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Perfil professional 

Doctora en Psicologia. Vicedegana d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica. 
Professora titular de la FPCEE Blanquerna-URL. Màster en Investigació Psicològica. Investigadora 
del Grup de Recerca Psicopersona (FPCEE Blanquerna-URL). Habilitació com a psicòloga 
general sanitària (COPC). Psicoterapeuta acreditada per l’EFPA (2013). Psicòloga especialista en 
psicoteràpia per l’EuroPsy European Certificate in Psychology, Area of Practice: Clinical and Health 
(EFPA/COP). Cocoordinadora del grup interdisciplinari d’especial interès sobre la pèrdua, la mort i 
el dol en el context educatiu per a la transferència de coneixement (FPCEE Blanquerna-URL). 
Psicòloga i psicoterapeuta a l’Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica IDAPP 
(Barcelona). Psicoterapeuta acreditada per l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives 
(ASEPCO). Membre de la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes (FEAP) i 
exmembre de la Junta Directiva d’ASEPCO.  

Docència 

Professora del grau de Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del màster en Psicologia 
General Sanitària. Docent del màster en Psicoteràpia Integradora de la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació, i de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (IESP). Docent del 
màster en Musicoteràpia de l’IDEC-UPF i la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del postgrau 
Especialista Universitari en Acompanyament al Dol (UdL). Docent del postgrau en Atenció 
Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia Avançada, organitzat per la Càtedra de 
Cures Pal·liatives (UVic/ICO). 

 

Recerca 

Professora acreditada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(U1465), amb dos sexennis de recerca acreditats. Projectes en què col·labora: 

 Vivència subjectiva del càncer de mama i ús de les tecnologies en pacients amb aquest 
diagnòstic. 

 Estudi de processos en psicoteràpia, especialment en psicoteràpia amb pacients en procés 
de dol. 

 Vivència subjectiva de la infertilitat i dels tractaments de reproducció assistida; efectes en 
els diferents membres de la parella. 

 Estudi qualitatiu de narratives de pacients diagnosticades amb trastorn alimentari. 

Coautora d’un llibre i de diversos articles i capítols de llibre d’àmbit nacional i internacional, 
majoritàriament en l’àmbit de la psicoteràpia en general i dels processos de dol en particular. 
Autora o coautora de diverses presentacions en congressos nacionals i internacionals, així com 
conferenciant convidada a jornades vinculades amb la psicoteràpia i el dol. 

Col·laboracions puntuals com a revisora d’articles sotmesos a la publicació en les revistes nacionals 
i internacionals següents: Journal of Constructivist Psicology, Narrative Inquiry, Revista de 
Psicoterapia, Aloma, Death Studies. 

 

 

 



Altres mèrits 

 Membre de l’Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO), associació afiliada 
a  la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i a la European 
Association for Psychotherapy (EAP). 

 Membre de l'Associació Espanyola de Teràpia Narrativa. 

 Direcció i/o codirecció de quatre tesis doctorals en procés (codirecció amb el Dr. Cristian 
Ochoa, ICO; la Dra. Emma Ribas, Dexeus; el Dr. Daniela Alves, University of Minho, 
Portugal). 

 Premi Poster Award. 7th International Congress on Constructivism in Psychotherapy 
(Ginebra, Suïssa). 

 


