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Ha exercit durant 19 anys com a treballadora social en diversos àmbits professionals:
serveis socials bàsics, salut mental, toxicomaníes, infància en risc, comunitat gitana i
immigració. Ha realitzat diversos projectes vinculats a la intervenció social amb famílies
en situació de risc, assessorament a municipis de la provincia de Barcelona en temàtiques
vinculades a la immigració, supervisió professional a la Fundació IRES i formació
continuada a professionals dels serveis socials bàsics.
Des de 2001 és professora de l’ensenyament de Treball Social de la Universitat de
Barcelona d’assignatures de Treball Social i Serveis Socials. Investigadora i membre del
Grup de Recerca i Innovació en T.S (G.R.I.T.S.) la recerca principal del qual és el Treball
Social amb les Famílies. És membre del Grup d’Innovació Docent Trans@net de la Facultat
d’Educació.
Altres investigacions realitzades són:
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La carpeta d'aprenentatge com a eina per al desenvolupament i avaluació de
competències en l'alumnat universitari de les Diplomatures d'Infermeria, Treball
Social i Mestres. Un estudi de casos (REDICE,2008).
Metodologia d’intervenció en persones amb conductes d’acumulació
patològiques en el marc dels Serveis socials Bàsics de l’ajuntament de Barcelona
(Projecte TRANSIT 2011-2016).
Persones sense llar: Els processos d’inclusió social de les dones sense llar usuàries
de la Casa de Convalescència Llar de Pau. Llar de Pau (2013).
La participació de les persones sense llar: una eina bàsica en els processos
d’inclusió social. Arrels Fundació (2013).
Persones sense llar i la Salut. Casa de Convalescència Llar de Pau (2014).
Avaluació dels processos de canvi de les persones sense llar ateses des d’ Arrels
Fundació (2014).
Dones sense llar a la ciutat de Barcelona (2016-2018). Convenis de recerca amb
sis entitats del tercer sector de la Xarxa d’atenció a persones sense llar: Arrels
Fundació, Assis Acollida, Càritas, Llar de Pau, Prohabitatge i Lola no estàs sola.

Recerca en curs:
- Recerca sobre Les famílies en situació de sense llar a Barcelona. Xarxa d’atenció

a persones sense llar de la ciutat de Barcelona (2018-2020).
- Recerca sobre l’Avaluació de Fidelitat del Housing First a Arrels Fundació (2018-2020).
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Els serveis socials bàsics EN : Els serveis socials a Catalunya. Aportacions per al seu
estudi (2011). Lleida: Udl, Cap. 16.
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Les persones en situació de pobresa i d’exclusió social. EN : Els serveis socials a
Catalunya. Aportacions per al seu estudi (2011). Lleida: Udl, Cap. 23.
La intervención en procesos de inclusión social con personas sin hogar.EN: La
entrevista
en
el
treball
social
(2017).
Barcelona:
Herder,
https://www.herdereditorial.com/la-entrevista-en-el-trabajo-social.

Altres publicacions: d’articles i de les ponencies i comunicacions de presentacions a
diferents congresos internacionals i nacionals.
Altres mèrits: XIV Premi Científic de Recerca sobre ”Nuevos perfiles de personas sin hogar
en la ciudad de Barcelona: un reto pendiente de los servicios sociales de proximidad”.
Documentos de Trabajo social (DTS, 2010).

