina 
el tratamiento cognitivo-conductual estándar con la atención psicológica online 
mediante la TCApp. 

 
Altres mèrits 
 

 Participació en nombrosos congressos d’àmbit nacional i internacional. 

 Participació en nombroses conferències i ponències d’àmbit nacional i internacional. 

 Membre del grup de treball Acreditació de centres d’atenció en salut mental i 
addiccions a Catalunya de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

 Membre del la Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns del comportament 
alimentari de la Generalitat de Catalunya. 

 Membre de la Junta Directiva de l’Associació Española per a l’Estudi dels Trastorns de 
la Conducta Alimentària (AEETCA). 


