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Diplomada en Treball Social per la
Universitat de La Laguna. Des del
1989 exerceix de treballadora soci-
al en atenció primària, activitat que
actualment compagina amb la re-
cerca. Diplomada en Treball Soci-
al per la Universitat de Saragossa.
Exerceix de treballadora social sa-
nitària en atenció primària del Sec-
tor I de Saragossa, al Centre de Sa-
lut d’Arrabal. Especialitzada en psi-
quiatria per a treballadors socials a
l’Hospital Clínic, a la Facultat de Me-
dicina de Saragossa. Està diplomada
en Sanitat per l’Escola Nacional de
Sanitat, Institut de Salut Carlos III,
en col·laboració amb el Servei Ara-
gonès de Salut. És autora de diver-
ses publicacions i comunicacions.
Consultora del Postgrau de Treball
Social Sanitari de la UOC.

Treballador social (Saragossa, 1986).
Es va especialitzar en Psiquiatria a
la Universitat de Saragossa el 1987,
i més endavant, el 2001, en Salut
Mental en Situacions de Violència
Política i Catàstrofes, a la Universitat
Complutense de Madrid. Diplomat
en Sanitat (1991). Des del 1988 ha
exercit com a treballador social sani-
tari en dispositius d’atenció primària
del Servei Aragonès de Salut a Sara-
gossa i Osca. Actualment treballa al
Centre de Salut Santo Grial d’Osca.
Expert en emergències; el 2006 va
fundar la revista digital Psicosocial y
Emergencias, de la qual és director
i editor. Ha estat professor associ-
at de l’Escola Universitària d’Estudis
Socials de la Universitat de Saragos-
sa (2006-2009). Consultor del Post-
grau de Treball Social Sanitari de la
UOC.

Des d’abril de 2010, treballadora so-
cial de l’ABS Peralada (12 munici-
pis). Diplomatura en Treball Soci-
al, Escola Universitària de Treball So-
cial de Barcelona. Màster en Políti-
ques d’Igualtat de Gènere: Agents
d’Igualtat, de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (3a. edició). Post-
grau en formació psicosocial: Lide-
ratge, Consultoria i Direcció, IDEC,
Universitat Pompeu Fabra. Docent i
autora de diverses publicacions.
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Diplomada en Treball Social per la
Universitat de Barcelona. Completa
la formació en l’àmbit del treball so-
cial sanitari i en els serveis d’atenció
al client amb estades, primer, al Be-
llevue Hospital Center de la Univer-
sitat de Nova York, i després, al De-
partament de Serveis Socials i el De-
partament de Medicina Comunità-
ria, Divisió Internacional, del Mount
Sinai Medical Center, també a No-
va York. És investigadora, docent,
consultora i assessora en l’àmbit so-
cial d’establiments sanitaris i socio-
sanitaris, i també d’establiments re-
sidencials i serveis d’atenció a do-
micili. És escriptora i sòcia funda-
dora de l’Institut de Serveis Sanita-
ris i Socials. Dirigeix i edita la revis-
ta Agathos, Atención Sociosanitaria
y Bienestar. Directora acadèmica i
Consultora del Postgrau de Treball
Social Sanitari de la UOC. Consulto-
ra del Màster de direcció executiva
d’hospitals de la UOC.

Diplomada en Treball Social per
la Universitat de Saragossa. Exer-
ceix de treballadora social sanità-
ria en atenció primària del Sector
I de Saragossa, al Centre de Salut
d’Arrabal. Especialitzada en psi-
quiatria per a treballadors socials a
l’Hospital Clínic, a la Facultat de Me-
dicina de Saragossa. Està diplomada
en Sanitat per l’Escola Nacional de
Sanitat, Institut de Salut Carlos III,
en col·laboració amb el Servei Ara-
gonès de Salut. És autora de diver-
ses publicacions i comunicacions.
Consultora del Postgrau de Treball
Social Sanitari de la UOC.

Diplomada en Treball Social per la
Universitat del País Basc el 1997.
Ha exercit en un centre de salut
d’atenció primària de Navarra, a
l’Hospital Virgen del Camino de
Pamplona. Des del 2007 és cap
de la Unitat de Treball Social de
l’Hospital de Navarra, a Pamplona.
És coautora en la creació de la histò-
ria social informatitzada en l’àmbit
hospitalari públic de Navarra, inclo-
sa en la història clínica informatit-
zada. S’ha format en teràpia famili-
ar sistèmica, atenció en processos
pal·liatius, gestió per processos i ela-
boració de carta de serveis, tècni-
ques de direcció de serveis socials
en el Consejo l de Treball Social a
Madrid, i també en ètica assisten-
cial i maneig de programes infor-
màtics. Membre del Comitè d’Ètica
a l’Hospital Virgen del Camino de
Pamplona i de l’Hospital de Navarra.
Corresponsal de la revista Agathos.
Consultora del Postgrau de Treball
Social Sanitari de la UOC.
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