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Perfil professional 
 

Doctor en Psicologia. Especialista en psicoteràpia per l’EuroPsy (European Certificate in 
Psychology), àrea  Practice: Clinical and Health (EFPA/ASEPCO), i per  l’Asociación Española de 
Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). Investigador del Grup de Recerca Persona i Context de la 
FPCEE-URL. Assessor científic de l'Àrea de Psicoteràpia del Programa Caixa Proinfància. 
Membre del consell de redacció de diverses revistes internacionals. 

 

Docència 

Professor titular de la FPCEE-URL. Coordinador del postgrau en Teràpia Cognitiva de la FPCEE-
URL. Coordinador del diploma universitari d’expert en mindfulness de la FPCEEURL. Professor 
de diversos màsters universitaris en psicoteràpia nacionals i internacionals a diverses 
universitats:  Universidade do Porto (Portugal), Universidade Católica de Pelotas (Brasil), 
Universitat de Belgrano (Argentina), Università Pontificia Salesiana (Itàlia), Universitat 
Educares (Chile), Universitat Pontificia de Salamanca i UB.  

 

Recerca 

Autor de més de 100 publicacions d’articles en revistes d’impacte científic i en llibres 
d’editorials reconegudes. Participació en nombroses investigacions com a investigador 
principal: 

 Análisis cualitativo de narrativas y procesos de duelo. 

 La compatibilidad entre estilos del terapeuta y cliente como predictor de la eficacia de 

la terapia.  

 Intervenciones psicosociales y calidad de vida subjetiva en pacientes psicóticos 
crónicos. 

 La construcción de la satisfacción profesional y el burnout en el profesorado: situación 

de las mujeres docentes respecto a los hombres.  

 La construcción del cuerpo y del placer en varones que mantienen relaciones sexuales 

con otros varones: implicaciones para las campañas de prevención del VIH/SIDA.  

 Estudio de la interacción entre terapeuta y cliente: un análisis multidimensional  

 Psicoteràpia i gènere: identificació de patrons psicoterapèutics diferencials i 
implementació dels resultats per a l’optimització de l’eficàcia i el procés terapèutic. 

 

Altres mèrits 

 Vuit estades en centres de recerca d’àmbit internacional. 

 Especialista en anàlisi de graella de constructes personals, en anàlisi qualitativa de 
narratives d’identitat i en metodologia de teoria fonamentada. 

 Més de trenta tesis doctorals dirigides i finalitzades. 

 Membre de l’Asociación Española de Terapia Narrativa. 

 Membre i representant nacional d’Espanyadel Comité de Xarxes Regionals de la 

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration.  

 Membre del comitè de Recerca de la Society for the Exploration of Psychotherapy 
Integration.  

 Membre del comitè d’educació i formació de la Society for the Exploration of 



Psychotherapy Integration.  

 Membre del Taos Institute.  

 Participació com a ponent en nombrosos congressos d’àmbits internacional i nacional. 
 


