
Dr. Xavier Carbonell 

Perfil professional 

 

Doctor en Psicologia. Catedràtic de la FPCEE Blanquerna-URL. Investigador del Grup de Recerca 
Persona i Context de la FPCEE Blanquerna-URL. Psicòleg clínic en centres de tractament de 
drogodependències de l’Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona (ASPB). 

 
Docència 
 
Professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del màster en Psicologia General 
Sanitària de la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del programa de doctorat de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Coordinador del programa de doctorat en psicologia de la FPCEE Blanquerna-
URL. 
 
Recerca 
 

 Valoració de l'activitat docent, qualificació d’excel·lent (període 2008-2010; juliol 
2011). 

 Acreditat com a professor contractat doctor per l’ANECA (referència 2003-6509, 
novembre del 2003). 

 Acreditat com a professor d'universitat privada per l'AQU (referència 62/PUP/2003). 

 Acreditat com a professor titular d’universitat per l’ANECA (referencia 2011-001988). 

 Trams de recerca (sexennis): valoració positiva del període 1999-2004 (ambdós 
inclosos) corresponent a un tram de recerca. Núm. expedient: U1448-1a Convocatòria 
AAI Contractat (2009) URL/30 (1999-2004). 

 Trams de recerca (sexennis): valoració positiva del període 2005-2010 (ambdós 
inclosos) corresponent a un tram de recerca. Núm. expedient: U1448-1a Convocatòria 
AAI Contractat (2011) URL/42 (1999-2004). 

 Autor de més de cent publicacions en articles de revistes d’impacte científic i en llibres 
d’editorials reconegudes. 

 Investigador principal de nombrosos projectes: 

 Seguimiento a los 10 años de 135 adictos a la heroína. Relación entre prisión y 
estado de salud. 

 Producción científica española y europea sobre adicción a las drogas. 

 Seguimiento a los 15 años mediante registros oficiales de 135 adictos a la 
heroína. Relación entre prisión y estado de salud. 

 Clima familiar y drogodependencias (proyecto CLIFAD). 

 A comparison among European Countries Experiences in psychotherapy and in 
psychological support for HIV infected patients. Evaluation of psychological 
public and private services in some large european cities. 

 Seguimiento penitenciario de 135 adictos a la heroína a los 15 años de iniciar 
el tratamiento. 

 Historia de vida de adictos a la heroína ingresados en centros penitenciarios de 
Cataluña: repercusiones familiares y construcción de la identidad. 

 Proyecto CIDRO: cine y drogas, análisis de una ficción. 

 Les noves addiccions en l’adolescència: Internet, mòbil i videojocs. 
 
 



Altres mèrits 

 Participació en més de setanta-cinc congressos de l’àmbit nacional i internacional. 

 Estada de recerca al Center for Studies of Addiction a la University of Pennsylvania and 
the Philadelphia (tres mesos) 

 Estada de recerca a Nottinhgham Trent University (un mes). 

 Director de tres tesis doctoral finalitzades. 

 Revisor en nombroses revistes. 


