Natàlia Lledó Carceller Maicas
Telf.:651697084 E-mail: carcellermaicas@gmail.com
FORMACIÓ:
Titulació acadèmica (formació reglada):
2017-2018
Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.
Especialitat Intervenció Sociocomunitària. Universidad Católica de Ávila.
2013-2017
Doctorat d’Antropologia amb Menció Internacional (Cum Laude)
Universitat Rovira i Virgili
2009-2011
Màster Oficial d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional. Universitat Rovira i Virgili
2007-2009
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural. Universitat Rovira i Virgili
2002-2007
Llicenciatura en Psicologia. Especialitat en Drogodependències i en Intervenció social i
educativa. Universitat Jaume I
Formació complementaria:
2018-2019 Capacitació de Docència en Valencià. Universitat Cardenal Herrera.
2005-2007 Formació Bàsica en Teràpia Familiar Sistèmica.
Centre Psicologia-Pedagogia i Teràpia Familiar. Irene Aguilar Alagarda.
ESPECIALITATS QUE ES PODEN IMPARTIR AMB LA FORMACIÓ DE QUE ES DISPOSA:
-Informació i Comunicació amb Perspectiva de Gènere
-Psicologia
-Promoció per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes
-Serveis a la Comunitat
-Intervenció socio-educativa per a la Igualtat Efectiva
-Orientació Educativa
-Intervenció Socio-comunitària
-Formació i Orientació Laboral
- Detecció, prevenció i acompanyament en situacions de violència de gènere online i offline
-Prevenció de conductes addictives i Atenció a la drogodependència.
-Atenció a persones en situació de dependència.
-Salut Mental i Emocional Col·lectiva.
-Gestió Emocional i Resolució de Conflictes.
-Antropologia
-Adolescència, Joventut, Crisi i Malestars associats.
-Geografia i Història
-Participació Ciutadana i Voluntariat.
-Metodologia de la intervenció i la investigació social, psicològica i educativa.
-Entre altres.
EXPERIENCIA DOCENT:
2015-2018 Professora-Consultora del postgrau de Salut Mental Col·lectiva de la Universitat Oberta de
Catalunya. Realització de la programació, el contingut i el pla docent de la assignatura
“Adolescencia, Juventud y Salud Mental Colectiva”, així com el seguiment, tutorització i avaluació
de la mateixa. Tutora del Treball Final de Postgrau, impartint seminaris temàtics relacionats amb el
Treball Final de Postgrau, i realitzant la orientació, el seguiment, el recolzament de l’alumnat, així
com l’avaluació del Treball Final del Postgrau Salut Mental Col·lectiva (UOC-URV).
2018

Docent del Monogràfic: “Les TIC en clau de gènere. Reptes, oportunitats i nous escenaris”. Universitat
Autònoma de Barcelona. Formació realitzada per a la Diputació de Barcelona, adreçada a professionals
de la prevenció de drogues.
Professora Associada del Departament de Sociologia i Antropologia Social i Cultural de la Universitat
de València. Creació de materials didàctics i impartició i avaluació de l’assignatura “Antropologia Social
i Cultural” al Grau de Treball Social.

2017-2018. Professora del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil a CASAS Formació.
Tarragona.

2017

Docent del Seminari: “TIC y salud: Comunicación y acción desde un enfoque crítico” Impartint la
temàtica: “Metodologías participativas y TIC’S en la investigación-acción en salud juvenil” en el XXXV
Encuentros Internacionales de Juventud CABUEÑES 2017. Gijón.
Docent del Màster Interuniversitari de Joventut i Societat. Temàtica: “Adolescencias, Juventudes y
Salud Mental Colectiva”.
Docent a la Maestría en Antropología Social del CIESAS Sureste. Chiapas. Mèxic. A l’assignatura
“Debates contemporáneos II”. Temàtica: "El problema de la validez de la noción de modelos médicos y
de modelos explicativos".

2016

Docent del Seminari: “Adolescencias y Salud Mental Colectiva: Pasos hacia una comprensión psicosocial
y cultural del sufrimiento en una etapa decisiva del ciclo vital”.Formació dirigida a professionals del
sector social i del sector sanitari. Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona.

2014

Docent del Seminari: “Adolescència, drogues i salut mental: propostes per a un abordatge
transdisciplinari i participatiu”. Quarta Jornada Tècnica sobre Drogues Alt Penedès. Vilafranca del
Penedès. Formació dirigida a professionals de l’àmbit social i de la joventut.

2013

Formació a adolescents i joves en el Camp de Treball: “Caixa d’eines per a joves educadors”. Matèries
impartides: tècniques de gestió de grups, improvisació, adaptabilitat i creativitat en el camp de treball,
tècniques de gestió emocional i mediació, tècniques de dinamització. Tallers de massatges, relaxació,
ceràmica, expressió artística, higiene, cuina saludable.

2009-2012

Formadora d’adolescents i professors dintre dels projectes “Consell Municipal d’Infants” i
“Delegats en 3D”. Docent de tècniques de participació juvenil, elaboració de projectes participatius,
i dinàmiques de treball grupal en àmbit educatiu. Docent del taller “Autoestima, Imagen corporal y
presión de grupo” dintre del projecte “Pack Escoles” impartit en instituts de la província de
Tarragona. Professora de reforç a alumnes de la ESO dintre del projecte “Pla d’Entorn” en instituts
de Tarragona.

2009-2010 Professora d’anglès extraescolar a alumnat d’ESO a l’ Institut d’Ensenyament Secundari Sant
Pere i Sant Pau de Tarragona. Fundació Pere Tarrés. Creació i realització de materials didàctics,
dinàmiques, jocs i activitats d’educació en l’oci i el temps lliure. Coordinació amb l’AMPA, professors
de l’IES, i Fundació Pere Tarrés. Elaboració i execució de l’avaluació final del projecte educatiu
d’activitats extraescolars en el lleure.
2007-2008 Formadora de famílies acollidores en el Departament d’Acolliments a Menors en la Conselleria de
Benestar Social de Castelló.
2006-2007 Formadora a pacients amb trastorn mental i trastorn addictiu en PATIM, Castelló. Matèries
impartides: creativitat, expressió artística, relaxació, sexualitat, identitats de gènere, informàtica.
Realització de video-fòrums temàtics.
ALTRES EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS:
Associació Episteme d’Investigació, Consultoria i Avaluació Social. (2017-Actualitat): Coordinadora i
investigadora de la línia de recerca-acció i formació en perspectiva de gènere. Consultoria i Formació a
professionals del camp educatiu, social i sanitari en perspectiva de gènere, joventut, salut, drogues, i
investigació-acció participativa.

2016-2019. Medical Anthropology Research Center. Universitat Rovira i Virgili. Investigadora dels
Projectes:“Planet Youth. Evidence based drug prevention” i “La Gestió Col·laborativa de la Medicació: Un
projecte de recerca i acció participativa en salut mental”.
2018.Terapeuta Familiar. Clínica Medefis. Clínica sanitària Mèdica. Vila-real. Atenció, orientació,
acompanyament, assessorament, formació, consulta i seguiment.
2016-2018. Medical Anthropology Research Center. Universitat Rovira i Virgili. Investigadora del
Projecte: “Consumo de drogas y vulnerabilidades sociales en adolescentes”, finançat pel Centro Reina
Sofia en Adolescencia y Juventud. Funcions: Redacció del projecte de recerca. Planificació, programació,
execució, gestió i avaluació de la recerca. Creació de guies d’entrevista i de grups focals i de discussió.
Realització i coordinació del treball de camp. Tractament i anàlisi de les de dades. Identificació dels eixos
clau que afecten a l’objecte d’estudi. Elaboració d’informes. Redacció d’articles acadèmics. Difusió dels
resultats i materials obtinguts en esdeveniments acadèmics i professionals d’àmbit nacional i internacional.
Coordinació amb els professionals de l’àmbit educatiu, del lleure, serveis social, sanitaris, i de l’administració
pública per donar a conèixer el projecte, el procés, i fomentar els lligams i vincles així com la participació
activa en el projecte. Creació d’una guia de bones pràctiques de forma participativa i col·laborativa en salut
adolescent i consum de drogues amb els i les informants. Elaboració de recomanacions d’actuació i
intervenció social i comunitària.
2017. Revisora del Projecte Europeu “All Cool: Raising awareness and action-research on Heavy Episodic
Drinking among low income youth and young adults in Southern Europe”. Recomanacions locals en l’àmbit
del consum intensiu d’alcohol. Co-finançat per Health Programme of the European Union.
2017. Universitat Rovira i Virgili. Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social. Col·laboradora del
projecte: “Rols de gènere i interculturalitat de les parelles mixtes a Espanya: una investigació qualitativa
longitudinal”.
2016-2017. Medical Anthropology Research Center. Investigadora de projecte. “Youth in Europe- A
Drug Prevention Program. 2016”. Tractament i anàlisi de les preguntes del qüestionari de recerca “Youth
in Europe”. Definició i tria de les variables i indicadors a analitzar. Anàlisi i interpretació del resultats
obtinguts. Elaboració d’informes. Difusió dels resultats i materials obtinguts en esdeveniments nacionals i
internacionals. Redacció de propostes de recomanacions i orientacions per a les bones pràctiques per tal
d’implementar canvis i incidir en el territori per promoure la salut del jovent tarragoní.
2016. Universitat Rovira i Virgili. Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social. Col·laboradora del
projecte: “Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves
necessitats de cura”.
2015. Universitat Rovira I Virgili. Servei de Gestió de la Recerca.
2013-2014. Universitat Rovira I Virgili. Personal de Suport a la Recerca i la Docència.
Coordinació i implementació dels projectes de recerca “The emotional distress of adolescents: lifestyles,
mental Health and lay strategies used in managing adversity” i “La vida medicada”. Anàlisis de discurs,
narratives, tests, qüestionaris i informes manualment i mitjançant softwares qualitatius i quantitatius
específics. Coordinació i organització dels materials. Suport a la elaboració i redacció d’un nou programa
d’estudis de Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global. Subtitulació del documental
“Adolescències. Crisi, salut i joves”. Difusió del documental en jornades i cursos. Anàlisis de dades
quantitatives i qualitatives. Redacció d’articles per a revistes nacionals i internacionals indexades. Difusió
dels resultats i de les recerques en jornades, congressos i publicacions. Redacció i elaboració de llibres.
Redacció i elaboració d’informes. Cerca de subvencions i finançament. Cerca de contactes i xarxes
professionals i acadèmiques d’interès.
2010-2013: Universitat Rovira I Virgili. Investigadora i Coordinadora Tècnica de Recerca.
Coordinació i implementació dels projectes de recerca “Los malestares de los adolescentes” i The emotional
distress of adolescents: lifestyles, mental Health and lay strategies used in managing adversity”. Construcció
de qüestionaris psicològics, construcció d’entrevistes i qüestionaris qualitatius. Implementació de
qüestionaris i tests. Realització d’entrevistes. Anàlisis de discursos, narratives, tests, qüestionaris i informes
manualment i mitjançant softwares qualitatius i quantitatius específics. Selecció i coordinació de l’equip

d’entrevistadors del projecte. Organització de les reunions. Coordinació i organització dels materials i la
informació de treball. Contacte amb els informants. Preparació, gestió, coordinació i realització de grups
focals, amb professionals sanitaris i amb adolescents. Construcció d’una base de dades qualitativa mitjançant
el programa Atlas.ti. Anàlisis de la informació recopilada, tant qualitativa com quantitativa. Cerca de
subvencions. Difusió dels resultats obtinguts mitjançant la participació com a ponent en congressos i la
redacció d’articles. Elaboració d’una guia de bones pràctiques dirigida a professionals que treballen amb
adolescents i joves a Catalunya.
2013: Fundació Casal L’Amic. Monitora de Camp de Treball: “Caixa d’eines per a joves educadors”.
Programació i planificació del Camp de treball. Contacte i coordinació amb les entitats del territori per tal de
programar activitats conjuntes durant el temps estimat del projecte del camp de treball. Gestió i
aprovisionament de les instal·lacions, menús, activitats, tallers, descobertes,etc. Coordinació de grups
d’adolescents i joves participants. Realització de tallers de relaxació, massatges, meditació, expressió
artística, ceràmica, ferramentes de dinamització de grups de menors (jocs, cançons, tallers, dinàmiques),
educació en valors, tècniques de gestió de grups, improvisació, adaptabilitat i creativitat en el camp,
realització de videofòrums, higiene, cuina saludable, tècniques de gestió emocional, mediació i resolució de
conflictes.
2009-2012: Fundació Casal L’Amic. Tècnica en Educació i Dinamització Participativa. Realització,
implementació i coordinació de projectes participatius en centres escolars i instituts d’ensenyament secundari
de la província de Tarragona, i creació i implementació de xarrades, jornades i tallers formatius sobre diverses
temàtiques, com: Autoestima, Imatge Corporal, Pressió de Grup, en instituts de la província de Tarragona:
Projecte participatiu “Consell Municipal d’Infants de Tarragona”. Formació a l’alumnat de 5èi 6è de
Primària en participació ciutadana. Formació impartida en els respectius centres d’ensenyament. Coordinació
amb el personal escolar, famílies, personal de l’Ajuntament, i polítics de diversos departaments que treballen
les temàtiques d’interès que van sorgint al llarg del desenvolupament del projecte (esports, ciutadania,
prevenció de drogues, educació, igualtat). Preparació i dinamització de les reunions del Consell Municipal
d’Infants de Tarragona. Dinamització, gestió i preparació de les reunions del CMIT i dels Plenaris a l’Institut
Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i a l’Ajuntament de Tarragona. Coordinació amb les persones
encarregades del projecte en cada centre escolar i amb els i les tutores, caps d’estudis i coordinadores dels
centres escolars participants. Elaboració dels materials de difusió del projecte destinats a les escoles i ala
ciutadania, així com als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, xarxes socials, revistes d’educació en el
lleure). Elaboració de materials didàctics i dinàmiques per a les sessions del projecte. Elaboració de les
enquestes i qüestionaris d’avaluació del programa (per als infants, tutors, coordinadors, i famílies).Elaboració
d’informes i memòries al llarg de les diferents fases del projecte, així com la memòria final d’activitat.
Projecte participatiu “Delegats en 3D”. Formació en tècniques i metodologia participativa a delegats/des
i a tutors/es de tots els cursos d’ESO en els diferents instituts participants en el projecte. Coordinació amb
els i les coordinadors/es dels diferents centres, i amb els i les caps d’estudis i amb els i les tutors/es
implicats/des. Seguiment i supervisió dels projectes de les classes i cursos implicats. Assessorament,
seguiment i acompanyament al llarg del procés participatiu, tant a l’alumnat com als professionals del centre
educatiu. Elaboració de informes i memòries.
Pack Escoles. Realització de Xarrades sobre Autoestima, Imatge Corporal, Pressió de Grup. Formació a
alumnat d’ESO. de tots els cursos mitjançant la realització de sessions grupals en els centres,basades en
dinàmiques participatives i formatives, fomentant el joc, la reflexió i el recolzament i l’ajuda mútua. Dotar
de ferramentes pera pensar, actuar i aconseguir el auto i hetero-reconeixement de situacions clau per tal de
poder demanar i donar ajuda i suport (tant a alumnes com a tutores). Coordinació amb el professorat dels
centres educatius i amb al resta de professionals docents del Pack Escoles que imparteix altres temàtiques
formatives. Avaluació dels tallers formatius als diversos IES participants i avaluació final del projecte
formatiu amb els docents del Pack Escoles.
Pla d’Entorn. Realització de classes de reforç escolar a alumnes de primer i segon d’ ESO.
2007-2008. Conselleria de Benestar Social de Castelló de la Plana. Psicòloga al Departament de Família
en la Secció d’Acolliments a Menors. Revisió d’expedients dels infants i les famílies (acollidores, adoptives
i biològiques). Coordinació amb Serveis Socials Municipals, amb l’entitat ESPILL, amb la CREU ROJA, amb
Centres de Menors, amb la Conselleria de Benestar Social de València, i amb la resta de recursos i entitats

implicats en la xarxa de serveis socials a nivell estatal (en funció de la procedència i/o destí dels menors i de
les seves famílies). Formació a les famílies acollidores. Seguiment, suport, acompanyament, assessorament i
atenció a les famílies acollidores. Realització de tests psicològics i entrevistes als interessats en ser famílies
acollidores. Avaluació dels candidats a famílies acollidores. Seguiment dels casos dels menors en acolliment.
Seguiment de les visites dels menors amb les seves famílies biològiques. Realització d’informes psicològics i
administratius. Reunions i visites amb mares i pares biològics amb fills i filles en situació d’acolliment.
Redacció d’informes de seguiment i avaluació.
2007. UCA (Unitat de Conductes Addictives de la Comunitat Valenciana). Psicòloga. Realització
d’entrevistes, avaluació, valoració psicomètrica, diagnòstic i programació terapèutica de casos de pacients amb
abús/addicció a substàncies. Revisió d’expedients, col·laboració amb el psiquiatra del centre en les visites dels
pacients. Aplicació de protocols de valoració i diagnòstic psicomètric. Seguiment individual en les diferents
fases del tractament, col·laboració fent funcions de co-terapeuta en les teràpies grupals.
2006-2007. PATIM (Grup no lucratiu del Tercer Sector, especialitzat en intervenció i integració en
addiccions i altres conductes). Psicòloga a la UVAD (Unitat de Valoració de Drogodependències) i al
Centre de Dia. Realització d’entrevistes, informes psicològics, informes socials, avaluacions psicològiques,
tallers grupals sobre sexualitat, higiene, habilitats socials, creativitat, video-fòrums, informàtica, resolució de
conflictes, assertivitat. Redacció, programació, planificació, execució i avaluació d’un projecte d’intervenció
social i comunitària amb el col·lectiu de pacients que presenten patologia dual.
PUBLICACIONS:
Llibres:
Orientaciones para el abordaje de las Vulnerabilidades Sociales y los Consumos de Drogas en población
Adolescente y Juvenil.(2018/19). Centro Reina Sofia sobre Adolescencia y Juventud, y FAD.
http://www.marc.urv.cat/media/upload/domain_226/arxius/GBP_Reina%20Sofia_Final.pdf
Consumo de drogas y vulnerabilidades sociales en adolescentes.(2018/19). Centro Reina Sofia sobre
Adolescencia y Juventud, y FAD. (En premsa).
Orientaciones para las buena sprácticas en la atención psicosocial de jóvenes y adolescentes. Resultados de un
proyecto participativo con jóvenes y profesionales.(2013).Publicacions Universitat Rovira i
Virgili.http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/1
Los malestares de los adolescentes: Estilos de vida, salud mental y estratègies profanas para afrontar la
adversidad. Publicacions Universitat Rovira i Virgili.
Articles en revistes:
“Mundos vitales de palabras: análisis del sufrimiento adolescente mediante narrativas de malestar”. (2018).
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol. 16 n° 1, enero - junio de 2018, Pp.269285.Universidad de Manizales, Colombia.
“Youth, Health and social networks. Instagram as a research tool for Health communication”. (2016). Mètode.
ScienceJournal of the University of Valencia. Universitat de València.
“Social suport and gender differences in coping with depression among emerging adults: a mixed-methods
study”. (2016). ChildAdolescPsychiatry Ment Health, 10:2.
“Sharing wisdom(s) to enrich knowledge: advantages of working in an interdisciplinary research team in
Medical anthropology”. (2015). CollegiumAntropologicum, 39 (2015) 2: 307–31.
“El consumo de tabaco como automedicación de depresión/ansiedad entre los jóvenes: resultados de un estudio
con métodomixto”. (2014). Revista Adicciones. Febrero 2014.Vol. 26, nº 1.
“Self-care strategies for emotional distress among young adults in Catalonia: a qualitative study”. (2015).
International Journal of Mental Health Systems, 9:9.
“Non-professional-help-seeking among Young people with depression: a qualitative study.” (2014). BMC
Psychiatry. 04/2014; 14(1):124.

“La estigmatización de los pacientes con Patología Dual. Narrativas profesionales sobre un cajón de sastre”.
(2012). Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Revista d’Antropologia Social, 2012, 12:83-106.

Capítols de llibres:
“Malestares, vulnerabilidades y riesgos: Abordaje del consumo de drogas en jóvenes desde la investigaciónacción participativa”. (2019). En: Rojas Jaras, C. (Coord.):Drogas: Sujeto, Sociedad y Cultura. Universidad
Católica del Maule. Chile. (En premsa).
“Transdisciplinariedad y salud: compartir conocimientos para enriquecerel saber”. En: Comelles, J.M. y
Perdiguero, E. (Coords.) (2017). Educación, comunicación y salud. Perspectivas desde las ciéncias humanas y
sociales. Colección de Antropología Médica, 25. Pp. 245-262.
“Jóvenes, drogas y desigualdades: las políticas “terapéuticas” coercitivas en Cataluña”. En: Romaní, O. y
Casadó, L. (Eds). Jovenes, desigualdades y salud. Vulnerabilidad y políticas públicas. Colección de
AntropologíaMédica, 13. Pp. 317-340.
“Modelos explicativos del malestar emocional”. En:Martínez-Hernáez, Angel; Carceller-Maicas, Natàlia;
Correa-Urquiza, Martín; y Martorell-Poveda, Maria-Antonia. (2013). Los malestares de los adolescentes:
Estilos de vida, salud mental y estratègies profanas para afrontar la adversidad.Colección de Antropología
Médica, 15.
“El consumo de substancias en la adolescencia: Explorando el mundo adulto y desarrollando nuevas estrategias”.
En: Martínez-Hernáez, Angel; Carceller-Maicas, Natàlia; Correa-Urquiza, Martín; y Martorell-Poveda, MariaAntonia. (2013). Los malestares de los adolescentes: Estilos de vida, salud mental y estratègies profanas para
afrontar la adversidad.Colección de AntropologíaMédica, 15.
“Los senderos de las emociones. Narrativas sobre el malestar depresivo en una muestra de adolescentes
catalanes”.(2013) En: Martínez-Hernáez, A., Massana, L., DiGiacomo, S.M. (Eds.) Evidencias y narrativas en
la atención sanitaria. Una perspectiva antropológica. Colección de AntropologíaMédica, 11. Pp. 297-322.
Tesi Doctoral: “Por mí mism@ saldré adelante”: Percepciones, representacions y prácticas en torno a los
malestares emocionales en adolescentes y jóvenes”. Qualificació Excel·lent Cum Laude. Menció Internacional.
Doctorat en Antropologia. Universitat Rovira i Virgili. Disponible al tdx.https://tdx.cat/handle/10803/461163
Treball Final de Màster de Professorat: “Análisis de la relación entre familia y absentismo escolar a partir de
un estudio con método mixto en un instituto de secundaria en la ciudad de Tarragona”.Qualificació Excel·lent.
(En premsa, a publicar per la Universidad Católica de Ávila).
Documental:
“Adolescències. Crisi, Malestar i Creixement”. Depòsit legal: T-325-2013. DAFITS, Universitat Rovira i
Virgili.https://vimeo.com/82190200
Informe d’investigació:
Informe d’Igualtat en la Població Adolescent de Tarragona. (2016).Medical Anthropology Research Center i
Càtedra d’Inclusió Social. Universitat Rovira i Virgili. Ajuntament de Tarragona.
PONÈNCIES EN CONGRESSOS I JORNADES:
Tallers al International Conference IMF-CSIC “Humanities in Transition”. Títol dels tallers: “Compartiendo
experiencias desde la investigación-acción participativa en salud y adolescència”, “Juventud y humanidades
digitales. Retos, potencialidades e innovaciones possibles”. Barcelona. 2018.
Ponència al X Medical Anthropology at Home Conference. Títol de la ponència: “Afflictions, vulnerabilities and
risks: a dialogue between youth narratives and biopolitics around drug consumption in Tarragona city”. 18-21
Octubre 2018, Monestir de Poblet, Tarragona.
Ponència al IV Congreso Internacional de Antropologia AIBR. Títol de la ponència: “La participación juvenil
como herramienta clave en el abordaje de la salud adolescente y el consumo de drogas en Tarragona: Presentación

de la Guía de Buenas Prácticas de Orientación a Profesionales”.4-7 Setembre 2018, Granada.
Ponència al XXXV Encuentros Internacionales de Cabueñes 2017. Títol de la ponència: “Metodologias
participativas y TIC’s en la investigación-acción en salud juvenil”. 14 Octubre 2017. Gijón.
Ponència al Seminario Permanente de Antropologia Médica (SEPAM) del CIESAS-CDMX. Títol de la ponència:
“Adolescencias y Malestaresemocionales. De la “evitación” de los Servicios profesionales a la autoatención de
los padeceres y las angustiasvitales”. 1 Març 2017. Ciudad de México.
Ponència al VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Títol de la ponència:
“Juventud...¿dónde esta el riesgo? Malestaresemocionales y agency”. 5-7 Setembre 2016, Barcelona.
Ponència al II Congreso Internacional de Antropologia AIBR. Títol de la ponència: “Es la vida, no un trastorno
mental: patologización y medicalización de los malestares emocionales adolescentes”. 6-9 Setembre 2016,
Barcelona.
Coordinadora de la taula “Cuerpo, salud y riesgo: entre el presente y los futuros posibles” en el VI Congresso da
Associação Portuguesa de Antropologia. 2, 3 i 4 de Juny de 2016 - Coimbra (Portugal).
Ponència al VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia. 2, 3 i 4 de Juny de 2016 - Coimbra
(Portugal). Títol de la ponència: «(De)construyendo el binomio juventud-riesgo mediante la in-corporación de
narratives emocionales, agency y riesgo vivido»
Conferencia inaugural en la 4ª Jornada Tècnica de Salut Jove: Noies I consums. Eines estratègiques per treballar
la prevenció de drogues en noies”. Títol de la conferencia: “Joventut, salut i risc. La recerca com a eina per
treballar la prevenció amb joves”. 26 de Maig 2016. Tarragona.
Coordinadora de la taula “Participative research-action in health: how anthropology could involve people to
improve health, well-being and quality of life in a practical way” al Inter-Congress. 4- 9 Maig 2016, Dubrovnik,
(Croàcia).
Ponència al Inter-Congress. Títol de la ponència: “Participative research-action in youth mental health: when
researchers and informants work together”. 4- 9 Maig 2016, Dubrovnik, (Croàcia).
Ponència a la Escuela de Salud Pública de Menorca. Títol de la ponència: “Compartir conocimientos para
enriquecer el saber: transdisciplinaridad y salud”.Menorca, 21-25 de Setembre de 2015.
Ponència al I Congrés Internacional d’Antropologia AIBR. Títol de la ponència: “Adolescencias, crisis, malestar
y crecimiento”. Madrid, 7- 10 Juliol, 2015.
Ponència al IV International Congress on Dual Disorders. Títol de la ponència: “Adolescent smoking and
symptoms of depression/anxiety: evidence for a self-medication hypothesis”. Barcelona, 17-20 Abril, 2015.
Comunicació al XVI Congrés Virtual de Psiquiatria Interpsiquis 2015. Títol de la comunicació: “La evitación de
los servicios de salud mental entre los adolescentes”. Del’1 al 28 de Febrer de 2015.
Pòster al 11º Congrés de la Sociedad Andaluza de Profesionales de Salud Mental-AEN. Títol del pòster:
“Adolescencia y salud mental: la evitación de los Servicios profesionales de atención”. Màlaga, 6 - 8 de Novembre
de 2014.
Ponència al XIII Congrés Nacional de Antropología. Títol de la ponència: “Incorporando las Apps como
herramientas metodológicas en el trabajo de campo en jóvenes”. Tarragona 2-5 Setembre 2014.
Ponència a la Anthropology and Health Conference. Títol de la ponència: “Sharingwisdom(s) to enrich
knowledge”: advantages of working in an interdisciplinary research team in Medical anthropology. InterUniversity Centre. Croàcia, Agost 4 – 9, 2014
Ponència al 13th EASA Conference. Títol de la ponència: “Guide of Best Practices in Adolescent Mental Health:
usingparticipatorymethods in Medical anthropologyresearch”. Estònia, 31Juliol-3 Agost 2014.

Ponència a la Quarta Jornada Tècnica sobre Drogues Alt Penedès. Seminari: “Adolescència, drogues i salut
mental: propostes per a un abordatge transdisciplinari i participatiu”. 15 Maig 2014.Vilafranca del Penedès.
Ponència a la I Jornada “Joves empoderats en salut: eines i estratègies per treballar la salut en joves”.Títol de la
ponència: “Anàlisi dels joves avui en dia”. Tarragona. 28 Novembre 2013.
Ponència al V Congreso de la Asociación Portuguesa de Antropología. Títol de la ponència: “El miedo a sentirte
rechazado por ir al psicólogo es mayor que las ganas de superar este trago”. Análisis del non-helpseekingbehaviour en jóvenes catalanes mediante un proyecto cualitativo-participativo. 8-11 Setembre 2013.
Ponència al 4th ANNUAL MAYS MEETING. Títol de la ponència: “Mixed methodology in a study of emotional
distress in adolescents: advantages and disadvantages”. Tarragona 10-11 Juny 2013.
Ponència al congrés internacional “ENCOUNTERS AND ENGAGEMENTS”. Títol de la ponència: “ “I feel so
bad that I don’t want to talk about my problems with a stranger”: Exploring non-helpseekingbehavioramongyoung adults in Catalonia”. Tarragona, 12-14 de Juny 2013.
Ponència al V CongresoIbero- Americano de Pesquisa Qualitativa em Saúde. Títol de la ponència: “Adolescencia,
depresión y evitación de los Servicios profesionales en Cataluña”. Octubre 2012.
Ponència al Col·loqui REDAM 2011: Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticaspúblicas. Títol de
la ponència: “Joves, drogues i desigualtats: les polítiques terapèutiques coercitives”. Juny 2011.
Ponència al Col·loqui REDAM 2011: Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticas públicas. Títol
de la ponència: “Los senderos de las emociones. La expresión del malestar según el género”. Juny 2011.
MEMBRE DE:
-Institut Català d’Antropologia (ICA)
-Grup de Recerca en Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira I Virgili.
-Medical Anthropology Research Center (MARC): .Grup de recerca en salut mental i Grup de recerca en
promoció de la salut i salut global.
-Red Latinoamericana de Metodología en Ciencias Sociales
-Social Sciences Research Network (American Anthropological Association).
-Qualitative Approaches to Affect, Feelings and Emotions (QuAFE) research network.
- Associació Episteme d’Investigació i Acció Social. Coordinadora Estudis i Perspectiva de Gènere.
-Comité Editor de la Col·lecció “Antropologia Mèdica” de Publicacions Universitat Rovira i Virgili
-International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
-European Association of Social Anthropology (EASA)
-Medical Anthropology Young Scholars (MAYS)
REVISORA DE: -Revista Adicciones. -Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Quaderns de l’ICA (Institut Català d’Antropologia, -Revista Physis de Saúde Coletiva, - Revista Sparkía
de investigación feminista, - Bristish Medical Journal Open.
CURSOS I SEMINARIS:
2017
◘V Jornades Formatives sobre “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género desde el Asociacionismo
Juvenil 2.0”. Consejo de la Juventud de Castilla y León.
◘RRI Recerca i Innovació Responsables. Què és i cóm la puc aplicar als meus projectes de recerca?Recercaixa.
Universitat Pompeu Fabra.
◘Curs “Igualdad de Oportunidades:Aplicación Práctica en Servicios Sociales”. 8ª Edición de la EscuelaVirtual
de Igualdad. Instituto de la Mujer y para laIgualdad de Oportunidades.
◘Curs “Cómo diseñar políticas y proyectos con perspectiva de género. La experiencia de la Unión Europea”.
Erasmus+ EuropeanUnion. Gt, i URV.
◘Curs “Integración europea y género: en defensa de la igualdad”Erasmus+European Union. URV.
◘Curs Formador de Teleformadors. Centro de Formación Universitario y Profesional Carpe Diem.

◘Curs “Cómo integrar la perspectiva de género en la educación superior y la investigación. El caso de la UE”.
Freie Universität. Berlin.
◘Curs “Yo sé de género. Una introducción a la Igualdad de género para el personal de NacionesUnidas”. ONU
Mujeres.
2016
◘VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud.
◘II Congreso Internacional de Antropologia AIBR “Identidad: Puentes, Umbrales y Muros”.
◘Curs Cultura y emociones: representaciones visuales. UNED. Illes Balears.
◘VI Congresso Da Associação Portuguesa De Antropologia. Portugal.
◘4ª Jornada Tècnica de Salut Jove: Noies I consums. Eines estratègiques per treballar la prevenció de drogues
en noies”. Tarragona.
◘Taller sobre el Gestor Bibliográfic Mendeley. Universitat Oberta de Catalunya.
◘Inter-Congress World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public.
Croàcia.
◘Curs“Planificación de actividades de tiempo libre”. Escola de Cases de Joventut de País Valencià.
◘Curs“Cómo trabajar con adolescentes en tiempo libre”. Escola de Cases de Joventut de País Valencià.
◘Curs“Trabajo con grupos: asociacionismo y voluntariado”. Escola de Cases de Joventut de País Valencià.
2015
◘I Col·loqui MARC de Autoetnografia “Estar ahí estando aquí. Subjetividades, cuerpos y emociones en la
recerca en salud”. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
◘Jornada “L’adicció de la dona: claus pel seu abordatge”. CECAS, Càtedra d’Inclusió social URV.
◘ Jornada “Cossos i agencia a l’arena social”. Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona.
◘ XXVI Edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca. Maó.
◘I Congreso Internacional de Antropología AIBR. El ser humano: culturas, orígenes y destinos.
◘ IV International Congress of Dual Disorders Addictions and other Mental Disorders.
◘ XVI Congreso Virtual de Psiquiatria.com “Compartir para crecer”. Interpsiquis 2015.
2014
◘1st Workshop in Systematic Inventive Thinking Tools for URV. InnovationHub. CEICS.
◘11º Congreso de la Sociedad Andaluza de Profesionales de Salud Mental-AEN.
◘ XIII Congreso Nacional de Antropología FAAEE: “Periferias, Fronteras y Diálogos”.
◘ Anthropology and Health Conference. Inter-University Centre. Croatia.
◘EASA: “Collaboration, Intimacy & Revolution in an interconnected world”. Tallin. Estonia.
◘Curs d’especialització “Microsoft Office Specialist Word Expert 2010”.
◘Curs “Intervenció en joves per a la prevenció de consums problemàtics de drogues”. Consell Comarcal
Tarragonès.
◘I Jornada e-Salut Mental “Les TIC com a eines de suport”. Parc Sanitari Sant Joan de Deu.
2013
◘Curs d’especialització “Microsoft Office Specialist Word 2010”.
◘Curs “Estadística para investigadores”. Universidad de Salamanca.
◘Jornades “Salut, crisi i joves. Més enllà dels estils de vida”. Departament de Benestar Social i Família.
Generalitat de Catalunya.
◘Curs “Joves empoderats en salut: eines i estratègies per treballar la salut en joves”. Ajuntament de Tarragona
i Direcció General de Joventut de Catalunya.
◘Curs de professionalització “Antropologia i Consultoria de les Organitzacions”. Associació catalana de
professionals de l’antropologia.
◘Jornades “L’Antropologia social a l’educació secundària. Més enllà de la Immigració”. Institut Català
d’Antropologia i Associació catalana de professionals de l’antropologia.
◘Curs d’especialització universitària “Fundamentos de Metodología de Investigación Feminista”. SIMref.
◘Curs “English composition: achieving expertise”. Duke University.
◘Curs “Software libre y conocimiento en abierto”. Universidad Politécnica de Madrid/Universidad de Zaragoza.
◘ Curs “Gestió de la informació científica en obert”. Universidad Complutense de Madrid.
2012
◘V Congreso ibero-americano de pesquisa qualitativa em saúde. Lisboa.
◘Curs Introducció a l’ús del programa d’anàlisi qualitatiu ATLAS.TI
2011
◘ Col·loqui “Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticaspúblicas” Universitat Rovira i Virgili.
2010
◘Col·loqui “De la evidencia a la narrativa en la atención sanitaria: Biopoder y relatos de aflicción”. Universitat
Rovira i Virgili.

2008
◘Seminari “Migracions, Família i Desenvolupament”. Universitat Rovira i Virgili.
2007
◘Formació superior “Intervenció psicosocial en desastres”.Universitat Jaume I.
◘Jornades nacionals de SOCIODROGALCOHOL. València.
◘Cursos de promoció del voluntariat universitari, Universitat Jaume I
-Mediació en la Resolució de Conflictes - Drogodependències
-Menors en Situació de Risc
- Participació Ciutadana i Voluntariat
◘Seminari internacional: Trastornos de comportamiento y violencia en infancia y adolescencia.
2006
◘Seminari “Adicciones no toxicas: el juego patológico, las adicciones tecnológicas y comportamentales.
Universitat Jaume I.
◘Curs “Educación para la salud para jóvenes”. Universitat JaumeI.
◘VI Congrès de PATIM “La integración, debate abierto”
◘Curso aplicado sobre detección de la simulación y la mentira en evaluación psicológica. Universidad de
Granada.
◘Escuela de salud en recursos asistenciales. Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente.
◘Curs bàsic de deficiència auditiva. Universitat Jaume I.
◘Conferencia sobre el suicidio. Colegio Oficial de Psicólogos de Castellón.
◘Curs bàsic de deficiència visual. Universitat Jaume I.
◘Jornades professionals: “La psicología de la violencia: individuo y sociedad”
◘Curs “Psicologia, desastres i emergències. una aproximació des de la pràctica”. Universitat Jaume I.
2005
◘“La terapia famíliar fásica: un modelo sistemático, 20 años de desarrollo” Universitat Jaume I.
◘“Si lo creo, lo entiendo, si lo veo, lo creo, si lo hago, lo sé: una introducción al trabajo clínico con el modelo
sistémico” Universitat Jaume I.
IDIOMES:
Valencià: lectura, escriptura i parla. (Llengua materna i certificat C1).
Castellà: lectura, escriptura i parla. (Segona llengua).
Anglès: lectura, escriptura i parla. (Nivell B2. FIRST Certificate of Cambridge)
Portuguès: lectura, escriptura i parla (Nivell inicial).
Francès:lectura, escriptura i parla (Nivell inicial).
CONEIXEMENTS INFORMÀTICS:
- SCOPUS Expert
- Atlas.ti
- Mendeley
- Microsoft Office: Word, Excel i PowerPoint
- Microsoft Word Specialist
- Microsoft Word Expert

-

SPSS
MAXQDA
Software Lliure i Coneixement en obert
Internet i Correu electrònic
Xarxes socials (Facebook, Instagram, etc.)

ALTRES DADES D’INTERÈS:
- Carnet de conduir B1 - Disponibilitat geogràfica -Flexibilitat d’horaris -Vehicle propi

