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FORMACIÓ ACADÈMICA 
 

ü  Màster	Integratiu	en	Artteràpia	(Universitat	de	Girona),	2008-2010	
	

ü  Llicenciatura	en	Coreografia	i	tècniques	d’interpretació	de	la	dansa,	1996	
Institut	del	Teatre	de	Barcelona	-	obtenció	de	la	convalidació	del	títol	com	a	Llicenciatura	al	2010.	
	

ü  Formació	de	batxillerat	a	l’IES	Montsacopa	-	Olot	
	  
 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
 

ü  Formació	permanent	en	cursos,	seminaris	 i	tallers	d’Artteràpia	 i	disciplines	vinculades	a	 la	dansa,	
en	l’actualitat.	
	

ü  II	 Curs	 d’Especialització	 en	 la	 Supervisió	 i	 Professionalització	 de	 la	 pràctica	 artterapèutica,	
(Universitat	de	Girona),	2007-2008	
	

ü  I	 Curs	 d’Especialització	 en	 la	 Supervisió	 i	 Professionalització	 de	 la	 pràctica	 artterapèutica,	
(Universitat	de	Girona),	2006-2007	
	

ü  Curs	 de	 Formació	 Continuada	 d’Artteràpia	 (Associació	 per	 a	 l’Expressió	 i	 la	 Comunicació	 de	
Barcelona),	2003-04.	
	

ü  Formació	en	Artteràpia	(Associació	per	a	l’Expressió	i	la	Comunicació	de	Barcelona),	1999-2002	
	

ü  Practitioner	en	P.N.L.	(Programació	Neuro	Lingüística),	Institut	Gestalt	de	Barcelona,	1998		
	

 
PRÀCTICA DOCENT 
	

ü  Coordinadora	 i	 docent	 i	 tutora	 del	 Diploma	 de	 Postgrau	 en	 Artteràpia	 organitzat	 per	 la	 FUDG		
(Fundació	Universitat	de	Girona)	i	l’Institut	de	Formació	Grefart.	Des	de	la	1a	edició	2005-2006	fins	
a	l’actualitat.	
	

ü  Coordinadora	 i	 docent	 i	 tutora	 del	 Màster	 Integratiu	 en	 Artteràpia	 organitzat	 per	 la	 FUDG		
(Fundació	Universitat	de	Girona)	i	l’Institut	de	Formació	Grefart.	
Des	de	la	1a	edició	2006-2007	fins	a	l’actualitat.	
	

ü Docent	 i	 supervisora	de	 tutores	del	Diploma	de	Postgrau	en	Artteràpia	a	Bilbao	organitzat	per	 la	
FUDG	(Fundació	Universitat	de	Girona)	i	l’Institut	de	Formació	Grefart.	Curs	2017-18	i	2018-19.	
	

ü Docent	 del	 Curs	 de	 Postgrau	 d’Introducció	 a	 l’Artteràpia	 a	 València	 organitzat	 per	 la	 FUDG	
(Fundació	Universitat	de	Girona)	i	l’Institut	de	Formació	Grefart.	2018	i	2019.	
	

ü  Docent	del	Curs	de	Postgrau	d’Introducció	a	l’Artteràpia	a	Bilbao	organitzat	per	la	FUDG	(Fundació	
Universitat	de	Girona)	i	l’Institut	de	Formació	Grefart	.	2017	
	

ü  Coordinadora	i	docent	del	curs	d’estiu	en	Artteràpia	per	mestres	i	educadors:	una	altra	mirada	cap	
a	 l’alumne.	 Organitzat	 per	 la	 FES	 (Fundació	 d’Estudis	 Superiors	 d’Olot)	 i	 ALTRART	 (Associació	
d’Artteràpia	Olot).	2016,	2017,	2018	i	2019.	
	



ü  Coordinadora	 i	 docent	 del	 “Curso	 de	 verano	 de	 introducción	 al	 Arteterapia”	 organitzat	 per	
l’Institut	de	Formació	Grefart	a	Barcelona,	juliol	2016,	2017,	2018	i	2019.	

	
ü  Docent	del	programa	de	formació	en	l’Artteràpia	al	CRAE	Coll	d’Alba	de	Tortosa.	Departament	de	

Treball,	d’afers	socials	i	família.	Febrer	–	març	2019.	
	
ü  Docent	del	curs	“Introducción	al	Arteterapia”	a	Bilbao	organitzat	per	l’Institut	de	Formació	Grefart.	

2016	
	
ü  Docent	del	programa	de	Formació	en	Artteràpia	pels	claustres	de	professors	de	l’Institut	Roquetes	

i	 l’Institut	 Barcelona-Congrés	 de	 Barcelona.	 Organitzat	 per	 l’Associació	 Grefart	 i	 el	 Consorci	
d’Educació	de	Barcelona.	2014-15	/	2015-16.	

		
ü  Coordinadora	 i	 docent	 dels	 Cursos	 d’Estiu	 “Sensibilització	 a	 l’Artteràpia”	 de	 la	 Universitat	 de	

Girona.	Des	de	2006	fins	al	2015.		
	
ü  Docent	de	la	formació	 i	tallers	de	Sensibilització	a	 l’Artteràpia	al	Col·legi	d’Infermeres	 i	 infermers	

de	Girona.	Anys:	2013,	2014	i	2015.	
	

ü  Docent	 dels	 cursos	 “Introducció	 a	 l’Artteràpia”	 pel	 Departament	 de	 Benestar	 Social	 i	 Família	 –	
Generalitat	de	Catalunya,	Girona	–	2012,	Tarragona	–	2013	i	Barcelona	–	2014.	

	

ü  Docent	de	la	formació	“Artteràpia	per	als	equips	de	treball”	a	la	Fundació	La	Caritat,	Olot	–	2013.	
	

ü  Docent	del	curs	de	“Sensibilització	a	l’Artteràpia”	per	a	professionals	de	la	Federació	Allem,	Lleida	
–	2009.	

	

ü  Docent	 al	 Curs	 “Introducció	 a	 l’Artteràpia”	 amb	 Psicopraxis,	 per	 a	 l’Associació	 per	 a	 la	
Psicomotricitat,	Barcelona	–	2007.	

	

ü  Docent	de	Formació	en	Artteràpia	per	l’Associació	Grefart	i	la	Fundació	Lethe,	Girona	–	2005.	
	

ü  Coordinadora	 i	 docent	 del	 Curs	 d’Estiu	 “Introducció	 a	 l’Artteràpia”,	 per	 l’Associació	 Grefart	 i	 la	
Fundació	Lethe,	Barcelona	–	2005.	

	
	
	

	
	

PRÀCTICA PROFESSIONAL 
	

	
ü  Artterapeuta,	pràctica	privada	a	Olot	i	Girona.	

Des	de	2003	fins	a	l’actualitat.	
Projecte	 –	 Consulta	 privada	 de	 serveis	 d’atenció	 en	 Artteràpia	 amb	 grups	 i	 individual.	 Treball	
artterapèutic	amb	persones	amb	dificultats	 i	 símptomes	o	amb	persones	 	que	volen	descobrir	el	
seu	 potencial	 creatiu.	 Totes	 les	 edats:	 nens,	 adolescents,	 adults,	 discapacitats,	 dependències,	
integració	social	i	famílies.	
Supervisora	de	la	pràctica	per	artterapeutes.	
Des	del	2010	fins	a	l’actualitat	
Projecte	–	Supervisió	privada	de	la	pràctica	artterapèutica	a	professionals	en	exercici,	tant	en	grup	
com	en	individual.	
	
	

ü  Programa	de	Formació	al	CRAE	Coll	d’Alba	de	Tortosa,	Departament	d’afers	socials	i	família	de	la	
Generalitat	de	Catalunya.	Febrer-març	2019	
Projecte	– Un	espai	de	sosteniment	per	l’equip	d’educadors	on	a	través	de	la	metodologia	de	de	
treball	en	Artteràpia	podran	reobrir	i	cercar	noves	formes	d’acompanyar	i	sostenir	els	nois	i	
noies	del	centre.	
 
 
 



	
ü  Programa	especial	al	CEIP	Joan	Maragall	de	Santa	Pau	–	La	Garrotxa.	

Curs	acadèmic	2014		fins	a	l’actualitat.	
Projecte	-		“Salut	i	Integració	emocional	a	l’escola”	projecte	d’Artteràpia.	Organitzat	per	ALTRART	
(Associació	d’Artteràpia	Olot)	l’escola	Joan	Maragall	de	Santa	Pau.	

	
	

ü  Programa	de	Tallers	de	sensibilització	a	l’Artteràpia	als	Museus	de	la	Garrotxa.		2017	
Projecte	 –	 Tallers	 de	 l’exposició	 de	 “El	 Fluvià,	 tres	 comarques	 i	 un	 riu”	 	 amb	 els	 següents	
col·lectius:	Usuaris	del	Centre	de	Dia	de	Salut	Mental	del	a	Garrotxa,	Grup	de	dones	de	Càritas	 i	
nens	 (amb	 risc	 d’exclusió	 social)	 de	 l’esplai	 Garbuix	 d’Olot.	 Organitzat	 per	 els	 Museus	 de	 la	
Garrotxa	d’Olot.	

	
ü  Programa	"Les	langues	de	la	maison"	a	l’Institut	de	secundària:	Collège	Paul	LANGEVIN	d’Elna	–	

Perpinyà.	Octubre	2016	
Projecte	–		tallers	de	sensibilització	a	l’Artteràpia	per	despertar	la	creativitat	amb	els	adolescents.	

	
ü  Programa	amb	alumnes	de	l’aula	oberta	de	l’IES	Montsacopa.	

Curs	acadèmic	2015-16	
Projecte	 –	 Intervenció	 artterapèutica	 amb	 el	 grup	 de	 2n	 d’ESO	 de	 l’Aula	 Oberta	 de	 l’IES	
Montsacopa.	 Organitzat	 per	 l’IME	 (Institut	Municipal	 d’Educació	 d’Olot)	 CASG	 (Consorci	 d’Acció	
Social	de	la	Garrotxa)	i	ALTRART	(Associació	d’Artteràpia	Olot).	

	
ü  Programa	 de	 Formació	 pel	 Consorci	 d’Educació	 de	 l’Ajuntament	 de	 Barcelona	 a	 l’Institut	

Barcelona	Congrés.	Curs	acadèmic	2015	–	2016	
Projecte	–	Formació	en	Artteràpia	per	l’equip	del	claustre	de	professors.	
	

ü  Programa	de	Tallers	de	sensibilització	a	l’Artteràpia	als	Museus	de	la	Garrotxa.		2016	
Projecte	–	Tallers	de	 l’exposició	de	Miquel	Blay	amb	els	següents	col·lectius:	alumnes	de	 l’Escola	
d’Educació	 Especial	 Joan	 XXIII	 d’Olot	 i	 amb	 la	 ONCE.	 Organitzat	 per	 els	Museus	 de	 la	 Garrotxa	
d’Olot	i	ALTRART	(Associació	d’Artteràpia	Olot).	
	

ü  Programa	de	Tallers	de	sensibilització	a	l’Artteràpia	en	motiu	del	Festival	Sismògraf.		
Projecte	–		Tallers	amb	dones	de	Càrites.	Organitzat	per	el	Teatre	d’Olot	i	Càritas.2016	
	

ü  Programa	de	Tallers	“Jugar	per	construir-nos”	–	Artteràpia.	Recursos	Educatius.	2016	
Projecte	 –	 	 Tallers	 de	 sensibilització	 a	 l’Artteràpia	 a	 les	 escoles:	 Escola	 Petit	 Plançó,	 Escola	
Bisaroques,	CEIP	Sant	Cristòfol	de	Les	Planes.	Organitzat	per	 l’IME	 (Institut	Municipal	d’Educació	
d’Olot)	i	ALTRART	(Associació	d’Artteràpia	Olot).	
	

ü  Programa	al	Centre	Obert	per	a	Joves.	Curs	acadèmic	2014	-	2015	
Projecte	 –	 Intervenció	 amb	 Artteràpia	 a	 joves	 amb	 risc	 d’exclusió	 social.	 Promogut	 pel	 CASG	
Consorci	d’Acció	Social	de	la	Garrotxa	i	Altrart,	Associació	d’Artteràpia	Olot.	
	

ü Programa	de	formació	i	tallers	de	Sensibilització	a	l’Artteràpia	al	Col·legi	d’Infermeria	de	Girona.	
Anys:	2013,	2014	i	2015.	
Projecte	–		Donar	a	conèixer		l’Artteràpia	de	forma	experiencial	per	reobrir	les	capacitats	creatives	
i	comunicatives	del	professional	per	enriquir	i	millorar		l’atenció	al	pacient.	
	
	

ü  Programa	 de	 Formació	 pel	 Consorci	 d’Educació	 de	 l’Ajuntament	 de	 Barcelona	 als	 IES	 Turó	 de	
Roquetes	i	Institut	Barcelona	Congrés.	
Curs	acadèmic	2014	–	2015	
Projecte	–	Formació	en	Artteràpia	per	l’equip	del	claustre	de	professors.	

	
ü  Artterapeuta	amb	els	usuaris	del	Centre	de	dia	de	Salut	Mental	d’Olot	

Juliol	de	2013	a	abril	de	2014	



Projecte	 -	Oferir	el	 recurs	 i	 treball	 artterapèutic	a	un	dels	 grups	d’usuaris	del	 centre	de	dia	 fent	
seguiment	del	treball	amb	les	educadores	i	psicòlogues	del	centre.	
	

	

ü  Tallers	 “Despertant	 la	 Creativitat”	 –	 Artteràpia	 a	 Recursos	 Educatius	 de	 l’Institut	 Municipal	
d’Educació	i	Joventut	d’Olot,	amb	les	escoles	CEIP	Joan	Maragall	de	Santa	Pau,	Escola	El	Morrot	
d’Olot,	Escola	Pia	d’Olot,	Escola	Volcà	Bisaroques,	Escola	Petit	Plançó,	IES	Montsacopa	d’Olot.	
Curs	escolar	2013-14,	2014-15	i	2018.	
Projecte	 -	Es	proposa	el	 treball	per	a	despertar	 la	 creativitat	en	els	nens	en	diferents	 classes	de	
cada	escola	i	des	de	la	visió	artterapèutica.	
	

	

ü  Artterapeuta	amb	grup	de	nens	al	CEIP	Lluís	Castells	de	Ridaura	–	La	Garrotxa.	
Cursos	acadèmics	2012-14	
Projecte	 –	Treball	 en	Artteràpia	 com	a	 activitat	 extraescolar	 promoguda	per	 l’AMIPA	del	 centre	
educatiu	i	Altrart,	Associació	d’Artteràpia	Olot.	

	

ü  Artterapeuta	al	Centre	de	psicopedagogia	i	logopèdia	Diàleg	i	al	CEIP	Malagrida	d’Olot	
De	2011	a	2013	
Projecte	 –	 Treballs	 artterapèutics	 amb	 nens/es	 amb	 dificultats	 en	 sessió	 individual	 i	 el	
corresponent	seguiment	amb	el	Centre,	l’escola	i	l’EAP	(Equip	d’Atenció	Psicopedagògica).	

	

ü  Artterapeuta	en	el	Centre	de	dia	de	gent	gran	de	Trinitat	Vella	per	 l’Institut	per	a	 la	Promoció	
Social	(IPS)	i	de	la	Salut	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	l’Associació	Grefart.	
Octubre	2007	fins	al	2011.	
Projecte	-	Treball	potenciador	de	la	creativitat	realitzant	un	procés	de	treball	artterapèutic	amb	el	
grup	 de	 gent	 gran,	 donant	 cabuda	a	 les	 dificultats	 que	 es	 donen	 amb	persones	 amb	Alzheimer,	
amb	Parkinson,	equilibrant	les	entrades	i	sortides	de	persones	en	el	grup	sigui	per	mort	o	per	canvi	
a	residència	i	treball	sobre	el	dol	en	els	casos	de	mort.		

	

ü  Artterapeuta	amb	dones	amb	dificultats,	per	 l’Institut	de	desenvolupament	del	barri	de	l’Erm	-	
Ajuntament	de	Manlleu	dins	del	programa	de	la	Llei	de	Barris.	
Febrer	a	maig	2010.	
Projecte	 -	 Realitzar	 un	 treball	 de	 procés	 artterapèutic	 com	 a	 forma	 de	 donar	 a	 conèixer	 altres	
formes	d’encarar	les	dificultats	i	que	les	dones	tinguin	accés	a	la	seva	pròpia	creativitat	i	per	tant	
als	recursos	personals	que	enriqueixen	el	seu	viure.		

	

ü  Artterapeuta	 amb	 nenes	 immigrades	 al	 CEIP	 Puig	 Agut	 per	 l’Institut	 de	 desenvolupament	 del	
barri	de	l’Erm	-	Ajuntament	de	Manlleu	dins	del	programa	de	la	Llei	de	Barris.	
Octubre	2009	a	març	2010.	
Projecte	 –	 Inici	 d’un	 procés	 artterapèutic	 per	 oferir	 aquest	 recurs	 i	 treball	 artterapèutic	 per	 a	
nenes	 preadolescents,	 on	 poder	 integrar	 les	 seves	 dificultats	 tant	 culturals	 com	 personals	 del	
moment	i	del	seu	desenvolupament	vital.	

	

ü  Artterapeuta	a	Astrid-21	(Fundació	per	a	la	Síndrome	de	Down	i	altres	discapacitats)	de	Girona	
Octubre	2007	a	juny	2008	
Projecte	–	Treball	en	Artteràpia	com	a	activitat	extraescolar	amb	els	usuaris,	realitzant	un	procés	
de	comunicació	entre	els	serveis	psicològics	del	centre	i	els	pares.	

	

ü  Artterapeuta	 a	 la	 Residència	 la	 Sagrera	 per	 l’Institut	 per	 a	 la	 Promoció	 Social	 i	 de	 la	 Salut	 de	
Barcelona	i	l’Associació	Grefart.	
Maig	2006	a	juny	2007	
Projecte	–	Dins	del	projecte	 “Moure	el	món	qüestió	de	grans	 i	 de	petits”	de	Caixa	Catalunya	es	
proposa	l’Artteràpia	com	a	forma	de	despertar	el	potencial	creatiu	en	el	grup	de	persones	grans,	
per	realitzar	propostes	conjuntes	amb	grups	de	nens.	

	

ü  Artterapeuta	en	grups	de	nens	del	CEIP	Joan	Roura	i	Parella	de	Tortellà.	
Cursos	acadèmics	2004-2005	i	2005-2006	
Projecte	 –	 Treball	 en	Artteràpia	 com	a	 activitat	 extraescolar	 promoguda	per	 l’AMIPA	del	 centre	
educatiu.	
	

	



ü  Taller	d’Artteràpia	pels	professors	de	l’Escola	Municipal	de	Música	d’Olot.	
Març	a	maig	de	2005	
Projecte	–	Potenciar	la	creativitat	dels	professors	de	l’escola,	a	partir	de	la	improvisació	i	treballant	
els	diferents	llenguatges	artístics	dins	d’un	marc	artterapèutic.	

	

ü  Taller	d’Artteràpia	als	alumnes	del	Postgrau	de	Psicomotricitat	de	 la	Universitat	 Les	Heures	de	
Barcelona	
19	de	desembre	2005		
Projecte	–	Es	proposa	un	taller	artterapèutic	com	a	forma	de	conèixer	el	recurs	de	 l’Artteràpia	a	
partir	de	la	vivència	i	de	la	pròpia	experiència.	
	
	

	
	

	

	
ü  Conferència	 a	ACUGA	 (Aules	 de	 difusió	 cultural	Garrotxa)	 amb	 el	 títol:	 “La	millora	 de	 la	 salut	

emocional	mitjançant	les	pròpies	capacitats	creatives”.	4	d’abril	de	2018.	
	

ü  Coordinadora	i	ponent	de	les	V	i	VI	Jornades	d’Artteràpia	en	Salut,	Educació	i	Comunitat	a	Olot	
5	i	6	de	juny	de	2015	i	11	i	12	de	novembre	de	2016	
Organitzades	per	Altrart	amb	el	suport	de	l’Ajuntament	d’Olot.		
Col·labora:	 Cooperativa	 La	 Fageda,	 Comercial	 Masoliver,	 Ratafia	 Russet,	 Dipsalut,	 Associació	 de	
Comerciants	 d’Olot,	 Fundació	 Vilacases,	 Grup	 Morera,	 Les	 Cols	 –	 Restaurant,	 FES	 (Fundació	
d’Estudis	 Superiors	 d’Olot),	 Fundació	 Pimec,	 Catòlics	 –	 Restaurant,	 Orfeó	 Popular	 Olotí,	 CASG	
(Consorci	 d’Acció	 Social	 de	 la	 Garrotxa),	 IME	 (Institut	 Municipal	 d’Educació	 d’Olot),	 IES	
Montsacopa,	Càritas,	IAS	(Institut	d’Assistència	Sanitària),	Maraka	Gràfics,	La	Nevateria,	Sant	Aniol	
(Aigua),	Bazar	Canarias,	La	Brasera,	Impremta	Aubert,	Grup	Morera,	Dèdal	Comunicació,	Grefart.	
	

ü  Ponència	 “L’Art-thérapie	 en	 hôpital	 de	 jour,	 un	 autre	 regard”	 dins	 les	 jornades:	Travail	 social,	
Art-thérapies	et	Soins	:	Au-delà	des	frontières...?		organitzades	per	PEP	66,	IRTS	Perpignan	i	SIPE-
AT		Abril	2015.	
	

ü  Coordinadora	de	les	Jornades	d’Artteràpia	en	Salut,	Educació	i	Comunitat	a	Girona.	
Anys	2009,	2010,	2011,	2012,	2013,	2014.	I	el	2015	a	Barcelona	al	CCB	(Centre	de	Cultura	
Contemporània	de	Barcelona)	
Organitzen:	 Associació	 Grefart,	 Ajuntament	 de	 Girona,	 IAS	 (Institut	 d’Assistència	 Sanitària.)	
Col·laboren:	Col·legi	d’Infermeria,	Fundació	Els	 Joncs,	Fundació	Universitat	de	Girona:	 Innovació	 i	
Formació,	 Universitat	 de	 Girona,	 Museu	 d’Art	 de	 Girona,	 La	 Bullidora,	 Casa	 de	 Cultura,	
Departament	 d’Ensenyament,	 Centre	 Cultural	 la	 Mercè,	 Fundació	 d’Estudis	 Superiors	 d’Olot,	
Fundació	 Hospital	 Sant	 Jaume	 d’Olot,	 Ajuntament	 d’Olot,	 Col·legi	 de	 Psicòlegs,	 Col·legi	
d’Educadors,	 Institut	 Català	 de	 la	 Salut,	 Associació	 de	 Joves	 Empresaris	 de	 Girona,	 Biblioteca	
comarcal	de	Blanes,	Ajuntament	de	Blanes.	
	

	

ü  Coordinadora	de	les	Jornades	d’Artteràpia	a	Olot.		
Anys	2011	fins	al	2014	
Organitzades	per	Altrart,	Grefart	i	Fundació	d’Estudis	Superiors	d’Olot.		
Col·labora:	 Fundació	 La	 Caritat	 d’Olot,	 Cooperativa	 La	 Fageda,	 Consorci	 d’Acció	 Social	 de	 la	
Garrotxa,	Integra	(Associació	de	discapacitats	intel.lectuals	d’Olot),	Fundació	Hospital	Sant	Jaume	i	
Ajuntament	d’Olot.	
	

	

ü  Participació	 en	 el	 II	 Congrés	 Nacional	 d’Artteràpia	 de	 la	 FEAPA	 (Federación	 Española	 de	
Asociaciones	de	Profesionales	Arteterapeutas)	a	Madrid.	Maig	2013		
Presentació	i	realització	del	Taller	“El	cuerpo	del	hacer”.	
	
	

	

CONFERÈNCIES I CONGRESSOS 



ü  Participació	 en	 la	 II	 Jornada	 Nacional	 de	 la	 FEAPA	 (Federación	 Española	 de	 Asociaciones	 de	
Profesionales	Arteterapeutas)	a	Barcelona	
Novembre	2011		
	

	

ü  Coordinadora	de	l’exposició,	comunicacions	i	taller	d’Artteràpia	al	Casal	Cívic	Frederica	Montseny	
de	Manlleu.	Juny	2010	
	

	

ü  Participació	 en	 el	 I	 Congreso	 Nacional	 de	 Arteteràpia	 de	 la	 FEAPA	 (Federación	 Española	 de	
Asociaciones	de	Profesionales	Arteterapeutas),	Centre	Cultural	la	Mercè	de	Girona.		
Març	2010	
Membre	 del	 Comitè	 Científic,	 Coordinadora	 de	 taula	 i	 ponència:	 “Hacia	 el	 encuentro	 de	 la	
diferencia	y	su	integración	con	niñas	de	familias		inmigrantes”.	
	

	

ü  Participació	a	la	taula	rodona	“Atenció	jurídica	i	terapèutica	a	les	víctimes	de	violència”,	dins	el	
Dia	de	la	no	violència	contra	les	dones,	a	Llagostera.	
25	de	novembre	de	2009	
	

	

ü  Participació	en	la	I	Jornada	Nacional	de	la	FEAPA	a	Barcelona.	
22	de	novembre	de	2008.	
Amb	la	ponència:	“Artteràpia	amb	gent	gran”.	
	

	

ü  Participació	al	cine-fòrum	“¿Qué	tienes	debajo	del	sombrero?”	en	el	40	aniversari	de	la	Fundació	
Aspronis	(Associació	de	pares	de	persones	amb	retard	mental),	a	Blanes.	
Maig	2008.				Moderadora	del	debat.		
	
	

ü  Participació	 en	 el	 "Congreso	 internacional	 sobre	 Arte	 Contemporáneo	 como	 instrumento	 de	
inclusión	social",	museu	Macuf,	de	A	Corunya,	
Abril	2008	

							Ponència:	 “Intervenciones	 sociales	 desde	 el	 Arteterapia	 en	 colectivos	 con	 necesidades			
específicas:	personas	con	disminución	psíquica,	 infancia	en	 riesgo,	drogodependencias	y	 tercera	
edad”.	

	
	
	
	
	

	

	
	
Membre	fundadora	i	vicepresidenta	de	l’Associació	professional	d’artterapeutes	GREFART	l’any	2005	
fins	a	l’actualitat.	www.grefart.org	
	
	

Membre	 fundadora	 i	 presidenta	 de	 l’Associació	 d’Artteràpia	 Olot,	 ALTRART,	 l’any	 2011	 fins	 a	
l’actualitat.	www.altrart.cat	
	
Membre	professional	de	la	FEAPA	(Federació	Espanyola	d’Associacions	professionals	d’artterapeutes)	
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