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FORMACIÓ I ESTUDIS  

Llicenciada en Osteopatia a l’ Istituto di Osteopatía di Milano (ISO). D.O, B.Sc. Ost. 
 

1.300 hores de pràctiques a la clínica realitzant tractaments osteopàtics. 

 
 
 

 
ESTUDIS NO REGLATS 

Curs de 20 hores de duració per a tractaments de malalts de parkinson a l’Istituto di Osteopatía di 

Milano. 

Curs de Primers Auxilis. 
 

Curs de Obstetrícia i pediatria impartit per Caroline Stone a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona 

(EOB). 

Curs de Pediatria impartit per Laure Beustes i Bruno Ducoux a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona 

(EOB). 

Curs de Biodinàmica de primer nivell. 
 

Curs de Osteopatia aplicat a la Neonatologia impartit per Tierry Leboursier a l’Escola d’Osteopatia de 

Barcelona ( EOB).
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Curs de la Doctora Guaglio de la recuperació postural en pediatria en Pavia. 

Curs de la Doctora Guaglio de ortograneodoncia en Pavia. 

Kine-tape. 
 

Curs de uroginecologia de Nathalie Camirand. 
 

Curs drenatge limfàtic. 
 
 
 
 

EXPERIÈNCIA LABORAL 

Actualment ofereixo els meus serveis: 
 

Al centre Colors a Torrelles de Llobregat.  

Al centre Fisiomedic a Sant Vicenç dels Horts.  

 
 
He col-laborat: 

Al centre Cor a Castelldefels.  
 

Al centre de Salud familiar MARENOSTRUM, situat al carrer Fontanella nº 16 de Barcelona. 
 

A la Clínica d’Osteopatia de Barcelona, COB, situada al carrer Santaló nº 134 de Barcelona, realitzant 

tractaments dins l’àmbit pediàtric. 

He sigut osteòpata voluntària al centre SPOOT de la Diputació de Barcelona, des del 2008 fins al 2011. 

He col·laborat al centre HEILPAKTIKER. 

Al centre de Neuropatia al c/ Maladeta n° 73 de Barcelona. 
 

Al centre de salut l’OM a Sant Esteve de Palautordera (BCN). 

 
 

He realitzat tractaments, un cop al mes, a l’estudi de la Doctora en pediatria Maria Grazia Prigione a Pavia 

(Itàlia), tractant otitis, nens amb minusvalies psíquiques i físiques, recent nascuts, adolescents amb 

escoliosis, etc.



 
 

ALTRES DADES D’INTERÈS 
 

 

Pràctiques l’Istituto di Osteopatía di Milano, des del mes d’octubre de l’any 2005 fins el mes de juliol del 

2008. Tractaments curatius d’hèrnia, pubàlgies, lumbàlgies, cefalees, malalts de parkinson, etc. 

He realitzat un cicle de tractaments a una nena amb plagiocefàlia i asimetria a la cara, a Sant 

Francisco, als Estats Units. 

He estat membre participant a l’organització d’un Máster a l’escola COS de París, a França. 

 
 

Ampli coneixement d’informàtica: entorn Windows amb programes com Word, Power Point i Excel. 

Posseeixo el carnet de conduir. 

 

IDIOMES  
 

Italià: nivell natiu 
 
Castellà: nivell avançat.  
 
Català: nivell intermèdia.  
 
Anglès: nivell intermèdia.  
 
 




