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TÍTOLS


Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, havent cursat els meus estudis
a l’Escola Universitària de Sant Fructuós de Tarragona, adscrita a la UB.



Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Rovira i Virgili, curso els meus
estudis a la Facultat de Lletres de la URV.



Postgrau en docència universitària en l’espai europeu per la Universitat Rovira i Virgili



Mediadora Social, havent cursat els meus estudis al Centre de Mediació Social de
Catalunya, actualment formo part del Grup de Mediadors Socials actius de la Generalitat de
Catalunya. Departament de Justícia. Centre de Mediadors Familiars de Catalunya.



Membre del grup d’experts de l’Institut Català de les Dones.



Membre del Comitè d’expertes i experts en formació d’acció social del Departament d’Acció
Social de la Generalitat de Catalunya, en representació de la URV.



Diplomatura de Postgrau en gestió i administració local per la Fundació aula d’alts estudis
d’electes

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
A) COM A DOCENT


Professora de Treball Social a l’Escola Universitària de Treball Social St. Fructuós de la
URV, des de l’any 1989 fins al 2001.



Professora de l’Ensenyament de Treball Social de la Facultat de Ciències Jurídiques de la
URV des del setembre de 2001.



Professora del Màster en Migracions i Mediació Social de la Facultat de Lletres de URV



Professora del Postgrau interuniversitari en Acció Socioeducativa amb infància i família, de la
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.



Coordinadora i professora del Postgrau en Gestió Global de la immigració de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV



Vaig participar en la coordinació i disseny del Postgrau Gestió i Direcció de Centres i
Serveis per a la gent gran del’ Escola Universitària de Treball Social St. Fructuós adscrita a
la URV.



He dirigit i impartit diversos cursos, seminaris i conferències sobre temes diversos:
o Salut
o Justícia
o Immigració
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o Voluntariat
o Violència de gènere
o Exclusió social etc.


Membre de diferents Grups de Recerca: “Investigacions en Antropologia” , “GREC (gènere,
raça, cultura i ètnia), “Ciutadania, immigració i minories” de la URV.



Les meves línies d’investigació es centren en la immigració, el treball comunitari, l’exclusió
social i la innovació docent.

B) GESTIÓ A LA UNIVERSITAT


Membre de l’equip deganal de la Facultat de Ciències Jurídiques en qualitat de Responsable
de l’ensenyament de Treball Social des de l’any 2003 fins a l’any 2011.



Membre de diferents comissions de la FCJ:
o Comissió de Pla Estratègic
o Comissió de Biblioteca
o Pla d’Acció Tutorial



Membre de la Junta de Facultat



Presidenta del Consell d’Ensenyament de Treball Social



Membre de la “Red del título de grado en Trabajo Social”, essent responsable dels treballs
realitzats a la URV.



Membre de la “Conferencia de Directores de Trabajo Social de las Universidades
Españolas”.



Membre del Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques.

C) A CÀRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA EN L’ACCIÓ SOCIAL


Responsable del departament d’Acció en el Territori (2007 al 2010), coordinant el grup de
professionals d’acció social a la diòcesi de Tarragona i participo amb l’equip de direcció en el
disseny i organització de les estratègies d’intervenció i desplegament de l’acció social. Així
mateix formo part del departament de Formació i Voluntariat



Responsable del Departament d’Acció Social de Càritas Diocesana de Tarragona (del 2000
al 2007) Tenint sota la meva responsabilitat els següents programes:


Programa d’acollida (atenció primària), dins que cal destacar el Programa
Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció “PIRMI” i el Projecte d’Atenció a les
necessitats bàsiques de les famílies
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Programa d’Infància



Programa de formació i ocupació, cal destacar el Programa Filigrana (magatzem i
robers), El projecte d’ Inserció sociolaboral…



Programa de Gent Gran



Programa de Transeünts sense Sostre: del que cal destacar la Casa d’Acollida al
Transeünt de Càritas.



Programa de Migracions



Programa de toxicomanies

PARTICIPACIÓ EN DIVERSOS ORGANS DE CÀRITAS


He estat membre de la Comissió Diocesana de Migracions



Membre del Consell Diocesà de Càritas Diocesana de Tarragona



Membre del la Comissió de temes laborals de Càritas Catalunya



Membre del claustre de professors de l’Escola de Formació de Càritas de Catalunya



Professora de l’Escola d’Estiu de Formació de Càritas Española

D) POLÍTICA


Consellera a l’Ajuntament de Tarragona, des del juny de 2007, formant part de:
 Consell d’Administració del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA
 Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials
 Patronat de l’Esport
 Consell Municipal d’Ensenyament
 Consell Municipal de la Gent Gran
 Consell Municipal de les persones amb discapacitat
 Consell Municipal de les Dones
 Consell de Cooperació i Solidaritat internacional



Cap de llista i portaveu del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Tarragona



Diputada al Parlament de Catalunya des del 2010:
 Portaveu d’Universitats del Grup Parlamentari de CiU
 Vicepresidenta de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
 Membre de la Comissió d’Ensenyament i Universitats
 Membre de la Comissió de Benestar Família i Immigració
 Membre de la Comissió d’Infància

3

