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Diplomat en Treball Social (UB), lli-
cenciat en Psicologia (URL), diplo-
ma d’estudis avançats en Psiquia-
tria (UAB), doctorand en Psiquiatria i
Psicologia Mèdica (UAB), màster en
Psicopatologia clínica (URL) i màster
en Psicoteràpia psicoanalítica (URL).
Ha treballat com a treballador so-
cial i psicòleg en centres d’atenció
a les drogodependències. Des de
fa més d’onze anys, exerceix com
a treballador social sanitari en dife-
rents centres públics d’atenció pri-
mària de salut i com a psicoterapeu-
ta en l’àmbit privat.

Diplomada en Treball Social (Univer-
sitat de Barcelona). Completa la se-
va formació en l'àmbit del treball so-
cial sanitari i en els serveis d'atenció
al client amb estades, primer, en el
Bellevue Hospital Center de la Uni-
versitat de Nova York i, després, en
el Departament de Serveis Socials
i en la divisió internacional del De-
partament de Medicina Comunità-
ria del Mount Sinai Medical Center,
també a Nova York. Investigadora,
docent, consultora i assessora en
l'àmbit social d'establiments sanita-
ris i sociosanitaris, també en establi-
ments residencials i serveis d'atenció
a domicili. Escriptora. Sòcia funda-
dora de l'Institut de Serveis Sanitaris
i Socials. Directora i editora de la re-
vista Agathos, Atención Sociosanitaria
y Bienestar.
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