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Perfil professional 
 

Doctor en Psicologia. Psicòleg clínic. Màster en Teràpia Cognitivosocial. Especialista en teràpia 
d’esquemes. Servei de rehabilitació psicosocial, coordinador de programes i director 
assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona. Professor associat de la UdG. 

 
Docència 
 
Professor del màster en Psicologia General de la UOC, de la UdG i de la FPCEE Blanquerna-
URL. 

 
Recerca 
 
Participació en nombrosos projectes finançats: 
 

 INNOBRAIN-Rehabilitació cognitiva a través de plataforma multitàctil. 

 Evaluación del malestar subjetivo en la esquizofrenia: validación y viabilidad de la 
escala PRE en España. 

 Proyecto REFINEMENT España. 

 Eficacia del entrenamiento metacognitivo individualizado (EMC+) en personas con 
psicosis de breve evolución. 

 Financing systems’ effects on the quality of mental health care in Europe. 
 

Altres mèrits 
 

 Responsable del procés d’atenció primerenca de la psicosi de la Xarxa de Salut Mental i 
Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). 

 Responsable de dos equips d’atenció primerenca de la psicosi. 

 Treball de coordinació tècnica i consultoria dels professionals que formen els equips 
que realitzen els programes de salut mental de la Xarxa de Salut Mental de l’IAS. 

 Membre de la comissió de qualitat de l’IAS. 

 Membre de l’equip de treball de la Ruta per la depressió de la Regió Sanitària de 
Girona. 

 Membre del Grup de Treball del Pacient Crònic Complex, Integració de la Cartera de 
Serveis de Salut Mental i Addiccions, i Acció i Promoció de Salut Mental del Pla director 
de salut mental i addiccions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 Membre de la Comissió Pedagògica i de Seguiment del Programa d’Atenció Específica 
a la Psicosi Incipient (Pla director de salut mental i addiccions). 

 Coordinació del Grup Focal d’Atenció Primària i Salut Mental. 

 Coordinació del Grup Focal de Continuïtat Assistencial. 

 Grup de millora per a la investigació, la innovació i la transferència (Projecte CIMS). 
 Membre de l’equip assessor del Pla director de salut mental i addiccions. 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 Vicepresident de la Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica, societat 
representada al Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de 
Salut. 

 Secretari de la Societat Catalana de Professionals de la Salut Mental-AEN catalana. 

 Premi de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament al millor pòster per 
“Los esquemas en los trastornos de ansiedad”. 


