
 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
I- DADES PERSONALS 
 
 
Cognoms i nom : CALLE FERNANDEZ,  Mª Soledad. 
 
D.N.I.: 46.037.151 Y 
 
Data i lloc de naixement: 2/06/1962 a Puertollano (Ciudad Real). 
 
Residència: Barcelona. 
 
Domicili: c/ Guipúscoa, 137. 
 
Telèfon: 933-13-66-90. 
 
Telèfon mòbil: 639.366.105 
 
e-mail: scalle5@hotmail.com  
 
Lloc de treball actual: Treballadora Autònoma 
Professió: Diplomada en Treball Social. 
               Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica. 
 
 
II-  TÍTOLS ACADÈMICS 
 
 
-     Assistenta Social 
  Escola Universitària de Treball Social 
  M.E.C. 1986 
 
-     Diplomada en Treball Social 
  Universitat de Barcelona 1991 
 
-     Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica 
   Universitat de Barcelona 1996 
 
- Postgrau en Coaching i Lideratge Personal 
   Universitat de Barcelona 2008 
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III- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
 
  
- Del 1/07/1985 al 9/10/1986: 
Assistent Social al Casal de la Dona de l'Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs, com  responsable del Programa de Promoció 
de la Dona. 
 
- Del 10/10/1986 al 30/04/1989: 
Assistent Social de l'U.B.A.S.P. dels barris de Sant Adrià Nord  
i Sant Joan Baptista de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 
- Del 1/05/1989 al 1/05/1991: 
Diplomada en Treball Social, Coordinadora dels Equips d'Atenció  
Primària de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 
- Del 2/05/1991 al  8/07/1993: 
Diplomada en Treball Social,  Cap del Departament Municipal de 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 
- Del 9/07/1993 al 9/11/93 
Diplomada en Treball Social, Responsable del Programa de Drogodependències Municipal. 
 
- Del 10/11/93 fins al 31/09/2005 
Diplomada en Treball Social, Tècnica del Programa Municipal de la  Dona de l'Ajuntament 
de L'Hospitalet de Llobregat. 
 
- Del 1/09/2003 fins a 30/09/2009 
Llicenciada en Psicología, col·laboradora a l’Institut Gomà com a psicoterapeuta d’adults, 
parelles, famílies i adolescents. Formadora en cursos i tallers d’habilitats socials. 
Supervisora del Punt d’Informació i Atenció a les Dones, de l’Ajuntament de Manresa. 
Supervisora de l’equip d’atenció a dones en situació de violència domèstica de la 
Plataforma de Dones de Blanes. Docent al Màster de Teràpia Sexual i de Parella de la 
Universitat de Barcelona. 
 
- De novembre de 2005 fins a setembre de 2006: 
Professora Associada a la Universitat de Barcelona, impartint les assignatures de Treball 
Social i Perspectiva de Gènere i Treball Social i Grups. 
 
-    De març de 2006 fins a la data actual: 
Supervisora dels equips socials de Càritas Diocesana de Barcelona (10 equips) 
 
- De març de 2007 fins a la data actual: 
Supervisora de centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona (5 equips) 
 
- De juny de 2008 fins a la data actual: 
Supervisora de Serveis Socials per a la Diputació de Barcelona (3 equips) 

 



 
 
 
 

-     De marc de 2006 fins a la data actual: 
 
Formadora a la Fundació Hospital de Mataró 
 
-  De juny de 2007 fins a la data actual: 
 
Coach a l’àmbit laboral (professionals lliberals, directius i empreses). Formadora en 
gestió d’equips. 
 
- D’octubre de 2007 fins a la data actual: 
 
Coordinadora del Programa de Prevenció de la Violència contra les dones “Bons Tractes” 
per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
- De juny de 2009 fins a la data actual: 

 
    Supervisora dels equips PADES del Maresme-Sud, Blanes i Calella per a la Fundació    

Hospital. 
 

 
 
 
    IV-  ACTIVITAT PROFESSIONAL EXERCIDA 
 

- Del 1/07/1985 al 9/10/1986: 
 
Participació en la creació dels serveis del Casal de la Dona de St. Adrià de Besòs: 
 
- Assessoria jurídica. 
- Assessoria psicològica. 
- Tallers. 
- Serveis d'Informació i Orientació. 
Responsable del Casal de la Dona, desenvolupant funcions 
de programació, coordinació dels serveis, coordinació de 
l'equip professional i coordinació amb d'altres departaments 
de l'Ajuntament. 
Participació en el disseny de la Proposta de Formació Ocu- 
pacional per a dones del municipi de Sant Adrià de Besòs. 
 
 
- Del 10/10/1986 al 30/04/1989: 
 
 Assistent Social d'Atenció Primària, responsable de l'U.B.A.S.P. 
de la marge esquerra de Sant Adrià de Besòs. 
Projectes desenvolupats: 
- Atenció Individualitzada. 
- Atenció Domiciliària. 
- Formació del voluntariat. 
- Organització de la comunitat (creació de la Coordinadora 



 d'Entitats de la Marge Esquerra). 
- Seguiment de les famílies reallotjades del barri de la Catalana. 
- Detecció d'Infants en risc social. 
- Animació de dos Casals de Jubilats (dinamització de les Jun- 
tes Directives, programació d'activitats, orientació i assessora- 
ment  a les Juntes Directives i a les Assemblees de socis).  
 
 
-  Del 1/05/1989 fins al 1/05/1991:                                                     
 
Coordinació de les U.B.A.S.P. de l'Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs: 
- U.B.A.S.P. Sant Adrià Nord-Sant Joan Baptista, com- 
posada per dos assistents socials, una treballadora familiar  
i una educadora especialitzada. 
- U.B.A.S.P. Besòs-Via Trajana, composada per un assis- 
tent social, una treballadora familiar i una educadora espe- 
cialitzada. 
- U.B.A.S.P. La Mina-La Catalana, composada per tres assis- 
tents socials, dues treballadores familiars i tres educadors 
especialitzats. 
Responsable dels programes d'atenció primària dels àmbits 
d'infància, joventut, adults i vellesa. 
Responsable de la gestió pressupostària dels programes ci- 
tats anteriorment. 
 
 

    - Del 2/05/1991 al 8/07/93: 
 
          Coordinació del Departament Municipal de Serveis Socials. 
Responsable de la programació i planificació del Departament. 
Responsable de la supervisió de la gestió dels programes i serveis 
del Departament: 
 
- Dinamització comunitària. 
- Servei d'Atenció Individualitzada. 
- P.I.R.M.I. 
- Servei d'Ajut a Domicili. 
- Absentisme escolar. 
- Reforç escolar. 
- Beques. 
- Infància en risc. 
- Pretallers. 
- Formació de pares. 
- Estudi de prospecció en l'àmbit de la Tercera Edat. 
- Animació i dinamització dels Casal de Jubilats. 
- Drogodependències: prevenció i reinserció. 
- Servei de Centre de Dia per a la Gent Gran. 
- Servei d'Informació i Orientació de la Dona. 
 
Coordinació amb el Departament de Sanitat Municipal per l'execució 
dels programes de: 
- Prevenció i control de la tuberculosi. 



- Drogodependències 
- Processos de coordinació amb el Servei Català de la Salut 
 i l'I.C.S.S. 
Coordinació amb d'altres departaments de l'Ajuntament: 
- Joventut. 
- Ensenyament. 
- Esports. 
- Cultura. 
- Area de Promoció Econòmica i Laboral. 
Coordinació del Programa de Dinamització Comunitària amb el  
suport del sociòleg Marco Marchioni (de l'Universitat de Roma), 
durant l'any 1992. 
Responsable de la gestió pressupostària del Departament. 
 
 
- Del 9/07/93 al 9/11/93: 
 
Responsable del disseny del Programa Municipal de Drogodependències  de L'Ajuntament 
de St. Adrià de Besòs. 

 
 
 
- Del 10/11/93 fins al 31/09/2005: 
 
Tècnica del Programa Municipal de la Dona de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, 
exercint funcions de treballadora social: 
- Atenció social individualitzada. 
- Atenció grupal. Conductora dels grups psicosocials: 
   Dones en situació de violència domèstica cronificada. 
   Dones joves amb violència domèstica a la família d'origen. 
   Dones joves amb fills/es al seu càrrec. 
- Intervenció comunitària. Informació, assessorament i suport a la xarxa associativa de 
dones a la ciutat. 
 - Docència. Cursos de formació adreçats a d'altres professionals com funcionaris del Cos 
Nacional de la Policia Nacional, agents de la  Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat, personal socio-sanitari de les àrees bàsiques de salut de l'ICSS. 
- El.laboració de documentació i material: dossiers temàtics, disseny  de tríptics 
informatius, articles. 
- Coordinadora de tallers d'habilitats socials:  comunicació i relacions interpersonals, 
problemes i busqueda de solucions, autoestima, intel·ligència emocional. 
- Responsable de l'organització del fons documental del servei: catalogació de 
monografies, obres de referència, publicacions periòdiques, dossiers de premsa, dossiers 
monogràfics, documentació procedent de jornades, seminaris, estudis i investigacions. 
Organització del servei de consultes i del servei de préstec del   fons documental. 
- Participació en la realització d’estudis . 
 
 
- Del 1/10/2005 fins a l’actualitat: 
 

     Psicòloga, psicoterapeuta, d’adults. Especialitzada en l’atenció a persones amb situació 
d’estrés postraumàtic i elaboració del dol. 
     Formadora 
     Supervisora d’equips de serveis socials, d’atenció a les dones i socio-sanitaris. 



     Coach personal i d’equips 
 
 
 
 
V-  CURSOS I SEMINARIS REBUTS 
 
- La participació dels Equips d'Atenció Primària als Programes 
  de drogodependències. 
  Organitzat pel Grup I.G.I.A. i l'Ajuntament de Sant Adrià de 
  Besòs. 
  Del 14/09 al 21/10 de 1986 (25 hores lectives). 
 
- L'Anàlisi Transaccional com a eina del Treball Social. 
  Organitzat pel C.E.I.D.T.S. 
  Del 3/11 al 3/12 de 1986 (20 hores lectives). 
 
- Eines i Tècniques d'Aplicació a l'Atenció Primària. 
  Organitzat per D.G.SS., l'I.C.A.S.S. i l'I.E.S. 
  Barcelona, 28 i 29 de setembre i 1 i 2 d'octubre de 1987  
  (32 hores lectives). 
 
- Sistemes de Documentació als Serveis Socials. 
  Organitzat per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat 
  de Catalunya. Barcelona, 1989. 
 
- Gestió Pressupostària de Serveis Socials. 
  Organitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia. 
  Sitges, 25 i 26 de gener de 1990 (l6 hores lectives). 
 
- Primera  Escola d'Estiu de Serveis Socials. 
  Cursos: 
  La informació i els Serveis Socials. 
  La relació dels Serveis Socials amb els altres àmbits del Benestar. 
  Organitzat per la Diputació de Barcelona i A.P.I.P. 
  Barcelona, de 2 al 6 de juliol de 1990 (35 hores lectives). 
 
- Elements per a la coordinació: La Direcció de Grups. 
   Organitzat per  la Diputació de Barcelona. 
  Barcelona, 17, 18, 24 i 25 de gener de 1991 (32 hores lectives). 
 
- Seminari "L'assistència a la família i el seu tractament” 
   Professor: Dr. Thomas (Clínica Tavistock de Londres) 
   Organitzat pel Centre Emili Mira. 
   Esplugues, d'octubre de 1990 a maig del 1991 (80 hores). 
 
- Segona  Escola d'Estiu de Serveis Socials. 
  Cursos: 
  Anàlisis institucional i desenvolupament de l'organització. 
  La investigació en el camp social. 
  Organitzat per la Diputació de Barcelona. 
  Barcelona, del 1 al 5 de juliol de 1991 (35 hores lectives). 
 



- Seminari de Formació de Tècnics de Serveis Personals. 
  Organitzat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Nexes. 
  Sant Adrià de  Besòs, del 20 al 27 de maig i del 3 al 10 de juny  
  de 1991 (16 hores lectives). 
 
- Seminari sobre Política Social: 
  La intervenció comunitària en les noves condicions socials. 
  Organitzat pel Departament de Sociologia de la Universitat  
  Autònoma de Barcelona. Bellaterra, del 10 al 14 de febrer  
  de 1992 (35 hores lectives). 
 
- Jornades "Comunitat Europea i gent gran: propostes pel 93". 
  Organitzades per la Fundació "la Caixa". 
  Barcelona, 29 i 30 d'octubre de 1992. 
 
- I  Jornades de Cultura Gitana a Catalunya. 
  Organitzades per la Federació d'Associacions Gitanes de Cata- 
  lunya. Barcelona, 19, 20 i 21 de novembre de 1992. 
 
- Fòrum Internacional "Dones, Treball i Salut". 
  Organitzat per CAPS (Centre d'anàlisi i programes sanitaris). 
   Barcelona, 24 i 25 de febrer de 1995. 
 
- Curs d'introducció a un paquet estadístic (SPSSPC+) 
  Organitzat  pel Servei d'Informàtica de la Facultat de Psicologia de 
   la Universitat de Barcelona (35 hores lectives). 
   Barcelona, juliol de 1994. 
 
- Curs "Introducció al Treball amb grups", composat per 6 seminaris  teòrics-clínics i 1 
seminari mensual d'organització i supervisió de grups. 
Organitzat per la Fundació Eulàlia Torras de Beà, Institut de Psiquiatria i Psicologia del 
Nen i de l'Adolescent de l'Hospital de la                                                                                                                                
Creu Roja de Barcelona. 
Barcelona, d'octubre de 1994 a maig de 1995 (18 hores lectives). 
                                         
    
- Practicum  de Psicoteràpia  Constructivista 
  Organitzat pel Centre de Teràpia Cognitiva i Assessorament  Psicològic.      
  Barcelona, curs 1996-1997 (86 hores de pràctiques). 
 
- Jornades "Els treballs de les dones". 
  Organitzades per l'Ajuntament de L'Hospitalet. 
  L'Hospitalet, 19 i 20 de març de 1997. 
 
- Jornada "Trenquem generacions!". 
  Organitzada per l'Ajuntament de L'Hospitalet. 
  L'Hospitalet, 24 de maig de 1997. 
 
- Seminari de Teràpia Familiar, Teràpia Estratègica i Teràpia    Ericksoniana. Organitzat 
per l'Institut Milton H. Erikson de Barcelona. 
Barcelona, 22, 23 i 24 de Maig de 1998 (24 hores lectives). 
 
- Seminari "Família i abús sexual". 



  Organitzat pel Centre de Teràpia Cognitiva i Assessorament  Psicològic. 
Barcelona, 17 d'abril de 1999 (8 hores lectives). 
 
- Seminari  “Violència familiar.  Propostes d’Actuació. 
 Organitzar  pel grup de dones feministes de Cerdanyola “El safareig”. 
Cerdanyola, del 26 al 29 d’octubre de 1999 (16 hores lectives). 
 
- II Seminari “Polítiques municipals   en la intervenció contra la violència domèstica”. 
Organitzat per la Diputació de Barcelona. Barcelona, 23 de novembre de 1999. 
 
- Curs “Comunicar davant un grup: Tu tens la paraula! 
Organitzat per l’Escola d’Expressió I Psicomotricitat Carme Aymerich. Ajuntament de 
Barcelona. Institut d’Educació. 
Barcelona, juliol de 2001 (15 hores lectives). 
 
-  V Congreso de Escuelas de Trabajo Social. Universidad de Huelva. Escuela Universitaria 
de Trabajo Social. 
Huelva, 21, 22 y 23 d’abril de 2004. 
 
- Curs “Introducció al Focusing”. Organitzat per l’Escola d’Expressió  
I Psicomotricitat Carme Aymerich. Ajuntament de Barcelona. Institut d’Educació. 
Barcelona, 16 de juliol de 2004 (15 hores lectives) 
-  Ensinistrament en EMDR nivell 1. Impartit per la Dra. Graciela 
Rodríguez, ensinistradora oficial del International Institute of EMDR. Organitzat per 
l’Associació EMDR Espanya. Barcelona, novembre de 2005 (16 hores lectives). 
 
-    Jornada “Violència de Gènere: Reptes i millores en la intervenció 
i la prevenció”. Organitzada pel Programa Municipal per a la Dona de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat. L’Hospitalet, 22 de novembre de 2005. 
 
- Curs d’Introducció al Coaching. Organitzat per l’Institut Gomà. Barcelona, d’octubre a 
desembre de 2005 (30 hores lectives). 
 
-      Ensinistrament en EMDR nivell 2. Impartit per la Dra. Graciela 
Rodríguez, ensinistradora oficial del International Institute of EMDR. Organitzat per 
l’Associació EMDR Espanya. Barcelona, maig de 2006 (16 hores lectives). 

 
-   1A JORNADA PSICOLOGIA I COACHING A L’EMPRESA. Organitzada per la Secció de 
Psicologia de les Organitzacion i del Treball del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 
Barcelona, 9 d’octubre de 2008. 
 
-   IV Jornada sobre Violència de Gènere “LA PREVENCIÓ EN EL JOVENT, UN PROJECTE 
DE FUTUR”. Programa Municipal per a la Dona, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 
L’Hospitalet de Llobregat, 20 de novembre de 2008. 

 
-   Jornada de Coaching i Treball en equip, a càrrec de Leonardo Wolk. Organitzada per 
l’Institut Gomà. Barcelona, 22 de novembre de 2008. 
 
 
VI  ALTRES ACTIVITATS 
 
 
DOCÈNCIA 



 
- Col·laboració amb l'Escola Universitària de Treball Social 
  (I.C.E.S.B.) com a Cap de Pràctiques d'alumnes de tercer curs 
  de Diplomats en Treball Social, durant els cursos 1986-87,  
  1987-88,  1988-89, 1996-97 i 1999-2000. 
 
-  Col·laboració amb l'Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat de 
Barcelona com a Cap de Pràctiques d'alumnes de tercer curs de Diplomats en Treball 
Social, durant el curs 1988-89, 1995-96, 1997-98 i 2000/01. 
 
-  Col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, amb les Escoles Universitàries de Treball 
Social i Educació Social com a Cap de Practiques d’alumnes de tercer curs de Treball 
Social, durant el curs 2004-05. 
 
-  Col·laboració amb la Universitat de Salamanca, Facultat de Ciències Socials, com a Cap 
de Practiques d’alumnes de tercer curs de Treball Social, durant el curs 2005. 
 
- Xerrades a diferents escoles i instituts respecte a la situació de les 
  dones a la societat. De 1986 a 2005. 
 
- Conferència "Dona i Serveis Socials" en el curs de monitors 
  d'orientació social. Organitzat pel C.E.P.R.O.M. 1989. 
 
- Docent a les Jornades sobre cultura gitana adreçades a treba- 
  lladors socials.  
  Organitzat per l'Institut per a la promoció i prevenció de la salut 
  (I.P.S.S.).  
  Barcelona, 18 i 23 de febrer de 1993 ( 9 hores lectives). 
 
-  Docent en el curs de Treballadora Familiar. 
   Organitzat  per Servei d'informació i Orientació de la Forma- 
   ció Ocupacional de C.C.O.O. 
   Badalona, abril de 1993  (5 hores lectives). 
  
-   Conferència "El sexisme i les joguines", organitzada per la ludoteca  
    Ca l'Arnó. Barcelona, 4 de novembre de 1996. 
 
-  Sessió Clínica al Centre d'Higiene Mental de Cornellà: "Un   enfocament psicosocial i de 
gènere en el treball grupal amb dones". 
Cornellà, 20 de febrer de 1996. 
 
 
- Presentació de l'experiència "Una perspectiva psicosocial i de gènere en el treball grupal 
amb dones" a la setena Escola d'Estiu de Serveis Socials, organitzada per l'Àrea de 
Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. 
Barcelona, 1 de juliol de 1997. 
 
-  Docent en el curs de postgrau  " Família i Intervenció social". 
   Organitzat per l'Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades. 
   Barcelona, 1995-96, 1996-97,  i 1997-98 (8 hores lectives per curs). 
 
-  Docent a la sessió sobre Violència Familiar i Intervenció Social adreçada a les 
professionals de l’Associació Salut i Família. Barcelona, 31 de maig de 1999. 



 
- Ponent en el II Seminari per a la Reflexió sobre els maltractaments. 
  Organitzat per la Diputació de Barcelona. Barcelona, 23 de   novembre de 1999.  
 
- Docent en el curs “Violència i abús dins la família: estratègies relacionals per a la 
detecció i la prevenció”. 
Organitzat  per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Febrer de 
2002. 
 
- Sessió Clínica  “La família i les polítiques de Benestar Social a revisió”.  
Organitzada per l’Hospital de Sant Joan de Déu.  
Barcelona,  14 d’octubre de 2002.   
 
-    Docent  del Seminari per a la Detecció i la Intervenció de la Organitzat per l’Institut 
d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.  Octubre de 2003. 
 
- Ponent a la I Jornada de Sexualitat, organitzades per l’Institut Gomà. Barcelona, 18 
d’octubre de 2003. 
 
 
- Classe de dues hores a la  Secció Departament de Treball Social i Serveis Socials de la 
Universitat de Barcelona. 
Barcelona, 17 de maig de 2005. 
 
- Ponent a les III Jornades de Sexualitat, organitzades per l’Institut Gomà. Barcelona, 4 i 
5 de novembre de 2005. 
 
- Ponent a les IV Jornades de Sexualitat, organitzades per l’Institut Gomà. Barcelona, 17 
i 18 de novembre de 2006. 
 
- Docent en el  Màster de Teràpia Sexual i de Parella de la Universitat de Barcelona. 
Seminaris sobre violències contra les dones. Des de 2005 fins a l’actualitat. 
 
- Coordinadora del taller “LA cura dels i de les professionals que treballen amb dones en 
situació de violència de gènere”. III Jornada “Violència de Gènere: noves visions per a 
noves realitats”. Programa Municipal per a la Dona, Ajuntament de L’Hospitalet. 
L’Hospitalet de Llobregat, 15 de novembre de 2007. 
 
- Professora Associada de la Universitat de Barcelona, Facultat de Pedagogia, 
Departament de Treball Social. Assignatures: Perspectiva de Gènere i Treball Social; 
Seminari de Treball Social i Grups. Curs 2005-2006.  
 
- Supervisora de l’equip professional de la Plataforma de Dones de Blanes encarregat de 
l’atenció psicosocial de dones en situació de violència de gènere. Des del juliol de 2005 
fins al desembre de 2007. 

 
-   Supervisora per a diverses institucions local (Ajuntaments i Diputació de Barcelona). 
Des de 2007 fins a l’actualitat. 

-  
 
PUBLICACIONS 
 
 



- Publicació a la revista "Fer Ciutat" de l'Ajuntament de Barcelona  
  de l'article "Problemàtica de la dona marginada en el municipi de 
  Sant Adrià de Besòs". Barcelona, 1985. 
 
- Publicació al llibre "Dona i Salut Mental", editat pel Col·legi  Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya i el Centre de Salut Mental de Cornellà , de l'article "Una perspectiva 
psicosocial i de gènere en el treball grupal amb dones". Coautora amb Montserrat 
Pérez-Portabella. Editat al març de 1999.  
 
- Publicació  al llibre  “ 2ª Jornada dels Serveis Socials d’Atenció  Primària. 
Subjecte i Xarxes Socials”, editat  pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, de 
l’article “La dimensió comunitària d’un programa d’acció social adreçat a dones”. 
Coautora amb Montserrat Pérez-Portabella  i Amèlia Tormo. Editat a l’abril de 1999. 
 
- Publicació a la revista Redes nº 6, Revista de psicoterapia relacional e intervenciones 
sociales, de l’article “La construcción del maltrato en la violencia familiar 
cronificada”. Coautora amb Antoni Camps i Mora i Guillem Feixeas i Viaplana. Ed. 
Paidós. 
Barcelona, novembre de 2000. 
 
- Publicació al llibre Violencia y Género, editat pel servei de publicacions del Centro de 
Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, de l’article “Investigando la violencia 
doméstica: características de las víctimas, tipología del abuso e intervención 
interdisciplinar”. Coautora amb Carmen Salido. 
Editat a Málaga, 2001. 
 
 
-    Publicació a la revista Portularia, Revista de Trabajo Social, Vol    
      4 Año 2004, de la Universitat de Huelva, de l’article “Consideraciones sobre la 
victimización secundaria en la atención social a las víctimas de la violencia de 
género”. 
Huelva, 2004. 
  
- Publicació a la revista  Revista de Psicoterapia nº 54-55, editada per  Revista de 
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